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* PO LIT I KAI-, TÁRSADALM 1- ÉS KÖZGAZ DASAGI H ETI LAP *
Szerkesztőség és kiadóhivatal

"H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

Előfizetésiár negyedévre 1 pengő aD fillér
Előfizetésiár fél évre 3 pengő 40 fillér
Előfizetési ár egész évre 6 pengő.

Felelős szerkesztő:

WAGNER MÁRTON
a kiadóhivatal vezetője.

A lap szellemi és anyagi részét iIIetö
minden megkeresés

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
_ eimére kUldendö.

Lapzárta P É N T E KJ déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Varjasi Olvasókör közgyülése.

Felsőházi

tagválasztások
A lefolyt képviselővá

lasztássaI megalakult a tör
vényhozás egyik organu
ma. Országszerte megin
dult mozgalmakból most
fog megszületni az uj
főrendiház.

A törvényhatóságok vá
lasztottai integráns részét
fogják képezni az uj felső

háznak s ezért fontos és
szüksé-ges, hogy erre a
megbizatásra azok szemel
tessenek ki, akik közéleti

-,ymultjuk,jellemük és tehet
ségük alapján miltók arra,
hogya magyar szenátus
tagjai legyenek.

Ma nemcsak puszta diszt
és méltóságot jelent a fel
sőházi tagság, hanem olyan
közjogi megbizatást is, a
melynek fontos szerep jut
a nemzeti életben. Nagyon
fontos tehát, hogy kikből

alakul. A kormány javas...
latában a magyar jövő és
fejlődés érdekében össze
gyüjtöíte, ilIetve tagsági
joggal ruházta fel az állam
élet összes kategóriáinak
képviselőit.A Iegmag'isabb
egyházi mélIóságokon ki
vül az ipar, kereskedelem
és földmívelés körei épugy
reprezentálva lesznek a fel
sőhtízban, mint a birósá
gak jelességei.

Mindenesetre örvendetes
volna, ha a megvá.lasztot
tak nem a lokal patriotiz-

Endrőd község Körösön
tuIi részének polgárai az
elmult héten tartották meg
társadalmi egyesületük
ben : a Varjasi Olvasókör
ben a rendes évi közgyü
lésüket.

Ez alkalommal az Olva
sókör élére a mindenki bi
zalmát élvező fiatal gaz-

mus vagy szükkörü osz
tályérdekek szemüvegén
keresztül néznék a nemze
ti élet folyamáf, hanem az
egyetemes nemzeti érdek
igazgatná felfogásukat és
közéleti működésüket. lVlert
ennek az instituciónak mint
a törvényhozás másik
egyenjog'uságának példa
képen kell állnia a nemzet
előtt abban, hogy minden
apró érdek eltörpüljön és
jelentéktelenné váljék Ma...
gyarország bo)dogulásával
szemben.

dálkodót, - Pintér Bálin
tot \'álasztották meg. - A
kör alelnöke: Cikkely Ist
ván, jegyzője: fazekas
Gergely, a pénztárnoka :
Rácz Lajos lett, - könyv
tárnoknak : Hajdu András
és gondnoknak pedig: He
gediis Pál tagokat válasz
tották meg.

Látogatás a
cserkész otthonban.

Igéretemhez hiven beszámo;
lok kedves olvasóinknak il
Bot'Jnd cserkészcsapatparancs
nokilval lefolyt beszélgetésem
ről.

l\li a véleménye és tapaszta
lala a társadalom megértéséről

a cserkészmozgalommal szem
ben?

Clnnepélyeinken ... - kezdte
a parancsnok - és én akkor
is, most is, mindig is ugy érzem.
hogyacserkészmunka és élet
forma egyedüli bi7tositéka a
fiai mellett felvonuló csillogó
szemű megértő szülői gárda
és a megérlőleg támog'ató tár
sadalom. lIyenkor ugy érzem,
hogyacserkészszülők,a tár
sadalom és mi teljes eg-yetér
téssel dolgozunk egy-egy sti
lusos, nagy lendületű magyar
élet kialakitásán. Kell a cser
készszüJők és a társadalom
szivből jövő, együttérzése és
támogatása.

A világháborut a frontokon
megnyertük; mégis mindent el
vesziteltünk, merI nem volt jól
meg'szervezve a- frontok mögöt
ti országrész: a Hinterland_ A
magyar cserkészet harcot áll a

TÁRCA

Katonadolog.
Milyen rég-cn volt az, hogy

magyar önkéntesek Bécsbe
rukkoltak be. Sok furcsa eset
(ldla elő magát ilyenkor. Ilyen
(lZ alábbi is.

1906 őszén 234...ed magam'
mal rukkoltunk be a bécsi
4-esekhez, a hires Deutsch
mcisterekhez, önkénlesek. A
bécsi németeken kivül voltak
ott csehek, lengyelek, horvátok,
'uthének, még vend és olasz
s akadt és még 22 magyar.
\Itind tudott vagy tökéletesen
lémetül, vagy legalább törte
l hadsereg dicső nyelvét, csak

!gy udvarhelyi öles székely
(Illott a legélesebb hadilábon a

~ermán idiomával. Hogy hog-y
\!erü!t.a Deutcshmeisterekhez,

erre nem leljünk mag-yarázatot
akkor sem, azóta sem.

A magyarokat, mint ideg-en
állampolgárokat. adataik el ...
lenőrzése céljából felküldötték
az "irodába"_ Olt egy császár:
szakállas őrmester vallatolt
bennünket. Egyik magyar ön-
kéntes társunk, dr_ H . ép
akkor vzgzett, fiatal trencséni
ügyvéd, a császárszakállas
hallgatag beleegyezésével a
sugó és tolmács szerepét tel
jesitetle. Igy, aki nem is tudott
jól németül, boldogult.

Vallatás közben becsörteteH
M ... _ százados, kiről már (.'
jobban értesült bécsi bajtársa
inktól tudtuk, hog'y az: önkén:
tes kiképzés vezetője és' is;
koJaparancsnokunk lesz. Apró,
borotváltképü, de tagbasza:
kadt ember volt_ Vasvilla pil
lantásu_ Mihelyt bejött és látta
a "bagázs"-t, mindjárt az öles
székelyen akadt meg a szeme.

"Állta", min t a vizsla a vadat,
jövendő áldozatát. A székely
tudomást sem látszott róla
venni.

Egyszer él székelyTe kerül a
sor. Dr. H... hüseg-esen íelje#
sili a sugÓ:tolE1ács szerepét.
Mikor a kapitány látta a hely
zetet, eg-észen közelodaállott
az öles székely elé s onnan
nézett fel rá, g'unyos, vasvilla
tekinteltel. (Isteni eg-y látni va
ló volt l)

A vallatás során azt kérdezi
a székelytól a császárszakállas
persze németül, "mi az atyja
foglalkozása? A sugó-tolmács
tudta már, hogy ev. ref. lel:
kész. Mindjárt sugja is néme...
ml, hogy "evangelisch-refor
mierter Pfarrer," (ev. ref. lel...
kész.) A nagy székely mély
basszusan rettenetesen kerék;
betört német nyelven ismételte,
a hogyan tudta: "ewangelische
Pfeife" (evangelikuspipa.)

A kis százados, mintha
skorpio csipte volna forrón,
ugy ordította, mint sebzett be~

hemot, felfelé, a nyugodtan
álló nagy székely feje irányá p

ban: "Waaas?"
A székely egy árva kukkot

sem felelt_ SlIgóstul, tolmá
csostu! együtt belénk fagyott
még- a lélekzet is.

A kis százados irtózatos
dühvel sziszegte most már!
"Ish ver'schon zeigen ! Solche
Kerlen müssen unbedingt aus...
den Heere ausgeschmissen
werden l" (Megfogom mutatni!
Az ilyen fickokat feltéjJenül ki
kell dobni a hadseregből 1)

Meg is mutatta.
Két hét mulva, mint végleg

kiszuperálJak hagytuk el 8-an,
magyarok a Deutschmeisterek
Schmelzplatzi szép kaszár
nyáját.

A székely azt mondta, hogy
az a kis kapitány "nem is vala
rossz ember."

VéndiAk.
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A gazdaközönség egyhangulag
sürgeti az uzsoratörvény revilIióját Filmszínház

Gyomán:
Az Apolló filmszinház ianu=

ár. hó 9-re két hirneves ideg'
orvost hivott meg- Bécsből, akik
nek az él feladatuk, hog-y él nyo""
masztó adóteher, a su]yos meg
élhetési viszonyok okozta g-on:
dol{ miaJt idegességben szen
vedő gyomaiakat eg'y radikális
kura alkalmazásával nyomban
megg-yó~;tYitsák. Ez a két hires
ideg'orvos nem más. mint Z o
r o. és H u r u, akik "A HÁZ
TCizNÉZOK"- cimű frenetikus
hatá,su 7 felvonásos vigjatékuk
ban annyi humort halmoztak
össze, hogy még a legelkese
redettebb kcdélyü ('>mbert is fal
rengető kacagásra fogják indi
tani. A humor két nagy nevü
professzora 4, 6 és 8 órakor
fogadia látogatóit. Következő

vasárnap, január 16-án Amerika
legnagyobb film produkciója cl

"The Big Parade" (A láng'ban
álló világ) .fog szinre kerülni.

Endrődön:

Január hó 16-án "A BUME=
RANG'· és "Eg-y ausztráliai
öcskös vidám európai kalandja"
kerül szinre. Ezenkivül egy 2
felvonásos vigjáték : M. ARHA
és Piloítia szinpadon lesz be=
mutatva.

Hogyan változott az
aranykorona értéke

máig?

Uj pénznem került forgalom- ,
ba: a pengő. Vessünk rövid
visszapilJantást a boldog és
gazdag időkre emlékeztető

aranykoronára. A háboru kitö
réséig' tudjuk, a aranykorona
eg'yenértékű volt a papirkoro""
nóva!. Kesőbben mindinkább 
eltünt a fém pénz és több és több
lelt a papirpénz. A papirpénzt
kényszerfor~alommal ruházták
feW vag-yis mindenki köteles azt
teljes értékben fizetésképen el
fogadni, az árak emelkednek.
a penz értéke csökken.

A külfödön mindig' kisebb leH
c:z értéke a pénzünknek, viszont
:E iclegen valutáért mindig töb
b(;t· kellett adni magyar papir:
p:il1zben.

1 aran:ykorona é:4"iéke:

1914, jl}ius 1-én 1 papir K
1918. októbér i 30. háboru

végén 2'50 papir K.
1919. julius 51. kommün után

6'40 papir íZ.
1920. román megszáJIás után

34 papir K.
1921. Hegedüs minisztersége

alatt 42 papir K.
1921. t-Ieg'edüs minisztersége

vigén 152 papir K.
·1922. szept. 50. 458 K
1923, 6987 K.
1294. május 17866 ., IC
1924. szeptember óta máig

14.500 papir IC
1 pengő 12.500 papir kor.

bolt, sok kárt okozott a
házak tetőiben, clszakitotía
cl telefonhuzalokat és a
lehulló cserepek, faldara:

-bok több embert meg'sebe=
sitettek. Eg'ész Baranya me:
gyében mindenütt nagy hó I
és szélvihar dühöng néhol
pedig- szakadó eső pusztit.

ságának becsületességébe I
vetett hiJ-e.

Mély.zn tiszkii elő!járó-
, ság'! Bármily okos és cél:
szerü volt is az előzetes

alkudozásokat csendben és
fe1tünés nélkül lefolvtatni,
most azonban már azt ki#
vánjuk, hogy egy' percnyi
késedelem néIl-eul ki a nyil=
válvánosság és l az illetékes
fórumok elé az ajánlattal,
hadd valósuljon meg' mi=
hamarabb mind az, amij

ezen cikkemben fdsorol=

tam.

Egy ..e~fi"e':'l

Hatalmas orkán pU8ztitása
Baranyában.. _

\

Pénteken éjfélkor hujal:
Illas vihar riasztotta föl Pécs
és környéke lakosságá.L l1,
vihar Pécsett kezdődött

, , I' ·1' 'nagy egzengesse es VI ,al11=
lá.ssal, majd olyan felhő:"

szakadás zudult a '.;'árosra,
amilyen ezen a vidéken em:
beremlékezet óta nem volt.
A vihar egész reggelig tom=

berfeletti munkáért és hogy
ki vagy kik voltak a,~ok,

kik fanatikus hiltel, li::lllka=
dást és fáradságot nem is=
merve indultak utra ezen
mindnyájunka térintő kérdé""
sekre meg'oldás1 keresni, 
az majd elválik a vallatásnál.

Hálánk és elismerésünÍ<
legyen jutalmuk.

Dc hála és elismerés I

illeti az összpolgárságot is,
mert bárki legyen is azon
vállalkozó, akinek ajánlatát
tartalmazza ezen szilveszj'eri I

12vél, elhatározására min:
den esetre döntő befolyással
birt Gyoma község poIg-áf#

Általános a panasz az or-/letfizetéses vásá'rlásoknál
szágban, hogya régi uzso- volna rendkivül fontos, mert
ra törvény ma móf' nem I íJZ ilyen üzletekkel kapcso
felel meg a kivánaln1i.1knak la!ban él gazdák tapaszta:
s küJönösen éppen a mcző= latlanság'ét és üzleti 'ügyek:
gazdaság az, amely szcrvc- ben való járatlanság-át ig-en
zetlenségénél fogva tcljc- sokan kihasznáhák. Példá
sen ki van szolgá.lva a hitelr ul sok kisgazda v~1sárol

nyujtók kénye=kedvének. I részletre mezőgazdaságigé=
A gazdák ilyenirán)/u gépet. ilyenkor azt mond

sérelmeiket már többször ják neki, fizet ennyi és
nyomatékosan kifciczl'sre ennyi kamatot. A kikötött
is juttatták s a legutóbbi összeg valóban meg is
gazdagyüléseken is felel a törvényes kamat#

nak, de ezenkivül
kű1őmóöző címeken annyi nlin
denfélé-l: szám.H::mak fe! neki,
hogy a burkoH uzsora sokszor
végpusztulással fenyegeti a vá~

sárió{.

A régi törvény alkotása
idején és azt követően egé=
~zen a háboruig, nem volt
szükség' a törvény revizió",
jára, mert a gazdasági hely
zet nem ingadozott olyan
hatalmas méretekben, mint
a háboru ó1-a. Most azon~

ban a gyakorlati példák
mutatják, hogya törvény
reviziójára szükség van.

A gazdák szemponj-j.:Jból az
uzsoratörvény még a köl
csönös, áruhiteles és rész-

a nyolcszázalékos határkama-!:H.b
meglnaraáhatna, azonban a !:n:ín
áenkod kamat!ábhoz igazodna.

egyhanguíag hangoz-l:aHák az uj l
uzsora-törvény hiányát, 2.!llely su
lyosan, érin.f:i a kölcsön!"e, ártt
hHe1re és részletfize-!:ésre szoruló

gazdaközőnsége-l:.

A magyar gazdaérdekeIt
ségek már elő is terjesz
tettek egy tervezetet, um::]y
szerint a mindenkori 'hiva
talos kamatlábhoz kellene
bizonyos százalékot hoz=
zászámitani. Szerintük

Községi
aktual itások.

jövőért és a cserkészfront Hin-I
terlandja: a család és társada~

lom. Harcot nyerni csak a front
és a Hinterland összedobbanó,
egységes erőfeszitésével lehet.

(Folyt. köv.)

ViHanyviláqHás, g-öz:fürdö
és bérház.

Kedves Olvaslnn %

Riporter vagyok, tehát
szemfüles! S bár mennyire
titkolják az illetékes isme~

retlenek, nekem mégis sike",
rült megtudnom, hogy apó
Szilveszter ez egyszer, egy
hét pecsétes, Gyoma község
jövő életére fontos kihatás'"
sal biró levelet hozott
budapestről.

De meg tudtam m?g en~

nél többet is nevezetesen
azt, hogy ezen levélben
megvalósul nemcsak miidaz
ami mindnyájunk jámbor
óhaja, hanem még a leg~

vérmesebb ellenzékiek meg
nem álmodott kivánsága
is. Mert mit is kiván és
kiválhat minden egyes pol~

gál' az Előljáróságától?
Községesitése a vilIany#

világitást és a gőzfürdőt,

épitse fel az állat állomáD

nyunk jobb értékesitheíése
és a közegészség javitása
érdekében él közvágóhidat,
valamint a lakásinség né
mi enyhitésére a vásárcsar-"
nokkal kapcsolatos bérhá
zat. - És ha már apolD
gárság mindezt kivánta,
vajjon mivel tetézi az ellen
zéki ember ezen kivánsá'"
gainkat? Te/ézi azzal, hogy
az Elő!iáróság mindezeket
a lakosság külön megter",
helése és minden tőke be
fektetése nélkül vigye is
keresztül.

Nos kedves Olvasóm!
Ha nem csal az irás, ElőlD

járóságunk az alkalommal
derekasan megállta a helyét,
mert sikerült neki mindezen
kérdéseket várakozáson feD
lüli kedvező módon meg~

oldani. Mint gondos és előre

látó kereskedőhöz illik,
ezen tárgyalásokat szép
csöndb211 és feltünés nélkül
vezette mindaddig, mig azo~

kat teljés siker nem koro~

názta. Hogy kit, vagy kiket
illet az elismeiés ezen em D
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Messinger Mór Utóda GROSZ ZOLTAN
G Y o MA. Telefon 23. f a t e I e p e i: E N D R Ő D. Telefon 14.

Nasici Tanningyár és Gőzfürész r.-f. keményfa termeléseinek, nevezetesen kőris, szil, bükk, éger, tölgy, jávor, hársanyag fürészelve
és rönkölve, tölqyparketta, Eternit Művek palagyártmányainak, Weisz Manfréd .acél- és fémművei r.-t. gépgyártmányainak,

Bohn M. és Társai gőztéglagyár cserépg'yártmányainak egyedárusitója.
Állandóan raktáron, és szálIit vagontételekben, bármely vasuti 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 ; Gyomán betoncserepet, Endrődön betoncserepet, cementlapot, betoncsöveket. - Elsőrangu bankösszeköttetésem folytán
legkedvezőbb fizetési feltételek lmelletí is árusitolL Árajánlatot a legnagyobb örönnnel adok.
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Uj sófajta. Sok panaszra adott
okot, hogy szépen, finomra darált
sót nem lehet kapni. Hogya fogyasz
tóközönség ebbeli igényei kielégi
tést nyerjenek, a Magyar Királyi SÓ
jöv·zdék január hó I-tól kezdve fél
kilogrammos karton dobozokban fi
nom asztali sót hoz forgalomba. Ez
a finom só nemcsak hogy legalkal
masabb az étkezéshez, hanem rend~

kivül gazdaságos is.
Hurokra kerűlt bandavezér.

Szentesen egy N a g y Isiván nevü
zül:öH külsej ü ember vonta magára
a rendőrség figyelméf, aki avallafás
alatt egész sereg nagyszabásu be
törés elkövetését ismerte be. Beval
lofIa azt is, hogy il leginkább Bu,
dapesten elkövetett betörésekef nem
egyedül, hanem egy egész bünszö,
vetkezettel köveJte el, amelynek ő

volt a vezére. A bandavezért őrizet

be vették és meginditották a nyomo;
zást a bünszövetkezet tagjainak kéz
rekeritésére.
Gyilkoltak a vagyon miaU. Meg,
rendítő eset hirét vésszük Debrecen
ből. Az elmult hét egyik napján
K a r a iMárton hajduböszörményi
g'azdálkodó lakásából mindinkább
fokozódó segélykiáltásokra lettek
figyelmessé a szomszédok. Amikor
a bezárt ajtót felfeszitették K a r a i
Mártont .sulyos fejszecsapásoktól
sérülve, óriási vértócsában találták.
A csendőrség által nyomban meg
inditott nyomozás kideríteJte, hogy
ClZ Greg Karait a leánya és fiagyil~

kol ták m'eg, hogy vagyonához jus~

sanak. Az apagyilkos leányt letar,
tóztatták, CI fiu megszökött s eddig
még' előkeriteni nem tudták.

Vonatrablók. A mir.ap füJöpszál'
láson a Budapest felé tartó gyors,
vonatra mintegy husztagu rablóbanda
szállt fel s közülök egyik elakarta
tulajdonitani az egyik utas pénztttr
cáját. A tettest rajtacsipték, miköz~

. ben pánik tört ki az utasos között.
Mindenki merényletr2l gondolt. A
banda tagja közül egy az elfogatás
fól tartva, meghuzta a veszféket,
amire a vonat Soroksár közelében
meg·állt, a rablók leugráltak, maguk~
kal cipelve a verekedés közben
megsebesült társukat és eltüntek az
éj leple alatt. A rendórszg erélyesen
nyomoz a tettesek után.

A fötdmivelésügyi tniniszter
ujabb diszpolgársága. Hodmező

vásárhely város törvényhatósági bi
zóttsága most tartott közgyülésein
a város örökös diszpolgárává vá
laztotta M a y e r Jánosföldmivelés,
ügyi minisztert.

Presbyteri gyűlés.

A református egyház december
hó 31-én népes és emelkedett
hangulatu presbiteri gyülést
tartott, melyen Harsányi Pál
esperes kegyeletes szavakkal
emlékezett meg a tisztes gon...
dolkodásués nemes érzésü
Zöld István elhunytáról, majd
szép beszéd kiséretében ik~

tatta be presbyteri liszlségébe
község-ünk egyik érdemes pol
gárát l'<:ocsis Lajost. Ezután
megállapíttaloit az egyház költ~

ség'vetése.

Közgyűlés, A Gyomai Ipa
ros és Kereskedő Ifjak Önkép
zőköre e hó 19~én, vasárnap
d. u. 2 órakor tartja a Holler
szállodai helyiségében rendes
évi tisztujitó ;. özgyülését. In~

ditványok, négy nappal előbb

irásban adandók be. Fölkéret
nek a hátralékban lévő tag,
urak, hogy tagsági dijaikat a
közgyü lés előtt rendezzék,
mert ellenkező esetben száva~

Zdti jog'osuitságg'al nem ren'"
clelkeznek.

A csehek magyarű1dözése.

A kassai Magyar Nemzeti Párt
megállapiJotta; hogya csehek
kétezer olyan volt magyar köz~
alkalmazottat bocsátottak el
minden nyugdij nélkül, akik
15 évnél hosszabb ideig szol:
gáItak Van ezek~n felül 1500
olyan elbocsátott volt magyar
alkalmazolt is, akik egy nyug'
dij - intézet tapjai sem voltak
és igy semmi reményük sincs
nyugdijon.

mutatják. Az ország· állatállor
mánya vidékek szerint a követ
kezőkép oszlik meg. Dunán
tuli Dombosvidek: 923.859
szarvasmarha. 328.722 ló.
1.165.909 sertés, 646.835 juh
18.753 kecske, 2240 szamár,
608 öszvér, --- Északi Dom;
bosvidék: 246.106 szarvas~

marha, 105,137 ló, 226.868
sertés. 363.725 juh, 10.396
kecske, 1221 szamár, 282 ösz
vér, --- Alföld szarvasmarha,
450, 887 ló, J.J27.192 sertés,
790.506 iuh, 19.484 kecske,
1493 szamár, 857 öszvér.

GYOMAI UJSAO

H I R E K

tIazánk állatálloJ:D.ánYd.

Istentiszteletek. A reform.
templomban jan. 9-én d, e. 9
órakor pI:édikál Répás Pál ref.
lelkész. Az . ~gostai evanr

gélikus templomban délelőtt

9 órakor Iiérnel nyelvii Isteni~

tiszteletet 'jart. Feiler Ernő

lelkész. A róm. kath. templom
ban reg'ge19 órakoristeniiszte!ct
evangélium mag·yarázattal,
tartja Csernay Géza plebános..
O. u. 0. órakor !ytánia.

Eljegvzés. Góth Malvinka
és Kováts Sándor folyó hó 1
én tartották eljeg'yzésüket.

SZÍntársulat Gyomán. Az
uj Tháiia szinhéiz művészg<Írr

d<Íja Dr. Torday Ottó igdzg'ató
vezetésével f, hó !O-én kezdi
meg vendégszereplését közsé
günkben. Műsorukban a mo... I
dern szinirodalom leg·kiválóbh
darabjai szerepelnek. Az orszá
gosan ismert művész t<Írsaság
eddigi szereplése a legnagyobb
biztositéka annak, hogy az elő

adások a szépet szerető és azt
értékelő közönségünk izlését
és tetszéséi legmesszebb me·
nőieg' tog·ják kielégíten!.

Menyecske. l-iátha nem akar
szigoruan fellépni, lépjen fel
szeretettel, mindjárt elszokik
az ura a korcsmától. Ám
egy kis helyén alkalmazoti
szigoruság' sem ártana olyan
mulatós embernek.

Állattenyésztés ..

Köztudomásu, hogy a föld
mivelésügyi miniszter az el
mult év nyarán ország'os állat
összeirást foganatosíttatott'. Az
összeirás eredményét most

. tették közze, Érdekesnek talál
juk, hog'y ebből a statiszfiká
ból ismertetőt adjunI\. Ez ösz
szeirás szerint az ország' ál
latállománya az egyes vidé
kekként következőképen osz
lik meg: a földmivelésügyi
minisÚer az 1926. év tavaszán
országos haszonállat össze
irást rendelt el, melynek ered~

méÍlyét a következő adatok

1927. január 9:

Mezőgazdaság ..
Téli mütrágyázás

tavasziak alá.
Verőfényes, enyhe téli napo~

kon, amikor a g'azda az őszi

munkák végére járt, sokszor
·agódva gond01 a tavaszra, ami~
kor (l gyakran szeszélyes id6'"
járáS (későkitavaszbdás, azután
szárazság) miatt, a· sok. tenni=
való igen rövid. időre torlódik
össze. Ilyenkor merül fel (lZ (l"

gondolat, hogy nem lehetne~e'

valamelyik tavaszi nmnkát őszre
áttolni. A műtrágyázás (különö
sen kis gazdaság'ban, nem nagy
dolog, de mégis nyerseség volna,
ha télen elvégezhetnők, főként

olyan műtrágyáknál, amelyek
bemunkcilása után a vetést
amugy sem lehet mindjárJ ,el;
kezdeni, Télen csak olyan mű;

trágyát szabad kiszórni, ame~

Iyik a növényi táplálóanyagokat
nem tartalmazza azonnal te!~

hető alakban alakban (előbb

átalakuláson kell áfmenniök).
Télen kiszórható a mésznitro~

gén, minden nehezen oldható
foszfortrágya, sőt a szuperfosz
fát is. Nem szabad ellenben
télen kálisőt ·és csiIisalétromot
kiszórni. Minél kötöttebb a föld,
(annál kevésbé kell azok kimo;
,sódásMól félni, annál helyén=
valóbb a mütrágyák téli kiszó~

rása. Célszerübb ugyan rayuszi
kalászosok alá a csilisalétrom
kivételével minde műtrágyátőszi'

szántás előtt kiszórni, ha azon...
ban azt elmulasztottuk, a téli
kiszórás is jobb a tavaszinál,
mert vetésig' feloldódnak a
műtrágyák s a csirázásnak in...
duló növénykének azonnal ren=
delkezésre állanak, Télen az
őszi szántásra kell a műtrágyát

elszórni és azonnal befogasolni.
Fagyott földön nem lehet be'"
munkálni, azért ilyenkor nem
helyes elszórni .sem. Még· rosz~

szabb a hóra való kiszórás,
mert az olvadő hólében felol~

dódott növényi táplálóanyagot
elfolynak és elvesznek, vagy
legalább is laposabb helyekre
gyülnek s egyenlőtlenül osztód~

nak fel.



4 oldal. 1927,ianuár 9.

Vi.
Té
81
sa

19,

I

G

É
é
M

..

CS\I nagyobb és egy
~. Ji kIsebb ü:detet

heiy~ség a régi: Mezey
féle házban legelőnyö

sebb feltéte~ek meiiett
a:zormal kiadó. Bövebbet

kiadóh~vata!ban.

EI d " fU id. Oláh Györgya .. 00 '. . Endrődi lakos-
nak 12 holdtanyás. birtoka eladó
és. az Oláh. testvéreknek Kisuj
száliási határban egy 60 és egy
1'0. hold!,!s tanyás birtokjuk eladó.
Ertekezni lehet Gyomán ci Nap
nyugati vendéglőben.

Beinschróth
testvérek

Hi?rthY Miklós-ut 1100
számu háza szapadkéz
ből e(ació. Értekezhetna
u gyanottalulajdonosnál.

Műhelyemet il Horthy Míklós:ut·
1235 szám alá helyeztem. Vállalok
minden asztalos munkát jutányos' áron
ép:.ilet, butor, nlOdel és cséplőgép ja~

vitásl. Kérem a közönség szíves párt~

fogcísát Leclmitzky Lajos aszlaios
mester Gyoma. Egy ügyes fiut tanulo
na k felveszek.

GROSZ ZOLTAN fatelepein : Asz
ta~osoknal{: minden méretlí g0zölr:
bükk. Bognároknak : rnioclenféle
szerszámfák, u. m. kőris. szi!·; akác:
rönkök 4"0 cm. vasta.gságban, bükk
hasitvány. stb. iillandóan !,aphaló. 
Egyhen éricsiti a gazdaközőlilséget,

hogy vetőgépek két évi hitelre tetszés
szerinti részletekben készpénz árban évi
7 s2;ázalék kamat mellett kaphalő.

Egy teljesen jó karban. levő grama··
fon és lemezek. Egy gyűrűs citera, 2
ágy, egy cseléclágy sürgősen eIndó.

Pedálo§
cimbalom eladó,
Cim a kiadóhivaialban.

Ehrmann Adolf kereskedő értesiti
fl tisztelt vevőközönséget,hogy üveg~.

porcellán... és zománcedényáru üzleté!
flJJszer-.és vegy.esárukkal kibővitette,
ahol igy ezután mindl'nféle napícikkek
állandóan a iegelőnyösebben beszerez:
hetők, LakodaJmak~aedénveket ked
vező fellétekk mellett kölcsÖnöz, saját
töltésű szódavizet házhoz szállit.

HUGYECZ LAJOS lakatosmester
Gyoma. Temelő ucca 572 elvállalja
takarék~üzheEyek és sirkeritések
készitését és javitását, káiyhák Charp
lotte bélelesét és minden e szakmá...
ba vágó munkát. TakaréktUzhelyek,
berakott sparheltekhez ajtók, sli
tők, rárnák, vaskemenceajtók a
lei-Tegyszerübbtől CI legjobb kivitelig'
állandóan raktáron. Fűrdőszoba be
rerodezéseE{et szakszerüen készit,javit
és ,",zerel. l\öltségveléssel díjmenresen
szol5-táJ. Minden nála készitett munká~
ért i()lái!ást vállal. Kedvező fizetési
feltételek.

" ,
.~~~~~

1926 Pk. 1101/6 számhoz.
1926 vght. 1927 szám.

Arverési hirdetmény.

434 szám alatt egy gramafon, és
külön le~ezeksúi-göseneladók. Ugyan...
ott 2 iÍgy, egy cselédágy eladó.

Maloffiputea 1620 szám alaH egy
butorozott szoba két ággyal két fia
tülember. részére azonnal kiadó.

Romhanyi János Mirhó uteza 532
számu 336 négyszögöl beltelkef: háza
szabadkézból minden elfogadhatÓ'áron
azonnali beköItözésre eladó. Érte...
kezni lehel a helyszinen a tulajdo:
nossal.

A Baross utcában 405 négyszögöl
területü házhely. eladó. Tulajdonos
Tari Bálint DeáK Ferenc ut 535.

Kislcmplom utca 1317 szám alalt
egy' ászta! és sparhelt azonnal olcsón
eladó,

Özv. {{alocsa Istvánnénak száras 6
év óta felfúrés'zelt diófa deszkák van~
nak eladók.

PUBLIKÁCiÓ.

Dr. Szőnyi Gyula mczőluri

ügyvéd áI/aI képviselí Vass
Sándor javára Csik Mihály és
neje ellen 3,5ö5.000 l;oro11o. kö
vetelés és járuld;.ai erejéig él

gyomai kir. járásbiróság' .1925.
évi p 2502/6 sz. végzésével el...
rendelt kielég'itési végTehajtás
folytán vég-rebajtást szenvedő

től 1926. évi julius hó 26-án le
foglalt 37,900.000 K becsült in-

.g'óságokra a gyom'li kir. járásp

biróság fenti számu vég'zéséve!
az á.rven~s clrende:letvén, an z
\lak az 1908, évi XLI. Í."'C. 20§-a
alapján fen li rt, vél:amint zálog':
jogot szerze1t méÍs fog·1éJ.l1alók
javára is a végrehajtást szen-·
vedő lakásán, üzletében End...
rődön az udvarnoki csárdában
2457/1 sz. és folytatólag'PlIszta~

csejten2464 sz. tanyában lc~

cndő' megtarlására lJaláridőül
1927. évi január hó 12 napjáz
Ilak délelótt 11 órája tLizetik ki,
amikor a biróilag lefoglalt buz
torok, libák, tehenek, bor;uk,
csikók, disznók, gazdaség'i
eszközök, korcsma üzleti be:
rendezés s. egyéb ing'óságokat
a legtöbbet igérőnek készpénz'"
fizeíés ellenében. esetleg' bccs
áron alul is clfogom adni.
Bcsaba, 1926. évi december 24.

Dancz ferenc
kir. bir. végTehajtó.

I<itűzl2si dij 90 ezer korona.

ILI .- rdetm e'ny A ~yo~a.i T a.karekpénzt~r .1926. évi április hó 25-én megtartott LIII-ik évi rendes
~ ''''iii':: .'q: .8 közgyUli~dll'h6zott határoiatából kifolyólag felhivjuk lisztelt részvényeseinket, hogy
t.} Tulajdonukban levő 2000K. n. é. részvényeiket folyószelvényiveikkel, - illetve VII-ik kibocsátásu ideiglenes részvény ~ elisp

mervényeiket f. évi december hó 20-tól '1927. évi junius hó 20-ig az intézet pénztáránál a hivatalos órák alatt mutassák be illetve
helyei~ékletétbe. 2.} A 'letétel alkalmával elismerve~yekadatrlakki 1926. évi oszlalékszelv-?nnyel, me]y elismervények ellenében
1927. év'i április hÓ 15-től kezdve az uj pengő n. é. részvények 1927. évi kc~dő szclvényiveikkel kifog'nak adatni. J.) Töredék
ré~zvények ki~g'észitését, rés7Vényeseink érclekében kia]aklllandó for~FlJmi árban közvelitjük ugyan, de kötelezettsé~r nélkül.
4~)A kicserélésre be nem mLIta~ott rég"i' K. n. é., 'valamint töredék peng'ő részvények lh-öd részvényekként maradnak forgalomban
1928. évi úprilis hó 25,ig, mely határidőn tul a be nem mutatott részvények és töredék pengőcrészvény elismervécYl2k. í2]CdLlil1élk

~s.~z cladbtt részvények véte/ára a részvényese~ rende!kezé~ére áll; mig maguk i:1 részvényekaP. M. rendelet 1ö. §-a értelmében
. háf61Yllkat v25ztik.'.5.) Az uj pengő n. é. részvények 1~es (10 pengő ll. é.) cimletekben lesznek forgalomba hocsátva.

. Oyoma,j926. évi dec~mber hó 18~án. A. Gyo:anai Takarékpén.ztár IgdZg.a.tósá9a.

Rab!ógvi1kosság azatap Hirdet:mnény. A gyomai
egerszeg'i ország~to,n. A köruti forgalmi adóhivatal a
szer8an -'megjartól("laláeger~ 164.700 sz. P" M.rendelcl 12.§
szegi vásáron okrökef adtak ct alapján értesifi azokat a for
il Papp ferenc és Jakab Ferenc galmi adókötéleseket. a kik az
zalatárnoki gazdá!c A jól sike- 1926 évben forgalmi adójukat
rült vásár után adélbell induló kivetésszerü átalányozás utján
vonattal haza. utazta!<. Bak köz~ rótTák le, hogyátalányuk az
ségt'61, ahor kíszálltak a vonat- 1927 évre a hatóság' által meg~
boI, gyalog folytatíák utjukat hosszabbittaiott. Megjeg'yezte~

tovább, csak PappFerencnek tik, ho~nkülön egyél~cokénj
leg'énysorban lévő István nevü értesíttettek azok az adázok a,
fia, aki az öregekkel a vásáron kiknél a kiveiesszerü áialányo
volt, maradt vissza Bak köz~ iás modját 192] évre it ható~

ségben apjának valami ügyes- ság I1lcllözni kivánta és azo~

bajos dolgát elintézni. Késő is kik a fenti rendelet 15§~a

esíc volt már, mikor a fiatal értelmében az 19?6' évben alz
Pa p ri István hazaérkezell és kalmazott adózási módtól el:
megdöbbenve hallotta, hogy térő leg 1924 évre méÍr kivetés*
sem édes' apja, sem az öreg S7erü átalányozás· utján kötep

Jakab ferenc nem érkeztek még lesek a fOl:galmi adót' leró~i.
haza. Rosszat sejtve, kereséséz Kelt Gyomán 1927 január hó
re indulta!). a két derék, józan l-én Leindörfer Zoltán körzet
öreg gazdának és késő éjszaka áfa. hivatal kőnökc.

tplálták meg őket Zalatárnok Pengő - kpron~ á,t~zándtác

község temetpjének mély árkú- si táblázatokáfusHása. A
ban - holtan. Mindkettőjük- peng<5~rtéÍ<re ~aló 'áÚé~ésnéj él

nek él feje volt szétroncsolva. közönség szükségletének kielé
Valószinü, hogy az öregek gitésére am.kiLpénzügyminisz,
rabl\SgyiJkosságnak estek áldo- terium pengő - papirkorona és
zatu!. A csendőrség szigoru papirkorona - pengő ábzámitá
nyomozást inditott a rablógyilp si táblázatokat adott ki, még
kosok ellen, akik több, mint pedig egyet füzet alakjában,
15 millió koronát raboltak el amelynek ára 10 fillér (1250
szerencsétl.en á1dozataiktól. papirkorona,) egyet ivalakban,

Iiirdet:rn.ény, A gyomai. melynek ára 6 fillér (750 papir
kör:zétifórgalml adóhivataf a korona.) -A táblázatok. a pos
164.700 sz. P. M. rendelet 7 §, tahivataloknál kaphaiók.

2. pontja alapjan ért~siti a Előfizető. Önnek van igaza,
29.500. sz. P.' M. rendelet l - § mert' szomszédja köteles az
áhan megjelöl! és eddig még a Ön háza tetőzetének azt a
rendes szabályok szeriIit ad6ió részét helyreállítani, melyet az
(hélyeglerovásos) kisebb vá]~ általa birt telken élő fa koro:
lillatokat, ho'gy egyezségi ala:" nájának az a része rongáll
pon való átalányozásukat 8 meg, amely az Ön háza teté p

nöpi záros határidön belül kérp jére ráhajlik. Próbáljon szom*
hetik a gyomai körzeti forgalmi szédjával kiegyezni, ne pez

l:ld6hivata]nál. Azok a kiknek. reskedjenek, ha csak lehet.

üzeme a napíáriévnek csah egy H3:t l.ó ! lI~nó! Itt Gyo~at

bizonyos részében-szezonban~ Vjság i927. .méter hul1ánÍ
hoSszon. ' Kedves olvásóink'

müködik vagy akik kereseti ...
közül a rádió iránt.• érdeklő-

tivékenységüket a naptári év~ dőknek kivánunk szolgtJhüot
nek csak eg~yrészében folytat~ tenni azzal,' hogy <I rádió.
ják, üzemük müködésének iI!e;~ ügyekben hozzánk fordulók;"
ve. kereseti tevékenységük meg- I1éikoly kérdéseikre, amelyek

közérd~kü~k, szerkesztői uzé~
k~zdése elötl.kérhetik egyez p

. • • '

nete.k.ben ':-, esetleg nem közz
ségileg való átalányoztarasu- ~

érdekü érdeklődésekre levél...
kat. Kelt Gyomán, 1927 január ben fogunk válaszolni keres-
hó l p én Leindőrfer Zoltán kör~ . senek fel bizalommal ben>

, ,,- ,

zet áfa, hivatal fönöke. nünket.



Épületfa, t!.i2ifa, szerszámfa, szén és épitési anyagok raktára, betonáruk gyártása és eladása. Raktáron tartunk mindennemU és méretU fUrészelt
és famgott épületfát. Hasáb-, apritott- és fenyő tü:zifát. A legjobb minoségü porosz darabos szenet és porosz di6kokszot, retorta faszenet.
I\il.Á.K. cementet, meszet, duna és körösi homokot, kőport. Kátránypapirt és elszigetelö lemezt. Sodrony szeget. Burkoló szines téglát minden

nagyságban. MatrágYát. BOGNAROK RÉSZÉRE: kőris- és szíltönköt, kőristalpat és kLmőt, kőris hasábfát és nyirfarudat.
GYARTUNK: Betoncserepet, cementlapot különböző mintál<ban, betoncsöveket átereszekhez, kocsi bejár6khoz és viz-Ievezetésre, 10, 15, 20,

, SO, 40 és 50 cm. átméretben. SO cm. kutgyUrüt. Mükő sirköveket és sirszegélyeket tetszés szerinti méretben.
ElVALlAlUNK: betonutak és betonjárdák épitését, valamint minden e .szakmába tartozó beton és mCíkő munkálatokat.

fi oldal.

TELEFON
22 SZ.GyomaflIFIT

GYOMAI UJSÁG
IT

1927: január 9.

TELEFON
22 SZ.
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=~ Aki egyszerre három millió értékU árut ~~=: vásárol, annak m. osztá;yu személyvonat :i
=é utiköltségét az "Országos Ga:zdakör" ~§

:~ o cl a é s v i s s za i s m e g t é r i ti . ~!

=~ ORSZÁGOS GAZDAKÖR TAGJAINAK ~§=::. ±:==.
~ ÁRUFORGALMI SZÖVETKEZETE ~
d ~== BUDAPEST, V., Nádor·utca 12. ::.==.';" ':'E2

i~liilii\lilliillimilliimlliiililljmillimíllmlíllmlilliillilim1illil1lillii\lí1\i1\lílljjllillimilliimlljillillmljlimijllilllíl\iillillii\iil~
,

A "gy" betüve! jelzett g'yors-, a többi pedig személyvonat.

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.

·15.20 gy.
15'57 gy.
20'15 gy.
20'51 gy.

BUDAPEST - €aYOM}\..
5'50 10'05 gy. 13·35
9'53 13'01 gy. 19,08
0'32 5'41 8·56 g'y.
5'- 11'10 11'50gy,
GYOMA - BÉKÉSCSABA

23'15 4'30 8'13 gy.
0'17 5"31 8'55 gy,

10'03 15'02 gy, 19·18
11'08 13'40 gy, 20'18

\

b LJ Z á t
dijmentesen lehet beraktározni és mindenkor legjobb

napi áron eladni.

Tiszamalomban

A Ti'szamalom
göz- és kádfürdője

NYiTVA VAN:
minden KEDDEN és PÉNTEKEN NŐK részére, minden

HÉTFÖN és SZOMBATON FÉRFIAK részére

KÁOFORDŐ
minden fOrdönapoi1 kaphatQ.

viliamosmüve
mindenféle világítási és motorHms villamosberendezés
elkészitését szakszerű gyors és pontos kiszolgálással,
kedvező fi:zetési feltételek me!lett, jutányos áron fel-

. vállalja.

valamint a városi elárusitóhelyen:.
Gyomai Nagyál'uházban, KLEIN ViLMOS R.-T.-nál minden
fajta liszt, takarmányliszt, dara, [{orpa, buzaalj, ocsu és

koptató-por napi áron kapható.

Tiszamalomban

TiszamaJomban

FIGYELEM!

Tiszamalom

b LJ Z a
szép és jó lisztre, pontos és előzékeny kiszolgálás mellett
bármikor azonnal becserélhető,Tt~NGERIés ARPA azonnal

megdarálha~6.

Bcsabáról indul
Gyomára érk,
OyomáróJ indul
Bcsabára érk.

V.A.SUTIMENETREND

Bpestről indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

GYOMAI PIACI ARJU{:

A Gyomai
Takarékpénztár

{NAGYTAKAR-:ÉK.}

tisztelettel értesiti a n. é.
közönséget, hogy évi 12
százalék kamat mellett
bármily összegü kölcsönt
folyósít. Betéteket magas
kamatláb mellett felmondás

nélkül gyümölcsöztet.
Kényszerkölcsönköívénye
ket bármely mennyiségben

átvesz.

Gabonapiac : Buza 370, rozs - ,
árpa 200. zab 180, tengeri szemes 170,
csöves. 120 ezer korona mázsánként.

Husárak: Marhahus 20, borjuhus
24, seriéshus 24. juhhus 16, szalonna
26, zsír 28 - 30, kolbász 02 ezer koro...
na kilogramonként.

Tejtermékel<: Tej 3000, tejfel 15
16.000 h. iiterenkénl, tehénluró 5·- 6000,
vaj 45 - 50.000 korona kilogramonként.

Baromfi és tojás: Csirke párja 55:
tyuk drb.ja 50, ~(aesa sovány párja 90':"

. 95, Liba SOVdllY drb.ja 100 - 110. Ka~
csa kövér 22, Liba kövér 23, Pulyka
20 ezer koron il kilogTamonként. To
jás drb,ia 1500 korona,

A .gróf Zichyféle ballai fel
osztott föld legjobb része
45 magyar hold boroszlói
föld a rajta levő 15 öles uj
tqnya épülettel együtt 
es€t1eg 2 darabban is-'
siabadkézből,előnyös fize
tési feltételek mellett eladó.
Bővebbfelvilágositás nyer
hető a Bácsyés Társai
Bankházánál, Gyomán.

ladó. föld.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, mop
dern bükkfa és hajlitott székek. virág~
állványok, konyhaberendezések és
vasbutorok, sodronyágybctétek állan~
dóan raktáron vannak VclÍay Gábor
motorerőre berendezett asztalos ipar~

telepén Gyomán, ~(ossuth Lajos ucca
707 szám. Ugyanott épliietasztalos
munkák jutányos áron megrendel
hetéSI<.

BOHN M. és TÁRSAI békéscsabai
gőztéglagyárának hornyolt cserép
gyártmányainak !erakata Gyomán
GROSZ ZOl..TÁN fakeresked6 va~
suli telepén, Endrődön a fatelep'!TI.
Eladás gyári árban ket!vezéí fizetési
feltételek mellett a cég gyomai és
endrődi irodájában. '

IMi ,

B t:8yé'§ T ~ r§.ai Bankháza G~olDa.
(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár .Egyesi.1lettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: SACSY GÉZA, KOVÁCS LAJOS főpostamester,VASS GÁBOR, ügyész: Dr. CHRIS1'IÁN KÁLMÁN

Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában való fizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközöl.
Váltókölesönöket 4 havonkénti lejárattal .évi 12 százalék kamat mellett, bármely nagy összegig folyásit.
Tőkekamattörlesztéses, jelzálog földkölcsonöket félévi 4.4· százalékos részlet mellett 94-es árfolyamon,
Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, - pengő értékben is elfogad, s arra a legmaga
sabb kamatot fizeti. Bővebb felvilágositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.
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Előfize'

Előfizel

Előfizei

1927. január 9.

Lapkiadó.

"H U N G A R I A"
kön-yvnyoD1dai :rnűintézet.

Szerkesziésé..t és kiadA§ért

:felel~s I

WAGNER MARTON

a környék legolcsóbb és legelterjedtebb
hetilapjában a G Y O M A I U J S AG-ban.

Hirdetési szelvény.

Minden elófizetónk és olVasónk
aki 10 ily szelvény! szolgáltilt be,

dijjalimul közölhet egy

publikációs hirdetést.

Külföldilópokrócok 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.

A GYOMAI
"HANGYA" SZÖVETKEZETNÉL
a legjutányosabb áron szerezhetők be:

FIGYELEM!

HIRDESSEN
....:.==========e:-••••
:
1 :

Hallól Halló! :•

.....................................• • ••
! I·Ialló2 I·Ialló1 i
• •: Aki olcsón akar jó bort inni :
: az :menjen :

: a "Napnyugati" vendéglőbe :
: 1 /iter KADAR elsőrendU házhoz kimérve 16.000 papir- ..
• korona (1 pengő 28 fillér), 10 liter vételnél olcsóbb ár, :
• alkalmi estékre pl. lakodalomra, névestére, disznótorra •
• stb. csak ott lehet olcsón beszerezni, tegyen próbát •
: akár ki is, pontos kiszolgálás, garantált tiszta áru, :
• szabad választás. •

: Tisztelettel: :

: POLNER SÁNDOR :
: vendéglös. :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Oépraktárunkat

I ne felejtse megtekinteni ! !! I
... ...J

GYOMAI UJSÁG

indul délelőtt 10 óra - perckor
indul délelőtt 11 Óra - perckor
indul délelőtt 11 óra 50 perckor

érkezik délelőt! 12 óra - p(>rckor

indul délután 4 óra 30 perckor
indul délután 5 óra - perckor
indul délután 5 óra 30 perckor

érkezik délután 6 ora 30 perckor

indul cste 8 óra 30 perckor
indul este 9 óra 30 perckor
indul este 10 óra - perckor

érkezik este 10 óra 30 perckor

8 oldal.

füzesgyarmaíról
Szeghéllomröl
Körösladányró)
Gyomára

Autóbusz próba-menetrend és
viteldijárjegyzék.

Gyomáról
Körösladányról
.szeghalomról
füzesgyarmatra

füzesgyarmatról
Szeghalomról
Körösladányról
Gyornára

Oyomáról
Körösladányról
Szeghél] omról
fiizesgyarmatra

-

Nyomatott a ..HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán. 3 - 1927.

I ' · AI d' , I t·' gyomai cég malmaiban és:vanYI .a ar es - s· van 1ennénykereskedésében
mindenkor a nagyközönség legjobb, leggyorsabb és legelőzékenyebb kiszolgálását
tartja kötelességének. - ivIielőtt gabonö termését értékcsiíi keressen fel bennünket.

B E R A K T Á R O Z Á S T D l JM E N T E S r-:: N E L F O G A D U N K .

VITEI"DIJa
füzesgyarmaftól- Szeghalomig 15 ezer korona
Szeghalomtól- KörösladEmyig 15 ezer korona
Körösladánylól - Oyomáig 25 ezer korona
füzesgyarmaftóI - Oyomáig 45 ezer korona.
Szegha]omtóI - Oyomáig 35 ezer korona

KüInöböző fel- és leszá.lló kilométerenként 1500 korona.

Vállalat tulajdonos Hoffmann Márton Mezöberény.

....---_._.._.._ _.._.._.._._--,
i ,.MindenneD1ü n-yo:lntatvAn-yokat izlé!les és szépJ kivitelben olt:són, gyorsan:spontosankészit a i

li ~I·IUNGARIA· i'
KŐNYVNYOMDAI MtJINTtZET

i Petöfi..tér 2. G Y O M A Pet3fi..tér 2~ I
L........~._.I'_I._ .._'.....Ii•••...-..I_~._,._.._.._..._..J·

r---·-··-·--II
..

GlII
-.------,.. .

• •
, J~IZáIOg~Ölcsc!n! I
11II1 hogszabb, vagy rövidebb Idő.e Igen mi

.. előnyösfeltételek mellett e.szközlünk ki. •
11II 11II

= S Ü r g Ö's e s e t e k b e n kieszközlÜnk =i betáblázás mellett egy:két évre olcsó I
11II . v á I t ó k ö I c s ö n t is ! •• •• •i Hiteles telekkönyvi kivoni1l,kataszferi birtokiv másolal I
• és az Országos FöldbirtokrendezőBiróság eljárás .-
= alóli ment<?sség-el igazoló községi bizonyitvány =i nélkül nem tudunk érdemleges .választ adni. i
= Országos Gazdakör Tagjainak =
; Áruforgalmi Szövetkezete i
, Budapest, V., Nádor""utca 12. •• •• • •L. ••••._ .._ ......._. .J



Gyoma, 1927. január 23.Ara 16 fillér (2000 korona).II. évfolyam 4. szám.

* POLITIKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP' *
• o

Szerkesztőség és kiadóhivatal

~,H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2. '

Előfizetési ár negyedévre 1 pengő 80 fillér
Előfizetésiár fél évre 3 pengő 40 fillér
Előfizetési ár egész évre 6 pengő.

Felelős szerkesztő:

WAGNER MARTON
a kiadóhivatal vezetője.

A lap szellemi és ~nyagi részét Illeti
minden megkeresés "

"H U N G A R I A" könyvnyomda
eimére kUldendő.

lapzárta p É N T E K, ,déli 12 6ra.
Megjelenik minden vasárnap.regg~l.

A Gyoma.i Uri Kaszinó közgyülése.

~ ;

175. Az egysület akará""
csonyi ünnepek alkalm~val

3 millió korona értékben a
szegény iskolás gyermekek
részére cip-őt vásárolt. En
nek költségei nagyrészt

0(2,700.000 K) H a r sá n' y i
Pál elnö~~\,{áradozáséIfply
tán megl~~dezett sz.ilv~sz·

galmazott főjegyző ur vette át teri estéli jövedelmébőUet-

;~~:é~o~:~ne~~s:t,ti~~~~~t~s ~~:; tek redezveo!l>~!;'iO o'
hangu közfelkiáltással Kovács 3za.bálysz~rüjelent~sek
Lajos főpostamester urat tisz", utéÍn>a.fJ<Ö~gyüI~sl~lmeritést
telte meg ismét a közgyüJés meg~d.~~!.(t tisztikar~élk, á.t,.
az elnöki tisztségg-el, ki any-· !~r4' á'yálélszímáriy",""és él

:~:teSZ~~~~;1 ~~s~~~ég~~k~e~ t.isztikar oO:m~glféÍiaszt(]~!;lru,
keresztül oa oKaszinó ügyeit. elsősorban pedig' "az'el~,öki
Hasonló egyhangusággal köz... 'tisztség" betöltéséneJ( letar-
re i 'Ri ál tlfs"s erthivl,féf'oo á gYéllá~ára. Kor-elnök ej t~,.
közgyufcs,;\tbvábbi szolgálatára ;jeszféSére a~ .k·l I'es
összes r~ebbi tisztviselőit. al., egyező °akaraHál t ;"0g1alt
elnöknek megválqszfván Har... állást ,özv. sa~:kéIdi::Nq g y
sánvi Pál esperest, háznagy· O~yrn 6,11 é o°tirasszOlW jelö"~

nakbras',ói Greising József tfS~ I1lgJ1jHs' éI legnagyobb
teIckköhyvvezetót,. elienőrnck szeretef~l~kés' o€gbecsü
Hajdu Bela igazgatót, ügyész- léséneI<'" atIva'k ·~tést
nek dr. Messinger Aibert ügy... öte9"Yhán9ul~(i°el'h~n~k~
védet, könyvtárnoknak Nónay válá~z~otta~"

Fereri'c századost. Miután pe- A bizalom megnYilvánu-.
dig két.cleddig hüséggel fára- lás egy olyan egyénnek
dozotl t i s z tv i s e I ő j e to- szol, aki~igyrésztíjlegbol.
vábbellátni sok egyéb elfog- dogult férjének áUá~éI, te
láltság'a miatt nem tudta eddigi kintélye, és o közs2eretete
tisztségét. pénztarnoknak Szabó predestinálja erre éI kitün
Benedek földbirtokost, jegyzó- tető tisztségre. de meg
nek pedig Palotás István ta·
nád választották meg. Végi.il másrészt egyéni kv'ulitáséIi,
alapszabály szerint 12 tagu személyisége,jósziv~ésirJtel
választmány választatott, majd '!igenciája is kiválóan al~al
Kovács Lajos főpostamesfer mas a társadulom -1 minpen
elnök átvévén az elnöki széket rétegét felölelő egyesület
meleg szavakban mondott kÖ·... ügyeinek vezetésére.
szönetet maga és tiszttársai A l e l n ö k ü l : Hartenstein
nevében a kitüntető egyhangu Ignácné és f eiler, Ernpné

, bizalomérr. urnőkválaszttéIítak. me~. A
tisztikar több tagja nagyobb-
részt a régi maradt. ,

G o n ct n o k: KorbulyLéI
josné urnő és Scheffer Jólán
tanárnő. Je g y z 6 :" WéIgner
Péterné urnő és H'éIrterttein
IlonkéI urleány. pénitá"
r o s : Nyisztor P~ter ur.
T i t ká r: HrebléIY Lajos ur.
E II e n ő rök: Péterrnanq Jó
zsef és Wagner József iiruk.

':.

A Nőegylet közgyülése.
Özv. sarkadi Nagv Ernőné teU az etnők.

A gyomai Jótékony Nő- beszámoló jelentései, to
egyletet H a r s á n y i Pál vábbá uj tisztikar választás
ref. esperes ur elnöklete ~zerepelt. A pénztáros je#
alatt f. hó 19:én tartotta évi lentése alapján az egylet
rendes közgyülését, melynek aktiv vagyona 7 millió ko#
tárgysorozatában él tisztikar rona, a rendes tagok száma

Az elmult vasárnapon tar
totta meg a gyomai .Yri Ka
szinó tisztujitó 'évi rehdes köz'"
gyülését a· tag'ok o migyszámu
érdeklődésemelletf Miután
ujságirói Jil)Jva.fásunkaz, hogy
a SZépé,s~'~mes odoiliokat ki
emelve 'j~NUtsuk .nagyrabecsült
olvasóinko elé, azirt,,, örömmel
adL!nk o hii' köt~gyülésről,
rn~J,~c - oyalásával
és;áo,',l~ uo'vá-
las~ásáv o '~t?I9át
adott ~,bb'~na annyi
elletbc'edé

o
es világ-

ban eg -Snak;' o, közért
htiséggélf&~~~oz(Y ~~bereink
ngkmegbet~'1ésére'::;í Minde
nek előtt kÖvetésre I11tltó pél~

dd, hog'y éo kasoozinó;~ millió< -\!j

koronáná! nagyobb kiadássa l
g'yarapitotta ai elniuJf évben
könyvtárát, azonfelül 3 és fél
millió korona megtakaritott jö
vedelmé1 csatolta zongora vá
sárlási alapjához, mig szil
veszter estén egybeg'yüjtve a
Nőeg'ylet és Gyoma Sport
Klub tagjait, több mint 2 és fél
millió koroná.t mint tiszta jö#
vedelmet adott át e három
egyesület a Jótékony Nőegy

letnek szeg'ény gyermekek se:
g'itésére. Miután a közgyiilés
eifogadta a zárószámadásról
és költségvetésrőlbeterjesz

tett javaslatot. Házy Imre nyu#

rólunk a földkerekén min# ért s beszélnek a magyar
denütt, hogy ez az ország ügy nevében. Mussolini tá#
csak az egyenes uton jár viratváltása csak alkalom,
s nem, bocsátkozik kalan- a szavak mögött pedig oa
dokba. Tettek és eredmé: nemzetek barátságát ki...
nyek beszélnek önmaguk# mélyitő megértés rejlik.

Mussolini

távirata.
A miniszterelnök római

ujjának hire nehány napja
a világ'sajtóba homlokte~

rébe vonta Magyarországot
Különösen a kisantant tag:
jaiban keltett nagy kellet~

12nséget annak a ténynek
tudomásulvétele, hogy Ma~

gyarorszá.g miniszterelnö
két Itália rokonszenvvel
várja s a féltékenység a
bennünket környez6 állás~

csoportok sajtójában olyan
fokra hágott otovid pirJ!' nap
alatt, hogy o a legf~Dtasz"

ot\kusabb mesék korp'oltá'"
lásával próbálták ellensu"
lyozni Bethlen sikerét. Mert
bizony siker, jelent6ségtel",
jes lüilpolitikai eredmény
az, hogy hazánk az euró'"
pai megiléIésben ismét azzá
lctt, ami volt: számbave",
endő tényező. De térjünk
vissza magára él hirre, Mi~
ről is van itt tulajdonkép:
pen szó? Az adriai kér
désről, a magyar okikötő
cIaIgáróL füg'gő kereske:
deImi kérdések meg'beszé'"
leséről, és arról, hogy az
olasz és a magyar minisz"
tereinök végre közvetlenül
is kicseréljék g'ondolataikat
arról, ami országainkat ér:
dekli. Minek itt dinasztia
resíaurációt hamis magya:
rázatokkal, avagy király:
szerző látog'atás ferde me:
séjéveIfölösleges nyugta:
lanságot kelteni, amikor o
annál egyéb sürgős és
fontos, a társadalmat meg:
élhetésében és haladásában
érintő gyakorlati kérdés
van a felszinen.

o
Tudják
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A zagyvarékasi Római Kat:

hoIikus Olvasókör, amelynek

700 rendes tagja van' eg'yhang'u

lelkesedéssel diszelnökéül vá:

lasz/otta dr. Z e ő k c An/ül c;;

szággyülési képviselőj, lapunk

főszerkesztőjét. Ennek a szá:

mottevő tarsadalmi alakulatnak

eme szeretetből és hálábó!
megnyilatkozó elhatározása ju
talma annak a nagy és önzet~

len 'munkásságnak, melyet dr.
Z e ő k e képviseléS a község
népe iránt mindenkor tanusított.

1297, január 23:.

A szeretet és hála
megny ilatkozása.

(Folyt. köv.)

A rádió divat.
A közmondás szerint minden

csoda csak három napig tart,
s hogyaközmondásnak ig'aza.
van, nem régen a rádió "cso:
dájánál., tapasztathattuk, mert
kiderült, hogya rádió a tech~

nikai tudományok egy uj haj~

tása, melytől csodát nem is vár
hatunk. Közismert dolog, hogy
felvevő 'készülékek kapcsolá~

sára sok száz féle kapcsolási
rajz van forgalomban, azonbéln
aki a dolog lényegével tisztába.
jön, azonnal észre veszi, hog'y
e sok száz kapcsolás nem
más, 3-4 féle alapvető kapcso
Jás minden lehető, sőt Ichetet~

len kombinációja.
A jó vétel a köszüléken ki~

vül a helyi viszonyok/ól és igen.
nagy részben az antenna e]:
készitésétől füg'g:

Hogy valaki saját gyártmá~

nyu készülékével kifogástalan
vételt érhessen el, mindenek
előtt bizonyos elméleti ismere
tekre kell szert tennie, ami te..
kintettel a rendelkczésünkre
álló, és minden ig'ényt kielé:
gitő szakkönyvek nagy számá~

ra nem is olyan nchéz dolog',
csak egy kis türelem és kitartá:::;
kell hozzá. [gy azután az olyan
amatőr is tisztcs~ég'es eredmé
nyeket érhet el a rádiózás k~

rén, aki eredetileg a szükséges
szakismeretekkel nem rendel ..
kezett. Azonban nevetség'es az
olyan amatőr, aki egy meglevő

készülék, vagy közkézen forgó
"épitési rajz" szolgai. Iemáso.,.,.
lásával érve el valamelyes ered~

ményt, Marconinak képzeli ma
gát. Pedig' az amatőrség ilyen
formában va:ó gyakorlása költ
séges dolog, mert olyan elemek
is bőven akadnak, akik az ama
tőrök nagyrészének tudatlan:
ságát kihasználva, a legsilá:
nyabb alkatrészeket varják azok
nyakába.

tott 11 házasság. Ugylátszik a
mindinkáb!:l javuló közgazcla~

sági viszonyok kedvező hav
tással vannak az általános
népszaporulata,' mert közsé
günkben éVl'ől~évre nő a há
zasságkötések és él születések
száma, mely tény nemzeti
szempontból ,mindenesetre ör;
vendetes.

volt szó, nálánál gavallérabb
ember akkor nem ig'cn akadt.

Bor, nő és muzsika volt az
életeleme, melyhez nem hiány
zott a legfőbb kellék: a pénz
sem. Igaz, áldotta is sorsát,
megelégedett és boldog' volt,
aki soha senkinek sem panasz
kodott.

Gond nélkül is éllt, amellett
nem pazarolt, sőt tekintélyes
vagyont is hag'yott hátrcl. Utol
só utjMa számosan kisérték.
l:mléke barátai közt soká fog
élni.

A jóizíésÍ)e lltköző táncok
nak, valamint a táncöknak a
közerkö!csiség és a jóizíés
következményeinek Illeg nem
{eíető módon való tánco1ása
tilos. Aki engedéíy néíkm
"rögtönzöU" . -táncot rendez
vagy a. táncolás'!: engedéíy
néíkü1 Illegtüri, valamin-/:
mindenki, aki ezt a renáeíe
tet bárIlli módon megszegi,
vagy kijátssza, kihágást kö
vet et és tizenöt napig ter
jedhető eízárássaí és egytní:1
lló koronáig (nyotCvan pen
gB) terjedhető lIénzbüntetés-

seí bünte~endő.

fölvétel a bajai
kertészképző

iskolába.
A földmivelésügyi minisz:

téri um a bajai kertészképző
iskola 1927 február 1-én
megnyiló két éves fanfo:
lyamára való fclvételrepá:
lyázatot hirdet. Aminisz: ,
teriumhoz cimzett kérvé#
nyeket január 25:ig kell az
iskola igazgaíóságához be
nyujtani, mely a pályázati
feltéíelekről is bővebb fel~

világositást nyujt.

Lapunk mult számában lekö:
zöltük a szüleiések és az eI~

hdlálozások mult évi adatait.
Ez alka:ommal lej\Zgye;:zük a
Gyomán kötött házasságokat
Ezek szerint 138 pár kötött
házasságot 1926 év folyamán.
Ebből református 80 pár, ág'.
ev. 9 pár, kath. 8 pár, izr. 1
pár, vegyes 40 pár. Felbonta~

Meghalt a bohém gazda
I

,Szomoruan bugott kedden a I
nagy Jemplom harangja, bucsuz
tatta R. K o v á c s Miháiy g'yo
mai gazdát.

Ki ne ismerte volna közsé
günk ezen Jipikus kisbirloko~

sát, aki különös életmódjával
nem mindennapi alakja volt a
társadajomnak.

Egyénisége, szokásai kira:
gadták őt a tömeglelkek sorá
ból, Takarékos, beosztó. sőt,

már fukar is volt, aki jól meg
nézte a' garast, hová gumI az;
de ha vidámságTóJ, mulatságról

GYOMAI UJsAG
_-.-ti ..... - ...- .. &ri a-

Hányan kötöttek 11ázasságot
Gyomán' az elmult évben?

Megrendszabályozzák
a táncokat.

A belügyminiszter vala~ I
mennyi alispán hoz, akávé:
~ázi és vendéglői ugyne:
vezett "rögtönzött" táncok
engedélyezése tárgyában
körrendeletet intézett, amely
szerint a táncra kiadott

rendőrhatósági engedélyek,
amennyiben hatályuk előbb

meg nem szünik, 1927. évi
február 1~én érvényüket
vesztik. A miniszter az ugy-
nevezett "rögtönzött" tánc
engedélyezésének feltételeit
él következőkben állapítja I
meg:

A "rögtönzött" táncokon
csak tizennyolcéven felüli
egyének vehetnek részt. A
tánc delután 5 órától fél
8~ig és este 9 órától éjféli
12 óráig t'artható. Ezek a
táncok rendőri ellenőrzés

alatt állanak. Ilyen tánche
lyeken sz'erződéses (hiva~

tásos) táncosok és tán
cosnők . nem alkalmazha#
tók. Az engedélyek táncta~

nitásra fel nem haszálha:
tók.

Magyar
tejpropaganda.

Piszkos abetonjárda'
Tudjuk, hogy munkát je:
'. '

lent él járdák tisztán tartása,
dehát. n<?lTI ·is olyan régen
azok is fogadkoztak volna,
hogy: tükörfisztalesz min:
dig' ci járda a há'zuk előtt,

ha a betonból készitteti er
a 'község, :ákikn'éi majdnem
bo1<,áik&r a sára portájuk
elötti betonon.

A hatóságuak teljes kö#
vetkezetességgel kelLe~e a
a la'kosságot erre rákériy#
szeriteni:~'lcgel~őbben a
községi részeket letakarif#
tatni.

2 oldaL'

. .

Amerika az uttörője annak a
m()igalómnak,aJTl~ely .. tej na
gyobhl11érvü fogyasztását füzte
ki ci?lul, különösen a gyerme~

keknél. Persze ennek a moz:
galomnak az előzn;énye az az
Ol'vosi' megállapUás, hogy az
emberi szervezet fejlődésében

a fegfontosabbszcrepe a tej nek

van. ..'
Ez a. mozgalom bennüilket

Gyomán és a vidékén nem
Jölt el aggodalommal, mert há
la Jstennek a ló tejért nem kell
a szomszédba mennünk, hanem
azt itthon is' megtaláljuk.

A népjóléti minis:éÍeriumban
készitik elő ezt a propagJndát.
Azt hisszük, ezt az üdvös esz:
mét az hozta elő, hogy mig.

. máskor télen Pesten tejszüke
volt, az idén több 'tejet szálJi:
tottak oda, mint amennyit Pest
elfogyas,ztott. A termelés fej~

lődésével a fogyasztásnak lé:
pés.f kell tartani és mert a fo:
gyas'zttJs kisebb, ezért, van
szü"kség propagandára.

, .
E hirrel !<apcsolatban közöl-

.jük még, hogy az Országos
Tejszövetkezeti . Központtóla
vasut l11el1etti csarnokot, vala:
mint a tejgyüjtést Él Gyoma és
Vidéke tejsz6ve.tkezet átvette.
A ,tej gyüjtőben ésa va'sut.
melleHi csarnokban történik. A
szövetkeZet a tejért literenként
18 filI.ért (2250 kor.) fizet.

Fe,lhivjuk a tejtermelők figyel
mét; hogy a Gyoma és Vidéke
Tejszövetkezet müködése iránt
a saiát érdekükben érdeklődje

nek.

E dkkunk keretében meg:
emlItjük még, hogy G,yomán
körülbelől 25 ilalmérési enge:

. dély van, de tejkimérési enge:
déilyeI biró nyilvános helyiség
egy sincs.
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fakereskedök és beton vá.llalkozók.

Telepeinken állandóan raktáron tartunk minden méretben és minőségben fűrészelt és faragott épületfát. hasáb, aprított és fenyő tüzifát
és akácfaoszlopot. Boqnárok részére:: kőris, szí! és akácrönköt, kőristalpat és küllőt, kőris hasábfát és nyárfqrudat. .:.- A leg
jobb minőségű porosz szenet és porosz dió kokszot, retorta faszenet, mely anyagokat wagontételekben is bármelyallomásra szállitunk.
M.Á.K. cementet, meszet, dunai és körösi homokot, kőport kátránypapirt és szigetelő lemezt. Sodrony szeget. Burkoló téglát
minden nagyság"ban. Műtrágyát minden fajtában. G-yártunk: betoncserepet, cementlapot különböző mintákban, betoncs9veket
átereszekhez, kocsi bejárókhoz és vizlevezetéshez, 10, 15, 20: 30, 40 és 50 cm. átméretben. Beton kutg'yürüt és betonkádat 80 cm.

belméI'etbel1. Beton-vályukat minden hosszuságban. Műkő sirkerítéseket és sirszegélyeket tetszés szerinti méretben.
V áUaliunk: Betonok, járdák, kerítések, vasbeton oszlopok é's "H II n g' á r i a" fonatu kerítések, lépcsők, valamint minden e

szakmába tartozó beton és műkő-munkálatokat.

Néhány szó a
náthalázról.

A néhány héttel ezelőtt Nyu
gat-Európában hatalmas erő

vel megindult spanyolnátha hul
lámai mire l-lazánkba elértek,"
csak enyhe lefolyásu influenza
és náthalázzá szelidültek. Vag"y
kél héttel ezelőtl községünkbe
is betoppant a betegség" eme
két enyhébb formában s nem
kimélve sem öreget sem fiatalt,
néhol a család összes tag'jait
ág'yhoz szegezte. Talán az eny#
he időjárás az oka, hogy ed~

dig" ily szelid alakot öltött.
A jelenlegi náthaláz határo#

zott járványjellegü, amennyiben
rövid két hét alatt kb.40-50
re tehető községünkben az or~

vosilag kezelt betegek száma.
A betegség' általános levert~

séggel, borzongássai, fej-, tar~

kó, kereszttáji fájdalmakkal kez
dődik; majd láz (39~400 is)
nátha, szárflzság érzése a lo~

rokban, köhög"és, orrvérzés
csatlakozik hozzá s állandó ét
vág'ytalanság. Szerencsére a
belegség 5-4 nap alatt lezaj~

lik. Szövődmény ezideig nem
fordult elő. Haláleset egy sem.
Jellemző, hogya kis'2r'ő nátha
és köhögés ig'cn makacs, szá
raz, nehezen oldódó.

A beteg'ség- okozója apró,
szabad szemmel nem látható
élőlény, él leveg"őben lebeg, a
tárgyakra lerakódik, köhög'és,
használati tárgyak, kézfogás ut
ján terjed. Az ellene való vé~

dekezés: a beleg külön fekte~

tése, saját ivó s evőeszköze,

szernbeköhögés, kézfogás ke~

rülése, a köpetnek köpőcsé#

szében való felfogásában áll.
Egyénileg a beteg"gel minél ke
vesebb érintkezés, gyakori kdz
mosás, különösen evés előtt,

száj és toroköblités hyperolos
vízzel, feríőtlenitő cukorkák
(mentnol, eucalyptus, menthol
dragé) szopogatása ajánlatos.
Jelenleg a járvány ugy látszik
megállapodott s reméljük, hogy
sulyosabb mértéket nem is fog
ölteni.

EMLÉKEZÉSEK.

A MI NEMZETESŰNK.

Minek iriam ki a nevét ?
Jóhiszemü, jóindulatu, rossz~

máju ember volt, ki belekötött
az élőfába is és, legfőbb am
biciója voU: ha ő huszonnégy,
óráig Tisza Kálmán lehetne!

Ezen röpke időt elégnek
tartotta az ország- sorsának
megváltoztatására. "

Közben nem vetette meg a
kicsinyeskedéseket sem.

.- Ni barMom! Szólt egy
izben e sorok irójához. Milyen
marhák az emberek! Ugy fab~

rikálják a pipát, hogya nyaka
hozzádhoz tülekszik az em~

berhe:z, hog"y az orrába füs~

töJjön. Holo1t egy cseppnyi
ésszel nem jobb lenne tuled
től?! ,

Menten meg' is rajzolta igy:
____,/. Aztán megkért,
hogy világjártamban keritsek
eg'y olyan eszesebb pipa
gyártó t, ki megfelelőt g'yárt~

son.
Csináltattam Bécsben egy

ezüst kupakos olyan tajték
pipát, 'mely teljesen meg"felelt
a Nemzetes gusztusának és
ismervén puritán voltát, beva~

saltam az öt koronás pipáért
kettőt rajta. Merthol;ly ingyen
nem vállalta volna.

Azelőtt soha senki nem látta
a Nemzetest dohányozni az
utcán, merthogy: "ezt otthon
is elvégezhetjük!".

De az elmés uj szerkezettel
meg- kellett ösmertetni a falut
és biz használatba vételtől az'
zal, füstölíe végig' a falut. .

Nem is hiiában!

Ne~ryednapra jött, hogy:
- Sikere van a pompás

szerszámnak. Mind a Szilá
g"yiak meg-kivánták!

És leszurt öt forintot ujabb
öt pipáér.

Ezt még kibirta a barátság'
és pár hét multán megjött a
küldemény.

Csakhamar még tizenkettőre

fájt a Magyarok foga és de~

ponálíattak is a tizenkettő fo
rintok. - Ösmeretlen, érdek p

telen, idegenek részére beszcr~

zendő pipákért.
Hát biz ez sokáig' késett.
Ho! beteg volt a gyáros, hol

más baj miatt nem jöttek az
áhitott pipák.

Nagysokára gyászjelentés
jött Bécsből. Ö;'eg, nyolcvan
egyesztendős gyárost szólított
él az Ur az árnyék világból.

Meghatottsággal prezentálja
a pipa~közvetitő a fekete" ke,

reles papirt a Nemzetesnek,
bejelentvén, hogy kampec a
gyáros, fuccs a pipa!

A nevet, évszámot meg-ér
tette németben is a Nemzeles
és privát vesztesége fölö1ti ér
zetét imigyen fejezte ki:

A nyavalya törte volna ki!
Ha már kibirt nyolcvanegyet,
nem kihuzhatta volna még" a
huszonnégy pipáig ! ? Kner.

Az Ivánfenéki
ármentesitő társulat
1926. évi működése.

Az lváilfenéki ármentesitá tár
sulat 1926 évben 266,466 mS
földmunkát hajtott vegTe. ebből

védtölJésen emelésére: 159.692,
mS csatornákra: 126,742 mS
esik. Ezen munkálatokkal 500
főig terjedő létszámu munkás
44,954 munkanapon volt fog,
lalkoztatva. A társulat ált<:tl vég
zett egyéb munkálatoknál al~

kalmazott munkások munka,
napjait is beszámitva az összes
munkanapok száma kereken
50.OOO-re rug. Mivel a társulat
vezetősége a munkájatoknál ki
zárólag akörnyékbeli munkáso
kat ajka Imazta, a némelyvidéke~

ken oly nagy méreteket öltött
munkanélküliség nálunk alig voU
tapasztalhaló. Igy tehát a társu
lat a rendeltetést képező fel~

adaton kivül nagyszabásu szo
ciális missiói is teljesített.

A társulat fenti főt.evékenysé,
gét képező munkálatokon kivül,

1925 évben egy uj ~átőrházat

és 2 uj csatornaérházat létesi
tett. s utóbbiakat 27 km. hosszu
uj telefonvonal épitésével tele'
fonállomásokkal is felszerelte,
nag"y mértékben megkönnyitve
ezzel a belviz veszedelem ellen
való védekezésnek egy köz,
pontból v~ló irányitását.

(Folyt. köv.)
~~

Ismertető kimutatá~.

A gyomai kir. járásbiráság"
telekkönyvi hatóságánál 1926,
évben a következő üg-yforga,
lom volt; zálogjogilag biztosi
ttatott :

1. váltóhitelben Gyoma és
község lakosainak terhére:

17,245.850.000 K.
2. eg"yéb hitelekben ;

4:966,405.500 K.
0. zálog'leveles kölcsönök-

ben : - 2,396,500.000 K.
4. egyébkö!csönökben:

252,000.000 K.
Összesen: 24,860,755.500 K.
Végrehajtási zálog"joggal biz-

tosittatott: 5,258J 14.797 K.
Ingatlan vétel a két közseg~

ben: 28,862,514.000 K.
erejéig történt.

Birói árverés ingatlanra négy
esetben volt megtartva :

89,720.000 K. erejéig.
Zálogjogi bV'kebelezésnél a

kir. kincstár javára fenti összeg
után 21/2 %, végrehajtási zálog
jogoknáJ 1 % és. adás vételnél
pedig 5 % fizetendő. Ez utób...
binál a község javára 11/20/0-ot
külön kell fizetni.

A fent kimutatott összegeken
kivül az összes beadv~nyok és
tlkvi betét másolatokkülön bé
lyegei és ez utóbbiak másolá...

. si dijai és igen tekintélyes jö
vecjelmet képeznek a kincstár
részére. Ezeken kivül a hagya,
té~1 ingatlanok aláirása után já
ró illeték -:-- melyek itt nem let-

"tek kimutatva - a két község
ben történt adás-vétel szerző...
dések összegének körülbelől

felét teszi ki.
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H III d t" A Gyoxnai Takarékpénztár 1926. évi ilprilis hó 25-én meg·tartott LIII-ik évi rendes
I r e meny III közg'yLilésén hozot( határozatából kifolyólag fcJhiviuk tisztelt részvényeseinket, hog'y

t.} Tulajdonukban levő 2000 K. n. é. részvényeiket fo!yószelvényiveikkel, - illetve Vd-ik kiboesátásu ideiglenes részvény - elis~

mervényeiket f. évi december hó 20-fól 1927. évi junius hó 20-ig az intézet pénztáránál a hivatalos órák alalt mutassák bc illetve
helyezzék letétbe. 2.) A letétel alkalmával elisrnervények adatnak ki 1926. évi os;jalékszelvénnycl, mely elismervényck ellenében
1927. évi április hó lB-től kezdve az uj pengő n. é. részvények 1927. évi kezelő szclvényivcikkel kifognak adatni. J.) Töredék
részvények kiegészítését, rés7vényeseink érdekében kialakulandó forgalmi árban közveli!jük ugyan, de kötelezettség nélkül.
4.) A kicserélésre be nem mutatolt rég'i K. n. é., valamint töredék pengő részvények lio-öd részvényekként maradnak forgalomban
1928. évi április hó 25~ig, mely határidőn tul a be nem mutatot! részvények és töredék pengő-részvény clismervér:yck clüda;!lc.k
és az eladot! részvények vételára a részvényesek rendell\ezésérc áll; mig maguk a részvények a P M. rendelet 10. §-a értelmében

hatályukai v2sztik. j.} Az uj pengő n. é. részvények l=es (10 peng'ő ll, é.) cim1etekben lesznek forgalomba bocsi'ltva.
Gyol~;a, 1926. évi december hó 18~án. A G-yollnai TakaJ.'ékpénzil:ár Ig-dzgatósd.g'f1h
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Váltó
Tőke

Beté'

clon volt lehetség'C's, amikor
opcrctlországok szot1lorusá~

gain és furcsaság'ain kacagtunk.
Erich von Strohcim rendezte a
filmoperettet, és csak a porosz
g'árdatiszl tudta ilyen tökélete~

sen megérezni és meg'.érzékel~

j,.:: tni az udvari levegőt, azt a
különös llliliől, amelyet az ud~

var jekntett. Erich VOll Stro=
heim legértékesebb, legsjiiizál~

labb munkája 'OA vig özveg'y':"
amelynek rendkivül nag'y érlé~

ket nyujt az, hogya nagy pri
madOlll1aSzercpeke!, - ame~

lyért egykoron a szinpadokon
a leg'hiresebb primadonnák ve
téikedJek, - M a e M u r r a V,
a film igazi primadonnája ját~

sza, akinek szépsége, eleg'an~

ciája, játék és láncmüvészeíe
egyaránt a régi nagy opereít~

sikereket juttaJta eszünkbe. "A
vig özvegy" filmvál10zata sok~

kal többet nyujt a szinpadi da
rabni:1l, mert telve van olyan
eseményekkel, amelyek az ope
reHből hiányzanak.

Endrődön:

Korona mozi 1927. eVl jan.
hó 20-án, vasárnClp "P á r i s
é j j c [". Balzac .,Uoriot apö"
cimli világ'hiri regénye filmen 7
felvonásban. - A főszerepbcn :
Ic!tCl Goucial és Uonel Barry~

more, Csupa szivszoron~'órej
telmesség. "f(ltfy indián mClry';
asszonya" vígjáték :2 felvonás
ban, Hiradó.
......,...:<~~.=-~...~~.a.~
lGÓ>>=~~~~

PLIB,LIKÁCIÓ.
A.ki fekete clubszivarka papir

fedő lapját gyUjli, az íelcnlkezzen 1\0
Viícs János trafikjáb?ln ahol jutalomban
részesü!. Ugyanot! bármilyen mennvi~

ségben megvélctnek a Gyomai Ta
i~aré~(pén2tárésaz Endrőd-Gyomai

Ta!<arékpénztár I'észvényei.

Rákóczi~ute 643 számu Csapó János
féle háznál. jan, hó 23·ik napián a7.iJZ
ViJSárnilj1 délután 2 órakor önkéntes
árvfTésen házi ingóságok elfognak
adatni.

Ha ereszcsatornát akar csináItatni
karesse fe! !{ohn Gyula bádogos
l'nestert Horthy Miklós-ut Beinsch
rút házban.

Gróf Tisza István~ut, 1129 sz, alatt
mosást lakásomon olcsón elvállalok,

Gyomán, Gr. Tisza István~llt 396
sz, alatl levő ház összes rneIIéképü"
lcteivcJ egylitt március I~i beköltö
zésre, haszonbérbe kiadó, ErdekIődni

lehet ugyanott.
Egy szép asztalsporherd' olcsón

el adó azonnal Kistemplom utca 1317
szám alatt Lévay Lajosnál.

. 434 szám alatt egy gI'amafon. és
kiilön lemezeksűrgóseneladók, Ugyan~
ott 2 ágy, egy cselédágy eladó.

!vlalom~utea 620 szám alatt egy
butorozott szoba két ággyaI két fia
talember részére azonnal kiadó.

Filnlszinház
Gyomán:

A Gy S C ieadéltdánja. .t.
Sportclub vasál'llap délután 4
órától kezdődőleg a megszo~

kott kedves keretek között tart
ja meg a teadélutánját az Uri
Kaszinó termében.

A biblia terjedése. Az an~

gol bibliaterjesztő társulat leg~

ujabb kimutatása. szerint a bib
liát 580 különböző nyelven ter
jeszlik. A társulat budapesti fi
ókja jelzi, hogy Csonka-Ma=
gyarországon 1925~ben 20.027
darab bibliát adtak el, mig a
most lepergett esztendőben

csaknem a ketszeresét: 40.000
darabot, me!y szám csaknem
eléd Nagy~lVlagrarországon él

háboru elő1t c!adoti biblia
mennyiség'et.

A gyermekgyHkos anya
bűnhődése., Ez év juliusán
Szolnokon a vasuH fürdőt

övező bokrokban egy 15 na
pos csecsemőt taltl!tak mcg~

ö/ve. A meg'indult rendőri n)lo=
mozás a tettest Sz. E. turkevei
leány személyében el is fogta.
Az elvetemült anya .beval1ot1a,
hogy Pesten szülte gyermekét.
Onnan Turkevére utazott. Visz~
szautaztában pedig Szolnokon
kiszállt s csecscmőjét meg~

fojJva, kitette a vonat SZOn1=
szédságában lévő kertbe. A
szolnoki kir, törvényszék más
fé1 évi börtönre ité!te el az el~

velcmüIt anyát.
Árm.entesHö társi11ati köz

gVii1és. A Körös-Tiszu-t,Iaros
Armentesitő Tá;'sulaj folyó hó
1S-án tartolta igen iátüqatl\ll,
népes közgyüiését hód!11ező~

vásárhelyen, ..3. közgyiil~s ha~

tározClJil(lfT kimc nclotla. hogy cl

tiszívise:nlmek iTJcg'adja az
1914. évi békebeli fizetést. meJy
a mostani fiZ2tésll'Z! ie!cnté=
keny fizetésiavitást jeknt.

Az Apoi!l) filmszinház 1927.
évi január hó 20-ón, vasárnap
"A v i g ö z v c g' y"-ct Lehár
ferenc gyönyörü opcreljjénck
t1lmvá!tozatét mutatja bc. "A
vig özvegy" csodáiatos me]ö:",
diái még' mu, husz év uté:n is,
ott zsongnak a fülünkben, és
Lehár Ferenc, aki "A vig öz;
vegy" révén lelt valóban viiág
hirü, bizonvára meg ma is bol
dogan emlékszik vissza ezekre
a csodás daltamokra, A vig
özveg'y viszavisz benniinket ab~
ba a régi boldog időbe., amikor I
trónösszeomlások, koronák
zuhanása csak operettszinpa~

H I R E K

állapitását, vagy pedig él

kir. adóhivatal által lesznek
írásban felhiva a vallomás
beadására. Azon adózók,
akik vallomásukcJl' 1927.
évi február hó 28-ig' el
hárithatatlan akadály mialt
(például a pengőszámifásra

való áttérés folytán az
üzleti könyvek lezárásánál
beálló késC:.'delem) be nem
adhatják, egyénileg irásban
kérhetik ci kir. adóhi\'élfcd
nál CI valiomás beadáscíra
kitüzött hafáridőnek, de
legfeljebb egy hónapra való
elhalasztását.

•••
Istentí:szteietek. A reform.

templomban jan. 16-án d. c. 9
órakor prédikál Répás Pál rer.
Icikéz: Az ágostai cvan~

gélikus templomban délciőtt

9 órakor német nyelvü lsteni=
tiszteletet lart, Feiler Ernő

lelkész. l:>. róm. kath. templom
ban reggel 9 órakorisJc111iszteicl
evangélium magya:'ázatlal,
tartja Csernay Géza plebános.
D. u. 5. órakor lytánia.

Gazdasági előadás. j..\ me
zőgazdasági kamara a g'azJa
ság'i ImItura fejlesztése, annak
előbbrevitele érdekében a g'az
daközönség részére sza\<eló~

adásokat fog tartani Gyomán.
Az első ilyen irányu előadás

január hó 23-án vasárnap este
6 prakor azAlsórészi 01vé\Só~

Egyletben lesz megtartva. mely
re ezuton is felhivjuk az ér=
deklődők figyeImét. Előadó cl

békéscsabai gazdasági iskola
egyik tanára lesz.

A 1eventék Pénzbh,sága./
A testnevelési törvény rendel~

kezései szerint a testgyakor~

lást élmulasztó leven/éket a
pénzbirság kiszabása előt! ed
dig' figyelmeztetni kellett. czen
tul a figyelmeztetés elmarad, a
fellebezéseknél tehát ilyen in~

dokolást a hatóság nem vesz
figyelembe.

Az 1927. évi általá=
nos kéreseti, jöve~

delem és vagyon-
adóbevallások

beadása.

Községek
kong resszusa.

A faluszövetség uj szer=
vezetet létesitett a Községek
kongresszusát, mely szerve~

zet célja volna, hogy mint
a falvak központi képvise=
lete, lehetővé tegye, hogy
a községek fejlődését első

sorban azok igyekezzenek
irányitani és célkitüzéseiket
érvényesiteni, akik azoknak
megvalósitásában elsősor=

ban érdekeltek.
A községek első kong'""

resszusának összehivását a
.szövetség f. évi január hó
később megállapítandó
napjára tüzte ki.

A kereskedelmi és ipar~

kamara közli, hogy az
1927. évre vonatkozó álta=
lános kereseti, valamint
jövedelem és vagyonadó=
vallomások folyó évi feb=
ruár hó végéig adandók
be a városi adóhivatalnál
(községi e]őIjáróságlláI.)

Azon adózók, akiknek a
jogerősen megállapitott ke:
reseti és jövedelemadó
alapjuk az 1926. évben az
5000 aranykoronát el nem
érte, vallomásbeadása alól
fel vannak mentve, mert
ezek adója rögzitve lesz.
Ezen adózók csak az eset~

. ben tartoznak vallomást'
adni, ha 1927. évi január
hó végéig a kir. adóhiva~

talnál - vallomás kap=
esán - kérik adójuknak
1927. évre való ujbóli meg"



20'40
2'02

14-28
20-05

13'06
14'13
2'12
3-15

3 oldal.

17'20 gy_
20'14 gy_
15'58 gy.
18-50 gy_

15_20 gy.
15'57 gy_
20-15 g'Y.
20-51 gy.

BUDJ\..PEST - GYOMA
5-50 10-05 gy, 13-35
9-53 13-01 gy_ 19_08
0'32 5-41 8-56 gy_
5' - 11"10 ll-50 gy,
G YOr"iA - :nJéKÉSCSABA

23-15 4-30 8-13 gy_
0'17 5'31 8'55 gy.

10'03 15'02 gy. 19-18
11'08 13-40 g'y_ 20'18

VASUTI MENETREN·D

Bcsabáról indul
Oyomára érk.
OyomáróI indul
Bcsabára érk_

Bpestről indul
Oyomára érk_
Oyomáról indul
Bpestre érk.

A "H U N G A R I A" nyomda ujságüzeme fixfizetés

mellett u j s á g á r u s t keres azonnali belépésre.

A "gy" betüvel jelzettgyors-, a többi pedig személyvonat.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •: Értesitjük a tisztelt nagyérdemü utazó-' :
: közönséget, hogy f. hó 19-től kezdődőleg i
: Füzesgyarnlat-Gyoma •• •• •.. között közlekedő autóbuszjárat megváltozik, •
.: mégpedig a délelőtt érkező 8.30 órakor, ér- •••
• kező és 10.00 órakor indul járat elmarad, •
• helyette Füzesgyarmaí-Körösladány között +
: fog közlekedni reggel 7.30 órakor indul :
• füzesgyarmatról-Körösladányba érkezik •
: 8.30 órakor. Körösladányból indul 11.40 :
• órakor, füzesgyarmatra érkezik 12.30 órakor. •
: Csatlakozással a Bék~scsaba-felől érkező :
• 11 óra 30 perckor A.E.G.V-tőJ. . •.
I: A délutáni járat továbbra is megmarad. :

: HOFfMANN MIHALY :
: üzletvezető.:

• •.......... ~ ~ .
~t"!!!!!II!l\!!\I!!l!!lI!!!!!II\!\!!H!l\!lII!!!!!\I!!!!!II!!\!!\I!m!llm\!!l!\m11!l!\!1 \!l!!lI!!I!!II!!!!!II!!I!!\I!!\!!\I!!I!!II!l!!!\I!!!!!\I!!I!!IIH!!!III~
~ ~

:§: Aki ingyen akarja Pestet megnézni :-
=. ii'di4WA 4'& i!'••mm.... . 4 .=
'§~ ÉS AKl ~=
=é ?;-
:=' i ól és olc§ón akar vásárolni, '=
~ ~
=~ az tekintse meg több milliárd értékü r

áruházunkal, ahol minden elképzelhető -
s~ férfi- és női szövet, kész férfi- és női ruha, télikabát és ~-

=-_=_--=~.: szőrmebunda, kötött mellények és szvetterek, ~_:__=
férfi- és női fehérnemüek, harisnyák és zoknik kaphatók. -

~~ Aki egyszerre három millió értékü árut ~-
d ~~ vásárol, annak lU. osztályu személyvonat ~_

=~ utiköltségét az "Országos Gazdakör" . ~

~ .o d a és v i s s z cl is m e g t é r i t i. ~

-: ORSZAGOS GAZDAKÖR TAGJAINAK :
ÁRUFORGALMI SZÖVETKEZETE

~ ~
.;;:~ BUDAPEST, V., Nádor-utca 12. ~-

~.~~.tIJ'_'ll1' ••IJ"'JI••ql••tl.".11••tll••tll"(11.·tll··tIJ··tll··II'··III··'I'··'II~·'I.··tll·~I~·q.·~•• $
~1I111111111111llillllilll!lilll111H!i1nIlIII\lIllllIli!l\Ill1l1i1l11nlllllilll!lIi1lillilI Ililllllilllll Ii1l1l1 II III II 1\lII111I1II1II\llllll\\IJIIilnll1llnlliilliFr

GYOMAI UJSÁG

'"IiIRDETESEKET
lapunk ré§zére a.
~K U LT U R Af/>

könyvkerelikedélö is felvesz.

••••••••••••••
Buzakölcsönt

Szabó Albert
aszialos-mester tudatja,
hogy Cyomári, ,Petőfi-ut

785 hsz. alatt, raktáron
tart különféle keményfa
hálószoba. b u t o r o k a t,
egyszeriibb 'olcsóbbat
ép ugy mint egész

finomakai.

Tavaszi kiülíetésre, bokor...,
baba..., hónapos-, futó rózsák,
Dáhlia és Canna tövek sok
szép fajtákban, Virágok:
jácint, pr.mula, ciklámen, Cine
rana, asporágus, Begoniák,
szoba disznövények kaphatók
a. községi kertész:n.él

Gyo:llloin.

••••••••••••••
Beinschróth

testvérek
Horthy Miklós-ut 1100
számu háza szabadkéz
ből eladó. Értekezhetni
ugyanott a tulajdonosnái.

7 százalékos' kamatra
gazdáJkodólmak traktor
cséplőgép és földbirtok
vételhez több évi lör
lesztésre kiadunk, köz
vetitőket dijazunk.
Cim a kiadó hivatalban.

Gaz d as á g i Hitelbank
jeligére küldendő.

••••••••••••••

••••••••••••••
Róz~á •

A Baross utcában 405 nÉ.g·yszög·ÖI
terLiletü házhely eladó. Tulajdonos·
Tari Bálint Deák Ferenc ut, 535.

Műhelyemet a Horthy Miklós~ut

1235 szám alá helyeztem. Vállalok
minden é1sztalos munkát jutányos áron
épLilel, butor, model és cséplőgép ja
vitást. !\érem a közönség szives párt~

fogi'is..lt Lechnitzky Lajos asztalos~

mester Gyoma. Egy ügyes fiut tanuló
nak felveszek.

GROSZ ZOLTÁNfatelepein: Asz
talosoknak : minden méretű gőzölt

biik1\. Bognároknak : mindenféle
szerszéÍmfák, u. m. kőris, szil, akáv
rönkök 40 cm. vastagságban, bükk
hasitvány, stb. állandóan kapható. 
Egyben értesiti a gazdaközönséget,
hogy vetőgépek két évi hitelre tetszés
szerinti részletekben készpénz árban évi
7 százalék kamat mellett kaphaJó.

HUGYECZ, LAJOS lakatosmester
Gyoma, Temető ucca 572 elvállalja
takaréktüzhelyek és sirkeritések
készitését és javitását, ká!yhák Char
lotte bélelését és minden e szakmá
ba vágó munkát. TakarékUizhelyek,
berakott 'sparheltekhez ajtók, sü
tők, rámák, vaskemenceajtók a
leg'egyszerübbtől a legjobb kivitelig
állandóan raktáron. Fürdőszoba be
rendezéseket szakszerüen készit,javit
és szerel. Költségvetéssel dijmentesen.
szolgál. Minden nála készitett munká~
ért jótállást vállal. Kedvező fizetési
feltételek. .

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők. festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, mo
dern bűkkfa és hajlitot! székek. virág
állványok, kony'haberendezések és
vasbutorok, sodronyágybetétek állan
dóan raktáron vannak Vatay Gábor
Illotorerőre berendezett asztalos ipar
telepén Gyomán, Kossuth Lajos ucca
737 szám. Ugyanott épületasztalos
munkák jutányos áron megrendel
hetők.

BOHN M. és TÁRSAI békéscsabai
gőzlégJagyárának hornyolt cserép
«'yártmányainak lerakala Gyomán
uROSZ ZOLTÁN fakereskedő va
suti telepén, Endrődön a fatelepen.
Eladás gyári árban kedvező fizetési
feltételek mellett a eég gyomai és
endrődi irodájában.

Papp Vazul ócskavas, használt bu
tor és fémkereskedő, Gyoma, Jókai M.
(Dohány) - ucca 837. tudatja a nagy
érdemű közönséggel, hogy nálla a leg~

jutányosabb árban lehet kapni susz
ter, szabó és női varrógépekel, zongo
ra, gramofon és hegedű, szecskavágó
darálók, egy szobabeli butor, sublót,
g'yermekágy, mázsák, hintóféderck, aj
tók ablakok, kertiszerszámok, függő

és asztalilámpák legnagyobb válasz
tékban. kis kézikocsi. ruganyos vas~

ágy, hévér járgány, sporhelt, kályha,
esztergált függönytartó, drótkerités
bármilyen mérclben. Az eladott áruk
értéke gabonában is fizethető. Ugyanő

vesz mindenféle ócskavasat, rezet, ól
mot, cinket, törött gépeket. hasznave
hetlen rádiókat, rongyot. csontot, su
badarabot. és bármilyen üveg·eket.
I<önnyű két. lovas stráfkocsijc'm min
dennemű kisebb fuvarokat olcsó dij=
szabás mellett vállal.

Minden, a GYOMAI UJSÁG-ban

közölt publikáció a községházán

is kihirdettetik annyiszor, ahány

szor a publikáció közöltetik.

1927. január 23.
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Bá~8Y é~ T ár§di Bankháza
(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár .Egyesülettel, Békéscsaba.)
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Igazgatók: BACSY GÉZA, KOVÁCS LAJOS főpostamester,VASS GÁBOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KALMAN

Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutába.n való fizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközöl.
Váltókölesönöket 4 és 6 havi lejárattal évi 12 százalék kamat mellett, bármely nagy összegig folyósit.
Tökekamatlörlesztéses, jelzálog földkölcsönöket félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-es árfolyamon,
Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, - 10 százalék kamatra elfogad. Bővebb fel-

világositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető~



6 oldal. GYOMAI uJsAG

Iványi Aladár és I t 8 gY~c~~~~r~~~r~~~~~~~~~'i1 cs

mindenkor a nagyközönség legjobb, leggyors(1hb és kTClózékcnycl-d) kiszc'1~"nbsi1t

tartja kötelesség-ének. -- iVlielőtt gabonu tennesel értl'k2siti keressen fel bennünket.
B E R A K T Á R O Z Á S T D I JwI E N TE S E N E L F O G A D U N K.
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.WAGNER .MARTON

Szerke!ilztésért és kiariásért

lee ös:

Lapkiadó:

"H U N G Á R I A"
ki.n..,,-~·nyo~ndai :rniiintézet.

földbirtokosok!
Gazdák!

A sAcsy és TÁRSAI

BANKHAzA
G y o MA.

FŐlDBIRTOKOKRA5 éves kötvény
kölcsönöket folyósit bár:mely nagy

összegig évi nett6

8 3/4 % kamat mellett.
Másutt fentálló drágább kölcsönö
ket megbizásra azonnal kifizetünk.
Bővebb fe;világositás...a Bank

helyiségében nyerhető.

a környék legolcsóbb és legelterjedtebb
hetilapjában a G Y O M A I U J S A G-ban.

a legjutányosabb áron szerezhetők be:

Külföldi lópokrcok és egyébb takarók,
Amerikai traktor és gépolajok,
Porosz 5zé_n és tUzifa,
Gazdasági kötéláru!<ból óriási választék

és olcsó árak,
Műtragya (szuperfoszfát) és Porzo~ bár

mily mennyiségben kapható,
Konkolyozó gép használatra kiadó.

Hirdetési szelvény.

Minden elófizetónk és olvasónk
aki 10 ily szelvény t szolgáltat be,

dijtalanul közölhet eg-y

publikációs hirdetést.

FIGYELE
A6YOMAI

"HANGVA" SZÖVETKEZETNÉL

A Gyomai

Takarékpénztár
(NAG1(TAKARÉK}

tisztelettel értesiti a n. é.
közönséget, hogy évi 12
százalék kamat mellett
bármily összegükölcsönt
folyósit. Betéteket magas
kamatláb mellett felmondás

nélkül gyümölcsöztet.
Kényszerkö]csönkötvénye
ket bármely mennyiségben

átvesz.

HIRDESSEN

••••=====================••••• •• •I Halló! Halló! !

Oépraktárunkat• •~ ne felejtse n-IeQtekinteni rI! .,e ~ •
• o· ~••••-==========-=-••••

r~.......~~ ......~Ii••II~'_•• _ ...............~~,

i MindenncInü nYO:lntatván-yokat izléses és szép II kivitelben ol.:són, qyorsan.:s pontosan készit oa I
t ~I+IUNGARIA. j
i KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET I
I .Pcti)ii",tér 2. G Y O MA Petöfi""tér 2. i
L.. - .. - ..-............-.-.IlII11 • II._._._-.-._.._.J

Nyomatott a ~HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,

Autóbusz próba-menetrend és
vit e Idij á rj e g y zé k.

Közlekedés december 20-tól kezdve minden nap van.
MENETREND:

füzesgyarmaíról indul reggel 6 óra 30 perckor
Szeghalomroi indul reggel 7 óra - perckor
Körösladányba érkezik regtel 7 óra 30 perckor
Körösladányból indul reggel 7 óra 45 perckor
Szeghalomra érkezik délelőíí 8 óra 15 perckor

Szeghalom piadér-va:.cuíáIlomas közt kölekedik a Püspökladá.ny
és Vésztó felől érkező vonaíokhoz.

Szeghalomról induldélelőíí 11 óra ~ perckor
Körösladányba érkezik délelőtt 11 óra 30 perckor
Körösladányból indul delelőíf 11 óra 35 perckor
Szeghalomról indul déli 12 óra - perckor
füzesgyarmatra érkezik déli 12 óra 30 perckor
Füzesgyarmaíról indul délután 4 óra 30 perckor
Szeghalomról indul délután 5 óra - perckor
Körösladányból indul délután 5 óra 30 perckör

. Gyomára érkezik délután 6 ora 30 perckor
Gyomáról indul esíe 7 óra 30 perckor
Körösladányból indu! esíe 8 óra 30· perckor
Szeghalomról indul esíe 9 óra - perckor
Füzesgyarma.tra érkezik esíe 9 óra 10 perckor

VITELDIJAK:
Füzesgyarmatról- Szegha1omig" 15 ezer korona
Szeghalomról- Körösladányig 15 ezer korona
Kőrösladányíól-Gyomáig 25 ezer korona
Szeghalomtól- Gyomáig 35 ezer korona
füzesgyarmaííól - Gyomáig 45 ezer korona

Külnöbözq fel- és leszálló kiloméíerenként 1500 korona.

Vállalat tulajdonos Hoffmann Márton Mezőberény.

r~~·"""''''-'''''''''·~~·~II.;m~~~......~.......................,
III 61 IIII III

I J~~gJs.~ICS_Ö~! ~ I
!Ill f.! ~i hosszabb, vagy rövidebb időre igen i
• előnvös feHétdek meHeU eszközlünk ki. !
III ~
III e
= S Ü r g Ő s e s e t e k b e n kieszközlünk :I betáblázás mellett egy;két évre olcsó ,
III v á I t ó k ö I c s ö n t is! III
III III
III IIII Hiteles Jelekkönyvi kivonat,kataszíeri birtokiv másolat I
11II és az Országos FöldbirJokrendezőBiróság eljárás III

= alóli mentességet ifrazoló községi bizonyítvány =i nélkül nem tudunk érdemleges választ adni. 1
III Országos Gazdakör Tagjainak II

• III.= ÁruforQalmi Szövetke.zete =i ~ i
! Buddpest~ V.~ NádorNutcd 12. ~· ~
• IIIL.._.-....._ ..-..--..II••__.-._._._.....J,
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néhány üveg császárkörte 1í
kőrön és körü1betill 80 pengő

készpénzen kivü1 IIlást neIIl
vihetett et

.14. csendőrség nyomában
van a tolvajnak, s véllószj~

nüleg még lapzártakor kéz
re is keritik őt.

járásra kötelezett tanulók,
6-12 évesek, február 3-án
kötelesek megjelenni az
iskolában, mert a tanitás
azonnal megkezdődik. Az
ezen körzethez tartozó is
métlő iskolai tankötelesek,
12-15 éveseknek pedig
február 5~én délután 1 óra
kor kell megjelenniök.

Gyoma, 1927. január 30.

" "'"-!'IIMZE S.~KBO L
választékot küldök, megTendeléseket
elfogad, Víszonteladókat keresek. Reich
Em.il Mezőkövesd. - Válaszbélyeg.

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G A R ! AH könyvnyomda
eimére küldendő.

lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

~·-··...."..n'·!"

T

A vallás·~ és közoktatás:
ügyi miniszter ur a halma
gyi iskola beteg' tanitója
helyettesitéséről akként ren~
delkezett, hogy helyette
Lendvay Béla. nyug. tanitót
nevezte ki helyettesül, aki
állását február hó 3:án
foglalja el. 19yahalmagyi
iskola körzetébe tartozó,
minden napi iskolába való

Nemrégen hirt adtunk ar: szövet!<ezetfőüzleténekRó=
ról, hogya gyomai Hal1: zsa:utcai oldalán levő ab=
gya szövetkezet kényszer: léü;.án mászott be az üzletbe.
~gycz,ségel je~elltett, be. Az I A tolvaj az ablak vasrá
ugy eppen targyalas alatt I csozatát többhelyütt eifüré
vall, az áruk leltározwtrwk, szclve benyomta, az üveget
hogy enllek végeztével uj kiJörte, s az igy támadt nyi=
alapon induljon mee;' az i.'iz,- lÖSOll a zárat kényelme=
leti élc! s a szövetkezet is: sen kinyitotta.
mét betöHse fontos kCl'l'S= Az iJbiak méreteihez vi=
kedelmi hivatását. szonyiJva a betörő kister~

Ugylátszik ezi a rcnC!e~ metü ember lehetett.
zés munkáját akartu mcg',- A szándéka kudarcot
zavarci és egyuHul kiha:'z-~ vallott, ugylátszik az utcán
ná!ni az a vakmerő tcítcs, járó=kelő emberek megza~

aki rablási szándékkal tört varták munkáját, mert
be a főüzletbe.

A helyszinre kiküldött tu:
dósitónk az alábbi fclvilá~

gositást kapta a veze1ő:

ségtől :
.szerdán az éjjeli órákban

ismerellen teHes cl Han~'(Yi:J

halmagyi iskola
megnyitása II

akmerő rablás ..
!smeretlen tettes betört a gyomai Hangya főüzletébe

él kiadóhivatal vezetője.

Felelős szerkesztő:

WAGNER MÁRTON

Ara 16 fillér (2000 korona).II. évfolyam 5. szám.

Szerkesztőség és kiadóhivatal

",H U N G A R I AH könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

Előfizetésiár negyedévre '1 pengő SO fillér
Előfizetésiár fél évre 3 pengő 40 fillér
Előfizetési ár egész évre 6 pengő.

IVlóricz Zsigmond

* POLITIKAI-, TÁR8ADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *

Ezen kimagasló nagy
irói értékeiért tisztelte meg

Kétségbevonhatatlanul a Petőfi Társaság azzal,
nagyjeleníőségü, emelke: hogy l:Jár 1912-ben alig 33
det! lelki élvezetet nyujtó éves korában tagjai közzé

választotta.
. napja lesz a mi községünk- AIig van olyan műfaja a

nek február hó 2-ika, mi- prózai irodalomnak, melyen
kor is községünkbe érke- - .O már eddig is maradan=
zik, hogy egyetlen felol- dót ne alkotott volna, ho
vasó estjét megtartsa M ó-· lott még életének csaknem
r i c z Zsigmond, a mai delén, abban a korban van,
magyar irodalomnak egyik hol eddigi munkásságának
kimagasló és vezérlő alak-

fundamentumán· szebbnél
ja·Ős tehetsége Ő a ma- szebb dolgokat fog teremt

herni a magyar irodalom
g'yar földnek és a magyar "szamara.
g'éniusnak, minden irásá- UUörő egyénisége, reg
ban lánggal égő, mi'm()~'a -h'atalmasabb alakja. oé
nyári nap tüze-minden irá- egyben legszinesebb és
sában egyenes és szóki- legmagyarabb képviselője

mondó, mint a magyar Móricz Zsigmond annak a
lélek preg'náns megteste:. naturalistikus irányzatnak,
sülése.-minden irásában, mely (j leplezetlen nyiltság
még a hol keményen 03- nak szókimondó erejével
toroz is, csak egy ihlet mutat reá hibáknak forrá"
heviti, a magyar g'éniusnak sára és megujulásnak és
ihiete, hogy szebbé, jobbá, megjobbulá.snak kutfejére !
nagyobbá és minél neme- Tündöklő novellái mellé
sebbé tegye az ő népét, az léptek társadalmi és törté
ő drága magy'ar népét! nelmi regényei, drámái és

l~ég'i magyar kálvinista szinművei. Báthori Gábor
családnak cl. sarja, ki szivé- fejedelem emlékezése után
ben, vérében vette öröksé- most a nagy Bethlen Gá
gül a kálvinizmusl1ak ke- bor hatalmas egyéniségét
mény egyenességét, nyilt akarja ihletett kézzel és
őszinteségét, .:1 magyar lélekkel megirni ezen mun
földnek és népének szent: kája adat gyüjtéséhez járta
séges szerelmét. N em ken~ be a megszállott területeket,
dőzi a hibát, nem takar- honnan lelke meglátásának
gatja a fogyatkozást akár kincseit önti mostani fel=
egyszerü, akár tanult em- olvasó utjában hallgatói elé.
bernek megrajzolása kerül- Hisszük azért, hogy a
jön tolla alá: - találóan mi gyomai társadalmunk':'
irja róla életének és mun: nak közönsége nagy gyö
káinak egyik hivatott je]= nyörüséggel fogja élvezni
lemzője és kritikusa Schöp- előadó estjét, mi pedig ün:
flin Aladár: "Ostoroz és nepnek érezvén körünkben
tanit egyszerre. Minden időzését magyar szivünk
regényéből il magyar lelki- szeretetével köszöntjük a
ismere·t szava szól törhe- mai magyar irodalomnak
tetlen igazság'gal"! kimagas.ló egyéniségét!
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A m. kir. honvédség
hez való önkéntes

belépésről.

fogadott költségvetése azt

Illutatja, hogy a birtoko=

sokra kivetendő járulékok

nak összege 150 ezer pen=

. gőre csökken,ami a tar

sulat kereken 100 ezer holA'"

dat kitevő területére osz~

lik meg, tehát az egy hold~

ra eső megterhelés lénye~

gesen kisebb, mint aszom:

szédos társulatoknál.

A férfi: Mert minden vágy:
poézis, és nagy utakat fut.

A ieány: És zsákutcába
fut! ? ...

A férfi: Nem. csak az élet
alá. A gyökerekhez. ahonnét
a virágok kinőnek.

A leány: Vag"y fölé, ahova
felnónek.

A férfi: Minden művészet

élettelenség. Számnak az élet
fölé.

A leány: Mégis, én azt hi~

szem, a művészet az élelem.
A férfi: Dc nem az élet a

művészete.

A leáuy: Hog-y érti azt '?
.IS.. férfi: Még nem fejtette meg

az élet ttikát.
A leány: S mit g-ondol, mip

vel, vagy hogyan lehet meg'
fejteni. '

A félii: Két uton lehet oda'
jutni. A művésze1, vagy a sze~

reIem ulján.
A leány: A művészet szerel

me, vagy a szerelem művészete

utján. Ig-y gondolja?
A férfi: Igen. De inkább él

küzdelem művészetével, mint a
múvészet küzdelmével.

A leány: Szellemes, de
őszintébben, világosabban sze
retném hallani.

,sza.kai dalát. 1 A leány: Abán. Tehát kritiku-
A leány: Tehát mag'Q a má- I som lesz.

sik Sfinx '? . . . I A férfi: t\)erTI. Több: megér~
A férfi': ,D. zene Utjál} mag'a tójc, vai,-ryok.

utcín lopódziam. Fortéval keí:dte. i A leány: (holkal'_ k":rdőleg-)

forlissimóval sietett. s aztán j' Mcg'értőm'?! I
egv forduló pianóvallcrérL más A fsrfi: A maga képe' egy I
ösvényre csapott. A. többiek él II' beszéd. Őszinte. mint az 01ko- .
fortissimon maradtak, maga nyati eseveg"és. Azok a~~ enyhe
eg-ycc!ül érezte mag'át, s nem pastcll szinek. eJhuzódó térala
vette észre, hogy én követem. kifás, homályos silhueJh:k, mind
IVlcglestem, kilestem. beszélnek. de csak a maga

A leány: Ugy? ria elég" l11e- nyelvén. Olyan maga abban,
rész volt kilesni, legyen elég mint novemberi ködben a ró=
bátor megvallani, mit látott. z3a. Csupa szépségvágy. eljáró,

A férfi: l-<ivetkőzött I1lpgaból. .homályos vag-yolc De selyem
Levetette azt él divatos köpenyt, I Jopánban, bársonyos füveken
amit modor~.a~:ud,varias,sá.g'nak I jár a szép után. Ugy keresi
neveznek kozonseges cnelem- I mindenütt.
ben, némi hazugsággaL _4 leány: De ncm találja ...

A nő: És minek Játol:. Afro- A férfi: lvlegtaJált azzal, hogy
elite voltam, Léda, vagy Nióbe? keresi. Szinte látom, mikor igy'

A férfi: Igenis Niób(! voiL a jourból egy-egy szó sz'::r=
Leánynióbe. Anal a kLiliinbség- . nyán elrepül. A, zürzavarban
gel, hogy NióbétóJ vis~;zalop= befogja, az elejteJt szavakat, s
ták az istenek éi gyönyörüs,zget azok, mint valami szárnyas
él szépséget; magának pedig I hintón röpijjk, ép mint egy
még nem ajándékozti'Jk oda. királynőI. Eg-yenest aITd a bár~

A nő: Érdekes. Honn,zt gon- sonyos utra, ahonnét mindig
doJja, hisz alig" ismer. gyalog tér vissza, s mindig

A férfi: Tudja. most meg-fej~ fáradtan.
tetíem azt a titkos irást. amit A leány: Mondja meg hát,
a tárlaton kiállitott képére irt. miért fáradtan'! ...

TÁRCA

R ' d' , t I éde cL rövidesen einag-yja ama· helyzetc a pénz értékének
' a· 10 rava·, I lörtf1r:"uij1(1k Ilagy óilClgdt. akik nlcgiJllapodásával keclvc=

:Rádió .:u.na.töJir~i~& ! a "vak is tolál szemre" elmélet zőbb Ictt, a társulat vezető=

I iJ!apjtll1 jiJ(Jbálnak ki mindcnfdc
séQ-c mc"zkczcHe a belviz=r'la valaki rádió készülékel kiJpcsoldsL armé.hi!. hORY an- ~ v

csak azért akar szerezni, hogy n::lk lénye~Tével Jj:c;ztában !cnné- csatorna háIózaL:ínak foko
az acló állomások műsoráJ ;;'1= nek. Pedig amit nem. tud az zatos kilakarjléÍsM. 1926 év=
v<:zhcssc. jobbC"l1 teszi. ha azt ember, azt meglanulhatja. s aki ben a rcndcHí:czésre álló
meg-biz!1atö c":g\:k elismert a könyvet hoss;;:adalmasnak költség-eknek meg-felelően

Q\!árfmá:l\_'aiból ké,ci~en, váSiá= 1aláijka. hél teheti kérjen taná~ '. k' l" I '
~) " a lq.;m,·a JD fé1sZ0ru o csa=
roHa. mert az iiy::-n készülék eset szakértő is:neíőseitől.

torna szakaszok 50 km.vég-credményében mindig 01= .szakértők ala!! azonban
csó bb, a hozzá nem érlő egyé- olyan szakemberek értendők, hosszuságban takarittattak
nek által ÖsszeLikoit játéksze~ akik az elektrolcelmika elméle· ki. Azonban tekintettel ar=~~
reknéL nem is besLélve a sok tér tc1j1?sen j~,merjk és ennek ra, hogya' társulat belviz=
bOSSzu5~Ig-rój, amij ilyen ké~'Zü- alapján specic'dis rádióiechnika esaiomáinak hossza meg=
Jékek ájjal nyujtott "élvezet" tanulmtInyoka! folytaHak. haladja az 500 kilométert
okoz. Ha ez nem ig'y volna, és Adott esetben az amatőr tár- J

amiben első he.yen áll az
rövid idő alalt minden amatőr sak tanácsai is hasznosak le=
kifog'ástalan ké3zü~éket tudna helnek de iti figyelembe kell összes hazai Jársuiatok kö~
készíteni, miért tarJanának a venni, hogy cz a tanács o nem zött a társulat vezetősége Felhivatnak a magyar állam'
g-yárok konstruktŐrÖ'.:et :D szak- sZé\kember amatőr hiányos el~ a csatornák tokiJritásának polgárok, az alábbi feltételek

képzeif i'ádió sD.::relőket! I méleti ismcrc::tei ;köv.ztkcztében .. foko.-:.otabb mértékben va= m
12

elI,e\t a ml~ ~ir. honvédséghez
Másként áll él dolog- abban I n"'Q"jiOn j's '?5z\j!old"'iu. IlO mnQ I ' t L ev. szo <:>alatra lépjenek be.

l U~ --- u ""- lÓ végr'2:1ajtásÉJ vette lerv=
az esetben. ha nem annyiru "éi" a legtöbb am;:;Törnek még" van I Az önként belépők biztos meg--

't I . t . k' bT k' ]" be, oly formán, hogy a ta= élhetést találnak, s a szolo-á-
V2 C, mm III a o a eszü ék l a mago kedvenc eszméje, lS

'(-)"'Szn~jl'J'ta'sa e's az azzal "a'/o' I l l It '" T I karitás 5 év (ilaH befeje= !atbóI való elbocsátás esetén
u '-ou ",,' ame ytő e érilcni alig- lenet. I

kisérletezés okoz örömet az I zési' liyerjen. A társulat dc~ részükre a polgári életben va'

-------~...",,"""""--'''''a.!latörnek.Atcehnikai alapelvck I cemberj közgyUltfsc ezl a ló elhelyezkedés elősegit/elik.

. I b' Az "va? ,""'::,1e,ne" ki,. l,' Jelentkezni a tartózkodásil::;mCTe,e ez eset 'en meg il1- i, I ,. '. tervet elfogadta és szüksé-

kább szükség'es, de ha sikerÜl I ánllentesitő társulat g'es költségeket egyhangu- hb·ej'rlo:jlSa,zl.erint illetékes főszolga,
azt mcgszerezni, a rádióval való '
kisérletezés állandó g"yönyörü= 1926, évi mü ködése. Jag megszavazia. A felvétel feltételei a követ~
ség- forrásává válik és valósá- A társulat 1927. évi mun- kezők:

gos sport, mert bármily sze= A társula! kiépített pró: kaprogTammjáróI röviden 1. magyar állampolgárság.

rény eszközökkel és igényekke! ba képen 10 drb. külünle= csak annyit írunk, hogy ke~ 2. testi és szellemi alkalmas~
lczc1je is az amatőr a doigot, ges vasbeton tiltót, amely reken 210.000 m" földmull= ság (ezt az avatóbizottság áll

rövidesen :arra fog törekedni, az eddig mindenfelé hasz= ka, továbbá nagyszámu be- lapitja meg);
hogy ercdméIlyei él lehetőségek n ~,lt SZD,, .'.'JI(>7nj·r>/';·]11-5[' 121'0'""'e'ob, t 'l ' 5. erkölcsi érdemesség és

LI ~,_/_"'- "-. 'cC. V / foná eresz es Jilla van tCf""!=
tóvolabbi lntáraij és elérjék. nemzeti szempontból való meg~

eQvszerübb és ami fo',', sok~ [',e "0V~ ::;;0'-j aOC) D l ro"ltAz amatőr, aki tudja, hogy ~ J - -, • v';::' Ié. u' •. ! , P... ~ bizhatóság a katonaügyi elő~

miJ miért csinál, és hogy ujabb kal oIcsobban létesíthető. séggel. adó által kiállitott Belépési
és ujubb eredményeit miként Mivel a társulat psnzUg'yi A lársulat 1S)27. évre el= bizonyitvánnyal igazolandó);

Mikor a képek valla.nak.

(Délutáni teajour ... Kis zajgó l
'..:soportok. Zongora, halvány=
emyös lómpávaL Egy mély~

szemLi leánya hurokon át
Gri-.:gTől beszél. Befejezi a
suit=~t. A férfi odamegy, leül
mellé a székre.) ...

A leány: Tudtam, hog-y ide=
csal om.

A férfi : Vártam. hogy egyedü!
érezze mag-át. Maga most nem
volt itt.

A leány: fiát ugyan hol is·
le l1ettem volna'?

A firfi: Elvitte Grieg a 'zene
utján.

A !cany: Hova?
A férfi: Tudja. maguk nők

mért o]vélIlok. mint a Sfinx?
A lefJny: Azt hiszi maga is

ián, tito!czatosak vagyunk '?
A fé,fi: Nem. I\,'Iikor leg-sem

mit mondóbbak. akkor monda
nak legtöbbet.

A nő: (mosolyog).
A férfi: Csakhogy nem 'lep

szik észre, hog-y a másik Sfinx,
amelyik ugyanazt a sivatagot
éli, meghallja a másiknak éj=



.
_1.927.. j~.nuár oD.,:.... GYOMAI UJSÁG . 3· oldal.

TELEFON
22 SZ.

JIY

A TO FIAI Gyoma. TELEFON
22 SZ.

T ,i'u~'§a§ -viszonyban Endrödön. V a § z k o M i h a l y é§ T á. F § a i céggel

'vVAGl\JER 1'v1ÁRTÜN és. FIAI

Telei'on 12.

Mezőberény TELEfON 23.

fakereskedök. ~§ beton váila.lkozók.

TeJepeínken állandóan raktáron tartunk minden méretben és minőségben fürészelt és faragott épületfát, hasáb, apritott és fenyő tüzifát
és ökácfaoszlopot. Bognár@K r~lizére: kőris, szíl és akácrönköt, kőristalpat és küllőt, kőris hasábfát és nyárfarudat. - A leg
jobb minőségti porosz szenet és porosz di6 kokszot, retorta faszenet, meJy anyagokat wagontéteJekben is bármely ailomásra szállítunk.
1\1.},.K. ~ementet, meszet, dunai és körösi homokot, kőport kátránypapirt és szigetelő lemezt Sodrony szeget. Burkoló téglát
minden nag'yságban. Műtrágyát minden fajtában. Gyártunk : betoncserepet, cementlapot különböző mintákban, betoncsöveket
átereszekhez, kocsi bejárókhoz és vizlevezetéshez, to, 15, 20, 30, 40 és 50 cm. átméretben. Beton kutg'yürüt és beton kádat 80 cm.

belméretben. Beton-vályukat minden hosszllságban. Műkő sirkerités'eket és sirszegélyeket tetszés szerinti méretben.
VAUalu,nK: Betonok, járdák, keritések, vasbeton oszlopok és "H II n g á r i a" fonatu keritések, lépcsők, valamint minden e

szakmába tartozó beton és műkő-munkálatokat.

,i

s

;i

4. betöltött 17. életév és me2"
nem hnlac!oit 25.· életév.

5. nőtlenség, özvegy vagy
elvált áilapot.

A jelentkcző csapaHestet vá
laszthat. s óhaja él lehetóség"#

hi2z képes! teljesiltetik.

Az önként belépettek az egy

havi próbaszolg"áJat után a kö#

vetkező zsoldban részesülnek:

]-jonvéd havi zsoldja 34 P.
Örve/ető havi zsoldja 05 P.
36 Ellér. Tizedes 40 Peng'ő 80

;"inér. Szakaszvezető 40 Peng·ő

52 fillér.
f-\ felavaloU 1 havi próba-

5zo1§tálatot töl!.
A próbasz()!gáia1 leteltével él

rclavato1l kérhcii elbocsáíásó/. I

A :o;zolQúlati kötelezettség él l
bcyonulá; napjától s7árnit.

Asszonyoknak.
Arról beszéljünk most

kedves Asszonytársaim,ami
a leggyakrabban felvetődő,

legérdekesebb és örökké
aktuális kérdés: Milyen le:
gyen a mai asszony?

t\éiségtelen, hogy minden
kornak megvan a mag-a
asszonytipusa, amit nem
minta után rajzolnak, ha:
nem maga a kor teremti.
lassan kialakitja.

tvla még· átmeneti időt I

élünk, a mult asszonya még
él, a jövőé még most ölt
furcsa és még' furcsább for:
mákat, de biztosan eljön.

Anyák, kiknek nagy lá:

nyai lesznek a lOVO asz
szonyai, bizonyára gyakran
töprengenek: milyen asz#
szonyt neveljenek?

ülyant:e, ki éppen "nem
áll az eresz alá ha esik"
vaay Gondolkodó mana lá- I·b o 'ö

bán járó, öntudatos :1Őt.-

A férfiak véleménye nEl még"
nagyon meg'oszlik, - Leg
több még azon a vélen'lé
nyen van, hogy kényelmc~

sebb a· házban egy Yélc~

mény, egy akarat. - Azon
ban ez a férfi tipus és mind
inkább él multé. A férfiak
más része, a mai férfi már
tudja, hog'y az okos" ()ntu- .
datos, az életet ismerő nő

a leg'J1(.1sznosabb és kelle
mes élettárs.

A nő tudása nem kényel'"

metlenség, nem akadály
inkább nagy s8gitsé~' a há..
zasságban. -

A IIIai házasság, már
nem sirig tartó teljes ellá~

tás a nő részére. A leány
élei-e nincs elintézvc mikor
férjhez meg'y. Akkor kell
neki megmutatni, hogy
egyenrangu társa, munká=
járJdI\ megbecsülője, mun
káj:iban segitője urának, ki
épLigy dolgozik, gondolkoK

zik, fárad és épugy örül egy
harmonikus otthon mcgte=
remtésén.
- Mert az élet minden kér

désében iártas" öntudatos,
okos nő, lesz a, legjobb
anya és feleség. Es a nő

életcélja ez volt, ez ma és
a jövőben is marad ez. -

Asszony_

•
. j~ !'':rfi : \i,y()];dolko;:i]z) ŐDzin~ A leány: HogV szenvedhe=

k'bben. ? tett i;Yl:~nk(;r éi gyönyörl2rt?!
.\ 'j "1" \I' fl·: ""L" ·C',1';-b" lL"' '" ,,'j A f,5rfi: 1',JCT11. GVÖ',1 vo;·rköc!#
'"" \:.-L1J 1 .- \ \ ...... L ! V~0 '-' '-'/1"1 - l ,

~'_. 0,. "iér:;,,"~e)é fO,l"?;~l ~ zongo-I tem él szenvedésben.
jclL)L) !~'.;n ... ['Llcnl... hIilic1c/'ck csak: az éle! virá".

A férfi: Tudic. 'zhez\'c, ma- l gai, melyek !eszáradnak. Dc
gasan, pac\lásszoD6ban kUiiJt# én kszái1tam él g'yökerc:khez,
iiJm az élet, CI müvészel iHkát. él termő erökhöz. PoZ étet csu
Olt. hol a teldondrólok 5ug~ pa fátyo], ahogy süti a nap,·

dussák él nagyvá.ros iitkail. S I ug"y csalja szineit.
mikor a drót fán valamelyik Hányszor szecltem szét czc
sul1og-óselymcs asszony for;'Ó! ket a selymeket, apró kis cér
ajkairÓl viítc a vágyat, s i'öpi~ naszálaira l ... Nem lchet e]

kJte át iJ palotdk fek!!' akkor mon,dani él léleknek azokat a
én él pá.rás ablakhoz nyomtam röpteit, melyeket a hideg, szük
homiokomat. melyben ég'jek szobák, rég'i butorok, éhezé
az erek, mint éj lüzes abroncs, zésck, vág'yak szárnyain huz
s nézegettem, hogy lengeti a!. be a végtelenség'ek szines ha§
s;.:él alattam él szük cdvarban tárain:. Tán a bogár érez olyat,
él száradó ruhákat. De a pá.- mikor a virágszirmok éleit be
rák beszéltek, nekem. Az au# mássza.
tomobil vig dohogása, a bol- l!yenkor nyi/nak meg a dol
dog város esti zaja gomoly- gok jelentőségei, melyek más
ban fu10Tt el az ablakom előtt,. más é!lqkban bár, de mindig
5 meg' meg kopog'tatták táb~ eg'y élet !=Jlatti élet földjéből

Iói! gunyosan, szemembe ne- gyökerezne>.
vctve, vigyorogva fülembe fü- A leány: Az tehát az igazi
tvüIve, a birásnak, él birtoknak szabad élet 9 l .. -
galád, csufondárosKodó ;TIanói. A férfi: Ott igen. Mert itt az
l-'!a (iÍ1es voltam, Lucullus a52- életben a szabadság a legna".
talJerületeit varázsolta elém, ha gyobb korlát.
vágytarn, Rubensi izzásokat A leány': Ujra szellemes pa-
dobott szemeimbe. radoxon ? ...

Nem. A zárt korlát nyitja I
meg- a Uk:knek SZJbadságát.1

A !eim)": :5 akkor fcHoru] az
a vilá~,r():'.' éiet _..

A férii: (közbevág), Amil c;:

az élc-t c!söl,zliL
A nö: 1-:': szerint az életre

ébredés cgy á]0111 kezdete.
A férfi:. Ig·en, s álmaink éb

redés cl lT~ásik életre.
A leány: S mindennek a

nélkülözés az utja 9! . . De
hogy is jut maga. anélkülő".

zéssel, s lelke J nvomorral a
szerelemhez ~) ...

A fértl: ~Jlerr a nyomor is
szerelem.

A leány: A lélek szereimc:: ?L
A férfi: S a ny.omornak él

szerelem cl lelke.
A leány: Tudja, hogy maga

mindezt ráfcsteltc:: a képlére .
A férfi: Pedif,;' az a szerel".

mem képe.
A leány: Nem is érdemel

tem meg, hog"y az c::nnyém, a
magáé mellé került cl tárlaton.

A férfi: A,: él képének. az
érdeme.

A leány: S hogy odajutott,
az az érdemem képe.

Tudja, hogy kép még nem
egy hamarjában tetszett nekem

ugy. Még egy sem beszélt ugy
hozzám, mint a mqgáé. Azt
hiszi, nem halloJtam meg an-·
nak él néma vallomásait? ..

Az erős szinskálája csupa
poézis, a hatalmas szinreflexió
él szines élések jel"" cl· nagy
szabásu téralakitás a f~rfi bá~

torság, a másik oldalon n)'o#
mott határ: férfiküzdelmek. az
éles vonalak: férfi határozott~

ság, Csupa heroizmus, merő

vágytenger .. ,
S most öly furcsa itt látnom

mag"át, aki mindezt belevitte a
képbe.

A férfi: S a müvészet most
az ember rovására irja 9 ...

A leány: Sőt, emberiesitem
él müvészetét.

A férfi: Nem gondolja, hogy
azok a képek egymásra talál
tak? ...

A leány: (felcsillanó öröm p

- mel, mosolyogva). Pedig mily
messze voltak egymástól, bár
sonyos rét és padlásszoba ...

A férfi. (Megfogja a leány.
keút). Akarja, hogy örökre
együtt maradjanak? ..

A leány (megértéssel) Aka".
rom! ...

• ••• ay Lajos.
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.Pál +napja. Tehát kedves Palim! Szólj a cimboráknak,
Akik plántálóisokféle borágnak,
Hogy mikorra megyek, mindenféle borból
Legyen az asztalon "Új"-ból ugy, mint "Ö"-ból.
Mert meg nem gátolhat sem ember, sem ;jJlcJÍ,

Hogy meg ne tartassék a nektár vizsgálat.
Borbecslőbiztosi ujonnan nyert jogom,

Qyomán megkezdeni és végezni fogom;
Más községet mostan utamba nem vettem,
Hogy minden időmet nektek szentelhessem.
.5 ha valami mialt hétfőn nem mehetek,
Reménylem, hogy kedden bizton ott lehetek.

Addig is, a mig e vizítem megíeszem,
Ott jár ti nálatok szivem, lelkem, eszem.
Mert bár negyven éves a Te piros képed,
De van ám Te neked ifju feleséged,
Aki szépségével, bájos kellemével
Hódít mindnyájunkat százával, ezrével.
Olyan szép nő előtt leomlik az ember,
Legyen bár januáG vagy legyen decembe~

ÖJelek mindenkit, aki jó cimbora,
Hiszem, hogy be válik asztalodnak bora,
Melytől a lépésünk aligha lesz biztos,
Csokol benneteket Ba.kó

becslőbiztos.
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Móricz Zsigmond
előadó estje.

~f. Shnonyi ~fária. közre...
miiködésé.....e1.

Február hó 2~án, szerdán
este 8 órai kezdetteL az Urid
Kasiinó nai:7ytermében Móricz
Zsigmond, a nagynevü regény
iró tarija szerzői estjét s ind'ul

.művészikörufra az Alföld met
ropolisaiban. Anagysikerrel
biztató est I. részében a ma....
gyar problémák kerülnek elő....
a.cJásra.

1. Igen érdekes pontja JUlid
ánus barát utazása Slovenské

. ban és Erdélyben. lvlóricz Zsig··
mond felolvasósa erdélyi és
felfidéki utjáról.

2. "A gyermek hazamegy"e.
költeményt, érzések Erdély
kapujában, szavalja .neje, M.
Simonyi Mária. a Belvárosi
Szinház rag'yogo nevü művész

nőjé. - Szünet. - A II. rész
1. pontja Móricz Zsigmond fel
olvasása: RegényrészlcL Isme
retlen művébő[ bemutató.

2. Több Móricz költeményt
fogszavaIni : Iv!. Simonyi Mária.

. 3. Novella. Felolvassa Móricz
Zsigmond.

Városunkban első ilyeu nemű

ku!turélvezetre a belépődij 25
ezer korona, illetve 2 pengő.

A nagy regényiró személyes
megjelenése, lebilincselő elő

adás-módja egymagában is
vonzó jelenség városunk lakos
sága számára, M. Simonyi lvlá
ria drámai erővel teljes szava~

lata és magával ragadó bemu
tatója pedig még fokozza az
cst hatását, vonzóerejét, s szük
ségte!ennek tartjuk külön fel~

hivni rá a figyelmet. mert re
méljük minden irodalom és
művészctbarát ott lesz, ahol
ilyen ritka élvezet kinálkozik
számára.

Tanitóválasztás.
Az 1926. évi december hó

10-én kelt rendelkezésével a
Vallás- és Közoktatásügyi Mi
niszter úr P. Juhász Lajosné
Vikár Ida tanitónőt a Gyoma
Csudaballai iskolától a Bal
kány~jármyi iskolához nevezte
ki rendes tanitónak. Igy a
megüresüJt tanitói állásra a
községi iskolaszék pályázatot
hirdetett. A törvényes határ
időn belül beérkezett 17 pályá
zat. Békés vármegye közig'az-.
gatási bizottsága a választás
lefolytatására választási elnökül
Répás Pál ref. lelkész iskola
széki elnük urat küIdötJe ki.
A választás a törvény rendel
kezései alapján f. hó 17-én
történt a községháza tanács
termében, amikor is a 17 pá~

Iyázó közü] egyhangulag S í
m o n D é n e s oklevéllel bi
ró tanitó választatott meg a
csudaballai községi iskolához
rendes tanítónak. A válélszlás
a legszebb rendben,teljes
egyérteJmüséggel történt s iuy
közmegelégedést váltott· I<i
annyival is inkább, mert a
megvá!asztott tanitó 27 esz
tendei érdemes tanítói mun
kára tekinthet vissza s mint B.
Iislás 6 gyermekes családapa
legjobban megérdemelte, hogy
rendes álláshoz jusson. A
megvalasztott tanitó január hó '
30~án foglalja el állását. Isten
áldása kisérje nemes munkád
jában, hogy hitben erős, haza
szeretetben buzgó fiakat és
leányokat nevelhessen magyar
hazánk javára;
A~

]egvzöék PaHkája. A köz
ség'házán ide s tova járva fel
íiint, miért magasabb Kató
jegyző egy fejjel, mint pár nap
előtt. -- Végre is kiderült, hogy
felesége Budapesten Pálfordu~

láskor egy egészséges fiuval
ajemdékozta meg. Szivből gra
tulálunk.
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irdetmény .. A GyoInai T akarék:pén.ztár 1926. évi április hó 25-én megtartott Llll-ik évi reneles
közgyülésén hozott határozatából kifolyólag felhivjuk tisztelt részvél1)'cseinket,_ hogy

t.} Tulajdonukban levő 2000 K. n. é. részvényeiket folyószelvényiveikkel, - illetve VII-ik kibocsátásu ideiglenes részvény - elis
mCrVéll\,'eiket f. évi december hó 20-tól 1927, évi junius hó 20-ig az intézet pénztáránál a hivatálos órák alatt mutassák be illetve
hc:ye7.:í:ék letétbe. 2.} A letétel alkalmával elismervények adatnak ki 1926. évi osztalékszelvénnyel, mely elismervények ellenében
1927., ,;\ri április hó 15-től kezdve az uj pengő n. é. részvények 1927. évi kezdő szelvényiveikkel kifognak adatni. .3.) Töredék
részvények kieg'észitését, rés7vényeseink érdekében kialakulandó forgalmi árban közvetitjük ugyan, de kötelezettség nélkül.
4.) A kicserélésre be nem muta/ott régi K. n. é., valamint töredék pengő. részvények 1/5-ö d részvényekként maradnak forg'alomban
1928. évi április hó 25~ig, mely határidőn tul a be nem mutatott részvények és töredék pengő-részvény elismervények eladatnak
és az eladott részvények vételára a részvényesek rendelkezésére áll; mig' maguk a részvények a P. M. rendelet 13. §-a értelmében

hattJlyukat vesztik. j.) Az uj pengő n. é. részvények 1""es (10 pengő n, é.) cimletekben lesznek forg-alomba bocsátva.
Gyoma; 1926. évi december hó 18-án. A GryoInai Takarékpén.ztá.r Iga.zgat6sága.

A Hangya Szövetkezet ügye
teljesen rendbe hozatott.

DUBLIKÁCIÖ.

Földesy István
a Zichy-balán levő 20 hold földjét
eladja, esetleg· Gyomához vagy
Endrődhöz közel fekvő földdel
elcseréli vagy haszonbérbe ki...
adja. A kenderföldeken levő hat
darab szőllős és gyümölcsös
~ertföldjét évi munkálatra átadja.
Erdeklődni az állami poig-ári

iskolában khet.

vezetőségénekki/artást kivánva
további közhasznu f11üködé~

sükhöz.

18 százalékos szuperfoszfát mülrá·
gyű Wagner Márton tiainál Gyomán
már kapható.

Gyoma községi állatienyésztők

szöv. ezuton hivja fel utoljára azon
tagtarsaif, kik a m. évi biztosítási dij
befizelésével hátralékban vannak,hogy
azt a legrövidebb időn belül fizessék
be a pénztárba annál inkább, mivel
ügyvéd utján lesznek felszólitva a fi·
ze!ésre, Az 1925·évben belépett tagok
pedig 1 -1 pengőt tartoznak befizetni
még üzletrész eImén, kik még eddig
nem fizettek. Belépni szándékozók pe'
dig felkéretnek, hogy amennyiben a
jÓi"zágbiztositásnak most van az ide~

je, • most érdeklődjenek, nem pedig
iószágkivcrés után. Az alapszab. és
biztositási feltételek megtudhatók az
iigyvezetőnél Deák F.·u!ca 1424 sz. a.

Az. Első Gyomai Házi és MOszél
vődében Árpád-utca 1289 sz. alatt
teljesen felszerelt szövőszékek és
mindenféle szövéS szerszámok és
felszerelések olcsón eladók.

Filmszinház
Az Apolló filmszinház folyó

hó 30-én Vasárnap "A f ~ ke t e
s a k á I" cimű nagyszabásu
Amerikai kalandordrámát mu·
tatja be. "A fekete sakál" nem
az a szakványos kalandort1lm,
aminőt nagyvárosok kültelki
mozijaiban játszanak, hozzáva
ló publikum elött, hanem egy
Dillden izében jól megkonsí
ruált vonzó miliőben forgó
rendkivű[ érdekes. történet,
amely a legkényesebb izlésű

nézőközönség igényeit is, a
leg'nagyobb mértékben kielégíti.

-A csdekmél1yfJoridában ját
szik, amelynek csodás vegetil
ciója pazar keretét képezi a
darabnak. A fUm két részből

idl. 16 fcivonásban, melvet a
siinháL eg'yszérreinGtat be, A
darab hosszuságára való tekin-

- teHel'M. előadások 3; fél 6 és
8 órakor kezdődnek,·

Felhivjuk a moziIátogaló kö
zönség figyelméJa február hó
0-án Csütörjökönszinre kerülő

vil;riákkra "A k au k á z II S i
h c r c e g' fl éS" - re, amelynél
pompiJ~:;c!bb kvalitásu vigjáték
az egykori Max Sándor filmek
óta még nem került a mozi
vászonra:

termében, melyre ugy az ala·
pitó, mint a pártoló tagokat·
tisztelett"l meghivjaazeinök...
ség. A tárgysorozat több pont
ja: A lestület 1926. évi ml"i~

ködésiÍról jelentés tétel. l:ölJö'"
rancsnok, . esetleg- a!p(lrancs",,·
nok, pénztárnuk, ;) rendes és
egy póltagból álló számvizs
gáló bizoHság- meg-választása.
Esetlcg-L's indilvtlllYok, melyek
azonbz1l1 csak az esetben tár
gyalhatók. ha él közgyiilés elöil
legalébb 48 órával előbb adat:
tak be az elnökség-hez.

A 1eventék téH oktatása.
A leveníc egyesület parancs""
noksága intézkedése foly/án a
közmüvelődési előadások láto:
gatása a leventék . részére kö~

telező. /~Z előadásokon azon""
ban csak a kirendelt szakasz
köteles megjelenni. Ez az in""
tézkedés pótolni kivánja a le~

ven ték téli oktatását, mcly ez...
időszerint más formában még
nem vihető keresztül.

F1gye1em! Több izben meg
emlékezetünk lapunk hasábiain
a Bácsy és Társai Bankház
közhasznu müködéséröl. Min...
denben igazolnak bennünket a
Bankház mai számunkban meg
jelent zárszámadásának szá~

madatai. Sokan kezdethen le""
mosolyogják az alapítók czél
kítüzését. - dc a most közölt
számadások fényesen igazolják,
hogya kiváló szaldudcrssal
párosult készséges ig-y.?kezet,
mit tudott produkálni. Oszinte
szivv\?l gratulálunk a Bankház

oka ö rajtak kivül eső okok..
ból történt. Ennek legfényesebb
bizonysága az, hogy folyó hó
27-én 'létrejött minden megráz
kódtatás nélkül a magán egyez
ség az összes hitelez6 cégek
kel 50 százalékos engedmény
alapján, mert maguk él hitele""
zök is beIátak, hogy az ig'az'"
gatóságnak sem mi vétkes mu
ias;?tása vag'y hibája nincs.

Orömmel adjuk a hirt olvasó
közöség-ünk tudó mására azzal,
hogy vajha elmulna már az a
szomoru idö, melyben az em
beri g-yarfóság mindig csak
másokban kész keresnÍ és
megtalaini a hibé'if. s i~"y'e){ez~_

nénk szövetkezeti közintéz~

ményeinkct és azokban fiÍr;1~

dozó vezetöinket lámog-ató
szeretettel megbecsülni." ...

Nagy port vert fel községünk
ben immár heteker; át az a
hir, melyet némelyek a~moda

lomból, mások emberi gyülöl
ködésekből széltiben-hosszá
ban beszéltek, hogy válságba
jutott az egykor szépen virág~

zoít Gyomai Hangya Szövet~

kezet. Egészen természefes
következménye volt ennek az,
hogy azonnal az igazgatósá""
got kezdték okoini csaknem
vétkes mulasztásokkal és hi""
bákkal. Pedig nyilvánvaló, hogy
eZiJll akár aggodalmaskodó,
akár rosszhiszeműbeállitás tel
jesen -téves. mert hiszen az
iguzg'atóság es vezetőség hű

ségg'el és becsülettel vég-ezte
el leg'iobb igyekezete szerint a
reá bizott fe.ladatokdt s a bajok

H I E

Istentiszte1etek. A reform.
templomban jan. 50-án cl. e. 9
órakor prédikál rlarányiPál ref.
f?speres. Az ágostai evan~

gélikus templomban délelőtt

9 órakor német nyelvü lsteni~

tiszteletet tart, feUer Ernő

lelkész. A róm, kath. templom
ban reggel 9 órakoristenfisztelet
evangélium magyarázaftal,
tartja CSi?may Géza plebános.
D, ll. 3. órakor lytánia.

A Nőegyesű1et é1etébő1. A
NGeg-yesület váIaszjmányának
"löterjesztésére a közg-yülés
Z á h o n y i A l a cl á r n é urnöt
diszelnökül válaszlolta, azokért
a kiváló tevékcl1ységekél"t, me
lyeket az egyesülel megszer~

vez~se- körül fejte/t ki._

Közgyűlés. A Gyomai Mun
kás Testedző Eg-yesület évi T e is törjé! galyat. Még a
kÖ7gyülését r. hó 00-án, vasár- mult év de.cember 19~én történt,
nap délután 2 órakor tarlja. - hogy a g'yomai sétakertben B.
l\~-rjük a tag'ok mine:1 nag-yobb Imre és Sz. Elek kapacitálták
súmlDilll való meg'jelenését. A ]. Miklós eimborájukataközelgő

ki>xgyüléc;. tekintet lH~lkül u ünnepekre olcsó karácsonyfa
m"g'jclcnJck számára meg'jar: beszerzési vállalkozásukra. _
tatik, Ay. EJnöks(?g, Az cgyezsi2g hamar Jétre is

A -tudományért. Gyoma jött. - B. Imre és társai mi;
község képvisclőtesfülcfea Ti: előbb a község' tulajdonát ké'f
sza István tudományegyetem ja- pező keritésen belül termettek.
vára 50 peng-ől adományozott. - Olt még' mindig bátoritva

Levente egyesii:leti tisz~~ ). t\,1iklós félénkebb társukat,
ségek. A Levente egyesi.ilet ja- hog'y ő is törjön fenyőgalyat.

1111ár hó 23~án tari ott közg'yü· - Néhány pilanat alatt eItelté
lésén P é 1e r m a n II lózsef vel a községi kertész ott ter~

Ljjeg-yző ur mint tesinevelési mett s la hivatlanokat lekap
bizot1ság'i elnök elnöklete alaH csolva, rendőrség vendégsze""
ejtette meg a tisztujitó válasz~ retetére: bizta. E napokban vet
róst. Az egyesület elnökévé ték számon viselt dolgukért
egyhangulag N y i s zt o r Péter ho! kellő dorgálás és erős fo
takarék pénztári igazgató, al"" gadalom tétel után elengedve,
elnöki.il pedig N ó n a y Ferenc - de szülőiket igen helyesen,
n\,. százados urakat választot- könnyelmű gyermekeikérí ala
télk meg. Szolg'álatvezefő tiszt- posan megblintetfék.- 3zo
ségTe Jónás Károly ur választ~ moru azonban az a tény, hogy
tatott meg. ]. Miklós sirással vegyült fo-

Levente mulatság. A Gyo- gadalom tételekor édesanyja,
mai levente-egyesület 1926. évi kedélyesen mosolygott fia ke..
január hó 00-án, az Alsórészi sergésén, - már pedig ezen

igazá.n nincs mit nevetni - plá
sé fe:isőrészi Kaszinók összes ne a szülőnek! _
lcrmeiben. sportajapja javára,

Meghívó. A gyomai önkén
szigoruan zártkörű táncmulélt~ tes füzolfó egylet f. évi ianuár
ság-okat rendez. Mindket helyen hó 31 ~én, hétfőn este 6 óra·
a 10, gyalogezred zenekara kor tartja évi rendes - közgyü
játszik. lését a községháza kis taIJács-



Fi
S,
K<
S,
Ft

F
F
S
E
G
G
Ke
S,
Fi

r
III
III

i.
Ili
fl!l
Il;l
ilii

I
illi
1:1
illi
lJ

f
l!iI
HI
11II,
II
/I
lá!
III

i
Iii
II
II!!
II

I
rg
III
i,..,

r'
i
j
I
i
i
l-.

13'06
14-13

2"12
3'15

20'40
2'02

14'28
20'05

15.20 gy.
15-57 g'y,

20'15 gy,
20'51 g'y.

1927. január ő2:..-..

A "g'y" betüvel jelzett gyors-o ci többi pedig személyvonat.

Bcsabáró} indul
Gyomára !iíl"
GyomáróJ indul
Besabára érk,

I Horthy i\illkI6s-u11: tK~O

1s:2árrnt~ ttÉ:'::~~ §,2;:Glba~d~;:éz=

l ;"-'[f,i .e.j;:;l(·~6 ~"t·"'!"~~7,,.~,,",1l-,.,'/i.Jl-v; ~d~~·",p. ~~ ....c§~~.,,"'ll U~tbti: t3>i

l' '9""'"-':'M"';"'~';;' ';7 :;'a,~,~,j,,,\ ..,.,,,,,,,,,,,",,~,,,,';!
\"'~}j ~lI. tiV~~.... i..J, ,.. ,,~-U .. QJ,,".~Uil ~,jJ.;;};!t.1 Wj~lIl"

!~~:;j;:~<t>~'\•.,.1l?"!P-'p&~~r:...1fIf-"~~
I

I Tdvaszi l;:iültetésre, bokor~,lba:;~,~' ~ón;:yos-. t~~tóróz3~k,
I Döhlli1 es 0Gnnc! tovek sok

I
s;~ép l'ajTákb.;::n, -v{3E.fi"-9'í:~k ~
~_ ... ··...,t " ~~,- 'j~-:>- .'"n-:,,;:· '-;-"'1 .( :;-;.,JoCIL*, l)r.l .. .:.L~~I, L,J[\.:,~-:rn ..... 1.~, ._ .;;111(:-

~ l~tria~ aspC~j~~1g'US~ Degonlák,
l szoba diszIlijv~nye-k l·~~ph(]tók

I 'ITr '.' " • '" - ,A" ,- 11ci l~Gzgeg}1 .;Y.~..€e}'rtit:C-§2t ..ir~ílt'll

, cf:'- 'I -6Y@J!1},1:di.n" '
Il~@W@~I~ {f:;,}~~~~~{~~~
I,r'~· li F ~r-'" ,--,., ru Q C.". r"lrot n
tLJ1~jUi Jiu l.!L 1(.. ll.

+n .~ 'h l h li'" n 1,;..l 14.... U li ~ ~... 3. '(., J.:.~,

igazgatók: BtiC5Y GEZA,J\ovAcs lAJOSf5püstamester, VASS Gi~80Ft,ü91.ész:Dr. CHRZSTt4N KÁLMÁN

Mindenféle bcnl·;ügyleteket, külföldi va.lutában való fizetéseket, gyorsan és e!őnyösen eszközöl.
Vá!t6köksön5ket 4 és 6 havi lejárattal évi -~2 százalék kamat meliétx9 bármely nagy összegig folyósit.
Tőkekamattöriesztéses, jelzálog földkölcsönöket félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-es árfo!yamon,
Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármikor Kivehetők,- -10 százaiék ~ama:lt~a el'i.ogad. - Bővebb fel-

világositás a BANK helyiségében a nap bármejy szakában rlyerhető.

GROSZ ZOLTANfat~l,"'pei:l: Asz~

taios'okf1a~'~: Jllindcn li;~;\ jú gő7:ölr-

biikk. ?3Dgnt:~·ckr;zk: IPln;::1cnfélc
s;':cl's::6n~fjk. U. nl. k;-)ri:,. S í... i I, akác"""
rünkö;,: 40 cn::. \"~I~;li.:g·ságb~lrL b-nkk
hiJsih'án". stb, [lllf1l1döun ]:,ilpIJOtC:" 
f::gybcn értesiti il gazdak1:i:zőnséget,
hogy vclö~·'épcl:. két é"'í hitelre tcL~zés

s;~erinti i'é~~zjcL?i<.ben készpénz árban évi
7 SZáZé:~'§K J~a!C(]i rncllett kapllaró.

HUGVECZ LtdOS lilJ;3tosmcster
GV();llil. Tcmdö ueeil 572 clváiiaija
takaréktűzhceiyek és sirkerlt~sek
kc'szitését és javitását, káiyi,:Sik Char~

loUe béielesét és minden c szakIlléÍ
bil véÍg'ó munkát. Takar:'iJd:;:~zheiyek,

berakott sl'arhe!tald1e= CiFók, sü
tők, rárnák, \faSkem?ni>~ajtó!< a
lcg'cg-yszcrtibbtöl a legjob\) h.ivitclig
állmlóöan rukláron, Fün:iös~'oba be
rendezéseket szakszcrüeil készit. javít
és szerel. ](ö!jsé~'\'Ctéssel diimellksen
szolR'áL Nlinden nála készitett nlllnká~

ért j6táll{JSl vállal. Kedvező Hz:eí:ési
feltételel~.

Butomk. Tele simil és tömör hélók.
'ebéellők. festett Dutorok, dió, eper és
bükkfa kilmzós cbécilö asztalo!;, iTlO~

dern bükkfa és hé1jlitott székek, virág~
tiH\'ányo!;, kOIlvhabcrcndez2sek és
"'é1SbUlorok. SOdrc)Il yág..,.beték,k á l! él Il
dóan rilktáron "'annak Vata v Gcíbor
Dl0forcrőre bl?fcnc!czcf.t <Jszta]os ip,lr,.,.
:clepén Gvomán. fí.ossuth LEJios [ICl'il

737 szám,' Ugyanott épmet~isztcilcs
munkák jutái1Yos árol' meg;"';:},uj,iO;
hetők.

BOHN M. és TÁRSAl békése5ab~i
gőztéglagyárának hor;lyolt es"rél'
;?'yjrlmányaina!\ IClalwtél CYOl]]"';:
I.iROSZ ZOLTJI.N fakereslcetiö V(j~

suti telepén, EndrődöIl il fatck:I)I?!l.
F:ladás 1wári ál'ban k::C1vező fizetési
feltételek meilett il cég g-Y0nlé1i és
cl1clnídi irodájában,

Papp 'lazul ó·cskavas, hGsznált bu'
Io'r és fémkercskedó, Gyoma. Jókai íV!.
(Dohány) - lICCil 037. tudatja cl llélg'y
érdcrn~i közönségg·cl, hogy néilla ::1 leg.a
jutányosabb árban lehet l(c;pní SU5Z~

tcr, szabó és női vaiTógépekct, zong'o~

ra, gramofon és hegedű, szccskc;vágó~

darálók, egy swbc;beJi buk,r, sublót,
gyermekágy, mázsák, hintóf0Jcrck; aj~

tók ablakok, J.;c:rtiszerszámok, függő

és asztalilámpák IcgllGg'VOiJb vjla.sz~

tékban, kis kézikocsi. ruganyos vas~

ágy, hévér j,:'!rgány, spo.heil, kályha,
eszlergált függönylélrtó, cirótkerités
bármilyen mérc:rbc:n, Az clEJdott áruk
érteke gabon<'Íoan is fize/helŐ. UgYélnő

':esz mindenféle öeskm'asat, rezel, 61~

mot, einket. 'törött g'épeket. hasznavc:
hcllcn rácliókat,rong'yot, csontot, su~

badilraboL' és bármilyen üveg'ekeL
I(önnvű két lOYClss!nífkocsijan 1111n
cicnnc:'Illű kisebb fUlarokat olcsó dij- ~~l'\~;~~'.iD~~e"\~~~~
szabás mellett vállal. I ''<!l>'~l , " ' o')' '"",>il

Minden, a GYOMAI UJSt\G-bal"l I .•.•••'.••'.',.__A'·••",""_'''''_d·C'''''~_'~"

közölt publikáci6 a kőzségh3zán' i JIi I R. ]J E T :t § ]E K lE T
is kihirdettetik armyis2ol', ahái1Y- ~ 1i1.~" '"

iáitPUD.l'll}. l.·e§,u~Jr\::,; a
szor a. pubHktlció !<özőlteWl:.

~]kíí... U L T U:IR ~~;j§P
I k®IDl.~rw1kere~k.edé§ i!l> feiiv<EI>z.

r.,íl!he!yctTlct cl horthy ;Vliklós=ut
1:2:15 szcím alcí helve;dcl>l, VCillil!ok
minden dsztil]OS ll1urikát jutiínyos círon
épillet. butor, model és cséplőgép jil"
vil~st. !~:ércm él kÖZÖllSé~' szives párt-7
fogjsjt Lcchnitzkv Lujos (]SZL=iios~""

rlll'~tcr Gyonic1. :::~~l'V l'::?'vcs fiut tfllllJl(i
rJuk fclvcszck.

.4 eZlr~)ss utc6bC1l1 4D\=; n':g·ysZtj.\.2'('·,J
t~rüL.:tLi l1üzllclv ci:..11...1~:~. ~l'u]lljd,-)I";DS

1·.:tri n6Jint L)l2ái', F::r..:-nc ui [;;';)0.
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Ga,zdák!
A BACSY és TÁRSAI

BANKHÁZA

Lapkiadó:

"H U N G Á R I A"
kön-yvnyo:rndai xnüintézet.

Szerkesztésért és kiariásért

fe]elös:

WAGNER MARTON

G Y OM A.

iFŐlDBIRTOKOKRA5 éves kötvény
kölcsönöket foiyósit bármely nagy

összegig évi nettó

8 n/4 [i/o kamat mellett.
Másutt fentálló drágább !(öQCSÖI1'lÖ

ket megbizásra azormai kifizeWnk.
8ő,'-2bb fehli!égositás a Bank

helyiségében nyerhető. .

El

a környék legolcsóbb és legelterjedtebb
h~tilap]~1ban a G Y O M A I U J S A G-ban.

FI

Halló!

Hirdetési szelvény.

Minden előfizctőnk és olvasónk
aki 10 ily szelvény t szolgáltat be.

dijtalanul közölhet egy

publikációs hirdetést.

HIRDESSEN

a iegjutányosabb áron szerezhetők be:

A6YOMAI
"HANGYAH SZÖVETKEZETNÉL

Külföldi lópokrcok és egyébb takarók,
Amerikai traktor és gépofajok,
Porosz szén és Uizifa,
Ga.zdasági kötélárukból óriási választék ..

és olcsó árak,
Műtragya (szuperfoszfát) ésPorzol bár

mily mennyiségben kapható,
Konkolyozó gép hasznáiaira kiadó. .

(NAGYTAKARtK)

tisztelettel értesiti a n. é.
közönséget, hogy évi 12,
százalék kamat mellett
barmily összegü kölcsönt
folyósit. Betéteket magas
kamatláb mellett felmondás

nélkül gyümölcsöztet.
Kényszerkö!csönkötvénye
ket bármely mennyiségben I

't la vesz. i
,::=_.=~..="====-=.6>••e

G••"

A Gyomai I~bi~toko-~
Takarékpénztár

••••••.,•••

Oépraktárunkat• •• ne felejtse megtekinteni ! r! •
I i••••===========""=••••

r ...............··..·......·GIIiil)'·_·B..a:B~...".................._.'_I....~~t.,.
i Mindenne:tnü nyoIn.taiványoka:t izléses é& szép . jI kivitelben olcsón,9yorsan;s pontosan.készit a j

'.1 ~I+IU GARIA• i,i
~ KŐNYVNYOMDAI MŰINTÉZ:ET '!
i ~YO~A i! Petöli,.,tér 2. ~ rJJl. Petöfi,.,iér 2. l

i....-..-.._.._._.-.-lIIi1l111l11~ ......-.-. ......J

Autóbusz próba-menetrend és
viteldijárjegyzék.

Közlekedés december 20-tól kezdve minden nap van.
MENETREND:

Füzesgyarmatról indul reg-gel 6 óra 30 perckor
Szegha]omról indul reggel 7 óra - perckor
l{örösladányba' érkezik reggel 7 óra 30 perckor
Körösladányból indul reggel 7 óra 45 perckor
Szeg'halomra érkezik délelőtt 8 óra 15 perckor
Szeghalom piactér~vasutállomásközt kölekedik a Püspökladány

és Vész!ő felől érkező vonatokhoz.
Szeghalomról indul délelőtt 11 óra .- perckor
Körösladányba érkezik délelőtt 11 óra 30 perckor
Körösladányból indul delelőtt 11 óra 35 perckor
Szeghalomról indul déli 12 óra - perckor
Füzesgyarmatra érkezik déli 12 óra 30 perckor
Füzesgyarmatról indul délután 4 óra 30 perckor
Szegha]omról indul délütán 5 óra - perckor
í\.örösladányból indul délután 5 óra 30 perckór
Gyomára érkezik délután 6 9ra 30 perckor
Gyomáról indul cste 7 óra 30 perckor
Körösladányból indlll este 8 óra 30 perckor
Szeghalomról indul este' 9 óra - perckor
Füzesg'yarmatra érkezik este 9 óra 10 perckor

V I T :E L D I J _"\.. K :
Füzesgyarmatról - Szeg'halomig' 15 ezer korona
Szeghalpmról- Körösladányig 15 ezer korona
Körösladánylól - Gyomáig' 25 ezer korona
Szegha)omtól - Gyomáig' 35 ezer korona
Füzesgyarmattól- Gyomáig 45 ezer korona

KülnöbözŐ fel- és leszálló kilométerenként 1500 korona.

Vállalat tulajdonos Hoffmann Márto" Mezőberény.
r~'-''--''-''''''''-'lIIIl111llilllll''-''--''-''-''--'''.. .
III III
III ~

~...i J~~~~~~,~ ;
e1őnyős feHéte1ek meHeU eszkőz1ünkki. !a B

~ III

: S Ü r g Ő s e s e t e k b e n kieszközlünk =i betáblázás mellett egy~két évre olcsó I
pa v á i t ó k ö I c s ö n t is! III
~ III
R III

j Hiteles telekkönyvi kivonat,kataszteri birtokiv másolat I
II és az Országos FöldbirtokrendezőBiróság eljárás ilii

= alóli mentességet igazoló községi bizonyítvány =i nélkül nem tudunk érdemleges választ adni. i
: Országos Gazdakör Tagjainak =
= Áruforgalmi Szövetkezete =
I Budape~iit'J "'~., Ná.dor~utca 12. im III
g . III

L.'-'-'~"""""'--'i11I11Iil11I1l_~_'_"_''-'-.J

Iva' nyllll Alada'r e's Istva'n gyomai, cég malnl~ib,(Jn és
, . termenykereskedeseben
mindenkor él nagyközönség legj.obb, leggyorsabb és legelőzékenyebb kiszolgálását
tartja kötelességének. - Mielőtt gabona termését értékesiti keressen fel bennünket.

B ER A K T Á R O Z Á S T D I JM E N T E S E N E L f O O A D U N K.

at.

3-06
4-13
2-12
3-15

O-40
2-02.
4-28
~0-05

ósüt.
l1on,

fel~
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esBácsyA

(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesüieUel Békéscsabán.)
(Folyószámla: a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál Budapesten.)

Telefonszám: 21.· Sürgöny eim: Bácsybank.

1926 évi'

•

,
drsz m

Tisztelt ügyfeleinkhez !

,
z

Midőn az alábbiakban beszámolunk az elmult 1926. üzleti évről, - nem mulaszthatjuk el, hogy hálás
ki ne fejezzük megértő szives támogatásukért.

Hogy szükség' volt Bankházutik alapitására, arra nézve beszéljenek helyettünk az alanti számadatok.
Köszönjük e helyen a bennünket kitüzött célunk elérésében, nemcsak anyagiakkal, hanem bölcs és hasznos tanácsaikkar~

is ellátó, velünk összeköttetésben álló, nagy pénzintézelek jóindulatát.
Üzleti elvünk a jövőben is, minden tudásunkkal s igyekezetLinkkel - mindenkori viszonyoknak megfelelően - olcsón,

gyorsan és teljes készség'gel, a hozzánk fordulók indokolt hitel igényeit kielégiteni; mig ezt tesszük - addig kérjük további!'
támag'atáso)-mt.

Kész tisztelette!:

BACSY és TARSAI BAN'KHAzA

Vass G. s. k. Bácsy s. kt

-1---'--1=11 6.394,117,193

8.000,000
28.000,000
24.500,000

6.394,117,190,=1
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O
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E
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._korona korona If t korona I f II korona. ! fi

Készpénz december 01-én. . II II II 1740 950,0001 Tőke számlán I II 000.000.0001
Kölcsönök: 'jl 5 • Betétek könyvecskére I 1.823,909,2001
Váltó kölcsönök jelzáloggal bizt. 5.677,980,0001 ViszleszámHolt váHÓ" számlára 2.366,330,000

" " kezességgel " o i, 1.60~,795,0001 Á-truházoH kölcsön számlán 1.785,500,000 ......
Fofvószám1a kölcsönök jelzálog~ \ l Előre felvett kamat számlán 40.800,000

,gal biztositva 598,512,500 I 1926. évi -tiszta nyereség 74.577,990 I
Folvószámla kölcsönök váltó- és I WI

egyéb b fedezettel biztositvá 247.876,690
1

6.157,164,193 r~

Leté-l: számlán , 1.500.000
Berendezés számlán 10.000,000.
20 % leirás után 2.000,000

Ér·tékpapirok számtán . . 'I'

Előre fízeteH kamat számlán . I

= =1:[--=,=1

Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,

Váltókö1csőn kamat számlán
Fofvószám1a kölcsön karna-t

számlán .
Jutalék számlán.
Értékpapír kamat számlán

r

tc
Ic
k

m
ki
ni

korona

'I

I
l,

I
'II--~I-I~~

I I

Kovács Lajoss. k.
m. kir. főpostamester.

"
"

korona.

Bácsy s. k.

31-én.

Vass Gábor s.k.

Ügyész: Dr. Christián Kálmán
Békésvármegye tb. főügyésze.

Gyoma, 1926. évi december hó 31=én.

SACSY és TÁRSAI BAN KHAzA

V E S Z T E S É G- ÉS N Y E R E S É G - S Z A M l A

Kölcsön állomány 1925. december 31~én 2.603,320,000
Kölcsön " 1926. " 31-én 6.156,164,193
Emelkedés 3.553,844,193
1926. évi Pénztári összforgalom . . 215.793,168.362

I

549.029,945
1

1

30.857,165
1

34.870.000
1

'

2.000,000
74.577,995 1

_~ I='I----8-08-.4-6M51!:J r=
Gyoma, 1926. évi december hó

Vass G. s. k.

Bácsy Géza s. k.

KIAD.ÁS

Adók és ílle-l:ékek számlán
Házbér számlán
Betétek utáni kamat számlán.
Viszleszámitolt és átruházott .

kölcsön kamat számlán
Folyó költség számlán
Fize-l:ések számlán
Berendezésekbő120% leirás szl án.
1926. évi -tiszta nyereség számlán.
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*" POLITIKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILA,P *

inetünket

Szerkesztőség és kiadóhivatal

."H U N G Á R I A" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

.Előfizetési ár negyedévre 1 pengő 80 fillér
Előfizetésiár fél évre 3 pengő 40 fillér
Előfizetési ár egész évre 6 pengő.

Felelős szerkesztő:

WAGNER MARTON
a kiadóhivatal vezetője.

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
eimére küldendő.

Lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Öngyilkossági kisérlet.

Önzetlen, csendes munká!~
kodással küzd él kezdet nehéz#
ség-eivel egy kis számu lelkes
csopor!. hogy az eddig csak
papiroson létezeít lejszövC'lke~

zetet életre keltsc. Az első tény
kedés élZ volt. hogy e hó else,
jétől már a szövetkezet szedie
ci tejet és literjéért 2400 koro
nát fizetett a gazdáknak. Közbe
jött köHségek miatt rát az árat
2250 koronára keIleít mérsékel
ni. A mull hónapban a szövelke~

zet átveíte avasut melletti csar~
nokot teljes fel'>zereléssel együtt
haszonbérbe a központtól és
attól kezdődően saját alkalm<:l
zott vajmesíerrel működik.

A sz()vetkezet tejtermékek áru
sitásával is foglalkozik. 1 kg.
teavaj 520 fillér, l. liter soványtej
vagy iró 2 fillér,· savót ingyen
vihet bárki. Ezeket a terméke'
ket most már a grófTisza István
uton a Kovács János féle tej~

gyűjtőn lehet kapni a tejet is
ide kell hordani.

A szövetkezet már egy tej és
tejtermékek' árusitásával kap,
csolatos tejivó feJállitásával is
foglalkozik.

De sok szép és könnyűszer;

rel keresztűl vihető terv vib
rál ennek a par embernek a
gondolatában, s talán el is ér
jük még, hogy az emberek
Gyoman a nyári hőségben nem
pohár sörre invitálják egymást,
hanem egy pohár hideg, egész
ség'esgyomai tejre.

Korcsmárosok reszkessetek!

Gyoma és Vidéke
Tejszövetkezet.

szánalmas sorsba sülyed. A
munkahiány, a keresetnélküli,
ség, a meg nem felelő bérek,
lakáshiány, az élelem és ruhá
zat drágasága, a jólé1i intéz~

mények hiánya keserüvé teszik,
ci munkássorsot.

Éppen a munkáscsáladokban
van a ,legtöbb evőszáj, ahol
viszont a kenyérfalat a leg~

kisebb. Ha pedig beteg és
tehetetlen lesz vénség-ére a
munkásember, akkor elbocsát,
ják irgalméltlanul. Ezen, segi,
teni kell. :vleg kelJ csinálni a
munkások aggkori biztositását
haladéktalanul.

Ugy tudjuk. hogy e fontos
kérdésekkel az uj országgyülés
sürgős formában és behatóan
kiván foglalkozni.

házasarkáig .viJJc kocsin, - in,
nen már a sebesült sajéH lábán
ment haza lakására, hol cg-y
hónapja lakik, felesége és két
gyermekétől külön.

KiküldöH munkalilrsunknak
előadta, hogy felesége hozzá
tartozói igazságtalan üldözései
okozták tettének elkövetését.

Cziráky ugya vasulnak mint
a forgalmi adóhivatal nak min
dig' s~:orgalmas 2S becsületes
alkalmc:wttja volt.. ellene soha
kifogásl nem emeltek.

kisiparnak.Elsőrangu leendő,

hogya kisiparos. agg-ságaide~
jére biztosiítassék, amelynek
az a vég-célja, hogy mikor egy
becsületesen eltöltött élet alko
nyán kihull a szerszám a mes
ter kezéből. ne szoruljon kol~

dusbotra. .

A m u n k á s s'ó g érdeké'
ben is nagy dolg-oknak kelJ
történnii)k. Ez talán II legel,
hagyatoftabb népréteg..A nincs
telen munkás teljes~n ki van

szolgáltatva a sors mostoha,
ságának és ha a munkaadója
is szivtelen, akkor vénségére

A müsor befejezése után
kedves családi összejövetel
volt, melyen Harsányi Pál es
peres köszöntötte a tőle meg
szokott mély érzéssel és szép
séggel a müvészpárJ.

Bizonyára nagyon sokáig
tel ejthetetlen marad e gyö#
nyörü este minden ott jelen
volt számára s csak sajnálni
lehet, hogy .annyian hiányoztek
e ritka alkalom lelki élvezeté
t61 foszlván meg lllagukat so
kan, mert bizony méltó lett
volna, hogy ezren és ezren
szivják mag'ukba a magyar
prófétai lélek igéit.

Gzíráki Nagy' Kálmán 42 éves
vonatkisérő al1iszt e hó 2#án
a délelőtti órákban lakása kö'
zelében • borotvaéles zseb,
késsévej, balkezének csuklóján
ereit felvágta, majd bal mel!é~

bc szivetájékára szurt, de a
kés csontott találj, - mire az
öngyilkos jelölt össze esett.

A szerencsétlen embernek
dr. sarkadi Nagy Pál orvos
varrta össze sebeit.

Szilágyi rendőr az orvosi
kezelés után Csapó hentesnek

A kisiparosok és lTIunkasok
helyzete.

Egy kis körültekintés.

Aki csak egy kissé is kinyi;
toJt szemmel tekint maga körül
az Élet mozijában, nem akarva
is meg kell látnia azt a visszás,
mondhatni fatális anyagi hely,
ze/et, a.melyben a magyar kis'
iparosság és munkásság siny,
lődik.

Legfőbb ideje, hogy valami
történjék az ügyrendezésére.

A k i s i p a r o s o k érdeké~

ben feltétlenül szükséges a kis,
ipari hitel rendezése. Az állami
munkákal ne bankoknak és
nagyvállalkozóknak adják, ha;
nem közvetlenül éi fuldokló

vasás után sokáig ünnepelte a
lelk",sült közönség az irót.

I

Ezuián Móriczné Simonyi
Mária lépett a pódiumra ki az
interpretáló müvésznő fényes
J<;?hetségévef, mély átérzésével
s:z;avalta el férjének Erdély ka,
pt1jában eimü nagy hatásu köl~

teményét ugy, hogy ünneplő

hangulat régióiba emelte hall~

gatóságáJ. Szünet után köz
vetlen kedvességgel tartottiro
dalmi értékezést az iró. majd
hozzá méltó szavalatban gyö;
nyörködteteJt a müvésznő s'
végül humoros irodalmi alko
tásával szórakoztatott él szerző.

Móricz Zsigmond
irodalmi estje. '

Nagy és kedves müélvezet~

ben volt része Gyoma község
közönségél1ek az elmult hét
szerda estvéjén, mikor is a
maj magyar irodalom kima#
gasló egyénisége, a Petőfi Tár
saság- tagja, lvIóricz Zsigmond
és neje, az anyai fenség-es
érzéssel szavalni tudó müvész
nő, SÍmonyi lvIáric szeren
csélteJlék és tjszlelték meg' lá~

togatásukkal községünket.
Ha szinesen magunk elé raj"

zoltuk ez irod'almi este szép
ségTit, - mo.-;f mikor elmult,
meg kel! állapítanunk. hog-y
sokkal szebb és sokkal iélck#
cmelőbb volt az, hogysem
minI azt mi magunknakefTZlp
zelheJtük. Valóban nagyon
sokbéln vesztesnek érezhetik
mafwkat mine! azok. kik távol
rnaracli'lsuk ólta! illcg-fosztoíJák
mag'ukat l'~lY ilyen ritka gyö~

nyörüséglö;' nagy leild élve
%et/óJ.

A közmüve!örksi egyesület
elnöke Pderrnan József főjeg'y

ző nyitotta meg- az estélyt ne#
hány szép gondolattal, nemes
eg'yszerüsé~,n5el s közvellen
kedvességgel mutatván be a
müveszpád. tdóricz Zsigmond
felvidéki és erdélyi ~lményeit

olvasta ezután fel. E felolvasás
méltatására nag'yon ,zrőtlen a
lol!, mert az egyfelŐl irói s1y,
iusának szépségével, másfelől

pedig a magyar prófétai lélek
jeknbcn jövendőt meglátó ihd

lctetlséfrével él hallgatoság lel~

két ragadta meg-. A mag-yar
élet élni akar~sát lllutatla be a
rabság'oan szenvedő mag-yar~

ság munkájában és vivódásá~

ban, - a magyar géniustól il
JeteJt lelke a szemek tükrén
keresztül a lelkek mélyére lád
toti és Kassa, Ungvúr, Ko'
lozsvár mások előtt epizódi'
kus kicsiny dolgaiban Ö meg
Jáíta mindenütt a nagyot, a
nagyszerüt: a magyarság'ot sem
meg'ölni, sem 'elpusztítani, sem
kiirtani nem lehet, mert az él,
ni akar és élni fog t A felol-

J

~

lesy s. k.
;

TEHER

é1csélikkéll

olcsón,
k tové1bbi

rona 1 f
I

0.000.00011
3,909,2001
6,330,00°1

.
5,500,000

1
3.800,000
4.577,993 1

wrona=',]

51.067,5001
1

I

79.127,5341
1

8.054,267 1.
219.350:

II

l

- 1-
,58.468,651'1 .
--1-

lEVÉTEL.-

_L
14,117,193,1

1
_

1

, k.
ler.



l'

2 olda1. GYOMAI UJSÁG 1927. február 20_

Fc
köz~

tölte
vata]
állás
Iyesc
tatai
kezel
teszi

At
pontj
lakos
riot t
scI a:
tonjál
Amer
munk
ötöd
össze
fedezí
tot ne
viselő

tározé
egyes
épitésl
met c
jesiten
megté
ha a
érkezii

s ez az
él ••• kl
,,János
metül, a
s mag-y,
Kner-cs,
gyermel
kIesége

Harso
adja a l
Pancsati
könyve!,

- Ez
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mi SZí

emb
unkára

ünnepélyről festet/ern, teljes

legyen, megemlítem még, hogy

a fogatokal, amelyek a gyo

mai vendégeket ki és beszál

litották: I v á n y i István és

Aladár, H a r t e n s t e i n Ignác,

Cs. N a g y Imre, S z e r e t ő
János, B é r e s Imre, G. N a g y

László és a község bocsájtot~

ták szives készséggel rendel-
kezésre. (h.t.)

A "Gvomai Ujság"
szerkeszlösége és

kiaclóhivatala.

A sajtó mindenkor a legal,

kalmasabb eszköz volt a tár~

sadalmi és gazdasági élet ele

venné tételére, s mikor mi nem

kicsinylendő álqozatok árán

Endrőd, Dévaványa és Körös

ladány hirszolgáltatásának el~

látására s ezzel a lüktetőbb,

elevenebb gazdasági és társa

dalmi élet megteremtésére vál

lalkozunk, tesszük azt abban .

az erős hitben és meggyőző

désben, hogy nemes szándé~

kunk nemésak megértésre, de

kellő támogatásra is téliál,

A három község jóindulatu

megértésén áll, hogy tervünket

megvalósitbassuk.

öreg- befüve! kinyomattarn. Egy
nap alait ezer darabot adtam
el belőle Endrődön. Később

egy pap kül,d hasonló könyvet,
hogy árusítsam. Oda adom az
endrödi egyházfinak birálatra.
Egy hét mulva visszahozza_
"Nem ér e semmit". "Miért?
ez egy hires pap". De hisz ev
vel nem tudunk elmenni. Kon~

dorosig, egy fallltól a másikig·.
Nem futja az ének . .. Cs]k ez
a jó, a Keresztuti Ájtatosság"...
Hát bizony abban hat ének volt
összesen, s az enyémben,
nyolcvan. Elég volt Radnáig és
vissza.

Jóizüen nevet az öreg ur s
piros arca ragyog.

- Nézze csak.
S kinembe ad egy könyvet,

"Ungersk Urik".
- Svédországban jártam s

a svédek Itgjobb költői állot,
tak össze, hogy lefordítsák
Csokonaitól Adyig a magyar
költökef. Egy külön attasi jÖtt
érte. 50 példányt itthagyott ..•

majc! cl nagy in1crcg-er Mag·yar~

országért ürített poharat.

Ig·azán megható szép ün

nepség- volt ez. Megható volt

látni a tanyai lakosság holdog

örömét s valóban reledhetIen

az a jóakarat, buzgalom, ame

lyet a vendég-ek igazi magya'
ros fogadtatása érdekében ki~

fejtettek.
Hogy képem, amelyet az

Endrőd, Dévaványa
és örösladány
közönségéhez.

Lapunk, amely nemcsak
Gyoma, de különös.en a sajtó
val nem rendelkező vidék szó
szólója is óhajt lenni, elhatá:"
rozta, hogy ugy Endrők, mint
Dévaványa és Körösladány
községek részére a ..Gyomai
Ujság"-ban eg-y-egy oldalt nyit,
ahol nevezett községek hirei,
eseményei tárgyaltatnak és

módot nyujtanak a kereskedő,

iparososztálynak, valamint a

nagyközönségnek is, hogy hir

detéseiket az érdekeltek részére

leadhassák.

E célból mindhárom község;

ben megszervezzük a tudósítói

kart, amely lapunkat az oltani

eseményekről minden héten

hüségesen értesítse s ny mó"

don lapunk ellátná a három

község- lakosságát az eddig

nélkülözött hirszolgáltalással.

azt mondta, hogy. "megmon'
dom a papának".

Még nagyobbat nevelünk.
- No de hogy szerzett

nyomdát. , .
- Elmentem cl föbiróhoz.

olyan regl vagasu, néJ~:ryplpaJU

bölcs ember volt. Mondtam
neki, hogy külföld re akarok
költözni .. _ "Ne menj, - azt
mondja - nyissál nyomdát.
Nem birom Szarvasrój meg~

kapni a !éniás papirt". "Nincs
pénzem" - mondtam. i,Van a
takarikba". Igy voH.

Ez csak Gyomán érthető. Itt
a fiaker nem bir a saroktól a
kapuig menni, hát az emberek
kénytelenek bemenekülni a ke
délyük fellegváraba.

- S mi volt az első nagy
kiadói sikere?

- Ez.
Elővesz egy vas1ag könyvet.
Énekeskönyv.

- Sok búcsújárás van ezen
a tájon. Radnára_ Hál én ösz'"
szegyüjtöttemaz énekeket s jó

ké)wisc:]ötcslülcténck, az is·
kulaszéki lag-oknak, akik öt
támogallák, a tanyai ·Iakosok~·

nak, bogy megjelentek ezen a
szép ünnepélyen. Végül lel,
kekbe markoló szavakkal in-

tézett buzdítást az uj tanitóhoz,
akinek átadja a tanY<li gyer'
mekek tesli és lelki nevelését.
Végül gyönyörü imában Isten
áldását kérte az uj iskolára.

A ~"Hazádnak rendületlenül"
lélekemelő méla akkordjai
csendültek fel ezután. Nagy és
kicsiny állva énekelte a leg'
szebb magyar imádságot.

Az ünnepély befejezése után
a tanyai lakosság pompás
ebéddel szolgált a vendégek;
nek. S .mig avendégsereg

asztalhoz ült és fogyasztotta a
S z a b ó n é által készitell re
mek csigalevest, a szinte hét
nyelven beszélő pompás bir;

kapaprikást, a tanyai asszo~

nyok által gazdagon megra...
kott tálakban felhordott süte
ményeket, no meg fog-yasztotta
a remek borocskáta spanyol

nátha elleni véclőszerül, addig
az előszobában rázenc1íteit él

K o I h á s z cigánybandája és
társaival, H u r k á val és P e;
c s e n y é vel eg·yütt szaka
datlanul huzták a szebbnél
szebb nótákat.

Második fogás után felállott
R é p á s Pál iskolaszéki elnök
és költői szárnyalásu pohár
köszöntőben éltette a tanyai
lakosság·ot. S z ő k e ferenc,
R é p á s Pál elnököl, Z c ő k e
Antal ország-g-yülési képvise'
lőt, Gyoma község c!öljáró'
ságát, Pélerman főjegyzöt és
az iskolaszék tagjait éltettc,

s egyszer meghivták a gTófhoz,
hogy kössön be eg-y rakás
könyvet. Az edes apám olyan
ember vót. hogy 67 éves koráig
megőri71c magát, hogy soha
nem evett csak riluális ételeket.
De oclameg-yünk és este érke~

zünk meg és vacsorávfl] vár~

nak; a gróf a saját asztalához
ültetett. Az apám rámnéz, res'"

. telte magát előllem, hogy most
elvesziti a tekintélyét, de még
jobban restelte a grófok előtt.

- evett. Mikor magunkban ma
radunk, azt mondja: "Te fiam,
- én nem is tudtam, hogy
il yen jó ez a tréfli"...

Nagyot nevetünk s ujra kér;
dem; lapozva, nézegetve a ne'
héz merített papirra nyomott
csodálatos tipográfiai reme
keket.

- De hogy jutott oda, hogy
könyvkötőből nomdász let!?

- Mondom, hogy véletlen·
. ség_ Tizenhat esztendős .ko,

romba megszöktem hazulról,
mert egy tizenöt esztendős lány

A meg;5rkezéskor az uj is~ l
kola tanUója: L'r:dvai Béla
üdvözölte a vendé~(:;ket s az'
után megkezdódi'H az ünne...
pél y a "Hymnus" eléneklésé...
vel. A közönség együtt éne~

kelt II gyermekekkel.
Majd S c h w él ImMárton a

tanyai lakosság nevében üd...
vözölve az iskolaszéki elnö,
köt, kérle hogy 5z uj iskolát
felavatva, adja át nemes hiva
tásának.
. Most S c h wal m Erzsébet
növendék elmondta "A gyüle
kezés" cimü verset, K. Szabó
Piroska elszavaIta a "Talpra
magyar"-t.

A gyermekek bátor fellépése
és előadása ig12n jó benyo...
mást tett a közönségre.

Ezután R é p á s Pál ref. lel,
kész, az iskolaszék elnöke
tartotta meg felavató beszédét.
Mélyen járó gondolatok,· ta
láló bibliai és élettani hason
latokban gazdag szónoklata
megragadta a lelkeket és a
tanyai nép, valamint a növen
dékek és vendég-ck áhítattal

hallgatták a tanulságos, kiváló
szónoki hévvel clöadol! bc#
szédet, melynek főmofivuma

az istenfélés, az emberszere
tet és ez a jelszó volf: "a k i
t u d, a z e r ő s 1" A szeretet
érzését, a tudás nagy hataimát
gyönyörü szavakban ültette
bele az áhitatosan hallgató ki
csinyekbe s dörgő éljenzés és
taps honorálta az iskolászéki
elnök remek szónoklatáL

Átadva rendeltetésének· élZ
uj iskolát, arra Ist"n áldását
kérte és köszönetet mondott a
kultuszminiszteriumnak, Gyoma
község elqljáróságának és

mindenki igy szinig legyen
adomával. mint ebben aváros~

ban.
- Milyen ku!turintézet van?

- kérdem a főjegyzőt.

- Ugy vag\{unk evvel,ahógy
Kálmán farkas nagytisztcletü
uram mondta; mikor én ide'
jöttem• .,Nézze barátom. itt ez
a régi hires csarda. Történelmi
emlék. Egyetlen jele a mult~

nak ... hát nem iskolát csinál
tak belőle".

Elmegyek Kner Izidorhoz,
Gyoma világ-hirü könyvnyom;
dászához.

- Mondta biltyám, hogy jll;
toft eszébe, hogy Gyomán cl

magyar nyomdaipar dicsősé...
gére oly gyönyörü könyveket
csináljon, amilyen soha nem
készült ebben az országban.

Azt mondja rá a hetven
éves öreg ur: a viletlenségnek
köszönöm, kedves öcsém.

- Nos?
- Nem is vagyok nyomdász;

könyvkötő volt nt az édesapám
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Nyilatkozat.

Krampusz.

Krampampuli
társaság.

Szezáczió.

Bernstein bá'az öreg
Mig a táblán számot
Minden lökést rögtön
Bátran beanzágol

"Hosszu tripla nyujtva"
Hozzá "krampampuli",
(Az utóbbi karambol
Ezt máT_ illik tudni.)

Im jön Beinschrodt Jóska -'
A biliárd-matador
Vele megmérkőzni

Egyiknek se smakkol.

Itt a mentő Retter
Bajsza mint csáp mozog
"Ez állás kitünő,

Nagyszerüen kvartyog l"

Ugyanis kvartja van,
Aminek mestere
Kvartyogásban ki sem
Mérkőzhetik vele.

(folytatom a jövő héten)

Krix·Krax.

Miután téves és rossz
indulatunak látszó hiresz·
telések kerültek forgalomba
a Hangya ügyével kapcso.·
latban, ennélfogva a tár
gyilagos igazság szempont·
jából és az üzletrészesek,
valamint a. nagyközönség
megnyug'tatására kijelent·
jük, hogya Hangya alap
tőkéje soha sem volt 400
-") 500 millió korona (bár
lett volnq, hanem az ösz·
szes befizetett alaptőke 56
millió korona volt) továb·
bá soha senki sem köve·
telte eddig' a tagoktól, hogy
az általuk befizetett üzlet:""
részek értékének kétrészét
fizessék .s nem is fogja
követelni senki annál ke
vésbbé, mert a hitelezők·

kel az 50 százalék kiegye
zés megtörtént. Hangya
Igazg-atóság,

Addig, addig, addig
Szaladgál CI nyuJ
Mig' a Sipos bácsi
Nyudiiba vonul.

Átadja a boltját
Potom összegért
S nem adja aszabadságiH
Millió aranyért.

Nem mese az kérem
Ilyen is van Gyomán
Ha nem hiszed, megnézheted
Édes-kedves komám.

Ott fészkel a gyomai
Ipartestü letben
Együttérzés nyilvánul meg
Náluk a legszebben.

Tréfa az elemUk
Dákó a fegyverUk
Jól találja magát
Bárki éS közöttUk.

Emlékezések.

Kner.

(Vigéc-ideg.)

- A milánói világkicillitás
idején Olaszországban csava
rogtam és pár napra elmelltem
meg-nézni a tárlatot és az or~

szágunk csoportját képviselő

Dr. Czakó Elemérnek l11egbot~

ránkozva panaszoltam, hogy
szakrnánk milyen szég'ye.nlete~

sen van képviselve ott, ahol a
német-, francia- és más ncm~

zekk typográfusai ugYélncsélk
kitettek mag'ukért.

- Miért nem jöltek cl maguk 'y

- Csak inkább fe!ac!élta ez
a sok nagy fővárosi nyomdá3

nak.
- Ugorjanak be utólag. He·

Iyet teremtek számukra.
- Ezt nem tesszük, igy, csak

a viszonylag' javitására.
- Még az nap leégett a ma

gyar pavilIon és Czakó kérve
kért, 'hogy most már állitsunk
ki. - Ki is mentünk és szép
medáliát hoztunk el onnét.

Az egyptomi osztály volt a
kiállitás legeredetibb része, ahol
népszokások és más nekünk
ösmeretLen dolgokat eredcli
voltában mutattak be és például
a falusi iskolát, tanitójával, ko·
moly oktatás közben, hogy
tarka szőnyeg'en gugolt a ta~

nitó, maga alá kapoJt lábakkal
és körülötte ugyancsak a fÖ]3
dön gugolva a növendékek. S
hog'y nem produkcio, hanem
tényleg'es tanitás folyt, ezt leg·
inkább az bizonyitotta. hogy a
rosszul felelő gyermeken ugy
vágott végig CI mindig kezében
Jartott nádpáIcával, hogy feljaj
dult bele a nebuló.

A cairói osztály ipari. és ke
rcskedelmi~eikkekkel volt meg
rakva és cserépedények, nemez
kalapok stb. készülőben vollak
láthatók.

Egy nag'y árubódé felé balla
gok és elém jön eg'V. fekete
ölfözékü igen eleg'áns fiatal uri
ember és halk bizéllmasság'gal
megszólit . angolul. Intek, hogy
nem értem. Franciára fordi/ja a
szót, meg'int leintcm. Erre g'yö
nyörü németséggel kér, hogy
legyek szives vele taI·jani. Rá3

néztem és gondoltam. miért
ne: ha ökölre kerülne se ienne
nagy baj.

Közben elérjük a nagy áru3

ház sátrát és mondja nekem,
hogy utrakészek vissza Eg'yp
tomba s kezd mutatni praktikus
és szép dolgokat, olcsón.

A balekfogás ezen módján
földühödve, ráripakodok :

-' Hogya rossz nyavalya
törjön ki! S mielőtt hátat for
di/hattam volna, rámutat Qtt
settenkedő egyik társára:

- Ezt annak tessék mondani,
mert az nem tud magyarul!

mieskó képet: "Bemegy beirat

kozni a legény a lánnyal". Azt

kérdi a pap: Eg'y felekczeten

vagytok? ... Nem, azt feleli a

lány. mert a Pista fill, én meg'

lány vogyok . .. No de valás~

ba . .. liM abba se... Van

reverzális, megegyeztetek a

gyerekre? Igen: ezt a Pis'ta

vállalja, eztán még egy lesz ...

Pukkanó kacagás. Akármiről

van szó, itt az izesitó gyömbér

az ételben; az adoma az élet

ben,

- Mi az él gyömbér nagy

ságos asszony?

- Gyömbér? azt a levesbe

rakjuk.

Aki szereti az izit, nem kelle

metlen, de el is maradhat.

ség'es költségekről a jövő

évi költségvetés terhére
gondoskodhat.

Kinos jelenetet provokált
a községi tanügyi személy·
zet segély ügyének· tárgya
lása, mely ellen váratlanul
többen felszóllaltak, me=
Iyet azután csak szótöbb=
ség'gel szavazott meg' a
közgyülés.

Vitát provokált még' a
tehéntartógazdaság 1927 évi
költség'előirányzatának tár·
gyalása, melynek kiadásí
tételeit megszavazta ugyan
a képviselőtestület, azonban
nagy megfontolfságg'aluta
sitotta az előljáróságot,

hogya leg'előjavitás mi'"
kéntjére nézve gazdaszak=
értök meghallgatásával te",
gyen jelentést egy követke·
ző kőzgyülésen, hogy a
leg.előjavitás végrehajtására
engedélyt adhasson.

A tárgysorozat többi
pontja az előljárói javaslat
szerint vita nélkül fogad=
tatott el.

s ez az 50 valahogy elsikkadL.
a . , . kezén. Hát ez nem jó?
,.jános vitéz" öt nyelven: né~

metül, angolul, olaszul, franciául
s magyarul ... Ezen az eg'ész
Kncr-család dolgozott. A négy
g'yermekem, meg én, Meg a
feleségem is, de Ő csak éjjel.

Harsonásan nevet s kézbe
adja a Török hadzsa tréfáiL a
Pancsatanrát. Csodálatos szép
könyvele

- Ezért a lipcsei akadémiá3

tól kaptam elismerést. Azt irták,
hogy lehet az, hogy egy nyomda
ilyegységesen tudta ezt meg
csinálni, Azt válaszoltam, "ez
él mi szegénység'ünk.Őnöknek

16 emberük van egy ilyen
munkára. nálunk eg'ynek kell
megcsinálni".

- Mutassa meg a nyomdát.

- Nem érdemes, a románok
elviték kétharmad részét ...
Tiz évvel ezelőtt olyan postám
volt, hogy külön paklikocsim
volt. 2-3000 csomag napon~

ta ... Nézze csak ezt a Ho·

, - - .

ATYO-If I M i:t S J-S K B Ő L
választékot küldök, megrendelést elfo
gadok, Viszonteladókat keresek, Reich
Emilné Mezőkövesd.Válaszbélyeg,.
~~

Választó és rendkivüli
közgyüles Gyomán II

f cbruár 17-ére kiíüzött
közgyülésen lett volna be·
töltendő a községi adóhi~

vataihoz szervezett 2 irnoki
állás, azonban nagyon he·
lyesen él bejöltés elhalasz~

talott, mert a váHozó adó·
kezelés esetleg feleslegessé
teszi a betöltésL

A tárgysorozat fontosabb
pontja volt a Rózsa utcai
lakosok ajánlat,a, melysze·
rint teljes munka teljesités·
sel az 500 m2 terület be·
tonjárda kiépitését kérték. I
Amennyiben az összes
munka teljesités csak egy""
ötöd részét teszi ki az
összes költségnek és mert
fedezet nincsen, aZ ajánla=
tot nem fogadta el a kép·
\'iselőtestület, hanem ha'"
jározatként kimondta, hogy
egyes utcák .betonjárda
építésére vonatkozó kérel·
met csak ugy hajlandó tel
jesíteni, ha fele költség
megtéritésére hajlandók s
ha ajánlatuk oly időben

érkezik be. hogy a szük~
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Aztán?
bánja, hogy
vagy, de én
vagyok t •••

Együtt ülnek a nénikék
egy társaságban és valaki
azt kérdezi Klári nénitől.

hog'y voitaképen hány éves?
Klári néninek pedig ez él

legérzékenyebb oldala. de
azért szeliden és büszkén
mondja:

- Mennyi? Hát negy~

venkétéves ...
- Ugyan néném - szól

bele pironkodva a testvér
huga - hiszen én vag'yok
már negyvenöt.

Nekivörösödik a méreg';
től Klári néni és ugy repli;
káz:

Klári néni mérges.

voltak a Cigányok a tá~

borban cimU vigjáték, a
eserkészmono[óg és a
Tüske doktor cimü vidám
jelenet. Fényes hatásuak
voltak a cserkészmókák
közül a vonat hü utánzása
és cserkész jazz~band. De
rült hangulatot váltottak ki
a szebbnél:szebb s töké~

letes precizitással előadott

magyar népdalok és cser;
készdalok.

Közvetlen s kedves vi~

dámság'u előa riásban gyö~

nyörködött ismét Gyoma
szép számban megjelent
közönség'e. A müsor min
den következő számában
fokozódott a kacagó cS.er~

készhumor. A komoly tar
talnlU cserkész ünnepélyek
után üditő hatásu volt a
nem. kevesebb ~rtékü de
rüs estély.

Az ünnepély fényes si~

kerünek mondható minden
tekintetben. Az alig 2 éves
kis csapat ujra remekelt,
ami a csapat és az egész
mozgalom létjogosultság'át
és R u s z k a Sándor pa~

rancsnok fáradtságot nem
ismerő buzgalmát igazolja.

Megállapitható azonban,
hogy a szervező~bizottság'

egy része távol rnaradtaz
igazán jól megrendezett
ünnépélyről,· ami ,valószi~
nüleg a járványos jdöszak~

nak tulajdonitható.

nepélyről az alábbiakban
emlékezünk meg.

A müsor minden száma
jól sikerültnek mondható.
Külön kiemelendő számok

az általános nagy részvét
impozánsan nyilvánult meg
a temetésen, amely hétfőn

délelőtt 11 órakor ment
végbe.

p él lot tI s István ref.
IeJkész sziveket markoló
halotti beszéddel bucsuz:
tatta a korán pihenni tért
agilis I~ereskedőj és a leg~

szebb férfierényekkel meg~

áldott embert. A gyászko
esit az emlékezés gyönyörü
virágai, a koszoruk soka:
sága boritotta s az isme
rősök, tisztelők valóságos
áradata kisérte utolsó ut~

jára él mindenki által tisz
telt és szeretett Nagy An~

talt.
Legyen csendes pihenése!

művészetnek, meggazdag'jjani
a hallg'atóság lelkét oly gyö:
nyörüség'ckkcl, melyektől a kis
városi közönség esztendő

számra van meg·fosztva.
Nagyon kedves és bájos je

lenség voIí melleite a feleség'e;
subtilisan finom lágy szoprán
énekével műdalokatés hazafias
nótákat adott elő, ugy hogy a
tapsok özönével halmozta ela
hallgatóság. Pintér Baba pedig
utóérheteílenü\ szép tánc-művé

szetével nyerte meg a közön~

ség" tetszését, midőn szebbnél
szebb balletí táncait Jejtette. Az
egész estély szépségét kiegé
szitetle Nagy László zong'ora
művész preciz és virtuóz zon
gora játéka.

Szep számu közönség' töl:
tötte meg az Uri-Kaszinó nag·y
termét, de bizonyos, hog'y mi:
kor ujra szerencsénk lesz e ki
váló művészi társasághoz, szük
nek fog bizonyulni a nagyterem.

KLilön megiHeli az elismerés
liartenstein Ignác urat, ki zon:
gOl'ájuk átengedésével lehetőve
tette ezen oly mag'as szinvo~

ndlu művész est megrendezését.

A spanyolnátha áldozata.

örmendy-társaság
müvészestélye R

Elhunyt kereskedő.

A Botond cserkészcs~pat Ünnepélye.
A Botond cserkészcsa~

pat vidám müsoros estje
f. hó 12:én volt az uri ka~
szinóban.

A pompásan sikerült ün-

A gyomai társadalom egy
igen rokonszenves és álta~

Iános szeretetnek örvendő

tagja: N ag' y Antal keres:
kedő a mult szombaton
megha!L

A fiataL mindössze 32
éves embert. aki még ne~

hány hét előtt makk egész:
ségnek örvendett, a 11l0S~

tanában grasszáló spanyol
nátha keritette hatalmába.
Ágynak feküdt s t1 leg-gol1:
dosabb orvosi és házi ápo~
lás dacára szombaton
örök álomra hunyja le sze~

meit.
Általános meleg' részvét~

tc! vett tudomást mindenki
a szimpatikus fiatal keres~

kedő váratlan haláláról s

Nagy várakozással nézett
Gyoma község művészetben

gyönyörködni tudó közönsége
a Körmendy:1ársaság szerda
esti szereplése elé. Azonban
minden várakozást is messze
felül mult az élvezetes estély~

nek g'yLinyörüsége. Több volt,
e hangverseny a szórClkozásnál,
melynek minden egyes száma
abszolut művészet magaslatán

. állott elannyira? hogy szünni
nem akaró tapssal honoráIta
közönségünk a szereplőket.

. Körmendy Árpád v. opera~

raházi művész gazdagon szi:
nes, csengő hang·jának aiig el~

képzelhető mély basszusával
interpretálJa a szebbnél szebb
s mindenkit mag·ával ragadó
opera áriákat O\Yéll1 kidoJgo~

zoft és hatalmas cJöadással,
hog'y valóban nem lehetett kö
zötle váicgatni, ha vajion me;
lyik volt a szebb. S azonkivül
az a közvetlenség·, mely q;rész
Iényébó] minden szavából szer
te áradt nyilvános bizonyságot
szo]gólt arról, hogy ő nem
pénzt keresni jött Gyomára,
hanem szolg·álatot teljesíteni a

Tüske Béni.

Azt Jnondják cl ...

(3yonla és Vidéke I
.. Tejszövetkezete.

Azt mondják, nehéz megma~

gyarázni, miért írják a "Lioyd"-ot
két I betűvel.

Én azt hiszem, igen egyszerU
ennek a magyarázaia. Azért ir·
ják két l-lel, mert egy kevés, há·
rom meg sok.

*Azt mondják sokan, mikor az
életről. van szó, hogy az élet l
emilyen, meg amolyan.

Én a következőképen állapitom .
meg, hogy milyen is az élet:
"Az élet olyan, mint a s a k k

. j á t ék. Mikor vége van a játék
nak, k i r á l Y és p a r a 5 z t egy
skatulyába kerU!."

f -:huár 10-án ck:ulán tarlot1a
k~thetes rendes értekeiletét,
melyen szép számmal jelentek
meg a tagok. Az érlekezlet el
határozta, hogy .Cl tcjkifizetések
leg'később minden hónap 4:én
és 19:én történjenek meg.
,Az értekezlet örömmel vette

tudomásul, hogy a vajg·yártás~

ból maradt melléktermékek
annyira kapósak, hogy már na~

gyobb a kereslet mint a készlet.
Pedig nem is olyan régen ezek
a hasznos termékek a moso~

gató vizzel· kerültek egy helyre.
A szövetkezeti tagok részére

'buzakürpa heszerzését is elha:
tároita az értekezlet, melyre
előjegyeznÍ a csarnokban lehet.
A korpa métermázsája 1Sl5.000
koronába kerül Gyomaállomá
son. A korpa árát a szövetke
ut fizeti ki és aki korpát vesz, .
annak az árót az ii!c~

tőnek a tej pénzéből honuk
levonásba.

A február 27-én tartancló (dél
után 3 órakor) értekezletre meg
hivja a tejszövetkelet a helybeli
méhészegyesületct is, azzal a
tervvel, hog'y a méhészegye:
sület a tejszövelkaet keretén
belőli működésével l1leg'ked~

veIíetné a gazdákkal a méhé~

szcíel.
A teíszövetkezetnek eziC!ő

szerint 92 tagja van 122 darab
2 pengős névértékü .üzletrész:
s"zeJ. Ajánlatos volna, hogy

.tehén tartó gazdáink mindannyi-
ali tagjai· lennének a szövetke~

. zetnek. Az értekczieickcn nem
tago:zat is szívesen látnak,

A tej szövetkezet a szeg·(?I1Y~

házi lakóknak minden S701l1~

baton 2 kg·. tmót és minden
vasárnap szeméiycnkénl eg-y~

egy félliter (ezidőszerint 10 fél:
liter) lefölözött tejet ad ing·yen.

A szövetkezet kicsinybeni
eladási árai a következők: tej
litercnként 20 fillér. lefölözött
tej tagoknak literenként 2 f1Ilér,
nem tagoknak 4 l'illér: iró ta:
goknak literenkénj 2 fillér, nem
tagoknak 4 fillér; vaj kg".-ként
tagoknak 5 pengő, nem tagok
uak 5.20; tciszin !iterenként
1.60 peng'ő; luró kg.~ként 24
fillér.
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EKHI
Istentiszte1etek. A reform.

templomban febr. 20-án d. e. 9
órakor prédikál HarsányiP€ll ref.
esperes. Az .ágostai evan p

gélikus templomban délelőtt

9 órakor német nyelvü Isteni~

tiszteletet tart Feiler Ernő

lelkész. Aróm. kath. templom
ban reggel 9 órakoristentisztelet
evangélium magyarázatfal,
tartja CsC'rnay Géza plebános.
D. u. 3. órakor lytánia.

Halálozás. Részvéttel érte
sültünk arról, hogy e héten
szerdán reggel a jászberényi
gazdálkodó társadalom egyik
lisztes és közbecsülésben éIt,
az öreg' kor koszorujával éke-

sitett tagja Répá.s András bir

tokos 84 éves korában meg

halt. Az elhunyt édes atyja volt

Répás Pál, lelkész urnak. A 'Ie-
'"mttés a közönség nagy rész-

vék és tisztesség tevése mel

lett csütörtökön délután volt.

A holnapi álarcosbál. A
gyomai iparos és kereskedő

ifjak önkí2pzőköre az Uri Ka*

szillóball holnap, vasárnap es

te rendezi meg minden évben

szokásos jelmez;estélyét. A

kitünő szórakozást igérő mu

latság iránt mindenféle a Ieg*

nagyobb érdeklődés mutat*

kozik.

Helyreigazítás. Lapunk mult

számában "Orvosi tanácsadó"

eimen megjelent igen értékes

és nagyjelentőségü közegész

ségügyi cikkben szedés alkal

máva! több értelemzaV.aró hi

ba csuszott be. A cikk utolsó

előtti 9 sorban a helyes szö

veg' ez: "a tulzott alkohol fo

gyasz/ást, millt I e g h a t á s t a

l a n a b b a t említve megjegy

zem stb. A cikkiró szives el

nézés~ k~Mük JévedésünkéM.

(Szerk.)

Soffőr iskola. A békéscsa '

bai gépkocsivezető iskola ve*

zetője március hónapban Oyo

mán tanfolyamot fog nyitni: A

tanfolyamra jeJenJkezni lehet G

Hungária nyomdában.

KöszönetnyítvánHás.

Hálás köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, kik él csatádun*
kat ért gyászesc! alkalmából
fájdalmunkat részvétükkel eny*

I
.hiteni igyekeztek.

Fábián Béla
és családja,

_MIS

Gyomán:

Filmszinház.

1.

Véna~SZOnY-lábtöré~

Betűrejtvények

Az "Apolló" filmszinház e
hó 20;á.n a .,Szentpétervári

Kurio" cimü hatalmas és rend

kivü! érdekfeszítő oroszdrámát

mutatja be, - Ugyanakkor ke

rül szinre él "Tél apó", ez a

g'yönyörü, megkapó jelenetek

ben gazdag 'orosz legenda.

II.

Ti is olyan gYCii'san
EI-el iramodtok
Mire Idkászálul'lk:
Már ti tovább álltole

Igy aztán nem tudjuk,
Mi a tudni való
S álh.mk egymást nézve
Mint Trójánál a 'ia16 !

(Sokak nevében:)

Heti rigmus.
Dal d dobo§okho~ .. 1

W!ert ugy járunk véle
Mint a tolvaj szarka
Mire észre vesszük,
Se hire, se hamva.

Ha egy utcasarkon
Büszken megtorpantok
Hosszabban pörgetn!
Csak ne sajnáljatok

Kedves dobos bácsik
Akik kidobolíok
Egy apró kéréssel
Hozzátok fordulok.

Rejtvény linegfejté§; o

A Gyomai lIjság 7. számában
megjelent rcitvényeink hclyes
meg'fejtése:

i. Semmi szin alatt.
2. Lég'i tünemény.
Megfejtette helyesen: T Ó t h

Lajos. A nyeremény tárg'y O{ncr
ur által ajándékozott értékes két
konyv) a kiadóhivatalban át~

vehető.

A helyes megfejtők között
hetenként két szépir0da]mi
könyvet sorsolunk ki.

Beküldési határidő február
hó 23-án estig.

Kisorsolt ncvét jövó heti szá~
munkban közöljük.

Ötkoronások stb.
.beváltása.

A nagy :zeneértő.

Azt kérdik egy öreg', moró
zus uriemoer!ől, hogy melyik
hang'szeJt szereti jobban: a
zongorát:e vagy a hegedüt?

- A hegedüt ! - feleli ha
bozás nélkul az öreg'.

- Aztán miért?
- Mert azt könnyeben lehet

kidobni az ablakon.
A:o: éleline§ iUgy:nök..

Sorsjegyet árul az ügynök s
minc!cnáron ráakar akasztani
egyet apasasra,

A pasas vég'ü! is türelmetle;
nül vAja oda:

riag'yjon nekem békét,
nem aki3.rok én nyerni.

- Üi1 kél cm - mondja a
vigéc -- van nekem olyan
sorsjcgycm is. amelyik nem
nyer! ...

Az állatkertben.
A kis fiu apjával járkál az

állatkertben. ,41cvékhez érnek.
Van itt egypupu és kétpupu
teve.

Azt kérdi a kis fiu:
- Papa, mért van annak a

tevének cSdk egy pupja, a má
siknak meg'kettő?·

'- Azért fiam - magyarázza
az apa, hogy könnyen lerázza
mag'árol a kis kíváncsiskodót
- mCr! az egypupu a feleség,
a kétpupu 'a férj.

- Hát a tevék is nősülnek?

~ kérdi álmélkodva a g'yerek.
Csendes iróniával felel az

apa:
- Jegyezd meg magamnak

fiam, hogy csakis a tevék
nősülnek.

Tréfás esetek.

Figyelmeztetjük a közönsé
get, ho~rY a régi ötkoronás,
eg'yforintos, koronás és eg'yéb
érmeket az állam c s a k e h ó
2 8-á i g v á l t j a b e. Akinek
ilyen pénzei vannak, a dél
elő!ti órákban jelentkezzenek
l3udapesten a pénzverő hiva=
talnál (X. Üllői ut 102.) Bevál
tási árak: 1 koronás 4300 K.,
2 koronás 9400 K., 1 [orintos
12.400, E., 5 koronás 24.000
korona, 20 filléres 200 korona,
10 filléres nikkel 150· K., . 10
filléres alpaeea 60 K, 2 filléres
80 K., 1 filléres 40 korona.

Bizonyos, hog'y a szikviz
gyárosokra jó lenne, ha ez a hir
is olyan volna, mint sok;so.k
amerikai hir. Ám ha a hir való,
akkor fordül él kocka. Eddi~

ug'vanis rendszerint a közön;
ség' pukkadt a méreg'től, né:
hány szódavizes üveg' pedig'
a tulságos szénsavtartalomtól,
- ezentul aztán aszikvizgyá;
ros fog pukkadni.

Minek is van kémikus a világon.

Bizony aligha veszik valami
kitörő örömmel tudomásul a
szódavizcí olcsón gyártó és
méreg'drágán árusító szikviz:
g'yárosok, hogy egy fránya
amerikai kémikus hada! üzent
nekik.

Azt a hirt hozza a táviródrót
Amerikából, hogy eg'y ameri:
kai kémikus cg'y olyan patront
talált fcl. amelvet ha belenyo
munk egy lite;· vizben, kész
szikvizet kapunk,

Tehát mindenki magának
csinálhat annyi szódát, ameny
nyit csak akar. De még na
gyobb bai a gyárosokra nézve,
- ha a hir igaz - hogy egy
ilyen patron a mi pénzüI;Jk szep
rint mindössze négy fillérbe
kerül, igy tehát csekély 500
koronáért egy egész liter szó
dát szinálhat magának min p

denki.

Szódagyárosok
alkonya. '

Felhivás a hősi

halottak hozzátarto
zóihoz.

A hősök emlékszobra a
1)-

folyó évben elkészül és le
lesz leplezve. Az emlékmű

oldalába a községünkbeli
hősi halottak, háboruban
cl1ünJek nevei be lesznek
vésve s ez okból a hábo=
ruban hősi halált haltak
névje~tyzéke az előljáróság

előtt ismert adatok alap-
ján elkészült. Minthogy
azonban az eiőljáróság

sulyt helyez arra, hogy
minden hősi halott, hábo=
ruban eltünt, vagy hadifog=
ságból magáról életjelt nem
adó katona neve az em
lék szoborba be legyen
vésve, ismételtenés utol=
jára felhivja a bősi halot=
tak és fent,· megnevezettek
hozzátartozóit, hogy leg'
később f. évi február bó
28:ig bezárólag, délelőtt a.
hivatalos órák alatt az
anyakönyvi irodába.n a
névjegyzéket tekintsék meg,
nehogy ezt elmulasztva a
háboruból vissza nem tért
hozzátartozójuk neve a
hősök emlékszobráról le-'"
maradjon, mert a megje-'"
lött időpont után a betük
vésésére való tekintettel je=
lentkezőt nem fogadhat el
az elöljáróság',
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Kanyaró jár\l.iny. Közsé~

nünk gyermekei k')·,éÖ1! megle
hetöseJl nagy Mál]yban lépet!
t'eJ él kanyaró; u;..n· hogy a
vdrm,'gyc u:ispÉJII\(lnElk intéz~

kcdésére Gyoma, község elemI
iskoláiban a timilás március
hó l-éig szüneteL

Örömhír Endrődön. Egy
régi óhaja teljesüit végre az
en'drődi polgárság nak. A vár;
meg'ye elrendeile az Endrőd

Kondorosi kocsiutna.k az öreg
kertek között él Sóshalomig'
való kikövczését. A mllnká\ato~

kat már kora. tavasszal mcg'~

kezdik.
Föidmivesek szinielőadása.

A csejti földmives ifjak c hó
103án szép sikerrel adták elő

a '"Süt a 11élP" e. szindarabot.
A mükedveJői előadást Leeh3

nitzky József endrődi tanitó
rendezte bravurosan.

Endrödi képviselöválasz
{ók. Az országg'yülési kép\'Í
selőválasztók leg'ujabb össze~

irása szerint Endrődön 2963
szavazó van 2125 férfi, 838 nő.

Szélhámos fogtechnikus.
Vidra István fogtechnikus meg
jele~t Endródön s mindenütt
megrendeléseket és nagyobb
elóIegeket vet! fel.. Aztán mcg
szökött és az előlegeket j:er
sze magával v11te. A cscndőr
ség most nyomozzCl a szé.há~

mos fogászt.
Az endrődi kath. kör c hó

19-énsajál helyiségében táne
mulatságot rendez. A kör mu~

latságai mindenkor a legfénye
sebb siker jegy,':b('n s:,:oktak
kwjiani s eZllttal is óriilsi ér~

deklődés nyiivcíl1111 meg irc1l1ta.
U3 asztaltársaság. Endrő~

dön uj asztallársaséÍg alakud
..Szeretej" elnevezés alaH. El:
nökc K o c z lz á s Sándor polg.
iskola igazgató le1t

Orosz lóvását'lók Gyomán.
A kormány Oroszország'nak
engedélyt adotl magyar lovak
vásflr1ására. Bék0smcgyébcn
eg'ycdiil Gyomál1 jelenik meg
uz orosz lósásáriö bizottság
lóvásárlás céljából e hó 26-án.

Cigánybáj Endrődön..Dógi
CJyula endrődi cig'ányzcllckara
e hó 16~án a I(orona vendéglő

termeiben álarcos-bálat rende
zett, amelyen Endrőd község
szinc~iéiva rés:d veti. A lcg~

szebb maszk jutc:lomdijá/ mint
indus nő G u b u c z Irén nyerte.
fc/tünt· m,zg ercdeii jelmezével

Csapó Imre gyomúi lakos. aki
mint Torrcador jelent meg a
bálon.

Farsang Enál'Sdön. AZ
cndrődi iparos ifjuság 20-án
műkedvclöi e!őuciást rendez.
Szinre kerül a ..Tul a Nagy~

krivánon". Az eléSadást e hó
26-án megismétlik' s ez alka~

Iommal a 10, honvéd gy. e.
zenekara is közreműködik.

Gazdasági teendők.
Facsemeték e~adása.

Az álladlÍ erdei facsemete
iskolában Orosházán nagy
mennyiségü csertölgy, erdei
fenyő, fekete fenyő. kocsányos,
kocsánytalantö!gy, cser, akácfa
stb erdei fák kerülnek kiosz
tás ra. - A csemeték 2 éve~

sek. melyekért csak a kiter~

melési, csoffiagolási árat és
fuvarkültséget kell megtériteni,
p. u. 1000 drb csertölgYért 9
pengőt, nagytételben való vé~

telnél p. u. 10.000 drb~nál az
ár ezrenként csak 7 p-engö.

Régi átka vidékiínknek d fa
hiány, melynek pótlása ime
nem az államon mu!ik, mert
kész ellátni facsemetével él
föJdtulajdonosokat, még vesz
teséggel is. ,- Határunk nagy:
része szikes, mejy másra
mint legelőnek nem ig'cn hasz
nálhakL Ha ezen szikes terü
letek a tanYdkörnyékckc:n cser:..
tölg'ygycl beüitctnének. egy
2-3000 holdds crdőség lenne,
10--20 év mulva nem kellene
a tüzifát drága pénzen idegen~

ből hozaTni és más lenne az
iclőjárásunk. Ha a szikes lege-

--lőinken facsoportok ü!tettejné~

, nek, melyek legelő jószágain~

kdl a hevesebb napsütésektől

védenék. hármas héJszon éret~

nék el, a icgclöjavitás, állat~

védelem és él Illcg-nötl fából
való jövedekm_

Az clőljilróság hirdetményi~

leg is, eZlIÍon is fclhivja él la
kosságot és különösen az
urac!drmakat cl fel üikÍl~sl'C és
csemete szükség'ktének a ta~

vasz folyamán vak, bcielenté
sérc.

Hernyék irtása.
- Gazdiink flgyeímébe. -

A ható"ág il kártékony· her
nyók és a vértcIli irtása ügyé
bell hirdetmény! tett közzé.

Ebben a hirdetményben az
foglaltatik. hogy március hó
20-31 napjai!', mindcnesclre
azonban él rüg'yek faka.dása
előtt, a cserebogarak és azok
pajorjai a lqrnagyobb szigor
ral irtanclÓk.

A marokkói és az olasz sás
ka, valamint él cukorrépát és
takarmánvrépát pusz1il(i rova~

rok és darazsak április 5~től

a maguk idejében irtandók
Felhivjuk él birtokosok fi

gyeJmét, hogy az emlitett kár
tékony rovarokat él közölt idő
ben és iIIető!eg' fellépésük
után, valamint az arankát is
annak fellépése után az előirt

módon azollnal irtsál<. mert
azok ellen, akik az irtást el
mulasztják a kihágási eljárást

. azonnal rneginditják. A pénz;
beli büntetésen kivül az irtást
a hatóság a mulasztók költsé
gére fogja hivatalból elrendelni
és végrehajjani.

1). "Gyomai Ujság", amely
mágas szinvonalával máris ki~

vivta magának az olvasókö.zön~

ség nag'y táborának szeretetét,
a szomszédi jó viszony kiépi;
tése és fejlesztése céljából
belekapcsolódni óhajt Déva~

ványa lársadalmának heléletébe
olyként, hogy annak hirszoJgá
!atát elvállalja. E célból meg:
nyerte munka társakul dr. Papp
JenéS orvos urat és Pirker István
urat, akik a dévaványai köz:
ügyekről és társadalmi moz~

galmakról hüségesen informál
já.k lapunkat. Remélve, hogy
áldozatkészségünk szives meg
értésre és támogatásra talál,
tudomásul adjuk, hogy lapunk
a "Gyomai Ujság" példány
számonkint vagy előfizetés ut:
ján F a r k a s Gyula könyv és
irószerkereskedő üzletében
kapható. Ugyanott hircletések
feladhalók a "Gyomai Ujság'"
részére, A ,.Gyomai Ujság"
szerkesztőség-e és kiadóhiva
lala.

Dévaványa uj főjegyzöje.

E hét keddjén részleg'es köz
ségi tisztuiitóvá!asztás volt
Dévaványán. Főjegyzővé vá~

lasztoíták nagy lelkesedéssel
H a t z l h off e r Ferenc volt
közig. jegyzéSt. Az uj jegyző

működéséhe7. sok reményt füz
a község, mert az ő erós ke~

zében garanciát lát a lakosság
a kulturális, gazdasági és pénz
ügyi fejlődés krén. !{özig'(lz:
gatási jegyző lett T li d ő s Lő

rinc, akinek szimpatikus sze:
mélyéi eddig is nagy szeretet
és becsülés környékezte.1vkg'
választották továbbá N é !ll C j h
Lászlót községi irnokkcí, B e n
k ő Jakabot kata~7.jeri óyi!ván:
1urtóvá, S z éS j s Gergelyt vég'
rchajlová.

A dévaványai 1evente egye
siilet c hó 26-án az Iparlcslii
let helyiségében és márc, 5-én
a MLll1káskörben tombo!ávai és
műkcdvelő előadással egybe~

kötötttáncvig'almalrendez. Nag-y
érdekessége lesz az estének a
Gulás-csoport bemutatkozása,
női szépség és férfi csunyasági
verseny, valamint az a körül~

mény, hogy mindkét estén részt
vesz a levente-énekkar. Tudni
kell ugyanis. hogy az első le~

venle-dalftrda Dévilványán ala
kult meg. Az estélyeket a dé~

vaványai levente-egyesület il
.maga puszta ecsegi fiókegye~

sLiletével karöltve rendezi.
Dévaványai személyi hir.

K i r il I Y Géza dévaványai ref.
lelkészt a bihar~tordai ref. egy
házközség lelkészéül válasz~

totta meg. Dévaványa közön~

sége vallásfelekezeti kiilömbség
nélkül sajnálattal veszi tudo~
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másul az áItalánosan tisztelt és
közszeretetnek örvendő lelkész
távozását, s ezt a szomorusá
got a jól fucgérdemelt kitünte,
tés jóleséS érzés,e is nehezen
tudja tompitani.

A dévaványai "Uránia"
mozgó színházban e hó 19-

. én és 20-án este 8 órai kez
dettel a "Vérző Occeán" ha~

talmas sláger attrakció szines
felvéí.elekkel, a "Jó szomszé~

dok" burleszk és a "HaláJ,
gyürü" cimü szenzációs C ov\'

boy történet kerül szinre:

A dévaványai Ipartestület

holnap, e hó 20-án tartja évi

tisztuiitó közg'yülését saját

helyiségében,

A dévaványai iparosifju~

sá.g március 5-én saját helyi
ségében álarcos bálat rendcz.
amely iránt már jó eleve is
nag'y érdeklődés nyivánul meg.

A dévaványai' nöegylet
most kedden ü!est tartott, m,z
lyen az évi rendes tisztujitó
ülés határidejét február hó 27~

ében állapitották rneg_ A régi
veszetóségel általános szeretet
és bizalom övezi s igy kétség
telen, hogy az ügyeket az ed,
digi vezetőség fogja továbbra
is intézni. Özv. Sza b ó Gyu
láné penztáros indiíványára ki
mondotta az iilés, hogy szoká
sos husvétmásodnapi estélyét
a nőegylet ezuttal, - a ragályos
bCÍi?gségekre és általános pénz
üg'yi pangásra való tekintettel
- ez idén nem tartja meg.

Dévaványa viHanyv:i:lági:
{ása. Eg'y rég" vajudó ~ kérdés
közeli meg'oldása tölti ej

örömteljes reménnyel a déva:
ványai polgárságot. A viJ!any
világi/ás bevi?zetésél1!?k k.:.'rdése
most már oly clő1Jaludott stá3
dillmba jutotL hog\' a megvalc')
sulás már csak rövid ielő kér:
dése. Az uj főjegyzőben goa:

rélIlCiát lát az eg'ész község.
hogy az eddigi szunnyadásban
levő fejlődési és kulturális
fcladalok g'yorsabb tempóban
fognak megoldást nyerni.

Gazdasági teendők. Szá~

razabb, melegebb fekvésii föl
deken a tavaszi árpa, buza,
zab, borsó, bükköny, baltaein
vetését megkezdhetjük. Kert
jeinkben a koraérésü velemé-

< nyeket, saláta, retek, borsó'
stb elvethetjük. Gyümö!csö
sökben az oltást megkezdjük
és a hó végéig a farnetszé::;t is.
Ha őszi vetéseink fejJéSdésük:
ben elmaradtak, most tavasz~

szal feiüJtrágyázásra használ
junk kat hoJdanként 00-40 kg.
chilisaiéíromot, mert ezáltal
biztositjuk jó termésünket.
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TELEFON
22 SZ. AG ER

GYOMAI UJSAG

TON FI yoma.
7 oldal.

TELEFON
22 SZ.

T ársds viszonyban. End:m.·ödön Vas z k tÓ M i h á l Y és T Ji r s a i céqqel Telefon 1,2.

fakereskedök és

WAGNER MÁRTONI és F I A I
beton vA

~/Iezőberény
lialkozók..

TELEFON 23.

Telepeinken állandóan raktáron tartunk minden méretben és minőségben fürészeIt és faragott épületfát, hasáb, apritott és fenyő tüzifát
és akácfaoszlopot. Bognárok részére: kőris, szíl és akácrönköt, kőristajpat és küllőt, kőris hasábfát és nyárfarudat. - A leg#
jobb minőségü porosz szenet és porosz dió kokszot, retorta faszenet, mely anyagokat wagontételekben is bármelyallomásra szállitunk..
M.Á.K. cementet, meszet, dunai és körösi homokot, kőport kátránypapirt és szigetelő lemezt. Sodrony szeget. Burkoló téglát·
minden nagyságban. Műtrágyát minden fajtában. Gyártunk: betoncserepet, cementlapot különböző mintákban, betoncsöveket
átereszekhez, kocsi bejárókhoz és vizievezetéshez, 10, 15, 20 50, 40 és 50 cm. átméretben. Beton kutgyürüt és beton kádat 80 cm.

belméretben. Beton-vályukat minden hosszuságban. Műkő sirkeritéseket és sirszegélyeket tetszés szerinti méretben.
V áHalunk: Betonok, járdák, keritésck, vasbeton oszlopok és "H u n g á r i a" Jonatu keritések, lépcsők, valamint minden e

, szakmába tartozó beton és műkő-munkálatokat.· .

asztalos-mester tudatja,
hogy Cyomán, Petőfi-ut

785 hsz. alatt, raktáron
tart különféle keményfa
hálószoba b uto ro kat,
egyszerübb olcsóbbat
ép ugy mint egész

finomakat. ..

Szabó Albert

A Horthy Miklós uton, a
re'f. egyház épületében.

lévő

hentes és
mészáros

üzletemhez
megfelelőanyagi tőkével
rendelkező társat kere
sek. - Az üzlet bármely
napon m e g n y i t h a t ó.

Nyitray Imre
. hentes· é§ Inészáros.

{A,rany János u. 616. hsz.}

r

nem szükséges.
Bővebbet akiadóban..

egy inteHgens

Urat,
vagy

ölgyet,

szakképzettség

Tavaszi kiültetésre, bDkOl'~,

baba:, hónapos-, fuiórózsák,
Dáhlia és Canna tövek sok
szép fajtákban, Virágok:
jácint, pr.mula, ciklámen, Cine
rária, asporágus, Begoniák,
szoba disznövények kaphatók
a k:özségi' keriésznél

6yó:§:llá.n.

ki naponta k ö n n ye ra
akar keresni 4-500.000

koronát,

~~E~~~~e~agE~~~~~m~~mm~~.a~m.a••~.DE•••••••••••~

! lBERT iI villanyszerelő és műszerész GYOM A. l
I El ' Il l k· Iparvállalatok, uradalmak és Iakó# I; va a o . házak villanyvilágitás, rádió, telefon ,.
! .. és villaI1ycseng·ő· berendezésének szerelését és.
~ .~?J.. javítását. Villanymotorok szerelését és javitását. I
~ (~:4~ Villanyvasaló, rezsó, főző, orvosi műszer, var# i
_ ~ rógép, kerékpár és gramafon j a v i t á s o k a t.
i ii Raktáron .tartok:-~~fi~r~~t~~n~yg~~:: l
i • áramu cikkeket és huzalokat. OfJTungsra~~' ~

•• villanyégőt az átkapcsolható két gyertyafényű !i W takarékosságitól kezdve minden nagyság- és I
, • kivitelben. Varrógép olajat és alkatrészeket. I
I Aki végzett munkáim megbizhatóságát és szolid üzleti eljárásaimat .,

nem ismemé, információt kaphat a hozZá legközelebb lcvő vagy
• bármelyik uriháznáL l\érem az igen tisztelt gazda és iparos közön- i
! ség szives pártfogását is...... Az igen tisztelt kerékpáriJzó ifju barátaim •j figyelmét, már most felhivom, hog'y a szezon kezdetével egy szolidabb I
ilii keFékpá.. kölcsönz3t fogok nyitni. III

~.I!II.gI!IIBI!IIUI!III!llB~I!III!III!II.III ••I!II.I!III!III!II.B.IIII11B.I!II.III.III.IIII11•••IIII11I11.~

nyitottam. Uj férfi, női és gyer
mekcipők legmodernebb előálli

tását és mindenféle javitási mun
kát jutányos áron elváilalok.

Kiváló tisztelettel

Kohn Géza

ségei:, ""'éJ);;:; a gróf Tisza István

uton,:iz uj Kocsispféle házban

(Tisza István utés Jókai utcasarok)

cipész-műh'elyt

cipész.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, mo
dern bűkkfa és hajlított székek. virág
állványok, konyhaberendezések és
vasbutorok. sodronyágybetétek állan~

dóan raktáron vannak Vatay Gábor
motorerőre berendezett asztalos ipar~

telepén Gyomán, Kossuth Lajos ucca
737 szám. Ugyanott épületasztalos
munkák jutányos áron megrendel
hetők.

Meghiv6. A "Fogyasztási és Érté~
kesitő Szövetkezet" gyomai cég 1927.
február hó 27~én délután 2 órakor
Gyomán, Gróf Tisza István ut 400
hsz. alatti italmérésének nagytermében
tartja meg 1926. évről, évi rendes köz
gyülését, amelyre a tagokai ezennel
meghivja. Tárgysorozat: 1, Elnök
megnyitó, jegyzőkönyvvezetőés há~

rom hitelesitő kijelölése. 2. Igazgat ó~
ság és felügyelő~bizottság jelentése az
1926-i üzletévről, ugyan ezen üzletév~

ről a zárszámadiisok, mérleg- és ered~

mény számla bemutatása, a mérleg
megállapitása és tiszta nyereség va~

gyon hová forditása iránti határozat~

hozataL 0. Az igazgatóság és fel
ügyelő~bjzottság részére a felmetvény
megadása. 4, Az elmult üzleti évek
ről eddig fel nem vett 111.880 korona
osztalék a tartalékalaphoz való c~ato~

lása. 5, Az igazgatóságnak adandó
. felhatalmazás az iránt hogy a cég~

biróság netáni rendelkezését ezen köz~

gyülésből credő határozatok megvál p

toztatása iránt, ujahb kozgyülés egy~

behivasa néll\ül, saját hatáskörben, a
cégbiróság rendelete értelil~·ében foga~
natosithassa. 6. Esetleges inditványok.
Ha a fent j napon a tagokhatározatho~

zatalérvényeséghez szükséges szám
ban meg nem jelennének, ugy a köz~

gyli!ésl folyó évi március hó 6~án d,
u. 2 ó:agor. fent jelzett helyen tartjuk
meg éz akkor 1'1 megjelent tag'ok, te
kintet nélkül azok számára. fenti
tárgysorozatra jogérvényes hatarozatot
fognak hozni. A szövetkezet zárszá~

maclásai, mér]eg- és ercdmény számla
a vonatkozó üsszes adatokkal együtJ
a szövetkezet iroda és bolthelyiségé
ben !,özszemJére ki vannak téve és
olt meg'tekint hetök, Gvoma, 1927, évi
február hó 9-én, Az 19azg'atóság.

PUBLIKÁCIÓ.
18 százalékos szuperfoszfát műtrá~

gya Wagner Márton tiainál Gyomán
már kapható.

Gyomán Zöldfa utca 291 számu
ház eladó. Érdeklődni lehet ugyanott.

Szilágyi Benedek $zéchényi ut
109 számu háza eladó. Ertekezni lehet
ugyanott.

Cs. Szabó Imrénnek 72 szám alatti
házánál hereszénája van eladó. Érte
kezni lehet, ugyanott.

Kézimunkák árai Kohn Gvula bá
do~rosnálGyomán Endrődiút Beinsch
rot! házban. Locsoló 5'50 fillér. fejő
5 pengő, kanta páronként 5 peng'ö,
ereszcsCltorna erős anyagból teliesen
felszerelve 5 pengő folyóméterenként,
nagy fürdőkád 32 pengő.

GROSZ ZOLTAN fatelepein : Asz
talosoknak: minden' méreíű gőzölt
bUkk. Bognároknak : mindenféle
szerszámfák, u. m. kőris, szil, akác
rönkök 40 cm. vastagságban, bükk
hasitvány, stb. állandóan kapható. 
Egyben értesíti a gazdaközönséget,
hogyvetőgépek két évi hitelre tetszés
szerinti részletekben készpénz árban évi
7 százalék kamat mellett kaphaló.

HUGYECZ LAJOS lakatosmester
Gyoma. Temető ucca 572 elvállalja
takaréktDzhelyek és sirkeritések
készitését és javitását, kályhák Char
lotte bélelesét és minden e szakmá
ba vágó munkát. Takarékti.izhelyek,
berakott sparheltekhez ajt6k, sU
tök, rámák, vaskemenceajt6k a
legegyszerübbtől a legjobb kivitelig
állandóan raktáron. Fürdőszoba be
rendezéseket szakszerüen készit,javit
és szcrel. Költségvetéssel dijmentesen
szolgál. Minden nála készitett munká~
ért jótállást vállal. Kedvező fizetési
feltételek.

BOHN M. és TARSAI békéscsabai
gőztéglagyárának hornyolt cserép
g'yártmányainak lerakata Gyomán
GROSZ ZOLTAN fakereskedő va~
suti telepén,' Endrődön a fate)epen,
Eladás g'yári árban kedvező fizetési
feltételek mellett a cég gyomai és
endrődi irodájában.

Papp Vazul ócskavas, használt bu
tor ésfémkereskedő, Gyoma, Jókai M.
(Dohány) - ucca 837. tudatja a nagy
érdemű közönséggel, hogy nálla a leg~

jutányosabb árban lehet kapni susz-
. ter, szabó és női varrógépeket, zongo~

ra, gramofon és hegedű, szecskavágó
darálók, egy szobabeli butor, sublót,
gyermekágy, mázsák, hintóféderek, aj~

tók ablakok, kertiszerszámok, függő

és asztali lámpák legnagyobb válasz
tékban. kis kézikocsi. 'ruganyos vas~

ágy, hévér járgány, sporhcdt, kályha,
esztergált függöI'lytartó, drótkerités
bármilyen méretben, Az eladott áruk
értéke gabonában is fizethető. Ugyanő

vesz mindenféle ócskavasat, rezet, ól
lilot, cinket, törött gépeket. hasznave
hetlen rádióka1, rongyot, csontot, su
badarabot, és bármilyen üvegeket.
Könnyű két lovas stráfkocsijlIn min~

dennemű kisebb fuvarokat olcsó dij
szabás mellett vállal.

Minden, a GYOMAI UJSAG-ba~
közölt publikáci6 a községházán
is kihirdettetik annyiszor, ahány
szor a publikáció közöltetik.'
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15 ezer korona
15 ezer korona
25 ezer korona
35 ezer korona
45 ezer korOnél.
1500 korona_

Mezőberény.
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Lavkiadó I

"H U N G Á RI A"
k,J)nyvDyo:lndai :rníiintézei.

S:zerkesziésért és kiac!álilé:.:t

felelős=
WAGNER MARTON

a környék legolcsóbb és legelterjedtebb
hetilapjában a G Y O M A J U J S A G-ban.

_m

Hirdetési szelvény.

lvlinden előfizetönk és olvCls6nk
aki 10 ily szelvinyt szolg.:íltat oe,

dijtalClnlll közölhet egy

publik&ciós hirdetést.

HIRDESSEN

~""""'."""''''''''DI!iIIIII'._:a'''''''lIl1l.Ii''''''''''''_''''''''~~...-:B>f'''

i Mindenne:lnü nyoIntatványokat i:délielié!i!izép ji kivitelben olc;són,gyors~n;sponto~anké§zita, j

I ~I+IUNGARIA'" i
i KÖNl.rvNYO~fDAI I'-iŰINTÉZET II Petöfi...iér 2. G Y O ~I }\.. .Petöfi..tér 2. J
a...~.-'._"""'''''''''._''''''''l!5Il;1I1ii1Iii'''''''''''''''_~_-''-'

Autóbusz.próba-menetrend és
viteldijárjegyzék.

Közlekedés december 20-tól kezdve minden nap van.
MENETREND:

füzesgyarmatról indul reggel 6 óra 30 perckor
Szeghalomról indul reggel 7 óra - perckor
KörösIadányba érkezik reggel 7 óra 30 perckor
Körösladányból indul reggel 7 óra 45 perckor
Sz~gh<Ilomra érkezik délelőtt 8 ór<1 15 perckor
Szeghalom piactér-vasutállomás közt kölekedik a Püspökladány

és Vésztő felől érkező vonatokhoz_

Szeghalomról indul délelőtt 11 óra - perckor
Körösladányba érkezik délelőtt 11 óra 30 perckor
Körösladányból indul deleIőtf 11 óra 35 perckor
SzeghölomróJ indul déli 12 óra - perckor
Füzesgyarmötra érkezik déli 12 óra 30 perckor
Füzesgyarmatról indul délután 4 óra 30 perckor
Szeghalomról indul délután 5 óra - perckor
l{örösladányból indul délután 5 óra 30 perckór
Gyomára érkezik délután 6 ora 30 perckor
Gyomáról indul este 7 óra 30 perckor
Körösladányból indIlI este 8 órCl 30 perckor
Szeghalomról indul este 9 óra - perckor
füzesgyarmatra érkezik este 9 óra 10 perckor

VITELDIJAK:
Füzesg-yarmalról- Szeg'halomig
Szeghalomról - Körösladányig
Körös!adánytól- Oyomáig
Szeghalomtól- Gyomáig'
füzesgyarmaftól- Gyomáig

Külnöböző fel- és leszálló kilométerenként

Vállalat tulajdonos Hoffmann Márion

I tv' n

13'06
14-13
2-12
3'15

20-40
2'02

14'28
20'05

üYOMAI UJSÁG

s

17'20 gv"
20'14 g)'.
15'58 gy,
1S-50 gy,

15_20~n'·
15'57 flT.
20-15 gy.
20'51 gy.

r

A Gyomai

Takarékpénztár
(NAGYTAKARÉK)

tisztelettel értesiti a n. é.
. közönséget, hogy évi 12
százalék kamat mellett
bármily összegü kölcsönt
folyósít. Betéteket magas
kamatláb mellett felmondás

nélkiil gyümölcsöztet.
Kényszerkölcsönkötvénye
ket bármely mennyiségben

átvesz.

..............
I·IIRDETESEKET
lapunk reszére a.

~K.ULY U R AfJó
. _.<.:-.- ....~.-' .._.,.::-.:;;:

köny\.,ké~~,s.~dé§ is felvesz.

I
8 oldal.

BUDA.PEST - GYO~fA
5-50 ' 10'05 gy. 13'35
9'53 13'01 gy_ 19_08
O-32 5'41 8-56 gy_
5-- 11-10 11-50gy_
G YOJ'-IA -BÉKÉSCSABA.

Bcsabáról indul 23-15 4'30 S'13 gy.
Oyomárö érk. 0'17 5-31 8-55 gy,
Gyomáról' indul 10-03 15'02 gy_ 19-18
Bcsöbárö érl<. 11-08 13-40 gy. 20-'18

VASUTIMENETREND

Bpestről indul
Gyomára érk_
Oyomáról indu!
Bpestrc érk.

Kovács János
Gróf Tisza István uti
kereskedőnéllapunknak

szóló hirdetések ése!ő

fizetések fölvétetnek.

8 314 százaI ék
kamat mellett.

Másutt feniáUó drAq,Abb
kölc;sönöket xnegbizásra
azonnal kifizeiünk.Bővebb
felvlIáqositcis él. B oa n k

helyitiéqében nyerhető.

FÖIdbirtokosokI
Gazdák!

A BAcsy és TÁRSAI
BANKHAzA

FŐLDBIRTOKOKRA. .5 éves
kötvény kölc;sönöket folyó
sit bárD1ely nagy összegig

évi nettó

Bác::sy és T ár§ai Bankháza Gyo:Jrla.
(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: SACSYGÉZA, KoVACSlAJOSföposiamester, VASS GABOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KÁLMÁN

Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában való fizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközöl..
Váltókölesönöket 4 és 6 havi lejárattal évi 12 százalék kamat mellett, bármely nagy összegig folyósit.
Tókekamattörlesztéses, jelzálog földkölcsönöket félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-es árfolyam<:n,
Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, - 10 százalék kamatra elfogad. - Bővebb fel-

világosítás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.

A "gy" betiivel jelzett gyors-, il többi pedig személyvonat.

Nyomatott 'él "HUNGÁRIA" könyvnyomdai múintézetben Gyomán,

gyonla.i, cég 111ahnaiban és
tcrnlénykereskedésében

olindenkor <:; nag'ykCzönség legjobb, leg'gyorsabb és legelőzékenyebb kiszolg'álásá1
tartja kötelességén<;:d<. - }'/lielőít gabona termését éfíékesiti keressen fel bennünket.

B E R A K T Á R O Z Á S T D I JNl E N T E S E N E L f O G A D U N K.

Iván

...................................:
•: Tisztelettel érte§it~nl. a nagYé~dem,ú közön- :
• séget, hogy a Tisza Istvan-ut 555. hazszam alatt. •
• (Zöld kerékgyártó-háza) :

! bádogos-műhelyt :
• nyitottam. - Raktáron tar!ok kész~rukat: I~c~.?ló, :
• vizeskanna, veder stb. Elvallalok mmdenfele epuIet... •
: munkákat. Javításokat és ldsebb :nunl~ákat !ut,ány?~ •
: .:lran eszközlök, A közönseg partrogasat ken •

• Trafiká.nt SdJnuel :
• bádogos,.• • ••.........~ .
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A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés .

"H U N GA R I A" könyvnyomda
eimére küldendő.

lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

társszerkesztő:

Felelős szerkesztő:

HATOS TIVADAR

WAGNER MÁRTON

Ara 16 fillér' (2000 korona).IL évfolyam 9. szám.

* POLITIKAI-, TÁR8ADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *
Szerkesztőség és kiadóhivatal

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

Előfizetésiár negyedévre 1 pengő 80 fillér
Előfizetésiár fél évre 3 pengő 40 fillér
Előfizetési ár egész évre 6 pengő.
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Javaslat
a Levete oktatásról.

Lj?
.4 12 éves gyermek is 8 kiló

méter távolról a minden héten
helyesen vasárnap délután 2
órakor tartandó levente gyakor
laton megjelenni tartozik.

Azt kérdezem, ki felel azért a
12 éves még magára felügyelni,
igy magát egy kóborgó kutyá
val szemben sem megóvni tudó
gyenge gyermekért, akit leven'
tesége arra kötelez, hogy a
pusztákról, járatlan utakon, er~
dőkön, fasorok, vizek, folyók
mellett vagy folyókon - nyo:
morult íadíkon átkelve - men'
ien .cl leventegyakorlatra, majd
onnan az esteli órákban meg'int
azon cl nyomon az orditó pusz,
tákon haza - ezer meg ezer
reá ólálkodó ~ leselkedő ve'
szedelem között.

Vajjon nem jogos~e a szülő,

nek kínzó tépelődése, hogy
fiukat az uttalan utakon (hol
néha óra számra sem jár egy
lélek scm) kis ruhájáért nem,e

. rabolják ki és hogya gyermek
támadóít megne ismerhesse,
nem-e pusztitják el a gyernleket.

Lehet-e egy gyenge gyermek~

fől azt kivánni, hogy oda s
vissza 16 kilométeres uiat meg:
legyen és még: a gyakorlótéren
is jól gyakorlafozzon ?

(Mar itt meg kell emlitenem,
hogy él tanyaközpontokon való
létesítése a gyakorlatoknak nem
keresztül vihető, mert aszéi,
szórt tanyákról oda gravit61ó
2-3 gyermekkel gyakorlatozni.
ahhoz oktatókal fenntartani, ki,
küldeni sem gyakorlati, sem
materiális szempontból nem
lehet.

A gazdatársadalmunkat érinlő
igen fontos Levente ügyre vo
natkozólag Pikó Béla földbir:
tokos ur, községi ké pv. tesfü
leti .tag az alábbi javasialát
terjesztette elő a közg,,'ülésnek:

A levente 01<:latá5r61 szóló
1921. LIII. L-c. értelmében min
den fiugyermek 12 évtől 21
éves élefkorig levente köteles
- ig'y él megíartó Jcvcn1e gYél
korlatokon büntetés terhe mel
lett megjelenni tarlozik.

Sietek annak kijelentésével,
hogy ösmcrem a rendeletnck
helyes c,zljái - és igy mint jó
magyar ember szeretném ig'a~

zán ug'y amim szüks'zg'es azt
előmozditani. - Ámde lehetei~
len. mert az ut. amelyen a cél
hoz kellene jutni, rosszúl van
megválasztva - azon mindun'
talan bele botlunk olyan elmé
lelszüJte akadályokba, melyek
kel a gyakorlat meg'küzcteni
nem bir.

Ezeken az akadályokon ke~

res7;ti.il zajgalni - hajs?Olni
keresziül erölietni lehet a kér:
dést. de abból drága hazánk
nak haszna soha sem lesz,
mert látiuk, hogy az akadályok
óriási károkat okozva - a
legnagyobb ellenszenvet meg:.
teremtve épen azt mareangol=
ták szét és tépték darabokra,
amít megteremteni, fejleszteni,
~ ápolni kellett volna, az ügy
őszinte szeretetét

Hogy cl mosfani fennálló
(t 2-21 =ig) korhatárak között
a törvény keresztiil nem vihető,

-annak igazolására szolgál
janak cl gyakorlati életből vett
alábbi példák:

az ártézikutjainknál cca 100 szerezni magunknak azt a
hl ürtartalmu vizmedencé- tüzbiztonságot, amit em~

kat épitenénk. Azonkivül berileg . megszerezhetünk.

a fiz~tett :üzoltóság~al ~d~ IA költségek: amik e:ekhe~
keszttteínenk a kozsegl kellenek, meg az elsorendiI
kutkatasztert. I beruházásoknál is fonto-

Igy gondolnánk meg= sabbak.

rancsnokságunk vélemé
nye szerint a nagyobb tüz
védelem megszervezéséhez
szükséges, hogy legalább
két fizetett tüzoltót alkal:
mazzon a község, kik azo:",
kat a munkákat végeznék,
amikre az önkéntesek nem
érnek rá. Szükséges egy
modern fecskendő és
ártézikutainknál cca100
100 hl nagyságu vízmeden
cék megépitése.

Tüzoltó parancsnoksá:
gunk Czinkóczky Pál szar
vasi tüzoltó parancsnok
meghivására e hó 13-án
Szarvason megtekintettea !
nemrégbeszerzett motor
fecskendőt müködés köz
ben. Egy cz alvázánál egy
szerüen levehető kis 4 ló:
erős motor képezi ezt a
kis ördögmasínát, mely
egy 8 méter mély kutból
szívta fel a vizet és a 150
méter hosszu tömlőből 20
méter magasságra lövelte
azt fel, még pedig percen
ként 400 IiterL Hogy mi
lyen teljesitmény ez, felho
zunk egy példát: iLIa a köz= !
ségháza gyuladna ki, a
motort a holt Körös 'mellett
odalenl állitanánk fel és a
motor két sug'árcsövön
percenként 400 liter vizet
szolgáltatna az oltáshoz,
amí több volna, mintha a
többi összes fecskendőinket
teljes képességgel müköd
tetnénk.

Ugyebár egy ilyen fecs
kendő csak ugy hasznos,
ha elégséges vizzel tudjuk
ellátni. A szarvasiaknak
állandóan 10 drb 5 hl és
1 drb 10 hl lajt áll meg:
töltve készen. Ezt a viz
mennyiséget nekünk' ugy
lehetne biztositani, hogy

Lassankint' aháztetők
nád-és zsindelyfedése ki
megy a divatból és ezek
kel a tüzveszedelem me
legágya tünik el. A nálunk
szokásos cserép és ritkán
pala képezik azt a tetőfe:

dő anyagot, mely tüz al:
kalmával nagyobb bizton
ságot nyujt. Nagyobb vé
delmet nyujtanak még az·
élőfák is, tehát ez is ser
kentsen arra hogy, minél
sürübben ültessük körül "1

házunkat fákkal.
Alakosságunl\: foglalko

zásával járó állattarJá.shpz
szükséges takarmány táro
lása és a kisebb melléké
piilettákolmányok állandó
tüzfészekként kisértenek.
Résen kell lennünk, hogy
lakosain!<at. tehát aköz
ség'i vagyont a tüzokozta
!,ártól megvédjük.

Hogy a nagyvárosi 1üz~

védelem, milyen csodás
eredményeket tud felmutat
ni, emlékeztetünk a közel
mult budapesti Kossuth
Lajos utcai filmraktár égé
sére. E csodá~ eredmé: I

nyekhez három dolog szük- I

séges: kiképzett tüzolróság',
modern fecskendők és viz.
E nélkül él három tényező

nélkül a tüzvéde!em csak
véletlen szerencse.

Hogy eddig is közsé
glinkben olyan kevés tliz
eset volt is azok is csak
helyi terjerlelmüek voltak,
egyrészt szerencse, más
részt lakosságunk meg~

dicsérendővigyázatosság'a
és segitő készsége a tüz
nél. Ez is valami, de még
nem elég.

J{ ö z s é g i tüzoltópa-

Vagyonvédelem.

Ssit.
non,
fel·

ltebb
-ban.
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Ifjusági mulatság ..

II.

.A 8 kilométer távolban lakó
gyenge gyermekeknek is pon·
fosan megkell jelenni' a gyal
korlatokon. akkor annak otl~

honról már fél 12 órakor
elindulnia kell. minek termé·
szctszerü következménye, hogy
az ebédet az anya. már 10
óra után legkésőbb fél 11 órára
kell. hogy elkészitse. mert a
fiu levente.

Azt kell látni. érezni az egész

háznépének. az egész család·
nak. hogy a fiu leventeség-e
felforgatta él ház rendjét. mert
minden okszerü munkaprogI
ramrnot - mivel okszerü idŐI

beni étkezését a családnak
kiforgatta él sarkából -lehete1~
lenné tett.

(Itt megjegyzem. hogy ha
nem 2 óra-i, hanem későbbi a
gyakorlatok kezdete. ez még
rosszabb. mert ('\kkor a fáréldt. -

kis g-vermek még később - cSélk _
a késő estéli órákban vergőd...
het haz:a.

III.
A gazda megfogadta a gyerl

meket kanásznak. azért fogaI
dott gyermeket, mert a tanyák
között levő kisterületli szikes
kg'előn ugyancsak friss lábu.
mozg-é\<OllY felüg'yelő kell az
állatoknak akként való megőr-

zésére. hogyazok sem magának
et gazdának, sem szomszédI
jainak gabonáiban kárt ne tudl
janak tenni - miért is erre él

célra csak fiatal, gyorsan mOI

zogni biro és tudó gyermek
alkalmas és ~gy esetben sem
ember.

l-io u fiu levcnte~g-yakorlatra

elment, azt kérdezem. hogy ki
lesz helyeIte él legelő állatok
gyorslábu feliigyelője- pász...
tora?

Igenis kérdezzük és kérünk
r26 megálló. oko3, elfogadható.

ig'y a gyakorlatban érvényesiil-I
ni tudó feleletet, mert. hiszen
földmivelő - állattenyésztő or...
szág vagyunk.

Hogy is leszünk azzal a
többtermeléssel - s ha nem ter-

melhe1ünk, hogy is leszünk
azzal az adófizetéssel ?

Vagy talán:
a gazda maga álljon ka~

násznak az állatok mellé, mert
a ki'll1ász levente? ez képte·

- lenség, mert a gazdának vasiir-

napon (mert a hét munkanapI
jain egyébként scm ér rá)
halasztást nem tűrő elintézetlen
dolg'ai vannak a községben, a
hivatalokban, az iparosokkal.

A gyomai iparos és kereSI
kedő ifjak önképzököre, mely
a kedélyes, jól sikerült mulat...
ságok rendezése icrén első~

rangunak elismert cég. ehó

20-án álarcos-bá lat rendezett az
Uri-Kaszinóban, amelynek nagy
termei t szorongásig töltötte meg
a közönség.

Valóban szemgyönyörköd...
tető lálvány volt a küIönféle
jelmezek tarka sokasága, s az
egész estét a dévaj, pajzán, de

azért subtilisan finom hang-ulat
jellemezte.

felIegyeztük valamennyi jell
mezest s itt adjuk a névsort,
abban él sorrendben, amely
sorszámot viselték:
Kártyavetőnő Kiss István,

csörgős bohóc Márton Juliska,
indián nő BarCi/h Eszter, gifá...
ros hölg'y Krajcsovits eszter
(Szarva~;). pillang'ó Balog-h
Ilonka, forgacshHszitr Lakatos
Sándor. virágárús leány G, Kiss

_Esztike, ördö~' SzerejőPiroska,
fehérnyul Lángi Piroska. Pierott

kereskedésekben, munkástár
saival, ezenkivül megkell je...

lennie s azt végig kell hallgatnia,
a publikációkon (ugyanis a
falvak és községekben ezen

az _uton hozzák tudomására
mindenkinek a községi,
megyei - és kormányrende...
leteket ; itt tudta meg azt is,
hog-y 12-tő\ 21 éves korig a
fiu levente köteles) mert ha
nem jelenik meg a publikáción,

igy nem hdllja és nem tudja a
rendeleteket, az nem lesz
mentség arra. hogya leg...

kisebb mulasztásért megbün...
tessé!c

(Folyt. köv.)

Mátéfi Zoltán, Ámor Buko...
vinszky Mariska, hajduk hadI
nagya Izsó Juliska, cserkész
Hatvani Esztike, Pierette Sze...

rető Ilona és Czulák Matild,
vadrózsa Gecsei Béláné, ördög
Herter Juci, török pasa Sorbán
Gyula (Csaba), üstökös Ábri
Mariska, szakácsnőKádá.r Sán
dor, apród Cs. Nag'y Rózsi,
harlekin Czeg-lédjJuli_ska. orosz
parasztnő Szilág-yi Ilonka, inI
dián l,eány Zöld Rózsi, szoba'
cica Breier BélCl, indián nő

Herter Rózsi, alabárdos lovag
Krampner Margit, lángoló sziv
Kovács Irma, béljadér Sehwarez
Il0nka,töröknőSalamonIrénke,
fácánvadász Németh Irén, hab
leány P. Kiss Juliska. rococo
lovag- ;,zilvády Gizike, napsu·
gál' Papp Matild. spanyol tán
cosnő Krampner ferencné. in
diánfőnök [(un Zsig-mond.
szobalány Haibaeh Árpád.

Négy dij volt _kitl"tzve a legz

szebb maszkok részére. Keltő

a nők, kcilő a f0rfiak részére.

Első női dij egy remek szép
sonkás-szerviz. második dii eg-y

zsardinettóltál. elsö fl?rfi dij
egy cig·arettatárca. második dij
egy arópénztárca.

A nők közüt az első dijat p,
Kiss Juliska (hahleány) nyerte
el. Második dijat Cs. Nagy

Rózsi (apród). Férfiaknál az
első dij nycrtese lett Lakatos
Sándor (forg-ácshuszál). máso
dik Breier Béla (szobacica).

Nem hagyhatjuk azonban em

lités nélkül, hogy feltünően

szép és csinos maszk volt d

rococo lovagé (Szilvády Gizi

ke), a spanyo! táncosnő (Kramp
ner ferencné), a napsugár
(Papp Matild) és a hajduk had
nagya (Izsó Juliska).

Az estélyen feILilfizetiek : Kner
Izidor 32 pengő, Oláh Lajos
1 pengő 70 f'!lér, dr. Jcncy
Viktor 2 peng·ő. Szabó Bene
dekné 2 pengő, Kner AndréÍs
1 pcngő, No N. 30 fiiJér, Iványi
István 3 pengő. virágáruslány
(G. Kiss Esztik.e) gyüjtése- 2
pengő 14 fillér.

A szomszéd lábosa.
'- Egy kis e1méikedés. -

lvlulikoriban véllameJyikbul
rozg-ató helyen -akarva nem
akarva - olyan beszélgetést
hallgaHam \'égig. (lme/y magá
ban véve 1éllán jelentéktelennek

látszott. mindazáltal engem. a
vérbeli ujságirót felelte gon
dolkodóba cjtett.

A szomszéd asztalnál ga/ 7

diJemberek ültek s valamelyik
olyan szemreh6nyéÍs formán
odabökte a másiknak:

- Hallom. hogy te is arrJ
a bizonyos X-re biz tad. ' hog'V
a földedre vcvőt SZCl"C7zcn.

- \1icsoda?! '- 1)attanl kl
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TÁRCA
Zsoli és Pufi.

Ir{a: HATOS TIVADAR.

riuszonöt esztendőve! ez...

előtt Temcsvilrra dobott a sors.
A g'r'árváros legszélsőbb rél
szében laktam, ott, ahol csupa
apró földszintes házikók van...
nak. !Zicsike épüldkék, széles,
niJgy ker/ekkel.

A házig'azdánlnak már nem
tudom a nevét. Ha ludntlln, se
imám ki. Csak annyira cml
lékezem. hogy Alfréd volt a
keresztneve, igen kedvelte a
jó kis borocskát, szivart. pi l

pát és ezeken kivül igen nal
gyon szerette a zsiros adomá
kat.

Egy apró kis butorozott szo-
bát bércllem nála s minthogy
éppen nyár volt, esténkint ki-

ültünk én és Alfréd bácsi, 
aki különben nyugalmazott
adóvégrehajtó volt. ~ mondom.
kii.iltünk az udvarra egy tere
bélyes cperfa alá' és jó Icis hop
maki vinkó mellett elaliomáz'"
gattUlik.

Két kutya volt a h6znál. Egy
öreg nőstény taxli és annak
fia, egy taxlilmopszli keverék.

A taxli, az anya, csöndes,
rpgaszkodó, végtelen jóneve
lésü és szerény kutyuska volt.
ZsoIinak hivták. Éppen ellen
tétje volt a másik. a kölyök
Pufj. Hát ilyen arrogáns. tola~

kodó, konfidens és követelő

- kutyát éle1emben nem láttam.
Nem hajtott semmi hasznot a
háznál, csak l\elIemetlcnkedett
és kárt csinált. Csupán hust.
cukrászsüteményt és hasonló
csemegéket evett.

Itt 1udni kell, hogy Pufi

mindezt azért tehette, mivel
Lotti mamfillak, Alfréd bácsi
második feleségének a kedl
vence volt. Hasonlóan ludni
kell a helyzet megértéséhez,
hogy Lotti mélma jóval fiata,
labb vala Alfréd bácsinál és
hogy a jómódu AL'réd bácsit a
másodvirágzásu vérfellobbanás
térde!tetie LoHi néni lábai elé.
Amint aztán a bálványozott ki
rálynő átlépte a Pacsirta-uíciJi
házikó küszöbét. attól a pilla
nattól fogva Alfréd bácsi feje
fölölt összecsaptak a papucs
kormány hullámai.

Igy hát - bárhogyan ked6
velte is Alfréd azt a hüséges
Zsolit - bele kelleti nyugod
nia. högy mig (I perfid Pufi
hust, süteményt eszik. addig a
jó Zso1i a kidobni való étel
maradékot kapja és mig Pufi
este él szobában alszik selyem

vánkoson, Zsolinak az udvaron.
csupasz földön kell hálnia
esőben,: fag-yball.

Látván ezt az i~:razságtalun

állapotol, nem tudtam meg-
állni, hogy az cSfieperfa alam
adomázgatás közben m'cg ne
kérdezzem Alfréd bácsítol, mi
az oka, hogy az a haszontél~

lan, an ogáns, komisz Pufi
olyan finom elbánásban része
slii, a másik a jó. hüséges,
kedves és öreg állat pedig
csak kényszerkegyelmcs mcl
lőzést "élvez."

Alfréd bácsi aztán elmagya~

rázta a dolg-ot ugy. ahogy
most én elmondom.

Másfél esztendővel előbb,

mikor Pufi még alig egy hó~

napos csimota volt, Zsoli is
a szobában aludt selyemvÉiIl~

koson. pompás falatokat ka
pott. Szóval épp oly déclelge...
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tanfolyam.

Krampner bácsi
Iódif.

Együtt ül a kompánia és
éppen az elhunyt hozzá~

tartozókról van szó. klampD
ner bácsi hallgat egy dag
rabig, aztán fájdalmasan
hosszut sóhajtva mondja:

- Oh, az én szegény
nagynénémet sohasem fo
gom elfelejteni!... TudD
ják, azt, aki Grácban halt
meg közvetlen a háboru
előtt ...

- Nem ismertük ...... mond...
ják részvéHel a többiek.

-~ Dehogy nem, dehogy
nem. Világhjrü asszony
volt az, mirdenki ismerte,
legalább hirből. Ö volt az,
aki az emehthaIi sajtba
azokat él szép nagy Iyu;

. kakat csinálta ...
És szomoruim, csüggeg

teg hangon teszi hozzá:
- Amióta szegény meg

halt, nincsenek is már olyan
szép nagy lyukak az' emen
thaliban.

Női kalap

"Néhó, néha visszatérnek
il tavaszi álmok" , , ,

Régi idők, elmult dicső idők

bűbájos varázsa valósággá,
szemiéihcíővéválikhamarosan a
gyomai közönség előtt.

A dr. N a g y Ernőné clnök~

lésével műköclő gyomai jóté~

kony nőegylet március hón:p
ban eg'y ITIc:sésen szép estély
rendezését tervezi, amelyen
visszavarázsol hennünket a
káprázatosan szép, izzig-vérig
mag'yar, magyaros zal11élfu régi
szép-időkbe.

Estélyt rendez, ahol cl régi
magyar táncok, él körmagyar,
palotás 3 fáÍlc, a toborzó és
egyéb hires régi mag'yar táncok
kerülnek bemutatásra. Lejteni
fogjá.k pedig e táncokat cl vitézi
szék kapitányságának közre~

működésével a levente~ifjak, a
3port K!ub, iparos és keres~

kedó ifjak timcos ifjusága.
Gyönyörü gondolat ez a

nóegylettól. Gyönyörü és haza
fias. különösen a mostani idők,
ben: amikor mint divatos jár~
vány gTasszál a mesterkélt
szedett-vedett mindenféle kül~

földi, - táncnak nevezett ~
ugra-bugrálás.

A gyönyörü tervért meg kell
hajtanunk az elismerés zász la
ját a gyomai jótékony Dóegy1",t
előtt,

Régi daliás idők~

A t. közönség tudomás6r21 hozom, hogy folyó év március hó 8,
iki kezdésse1 egy hónapig' tartó női kalap készitő tanfolyamot
tartok hetenként zi délután 2 - 6-ig, melyen a növendékek sajAt
kaldpjaikat k.é§Ú1Jae1l::ik. Tandij 20 pengő. Bővebbi

megbeszélésre bármikor rendelkezésre áll özv. KőnigsthaI Imréné
Gyomán, Iványi-ház (Petőfi-tér 5.)

A levente - ügyi
javaslatról.

=-=~=======~=~:.~~=.=.===""===========

Az ujjá::zülctni akaró mOD! Miután azonban a nem-
gyal' nemzeti életnek egyik 'i zet felentes vezető és lra
legszebb és legnemesebb nyitói ugy küszöbölhetik
ügye a magyar levente ügy. ki az esetleges tévedése...
Minisztériumaink, katonai ket vagy hibákat, melye'"
hatóságaink és közigazga~ ket cl gyakoriati élet mutat
tásunk e nagy horderejü meg, ha az eLj ismerők

és ,g'yönyöri.i nemzeti esz: feltárják azokat, és miután
me felvirágoztatására min; tudjuk, hogy Pikó Béla
den lehetőt megtesznek, - földbirtokos urat e nemes
s a nemzet széles rétegci intenció vezette gondos in...
szintén szépnek és szük~ ditványa meg'tételénél : köz;
ségesnek találják azt. . re adtuk az ő ' valóban

Lapunk a maga részé= közérdekü inditványát az...
ről hazafias buzgósággal zal, hogya hibákat meg
veszi kj· részét, hogy elő31 javitva, közkedvelt virágzó
segéJjük ez uton is magYZ1r, intl2zrllénnyé tegyük a le...
életünk megujhodásáL lT1i-! vente ügyet s annak helyes
kor mindig' él Iegna:-.~yobb I irányitásu fejlesztéséböl
örömmel regisfráIjuk a Ic- \ meg'ujhodás és vlragzás
vente ügy minden egyes, fakadjon egészmagyarnem-
hirét. ! zefi és közéletünkfe.

Kner.

még inkább éjjel. Pufi cil"'n
ben a szobában maradt és
mind nagyobb kényeztetésben
lett része. És mentü! perfidebb
lert Pufi, annál jobban csem 3

pészte bele magát urnője ke 3

gyeibe és annál kevescbb gond
forditódotl a csendes, szerény
hasznos Zsolira.

Alfréd bácsi ugyan nem ta
lálta ezt igazságosnak, ám az
uj asszony ugy nevelte őt,

hOlTi otthon ne legyen· szava.
És ig-y cselt meg. hogy mig a
renyhe, haszontalan és kon['j:
dcns kutya kegyekben fürdött,
a hasznos, jónevelésü, szerény
kutya a legméltánytalanabb
mellőzésben részesült.

Valódi kutyatörténet ez, de
mintha akkurátosan rálehetne
szabni az emberi életre is ...

Emlékezések.

* * *
Közös, elintézés alatt áll ó

iig'ye feküdt a g'yoma~endrődi

gazdáknak a vármegyén és egy
közgyülés alkalmával elfogták
c sorok iróját, hogy szólaljon
fel ügyükben a g'yülésen.

Pár percnyi idő volt még rá,
benyi! az alispánboz és jelenti,
hog'y mire kérték fel. Jelen volt
az alispáni szobában Mo!do~

ványi vármegyei jegyző, most
békési főszolgabiró és kérdezi
tője az alispán, hogy miként
áll ezen üg'y?

- tIolnap expediálom, a
gazdák kivánságának megfele
lően, alispán uram.

És már indultunk is hár;.
man a gyLilés megkezdésére.

Wba estek él gazdák és
odaszólt a deputáns:

- tvlirc hazaérünk rendben
lesz a dolog'.

'- Azért csak iobb lctt volna
[elszóJalni - válaszol egyik
ellenzékeskedővtJrmeg'yebizott
ság-j tag'.

nak.
l~;-Y scm kaptak ug'yan sem~

mit, de él kimutatott nagy kár
summára legalább eng'edtek
vaiamit a betyár oláhok, tulzott
mentési-megszálIási költsé.ge"
ikból.

Fiatal tanyai menyecske el~

mondia, miket raboltak el tőlük
és aztán odasngja az elnöknek,
hogy vele azonban más is tör
tént.

- Na és micélbó! közli ezt?
- Hát nag'yságos Uram, ug'y

hallottam, hogy ezért szokott
tán valami járni.

Az oláh~rablás kárbecslő

elnöke egyre biztatta él jelent;
kező károE:ultakaJ, hogy men-
nél tőbiy;j ho~ry

-- háthc a ,1cskél' kap-',

tésben voi! része, mint Pufi~ l
\lak most. Történt azonbar1·
ef!;Y éjjel, hog'y belörő!z játo~

g-alták meg Alfréd bácsit. A
disznóól ajtaját feszeg-eHék,
Az éber Zsoli felneszelt, s
ugatds helyett fciugrottg'azdája
ág'yára. felráncigálta Alfréd bá
csit, aki rcvolvcrn,i sic!etl a
szorongatott hizott sertés se~

iJélyére. A betörők futásra vet
ték él dolgot, Zsoli azonban
elérte az egyiket, s olyan ala~

posan összemarta lábikráiát,
hog'y Alfréd bácsi a revolver
használatba vétele nélkül is
könnyü szelTel lefü!cl!lettc és
átadhatta a legközelebbi rend~

őrnek.

Itt fordult meg' aztán él doJ~

gok rendje. Lotti néni az eset
után kijelentette, hogy olyan
jó házőrzónek, mint Zsoli, az
udvaron a helye nappal is, de

hevesen amaz. - Hogy lehet
ilyet mondani?! Ugy ismerem
azt a rongy embert, mint a
szomszéd lábosát! Ilyennek
csak llcm adok megbizást! ...

Hát ez a kijelentés mélyen
g'ondoikodóba ejtett. Hallottam
azt a kijelentést már, hogy X.
Y.-t, vagy valamely helyzetet,
viszonyt ugy ismerjen valaki,
mint él saját zsebét, de hogya
szomszéd lábosát ismerjem
olyan nagyon, talán még job
ban, mint a saját zsebemet ?
Ez mégis csak furcsa egy kicsit.

l\!lert mit jelent az, hé! én
olyan nagyon ismerem II szom
széd lábosát? Azt, hogy ezt a
lábost örökösen szemmel tar~

tom. A szomszéd !ábosára
koncentrálom minden megfi~

gyelőképességemet, mert tudni
akarom, mi fő abban él lábos~

ban, mi történik ezzel él lá~

bassal minden pcrcben ...
De miért kell azt nekem

tudni? hiszen az a szomszéd
gondja. Persze, csakhogy é!
szomszéd meg' a maga lábosa
helyett az enyémre vigyáz
nagy éberséggel.

De hát jó Istenem, nem-c
eg'yszerübb, igazság'osabb és
természetesebb volna, ha én
azt a nagy figyelmet, amit a
szomszéd lábosÉjra fordítok,
inkább él mag'am lábosára for
ditanám, a szomszéd pedig'
szintén a saját lábosára ? Ak
kor talán nem égne oda a
rántás az én Jábosomba, de
meg a szomszédeban sc.

Eg'yszóval, ha ieszoknánk
arról, hogy szemmel tartsuk a
szomszéd lábosát és inkább a
magunk dolgá.val töródnénk,
azt hiszem, meg vagyok g'yő

ződve, hogy kevesebbvo!na a
szomszédok közt a harag', él

veszekedés, de Wbb és na
Q'vobb lellee a kölcsönös meg
~ttés, szeretet és megbecsüi'és.

Én tehát csak amondó v01-1
nék: hagyjuk békében él Síéom

széll lábosát (~s maradjunk
annál, hogy legjobban . ismer3

jLik a magunk zsebét!.,.
<- § -r.)
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Befűrejtvények

Hej cle nagyon szán!ak
J6 vidéki polgár
Ha Pestre rwccanol
Rád mily nehéz sors vár!

A helyes mcg'fcjtők között
hetenként kéi értékes szép~

iwdalmi könyvet sorsolunk ki.
[),zküldési határidő március

hó 2-án estig.
Kisorsoll nevét jövö heti szá~

munkban közöljü!c

(~ s.)

Rejtvény :mnegfejté§.
A Gyomai Ujság 8. számában
megjelent rejlvényeink helyes
megfejtése:

1. Bányaszerenesétlenség.
2. Babona.
A két rejtvényt többen fejtet

ték meg helyesen, kik közül
sorsolás utján Oláh Erzsébe!
és Szerető Elemér nyerték el CI

jutalom díjul kittizött szépiro~

dalmi műv'ekeLmelyek él kiadó
hivatalban átvel'etők."

S=~1g0ru a sulyos par<'mcs
S ez a parancs nem más:
Budapesten már ezentl.l!
Tilos a káromkodás! ...

i 927. február 27.
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Am mosi: másr6i van szó
W;ás az érdekesség
Rendszabál~(ozva les7-
A /<özerkölcsiség.

Nem szabad éli nőkre

Éhes szemmel rJéz!'li
Ei van tiltva minden férfi
Szép nőkkel beszélnL

Am de az még hagyján
Jön még nagyobb átok
Oh szegény magyarok
De nagy átok rátok!

l.

Nem hiába hogy Budapest
Egy nagy 'ls!ág"áros
A!<ad is ott mindennapra
Slkkasztó pénztáros

Nag}'okat k",j! ~yelnE:d

Mikor nem kel! .,yelni
A su~yos büntetést
Igy !a~H ekertHni.

Htlgy ne legyék nagy baj
Se mostan, se mé'lskor
Suttyomba káromkodj
Kedves öcsém Gábor ...

Footóal1-mérl;;:özés. Vasár~

nap délután pont 3 órakor
Jarija -GyMTE az idény első

bemutató mérkőzését él mezó~
berényi tvi.4.C;Törekvés luzio:
nj!! egyiittesé\·el. /'''-. GyMTE uj
jálékosaival fog bemutatkozni.

s;~ünk.

Gáspár öcsém pedig
Mérnölt számitással
Félóráig gus~tál

S Jök szép piEH'l6vai.

(fövő héten folytatom,)

Krix-Krax.

Ezeket mondta él hal és én
ime lüiség"cscn icadorn.

(Ifa:H.}

És most először a felső rész=
ből szivaJtyuzzák ki a vizet.
aztán az alsó feléből. Minke!.
v~~dtclen és viztcicil halakat
pedig lapáttal szednek össze.
~ És - érc!cklődtem to

vább - ezt hatóság"i enge
déllyel ieszik 7.

- Nem hiszem, - mondta
élénken cl hal - mert ebből cl

községre háromféle kár is há:
romolhalik. lrja meg ezt ké
rem, mert ig'y talán sikerül
minket is megmenteni a bor;
ZélsztÓ haláltól, de a község is
figyelmes lesz cl készülő ve
szedelemre.

- Nos, és mi az a három
féle baj?

- Hát kérem, ha bennünket
igy csőstüi, tövestül összefog,,:
dosnak, ki az ördög lesz bo
lond esztendőkig is a halá~

szati bérletet kiváltani? Aztán
viz nélkül a reng"eteg nád meg;
vakul, hasznavehetetlen lesz és
ez megint 8 -10 miilió kárt
okoz a község"nek. Har
madszor pedig cl [cgtöbb hal
bclefurakodik a halál elől a
másfélméteres iszapba, amely
ember által mcgközelithetet1en
lesz, és inkább oH pusztul el
rakásréL És mit tetszik gon~
dolni, miféle bacillusokat fog
termelni az a sok halolt hal?
No. dc most eleg'et beszéltem,
irja meg' az ügyet a . Gyomai
Ujság'ba", majd hálásak lc~

Amit él'! igérek
Azok nem légvárak
Garanciát nyujtl'lak
Rendes szabott árak j

Nálam mindent kaphat
Amit csak megkiván:
Üveg, vas, rez, ólom
Jó rug:fíll1y6s diván !

Fordl.:ijon be hozzám
Pár baráti szóra
S aznap nyugtoi1 hajtja
Fejét nYOJgovóra.

Krix-Krax

Papp V dzul nótája..

Kocsis is gyüi"közlk
l Rövid dák6jáva!

Tizel'llötöt csinál
Biztos célozással

A i\.örösparton sétálta:n cg'yik
délben. Ott a kishidnál. És
csodálkO/:va szemléltem az olt
elhelyczc1t különféle csöveket,
meg azl a deszkafalat, amit
ugy keresztbe emeltelc

Olyan képe volt ennek él
barrikádnak, mintha a holt Kő
röst ketté akarnák osztanj.

Szerettem volna érdeklődni,

hog'y mi készül itt, de hát raj:
tam kivül nem volt egyetlen
emberi lény él közelben. tHI':
telen észreveszem, hogy egy
helyen, ahol él jég megvan rc:
pedve. egy hatalmas harcsa
dugja ki a fejét és napkurát
vesz. lviert nag'yon szépen sü
tölt a nap.

Nem sokat teketóriáz.tam.
Ennek a ha.lnak tudnia kell,
mi történik itten. Miután pe
dig nem tudhaítam, urral, vagy
hö]gygyel állok szemben, imi
g"yen szóliíottam meg a har
csát:

- Kedv\?s hai ur vagy téns
asszony, nem lenne szíves
engem felvilá.gosítani. mít ie=
lenknek ezeK i1 csövek és ez
a deszkaalkotméÍny 'l

- Ah - sóhaj!oít a hal - ez
hallatlan cset. Ellenünk meg'y
az egész. l<dnk pályázik Kató
Gyula Illeg ilZ ő társa.
~ Hogyan?

- Hát ugy kél"ell1, hogy a
Pista helyeit iótálltak és nekik
kell megfizetni él hc:~,:ol1béri

összcg'ef. Hát -- Llg'y mondták
- megfizetik. dc ki is vesz
nek minc!en halat cl l<.örös!Jö)"

- Interju oa. Körösparton..

II.

A mester rosszkedvű

Mert dákója nehéz
Peier pompás dákójára
l-liuz: szemekkel néz.

.'ramparnpuli
társaság,

Mikor ca halak
be~zélne

B6di bácsi buzerál
Nehéz biz az állás
Oly csend van egyszerre
Hallik a iégyzugás !

Nagy Imre spekulál
Melyik a goly6ja?
Csak kézből játszani
Az őpasszi6ja.

Hát a kis Papp Miska"?
lába rugóra jár
"Ess be!" csaiakiáltással
Golyókat dirigál.

Következik aztá!'"!
Kis Szabó és Juhász
Csoda ha jól löknek?
Hisz mindkettő nyomdász.

G ya k o r n o k: Főnök ur
kérem, elfogyott a tintám.

I r o d a f Ő n Ö k: Micsoda? l
tvltir megint elfogyot! a tintája?!
]\Iaga talán mosdik vele! ...

Irodai csendélet.

Egys;,.erü xnegoldá§l.

f é r j :Rl?ttcnctcs! Egy mil~

!ió koronát adjak neked eg-y
kalapra? Hiszen annyi pénzért
egy egész kosztümőf lehet
kapni! ...

F e I e s é g : Ugy hát adjál két
milliót s akkor Kalapom és
kosztümöm is lesz ...

Tréfás esetek.

F i u c s k a: Igaz papa, hog"y
az ember él maiomtól szárrna;
zik?

A p él (mérgescn) : Én nem,
dc tc igen! .. "

Utépités kérdése
6yomán.

4 oldal.

Hostar.

Folyó hó 23-án délután 4
órakor g'azda.sági bizojjsági és
előljárói tanács cg"yüttes gyü~

lése volt a községhtlzán. hol
Vincze Andor képviselőlestü=

let j tag terjesztelte elő iavas=
latM, mclyszerint az Orosházi
vie,inális utnak él téglagyárig, 
a iViező~)crényi utnak él Cse~

püskert végéig., - Mezőturi ut;
nak a déva.ványai Vélsut keresz
tezéséig vaió kiépitését kérel;
mczni javasolja.

Ezeken kivül kérelem tárgyát
képezné a Deák ferencz ut~

cának, a vásá.rszéli utnak, mint
vámos utaknak kiépitése. Miu
tán mint egy 35 éve nem ka~

patt Gyoma község utburko~

Jást, a két utóbbi vámosut tcl~

jescn a várm. utalap terhére
lenne kiépitendő. fTlig él többi
utak kiépítési kőllségéhcz elő

reláthatólag 40-50 százalékkal
kell él községnek hozzájárulni,
mcly köJtség, - figyelembe véve
az árfolyam vesztesége! 
184.000. peng'ő kölcsön fel~

vétel ét tenné szükségessé, 
melynek évi annuitása 35 éven
keresztül 16,152 pengő.

A jelen voltak egyhangu

örömmel velték a tervet s ön

ként jelentkező tagok ból ki.i\~

döttség fog menni a vérmcgyc

alispánjához a fenti kérelemmel.

Hol neu !e!letvén kételkedni

a legjobb akaratról, ha szaná

jási okok nem görclitenek

akadályt ez ohaj elé, a felso~

.rolt utak mielőbb kifognak épit~

lelni.
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Istentiszteletek. A reform.
templomban febr. 27-én d. e. 9
órakor prédikál Répás Pál ref.
lelkész. Az ágostai evan
gélikus templomban délelőtt

9 órakor német nyelvü Isteni=
tiszteletet tart Feiler Ernő

lelkész. A róm. kath. templom
ban reggel 9 órakor istentisztelet
evangélium mag'yarázattal,
tartja Csernay Géza plebános.
D. u. 5. órakor lytánia.

Az Ur~ Kaszinó közgyű

lése. Nagy nehézségekbe üt=
között eddig m üvészi szinvo=
nalu hangverseny rendezése
főleg' a zongora hiány miatt.
A gyomai Uri Kaszinó nemes
hivatásához méltóan akultura
érdekében ezén nagyfontos
ságu határozatot hozott, midőn
eg'yhangu határozattal bizta
meg' él vá!asztmányt. hogy uj
és kiváló zong'orát szerezzen
be, mely eg'y hónapon belüí
meg is fog' vétctni.

A gyomai vásár. Gyoma
községben a leg'közelebbi 01'

sztlgos vásár 1927. évi márc,
4. 5 és 6 n<Ipján tartatik mq; I
és pedig':, március 4=én pénte
ken hasitoH körmü állat felhaj
tással,.5-én szombaton lóvásár,
6-án vasárnap akirakodóvásár.
Az állatvásárra szabályszerü
marhalevéllel minclen faju állat
felhajtható, eladásra ncm szánt,
szekérbe fogott állatok szintén
csak szabálysznü marhalevél
lel bocsáttatnak a vásártérre,
Iparosok. kcreskedök iparig'a
zolvánY<likat felmutatni tartoz
nak.

Bethlen grófegyházi gond

nok. A budai református cg'yhé1z

c hó 14-én tartot; közg'fíMsén

egyhang'ulag Bcthien István gróf

miniszterelnököt választotta

meg gondnokául.

Fe1hivás. Felhivatnak a.z ccl
eiig nem jelenlkezett mindazon
1906-tó\19l4 évben született.
Gyoma község területén tar
tózkodó. nem heLybeli születésü
"Levente"-kötelesek, hogy laj~

stromozásuk végett mielőbb a
levente jegyzői irodában jelen
jenek meg, annál is inkább,
mert ellenkezőesetben ellenük
március hó l-én büntető felje-

lentés tétetik. Aki polgári vagy
főiskolai növendék, az iskola
igazgatóságától kért igazol~

vánnyal tartozik azt igazolni,
hogy ily eimen a testnevelési
gyakorlatok alól mentesithető

legyen. Magántanulóknak a
gyakorlaton részt kell venniök.
Gyoma, 1927. évi február hó
19-én. Gyomai levente egye;

s~il~t.

Leventék gyakorlatai. fel
hivatnak él Leventék, hogy a
szokásos testgyakorlatokrél
mindig k:önyvecskéjükkel íelen
jenek meg, hogy jövőben, ugy
a munkaadó, mint a szülők

ellenőrizhessék, hogya levente
volt-e a gyakorlaton, vagy nem.
Aki könyvecskéjét odahaza
hagyja, mint megnemjelent fog
tekintetni, s mulasztásáért bün
tetve lesz. Egyben saját érdc;
kében felhivatnak a munkaadók.
hog'y levente-köteles alkal;
mazottjaik személyében történt
változást jelentsék be él levente
jegyzői irodában. Gyoma, 1927.
február hó 19. Gyomai levente
egyesület.

ÁUatbeszerzési kölcsőn.A
nemzeti bank hiteltbocsát a gaz;
dák rendelkezésére állatbeszer
zés céljaira. A g'azdák hat
százalékos rátát fognak fizetni
a kölcsönért.

Érdekes vasuti hir. Mint
értesültünk, a MÁV ig'azgató
sága eihafározta, hogy Miskolc,
Debrecen vidékéről Szeg'éd
felé g-ravitcJö dawk utjának
nleg'kön 'j L2~~2rC2 ,:'~ G)üspökIC!-='
dá:1Y - ~"'~il cl ~.~ vicinális
vesUI',j113j(j il. osztályu fóvo=
Dalié épiii ki a folyó év folya.- .
mán. Állítólag' az épitkezéshl2z
szükség-cs sinanyag már a
püspökladányi állomáson fel
halmozva várja.' a tavaszi időt,

amikor is il munkálatok nagy
lendülettel megindulnak.

Hentes és szappan. Ugy
jön össze ez a két különböző.

dolog, hog'y a. kereskedelem~

ügyi miniszter egy konkrét
esel ből kifolyóan kimondta,
bogyahentesiparos jogosult
az ipa.rámíí, azaz saját készit~

ményei előállitásánálfenmaradó
zsirhul!adékokat szappanná főz

ni és az igy nyert szappan!
áru sitani.

Halmérök fígye1mél:H?
Csempészett külföldi vagy til=
tott módon ~eszitett doh<iIny
gyártmányok árusitásának meg'~

akadályozása céljából a pénz
ügymi nisz térum el rendelte,

hog'y mindazoknak a helyisé=
geknek (éjjeli mulatóhelyek,
káviZházak, vendéglők, stb.) tu
!ajdonosaitól, amelyekben ilyen
dohánygyártmányokat találnak,
az italmérési engedélyt mind
járt az első esetben azonnal
vonják meg.

Csalás a pénzzel. Figyel

meztetjük a közönség'et, hogy

némelyek a régi eg'y, keítő, tiz

és huszfilléreseket kezdik az uj

pénz helyeit forgalomba hozni.

ami büntetendő cselekmény.

Ha fi]]érekkel történik i:l fizetés,

jól nézzük meg, hogy milyen

pénzt kapnnk.

Figyelem!
MegnyiHk a sofförisko1a.

A vármegyénkben közismert
szakember, Pfeiffer Albert már
eius hó 4-én Gyomán soff6r=
képző tanfolyamot nyit. A tan
folyam hatóságilag eng'cdélye
zett, s mint ilyen eg'yedül .álló
várml2g'yénkben. Kellő számu
tanuló jelentkezése esetén a
vizsg'a Gyomán lesz megtartva,

mely körülmény nagyban meg=

könnyiti il tanfolyam elvégzé

sét. Gyakorlati kiképzéshez 3

autó á.I! rendelkezésre. A tan=

folyam~vezető garanciát vállal

a vizsga sikeres elvégzéseért.

Az elóadas a cserkész otthon

ban minden este 6-tól 8-ig'.

Jelentkezni lehet a ,HlIllQ'ária"
nyomdában. ' ~ !
~ =r='~='~ I

. Békésmegye pótadójaL Bé
késvármcg'yél illetően megálla
pitható. hog'y pénzl~gycj G

IegTctldezcttebbek és lto~;ty pót

adója az országban a leg= I
kisebb.

A gyomai dalárda. Öröm
me! regissztáljuk a hirt, hogy
a gyomai dalárda roh~'!l11oSal1

erősödik, izmosodik. Az ala:
pitó és pártoló tagok "iz<:?pcn
szaporodnak s ami örvendetes
jelenség, a működő tagok gár
dája is egyre nagyobb tesz. A
dalárda most nag'y szOrftalom
mal készül a márclb I 5-ik i
ünnepségekre.

Et Kauadába. A kivándor=
!ási láz megint kezd grass/:álni.
lvIost Eanadát tekinlik (j hiszé

kenyek és könnyenhivők az I
ig'éret földjének. Endrőc!ön már
eddig többen jelentették be a
Kanadába való elköltözc'S1.1
A szomoru ercdméllYü ang'orai
példa pedig nem mese s jó

volna erre gondolni a kiván~

doriási viszketegségben szen-
vedőknek. l

Helyere:í:gaz:H:ás. Az endrődi !
katholikus kör khruár 13:iki.
estélyról hozott Judósitásunkból l
~ sajnálatos tévedés folytán - I
kimaradt a, jelenvoltak kÖ7~ü] I

dr. Hoczman István ügyvéd, l
aki az estély szinvonaját ma~ I
gas szárnyaláslI, magvas be:
szédével is emelte. A minden
szándékosság nélkül való hibát
ezennel jóvátesszük. I

PárloljuK a hazai ipart.
Közönségünk figyeimét felhiv:
juk B i r ó Benedek polgártár~

sunk hirdetésére, amely annál
inkább meg'érdemli a tlgyel
met, mert a fővárosi, mindig'
emelkedő árakkal szemben
a legolcsóbb bevásárlási forrás.

Szerkesztői üzenetek.

K. E. tanár urnak Szeged. Az ui
redakcióból melegen üdvözölleks ha
mM személyesen nem lehet, ugy sze
retnélek kéziratban viszontlátni. Sze
rcíettel ölel TiVadar. - F. E. T. ur
Ilak (Dévavanya) Köszönjük aszives
figyelmet. A tárgy érdekekes, de egy
vidéki heti lapnál bajos ilyen hosszu
lélekzetü dolgokkal előhozakadni.

Csak lehető rövidesen tessék a lé-
nyegnél maradni s ha lehet. a teljes
kézirato! beküldeni, hogya beosztást
mi csinálhassuk meg,

Gyoma és Vidéke tejs.zö;
vetke.zet f. évi március 6-án
délután 2 órakor él gróf Tisza
István ut 400 házszám alaH
rendes évi közgyülését tartja.
melyre tisztelettel meghivja az
igazgatóság a szövetkezet fag;
jait. Tárg'ysorozat: 1. Az igaz
gatóság és felügyelőbizot!ság

jelentése, 2. Alapszabálymó
dositás. 8 §. A belépő tag' a
bC'iépésnél eg'yidejüleg köteles
a birtokában levő minden
qr/cs tehén után legalább e~n'

200 koronás üzletrészt jegyez; .
ni és felerészben befizetni, mig
a. fenmaradó felerész Iegké-'
sőbb 6 hónapon bc:!ől egyen
litenclő ki. Ugyancsak köteles
a tag él belépéssel egyidejüleg
üzlc1részenkint beiralási dij
fejében 20 koronát befizetni.

E helyet! lesz 8 §. A belépő

tag él bcJépésnél legalább egy

2 pengős üzletrés:z:t jegyezni,

mit azonna.l tartozik kifizetni.

A beiratási dii nagyságát mi~...

clcnkor az ig'azgatóság' áHa·

pitja meg. 34 §. Az igazg'ató

ság 5-12 tagból áll, aki:{et a

közgyülés szótöbbséggel há

rom évre választ stb. E helyett,
lesz 34 §. Az igazgatóság

3,- 5 tagból áli, akiket a köz

gyűlés stb. 37 §. A felüg'yelő

bizottság 5-7 tagból áll, ki

ket a közgyülés stb. E he Iyett:

37 §. .A felügyelőbizottság' 3~5

tagból áll, kiket a közgyülés

stb. 3. Uj tisztikar meg'válasz

tása. 4. EseJleges inditványok.

Az íparos.f:anoncokról. A
kereskedelemügyi miniszter a

másodfoku iparhatósághoz in

tézett most kiadott rendeleté

ben méltánytalannak minősi=

tette egyes munkaadóknak

azon eljárását, hogy tánoncai...

kat felszabadulásuk után nem

alkalmélzzák segédként, hanem

azonnal elbocsátják. Ez az el

járásatanoncokat a legtöbb

esetben sulyos helyzetbe so;

dorja és igen gyakran a fiatal

segéd egész jövőíét kedve=

zőtlenül befolyásolja.
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1297. februar 27.

meghatározott árfolyammal
számitoit óvadékképrs érték....
papirosban a kiküldliltnélleten
ni, vag'V a bánatpénznek el()
leges birói letétbe helyezéséről

kiállitott leléti elismcrvényt cl

kiküldöljnek átadni és az árve
rési f~ltéfclcket aláirni. (1881:
LX. tc. 147. 50, 70_ §~ . 1908
LX. tc. 21. §.)

Az, aki az illg'allanérl a kiki
áltási árná! magasabb igéretet
tett. ha többet igérni senki sem
akar, köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint meg
állapitotí bánatpénzt az általa
igért ár ugyanannyi száza!é J

káig kiegésziteni (19ü8: XLI. 25.)
Gyoma. 1927. január 10

Záhonyi. sk. kir. ib. elnök.
A kiadmány hiteléül

ELEK
kezelő

Filmszínház.
Gyomán:

Douglas Fairbanks esodafilm~

je: A bag'dadi tolvaj szinre
kerül Az Apolló filmszinházban
1927 évi február hó 27-én Val
sárnap A bagdadi tolvai a kor
szak leg'Csodálatosabb fifmje!
Nag'ysz2rLi fantaszlikum, é1nh.>~

lyik visszélvisz Bagdadba, abba
a korba, amikor az élet sója
a szereiClll. az élet bora a ka
lanel volt. rNzze meg ez! a
csodát! ".4 bag'dadi tolvaj"-bcl11
látni fogja Douglas Fairbanks-t
egy !enyiigC)7ÖCn szép szerel·"
mi 1örténet keretében. mely cl

bübájos kelcl káprázatos miliö~

jében játszódik le. Látni fogja
a büvös kötelet. il repülő szö
nyeget, cl sí:árnyas táltosl, a
kristáJybiroclalmaL a tünrlérme~

z(;ket. cl rurfang'os köpeny!. a
szörnyekgvk völg'yét és még'

sok-sok csod 6t, III elyeken nelll
g'vőz bámulni. Látni fogja, hogy
a régi Bagdad egy jóképü tol
vaia hOf::!,yan jutojt cl a Tiiz
völgyébe és a vadállatok \'ö1"
gyébe, hogyan szerezte meg a
láclikát,Gmelynck segitségével
hadsereg-cket varázsol elő a
puszla semmibő!. - Azok az
atlétikai I11uíatványok. hajmcrsz
tó kalandok és rneg'!epö trük
kök. melyek hiressé tették
Doug'las Fairbcmks nevét, meg'
vonnak A Bagdadi jo;vaj-ban
is, dc most él keleti fanJázia.
keleti büvészet ésa keleli misz z

tériUlllOk mezébe öltöztetve.
A Bagdadi tolvaj clőször viszi
filmre az arab Ez:eregyéjszaka
csodáit. Az álom, melye1 mind
nyájan álmodunk, megvalósult!
A fantázia a szárnyára· kap
bennünke! és elragad a felhők

fölé. Douglas fc;irbanks mil1~

elen korszak müvészelél, a legI
modernebb technika teljes fell

A gyomai kir. ji'irásbiróság,
mint Íl?le~könyvl__~tóságtól.

59/927, tkvi szám.

Arverési hirdetmény
. kivonat.

Beil1scroth testvérek H o r t h Y
Miklós ut 1100 számu háza sza
bad kézből eladó. É r t e k e z n i
ugyanott.

Hunya Mária mint kk. Hunya
istvéÍn és t. gyámja vtZgTchaj~

latónak Gubuez István végTe~

hajtást szell\'eclö ellen inditott
végTehajtási üg'yében a telek~

könyvi hatóság ujabb árverést
13501'\ t 7 q buza fókcköve
telésc és járulékai bchajtéÍsa
végett a gyomai kir. jár~sbiró"

ság' 1erületén levő Endrőd kőz

ségben fekvő s az endrődi

3108 sz. tkvi. betétben A l 1.
2. sorszám 8887 és 8888 hr.~

szám alat! fog'lalt ház, udvar és
szántóból GubLiez István B 6.
és 14 alatti illetőségére 1200
Pengő kikiáltási árban, vaja~

mint az endrődi 3300 sz tkvi
betétben A 15. 6. sor sz. 8885/4
és 8885/5 hrsJ:. alaH foglalJ
széÍntó és csatorn ából Gubucz
István B 26. a!atii 1/14 rész
illetőségére 800 pcng'ő kikiál~

fási árban elrendelte.
Az árverést 1927 évi már~

czius hó 9 napján délelőtt 10
órakor Endrőd község'házánál
fog'ják meg'tartani.

Az árverés alá kerülő ingat
lan a kikiáltási ár kétharmd~

dánál alacsonyabb áron nem
adható el.

Az árvereini szándékozók
kötelesek bánalpénzü] a kiki l

álrási ár 10% át készpénzben,
vagy az 1882 LX tc. 42 § ában

Endrőd község közönsé
géhez ! Értesitjük az cndrődi

ujságolvasó közönség'et. hogy
lapunk péidányonkint özv.
H r a b o w s z k y Lajosné könyv
és vegyeskereskedésében ál:'
landóaIl kapható. Ug'yanott e l ő~
f i z e t é s é s II i r cl e t é s felvé~

telik a "Gyomai Ujság" rél

szére.
Az endrődi országos vá-

I sár. Endrőd község' ludvélle~

vőleg két ország'os vásár tart~

hatására kért engedélyt. Ebben
az ügyben egy miniszteri ki
küldött érkezett most Endrődre,
hogy személyes tapasztalatai
alapján referál hasson él kére
lem meg'adása mellett van el~

len.
T udományos előadásEnd

rödön. Dr. H o r v á t h lvlihály
egyetemi tanár. aki már '2lőbb

Gyom6t is mcgtisztelte Játog'a
tási'ival, március hó 6~án End::
rodön fog előadást tarlani az I'

anya- és csecsemő véde!cm~ I

ről.

Farsangi m'l1:1atság a Ko
ronában. E hó 28-án, farsang
utolsó napján az endrődi ~\Ol

rona éttel'emben Ildg'yszabásu
farsangi mulatság' fog' lczajiani,
amely máris igen népesnek
ig'érkezik.

Az end~őcH házhelvesek
iigyébcl1 K a r a k a s Albert kir.
táblabiró Endrődre érkezett. A
táblabiró az eg-yes házhelyek
árának megáilapitása végett
folytat tárgyalásokat.
Levente~ügy. Vitéz 1'\ á~

r o l y f a I v i tanácsnok EncJ
rődre érkezett az Országos
Testnevelési Tanács I1lcgbizá
sából, hogyaleventék üg'yé
ben fontosabb természctü megl

beszéléseket tartson és láto~

g'atásokat tegyen.
Az endrődi Koronamozt

ban e hó 27-én eJőadásra ke
rül "Zoro-Huru" nagy világ:
attrakció, ,.A két molnárlegény"
6 fclvonásos vígjáték, "Norvé
g'ia ,fjordjai", "SmuzoJini a
holdban" vigiáték és ,,J-iiradó".

Az endrődikathoH:1w:s kör
f. hó 19:iki táncestélye mint
minden évben, ugyezuttal is,
kitünően sikerült. Az endrődi

társadalom szine java ado1t
eg'ymásnak találkozót ez es
tén.

A dévaványai
levente egyesület.

Mikor évüt et a vadászati ha azt akH elkövc!<2si napjától Sz~nietőadásEndrődön.Az
kihágás. A b2lügyminisztcr számil01t hárombónap alatt endrődi ifjuság' ma szombaton
leg'utóbb eg'y konkn:t eset kap~ nem jelentik fel, tekintet néJklil megismétli a "Tul a Nagykri
eSéÍn elvi jelentőség'üminiszteri arra, hogy él kihág'ás magáol vállon" eimü pompás szinda
határozatot hozott, amelyben
l . dt l cl' t· vádra vag'y hi\'atcdból ülc1ö~ rab mükedvclői előadását. Az
<Imon a, 10gy éi vauasza l I
kihágás büntethetőség'e elévül, zendő. c hó 20~án elért nagyszerü sil

I ker után az általános érdeklő-
-.,p-- -Ac'" - ......~_ - - _V'L"V'"'A~'VH'__~-'I

""~ ..vVh ..~" - - - - - - - -"":' - - - - ~ !v EI ries méR fokozódott s emeli

Endrődi és évavanyal eme e~t érdekességét, hogy
(lzon a 10 honvéd gy. e. ze~

IIirek nekara is részt vesz.
Az endrődi ipartesHHet

közgyűlése c hó 21-én lett
megtarlva. Legfontosabb tár
gya a Jisztujitás volt. Elnök
icH Vencák Vince helyeU Csu
vár Pál, alelnök Cikkely János,
jegyző Dinya Ambrus, gond
nok Katona Máté, pénztárnok
Véha Vendel, könyvtárnok Til
már Menyhért.

Az endrődileventék hol
nap, e hó 27-en rendezik far
sangi tánemutatságukat az ipar
testületben. Az estély iránt ál
talános érdeklődés mutatko'lik.

Lapunk, a "Gyomai LIj
ság", igéretéhez híven, a
jó szomszéd érclekJődésé

g

vel fig'yeli Dévaványa község
társadalmi életét és kultu
rális törekvéseit.

S jóleső örömmel látiuk
például, hogya mai viszo
nyok egyik legfontosabb
jntézményét, a levente egye
sületet, milyen komolyan
átérzett, nagy hazafias buz
galommal istápolt felada~

tául tüzte Dévaványa kö~

zönsége.
A dévavaványai levente

egyesület, amelynek elnöke
dr. Poszvék Ödön, a kö
vetkező tisz.tikarból áll:
'alelnök Gaál István, jegyző

Csáky Lajos, pénztárnok
Sehrődcr Károly és Szabó
Sándor, ellenőr Frey József, ,
szertáros Németh László,
oktatók: Juhász Imre, Sig
mon Zoltán, PusLá's László.
vitéz Fehér Mjhály, Vajó
József, Simon Lajos, Far~

kas Géza, Naesády józsef
és Hollósy János.

Ez az agilis társaság
pihenést és fáradságoi nem
ismerve, lelkesülten dolgo~

zik a levente-ügy előmoz~

ditásán s amikor valamikor
megiródik a levente~mozg

galam országos történeJ-e,
a dévaványai levente egye
sületnek ebben a történetg

ben bizonyára előkelő

helye lesz.

A1a1·cos~bát. Nagyban kél
szülőc!ik nemcsak Dévaványa.
de a szomszédos község'ek,
publikuma is az ottani iparos
ifjuság március 5-Hd álélrcos~

báljára. amely az idény egyik
legsikerültebb és legkedélye;
scbb mulatság'ának igérkezik.

Endrőd község képvise:lö·
testiilete e hó 28-án ülést
a.rt.
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volt aut6gyári mUvezetfS
Magyarország egyik le~.

öregebb autószakembere.

Autó tanfolyarna.
Előkészit

ugy elmélefileg vala
min/gyakorlatilag garancia
mellett urakat és hölgyeket
él gépkocsivezetői vizsgára

Jelentkezni lehet
Gyomán a

"Hungária" nyomdában
egész nap.

PFEIFER

Tavaszi kiültetésre, bokorI,
baba;, hónapos-, futór?zsák,

Dáhlia és Canna tövek sok
szép fajtákban, V,rágok I

jácint, pr.mula, ciklámen,; Cine~

rária, asporágus, Be~qniák,

szoba disznövényék kappatók
a köz§égi kertés.nél

Gyo:IDán. '

Gyoma.

Birónál. '

kiváló izléses
művirág-csokrok

megrendelhetők

A l k al:ID i ajándékul,

névnapokra,
lakodalmakra stb.

cipész.

Kohn Géza~

cipész-műhelyt
nyitottam. Uj férfI, női" és gyer
mekcip6k legmodernebb előálli

tását és mindenféle javitási mun
kát jutányos áron elválialolc

Kiváló tisztelettel

f"•••••••••n•••••••E.DBEm••BB.a ~

i DOMOKOS ALBERT j
i villanyszerelő és műszerész GYOMA. i
j Elva'Ilalok . Iparvállalatok, uradalmak és lakó' I
i . házak vHlanyvilcigitás, rádió, telefon i
! • és villanycsengő berendezésének szerelését, ésI •• javitását. Villanymotorok szerelését és javitását. i
.i +:.+ Villanyvasaló, rezsó, főző, orvosi műszer, var4 *

.. rógép, kerékpár és gramafon j a v i t ci s o k él t. !

li Raktáron t::::lrto'k· Rádió ~nt~nna ~nya... i,
u • got, eros es gyonge...

i .. áramu cikkeket és huzalokat. ~Tunqsra:ID~ I
• •• villanyégőt az átkapcsolható két gyertyafényűi +.+: takarékosság'itólkezdve minden nagysáw és i
i .. kivitelben. Varrógép olajat és alkatrészeket. •· ,
j ' Aki végzett munkáim megbizh(jtóságát és szolid üzleti eljárásaimat I

nem ismerné, információt kaphet a hozzá legközelebb levő vagyi bármelyík uriháznál. l(érem az igen tisztelt gazda és iparos közön' .,
• 'ség' szives pártfogását ís,' .. Az igen tisztelt kerékpárazó ifju barátaimI figyeimét már most felhivom, hogya szezon kezdetével i
III egy szolidabb kerékpár köluönzöt fogok nyitni. II

~•••III•••••••••••••••••m•••••••••••••••••••••~••~

Minden, a GYOMAI UJSAG-bal'
közölt publikáció a községházán
is kihirdettetik annyiszor, ahány
szor a publikáci6 közöltetik.

Értesitem anagyérdemU közön

, séget, hogy a gr6f Tisza István

uton, az uj Kocsis~féle házban

(Tisza István utés Jókai utca sarok)

és F I A IMezőberény
é S b e.t O n v á II a l k o z ó k.

GYOMAI UJSÁG

Szabó Albert

rönkök 40 cm, vastagságban, bükk
hasitvány, stb. állandóan kapható, 
Egyben értesiti a gazdaközönséget,
hogy vetőgépek két évi hitelre tetszés
szerinti részletekben készpénz árban évi
7 százalék kamat mellett kapható.

HUGYECZ LAJOS lakatosmester
Gvoma, Temető ucca 572 elvállalja
takaréktOzhelyek és sirkeritések
készítését és javitását, kályhák Char~

lottebélelését és minden e szakmá
ba vágó munkát. Takaréktüzhelyek,
berakott sparheltekhez ajtók, sü
tők, rámák, vaskemenceajt6k a
legegyszerübbtöl a legjobb kiviteiig
állandóan raktár;:m, Fürdőszoba be
rende2.ss'=~;'2,tsZilkszcrüen készit,iavít
és szerel. l .. (;lisé!7vctésscl díjmentesen
SZBlg'ál, Minden n(1la készitelt munká
ért jótállási v,~llal. Kedve2:ő ,fizetési
feltételek.

BOHN M. és TÁRSAI békéscsabai
gőzléglagyárának hornyolt cserép
gyártmányainak kral<ata Gyomán
GROSZ ZOLTÁN fakereskedő va
suti telepén, Endrődön a fatelepen,
Eladás gyári árban kedvező fizetési
feltételek mellett a cég gyomili és
endrődi irodájában,

Papp Vazul ócskavas, használt bu~
tor és fémkereskedó, Gyoma, Jókai M,
(Dohány) - ucca 837. tudatja a nagy~

érdemü közönséggel, hogy nálla a leg
jutányosabb árban lehet kapni susz,
ter, szabó és női varrógépeket, zongo,
ra, gramofon és hegedű, szecskavágó'
darálók, egy szobabeli butor, sublót,
gyerÍnekágy, mázsák, hintóféderck, aj
tók ablakok, kertiszerszámok, függő
és aszlalilámpqk legnagyobb válasz~

tékban, kis kézikocsi. ruganyos vas
ágy, hévér járgány, sporhelt, kályha,
esztergált függönytartó, elrótkerités
bármilyen méretben, Az eladott áruk
értéke gabonában is 'fizethető, Ugyanő

vesz mindenféle ócskavasat, rezet, ól·
mot, cinket, törött g'épeket. hasznave~

hetlcn rádiókal, rongyot, csontQt, su
badarabol, és bármilyen üveg'eket.
I<önnyű két lovas stráfkocsiján min'
dennemű kisebb fuvarokai olcsó dij~

szabás mellett vállal.
Butorok. Tele sima és tömör hálók.

ebédlők, festett butorok. dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, mo'
dern biíkkfél és hajlitolt székek. virág
állványok, konyhaberendezések és
vasbutorok. sodronyágybetétek állan~

dóan raktáron vannak Vatay Gábor
motorerőre berendezett asztalos ipar~

telepén Gyomán, Kossuth Lajos ucca
737 szám, Ugyanott épületasztalos
munkák jutányos áron megrendel
hetők.

asztalos-mester tudatja,
hogy Cyomán, Petőfi-ut

785 hsz. alatt, raktáron
tart különféle keményfa
hálószoba b u t o r o k a t,
egyszerübb olcsóbbat

, ép, ugy mint egész
finomakat.

MÁRTON
,fakeresk.edök

WAGNER MÁRTON FIAI
1927. február 27.

PUBLIKÁCIÓ.
Pfeifer J6zsef kőmüves, Elvállal

minden' épitési munkalatot, kisebh~

nagyobb átalakitást, valamint bár
milyen épület javitásL L'akik: Tompa
,klihály (Iskola) utca &~(j szám alatt:

439 számu portám egészben vagy
két részben, &'=>7 sz. házam pedig
örök áron eladó, Kádár István Gyár
ut 337 hsz.

Üzlethelyiségek kiadók G,'omai
Nagyáruház Klein Vilmos részvény'
lársaságnál.
-18 százalékos szuperfoszfát műtrá~

g'ya Wagner Márion fiainál Gyomán
már kapható.

Szilágyi Benedek Széchényi ut
109 számu háza eladó, Értekezni lehet
ugyanott,

l-(ézimunkák árai Kohn Gyula bá~

dogosnál Gyomán Endrődi ut Beinsch~
rott házban. Locsoló 3'<50 fillér, fejő

(; pengő, kanta páronként 5 pengő,

ereszcsa10rna erős anyagból teliesen
felszerelve 3 pengő folyóméterenként.
nagy fürdőkád 32 pengő.

GROSZ ZOLTÁN fatelepein: Asz
talosoknak : minden méretű gőzölt

bükk. Bognároknak : mindenféle
szerszámfák. u_ m, kőris, szil, akác- '

készüItségét s a világ minden
zsenijének képzelő erejét álli:
totta a maga szolgálatába, hogy
méltóan alko/hassa meg élete
főművét, A Bagdadi tolvaj-t
Az óriási filmen szereplő:4000

statiszta összesen 19 keleti és
12 nyugati nemietiséget képp
visel. A felv.ételek 14 hónapig
tartottak és a filmre több mint
2,000 OOO dol\<;írt 'költöt/ek.
Csupán a bűvös szőnyegen

Való repűlés 60.000 dollárba
(közel nég'y és fél miliiárd ma
g'Var koroná ba) került. ,A fel:
vételek megkezdése előtt 14
hónapot töltöttek el kutatások:
kal és tervezésekkel. Több
mint 270.000 méter filmet.
tehát annviI, amennviből 150
rendes képet meg lehet csinál
ni - használtak cl él próba,
felvételekhez. Bag'dad felé pi,
téséhez mintegy, hat kataszí'
rális holdnyi hely kellett: Csu~

pán a bazár, két holdat foglait
el. Tekintve, hog'y rcng'etcg
staJisztát k~lIcjt klöltöztelnL él

ruhákat SCl1lkllC!Ctt kölcsön:
kérni, hanem. ujonnan rendel~

fék azokat s még a korhii
sarukat is kiilön kellett meg:
csináitatni.

Telepeinken állandóan raktáron tartunk minden méretben és minőségben fürészelt és faragott épületfát, hasáb, apritott és fenyő tüzifát
és akácfaoszlopot. Boqnárok részére; kőris, szíl és akácrönköt, kőristalpat és küllőt, kőris hasábfát és nyárfarudat. - A leg'
jobb minőségü porosz szenet és porosz dió kokszot, retorta faszenet, mely anyagokat wagontételekben is bármelyallomásra szállitunk.
M.Á.K. cementet, meszet, dunai és körösi homokot, kőport kátránypapirt és szigetelő lemezt. Sodrony szeget. Burkoló téglát
minden nagyságban. Műtrágyát minden fajtában. Gyártunk : betoncserepet, cementlapot különböző mintákban, betoncsöveket
átereszekhez, kocsi bejárókhoz és vizlevezetéshez, 10, 15, 20, 50, 40 és 50 cm. átméretben. Beton kutgyürüt és beton kádat 80 cm.

belméretben. Beton-vályukat minden hosszuságban. Műkő sirkeritéseket és sirszegélyeket tetszésszerinti méretben.
Vállalunk: Betonok, járdák, keritések, vasbeton oszlopok és "H u n g á r i a" fonatu keritések, lépcsők, valamint minden e

szakmába tartozó beton és műkő-munkálatokat.

WAGNER

TELEFON
22 SZ.

Társas viszonyba.n Endrődön V a. s z k ó 1'1 i h ál y és T á. r s a i céggel' Telefon 12.
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f"elciős:

WAGNER MARTON
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Hirdetési szelvény.

9*%&;;•••8&9' 'te

Minden clőfizdónk és olvasónk
aki 10 ily szelvényt szolgáltat be.

dijtalE1llul közölhet egy

publikációs hirdetést.

I t

13-06
14'13
2'12
3'15

20·-tO
2'02

14-28
20'05

sfi

17-20 g'y_
20'14 g-y.
15-58 g-y.
18'50 gy.

15.20 gy.
15-57 IT)'.
20'15 gy.
20'51 ~ty.

lapunk részére felvesz

özv. Rabovszky lajosné
],(,önyv" és veqycskell"cskedö

ENDRŐnŐN.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •: B· , a' l házilag készülnek. tetszés :
• l ron szerinti szép kivitelben és •
: nagyságban, izléses kiállitassal :

: sirkoszoruk müvirágokból. :
• Temetésekhez szükséges •

: művirágból készült csokrok :
: a legizlésesebb kivitelben bármikor i
.. haphatók. •

• •: .
~~~~~~~~~~~I~I~I~I~I~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~B~~~~~~~~~~
~ ~
~ ~

~ AllANDÓAN ~. ~ ~

A Gyomai ~ ATONA GYULA. ~
Takarékpénztár.~ kereskedőnél ~

~ ~

(NAGYTAKARtK) ~ a legjobb italok a legolcsóbban. Finom tea~rum. Likőr, ~
tisztelettel értesiti an_ é_ ~ Baratk, Szilva stb, pálinka nemüek szabadon ~

. 12 ~ khnérve és poharankint. - Továbbá a ~
közönséget, hogy éVI ~ legfinomabb Brazlllia és Kuba"rum, Magyar konyak ~
szá.zalék kamat mellett ~ (Medicinal), Császárkörte, Angolkeserü, likőr stb. ~
bármily összegü kölcsönt ~ zárt palackokban is kapható. ~

folyósít. Betéteket magas ~ ., Sa.ját töltésü jó d§ztali borok ~
kamatláb mellett felmondás ~ Kadarka,Rizling, a legismertebb legfinomabbPalugyai ~

nélkül gyümölcsöztet. ~ palackozott borok o_ m_ Badacsonyi 1918 évi, ~
Kényszerkö!csönkötvénye- ~ Ezerjó, Kövidinka, -Zöld rizling' és Vörös Burgundi, ~ _

~ ~
ket bár.mely mennyiségben ~ Szekszárdi borok. ~

~ ~
átvesz. ~ . Továbbá . ~

~ fűs:zer- és vegyesáru cikkeim is ajánlom. ~
~ ~
~ . ~
~~~~~~~~~~I~a~I~J~~~~~*~~:,.tI\~~~~~
~~~~~~~~~~~I~~ ~r~~~~"" "'~ "'W_~~~~r.--..........-..-..-.........1llIl[\lll IllIlIiI.-+HIle+.-...-....+GID+_.,
i i! .1"HndenneInii nyo.Dllt.a1'Yányokat izlése§élilizép !
, ki.."itelbell1l. ol,clión, gYoJI:sr..n~Iiponio§an készit a I
i ~I+IU l GARIA. i
~ KÖNYVNYOMDAI nűINTÉZET i
I Petöfi",tér 2. €)l Y O H A Petöfi",tér 2. i
b........-........-...............-E2!1l11liill...............-.-..-.-.....J

..............
IiIRDETlÉSEKET

I d' r

it_t f'MiiIMlllö

VASUTIMENETREND

A ,-gY' bctüvcl jelzett gyors". a többi pedig személyvonat.

BUDAPEST-GYOMA
5-50 10-05 gy_ 13-35
9-53 13-01 g-y_ 19_08
O-32 5'41 . 8-56 gy_
5-- 11'10 11·50gy.
G YOf>-JA - BÉKÉSCSABA

I')csábáról inclul. 23'15 4-;:;-0 8'13 gy_
Gyomáraérk. 0-17 5-31 8'55 g-y.
Gvomáró.i indul 10'03 nY02 g'y_ 19'18
[)csabáraérk_ 11'08 13'40 gy_ 20-18

Bpesfről indul
Gyo'n'1árd érk_
Gvomáról indul
!,,>!)estre érle

Kovács ,János
Gróf Tisza' istván uti
kereskedőnéllapunknak
szóló hirdetések és elő

fizetések fö Ivét et ne k.

FÖIdbirtokosokI .
Gazdák!

A sÁCSY és TÁRSAI
. BAI'IKHÁZA

FÖLDBIRTOKOKRA. 5 éve§
kötvény köiuSnöket foiy6
sit báTn1ely nagy ö~szegi9

,'_ __"évi nedó

8 -,~'-< százaI ék
, kamat mellett.

Másutt fentáUó drágább
kÖ)(:,sönő],4:et Incqhizásra
azonnal kifixetünk.Bövehb
felv:Uág4Uitás a B a II k

hci-yh;égében nyerhető.

~~~~~'" "'''....:ll~~~~~~~
~~~~~:.:*a~~ ..~~~~~~

gyonlai cég malmaiban ésn terménykereskedésében
nlindenkor a nagyközönség·. legjobb, leggyorsabb és leg"előzékenyebb kiszolgálásá1
tartja ,kötelességének. - Mielőtt gabona ternléséí érté'kesiti keressen fel bennünket.

B E R A K T Á R O Z Á S T D í J ]VI E N T E SE N E L f O G A D U N K.

Igazgatók: BACSY GÉZA, KovAcs LAJOS föpostamester, VASS GABOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KALMAN

MinrlenféI.e bankiigyleteket, külföldi valutában való fizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközöl.
Váltókö!csönöket 4 és 6 havi lejárattal évi 12 százalék kamat mellett, bármely nagy összegig folyósít.
TőkekamaUörlesztéses, jelzálog földkölcsönöket félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-es árfolyamon,
Betéteket,- melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, - 10 százalék kamatra elfogad. - Bővebb fel-

világositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.

,Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,

Bá<:sy é8Tár~ai Bankháza Gvorna.
(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesüleUei, Békéscsaba.)

-..:::8....::o:.::.:Id::a:.:.:.L ~O~y_O~~~~"~~~~O

I

HIRD' .ESSEN a környék lego!csóbb ~és legelterjedtebb
. . hetilapjában .a G Y O M A I U J S A G-ban.
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11II előfizetés utján kapható II• •
i FA YULA 5
lIIIl II

: • könyv,.. és papirkereskedésében. =
: Ugyanott hirdetések a "Gyomai Ujság" részére =
: feladhatók, valamint mindenféle nyomtatványokra :
= (meghi~ó, plakát, névjegy stb_ stb) a megrendelés =
: d HUTIaária" nyomda részére átvétetik. !
II ,,;::, ~
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'* POLITIKAI-, TÁRSA_DALMJ- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *

Gazdálkodásunk nehézségei.

Mivel lehetne
a többtermelést
elősegiteni ?

Szerkesztőségünk örömmel ad
ta közre e nagyérdekü cikket'
s szeretnénk, ha hoúászólna

.nagyközönségünk tárgyila
gosan az ilyen közérdekü do
loghoz és" ugy vihetnők
előbbre az eg'yének boldogu...
lásával közéletünk javát.

SZERKESZTÖSÉG.

lIt az a kérdés merülhet fel.
hogy az államnak 10-20 mm;
ás rakománnyaJ nem érdemes
fllttatni Wag'gonjélit. Erre én
azt mondom. hogy volna a
dolog'nak több módoni meg
oldása, többek között az is
hogy:

Az állomásokon Össze kell,
lene gyüjteni, cl kis tételben
feladott termény mennyisége
ket és eg'yütl indítani, esetleg
má,sik állomáson hozzá pótol
ni - ig'y, mivel a dolog egy
kis körülmén yességgel járna
az áilam a feladóval szemben
csupan arra kötelezné mag'át.
hogy él fejadástól számilott
ö-4 vagy 5 napon belül gél'"
rantálja annak BlIciapestre való
megérkezését.

A g'azC!a termékeit, ha job
ban értékesiti, meg fogja mind;
járt érezni, az ipar a kereske
delem és Il)indenütt minden.

A g'vakorJat az, hog'y a ler;
ménynek akkor emelkedik fcl
az ára, mikor már nincsen az
a lermeiő kezében- cl gazda
ezl jól tudja es nem is adná
el terményét, ám az adófize...
tések tl:rminusaikor okvetlen
el kell adnia még' akkor is. ha
tizedrésznyit kap is éretle,
mint kapna később.

Azt kérdezzük, miért nem
. lehetne magára a mezógazdél;
ságTa ugy kivetni az adókat,
illetve az adófize!ésnek idejét
ugy megállapitani,hogy azt a
gazda egy éven belül tetszése
szerin:i időben és akkor fizet
hesse meg, mikor minden
anyagi romlástól menten vi
szonyai élzt legjobban meg'
engedik.

'Arra kérjük oktatóinkat és
tanácsadóinkat, hogy tegyenek
iUetékes helyen lépéseket eme
él löbbterme!ést elősegitó fon~

tos· kérdések megoldása iránt.
Pikl» Béla
földbirtokos.

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
eimére küldendő.

lapzárta p É N T E K, déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

a számáná! fogva kevés és

igy egymással könnyen meg;
egyezni tudó kereskedőösz;

szebeszél, karteliroz, mindjárt

készen is van az olcsó gabo;

na ár.

Semmi sem bizonyijja ezt

jobban, mint az, miszerint l<:1t#

juk, hogy dZ egyik-másik köz

ségben élnnak dacára, bog'y

az elónyösebben fekszik a

vasut állomáshoz, ugyanolyan

minőség'ü terményért ugyan

akkor sokkal kevesebbet fi

zetnek, mint a másikban.

És miért van ez és miért

kell a termelőnek sok esetben

fáradtsága gyümölcsét potom

áron oda adni a helybeli ke;

reskedőnek? (ki néha rné9'
.azt is tudja, mikor van a g'azda

meg'szorulva) Csak, azért, mert

a Wa~mon suly mennyiségen

aluli szállitás rettenehzs drága"

mert nem nyujt az állam kec\#

vezményt a dijtélel<:knél, miért

is ki van zárVél a lehetősége

annak, hog'y az ország bár~

mell' pontján lakó kis termelő

terményét jobb piacra, mint a

helybeli elvihes:sc és igy ma=

gyarázatra nem szorul. hogy

igenis és országszcrle ki ',rull

szolgáltéltvél a helybeli g'abona

kereskedőknek.

Hogy miert nem :segit az

állam éppen a termelőn ebben

a mezőgazdaság életére nagy

horderóvel biró kérdésben.

miért csak a gazda nem ré~

szesül él szállitásoknái ked;

- vezményes diitétel alka!mmá;

sában, mikor él vasututazá;

soknál igen sok kedvezményt
nyujt? - élzt nem tudom.

Ha a g'azda kedvezményt
kapna' Wagonnál kevesebb
sulyu terménye elszállitására,
azt egész biztosan a helyheli,

. nél jobb piacra elvivQ, neki is
megadatnék a móc! terményé
nek a legmagasabb árban Na"

ló értékesitésére.

társszerkesztö :

Felelős szerkesztő:

HATOS TIVADAR

WAGNER MÁRTON

bármelyik következik is be,
egy él tény, hogy az éldót
megkell fizetni.

EI k~1l ismernünk, hogy soha
még ennyi oktatónk, . ennyi
minket gazdákat megmenteni

akaró~ - hajnalhasadástól nap
estig tartó munkára buzditó
szakemberünk nem volt. mint
a mennyi most van.

Mi a kik a sok bőlcs taná
csot hálás köszönettel vesszük

és azt a magunk éghajlati
talaj- talajfekvési és anyagi
erőnk foka szerinti élikélImaz;
hatás végett megrostáltuk, azt
kérjük sok jóakaronktól, hogy

ne csak tanácsot osztogassa..
nak, hanem segitsék elö a ter
melési lehctöségeket, vagyis
eszközöljék ki, hogy:

1. Olyan kamatláb melletr
kapjon a mezőgazdaság hitelt,
amit el is birhat.

2. Értékesithesse a mező;

gélzdaság termékeit, állatait
olYéln értékben, hogy az arány;
ban tlllion az iparcikkek és
más egyebek árával.

3. Ne kényszerWessék a
gazda arra, hogy terményei!
akkor adia el, mikor annak a
legalacsonyabb ára van.

4. Türelemmel, megértéssel
kezeltessék a gazda adófizetési
ügye.

A mezógazdélság nem bir,
hatjél a magas kamatlábat ugy,
minta kereskedelem. Ez sok
magyarázatra nem szorul, mert
a kereskedelemben a pénz

nap nap után megfordulhélt,
mig a mezőgazdélságban, hogy

a befektetés",k gyümölcsöt hoz....
zanak, ahhoz évek és évek kel-

,. lenek.
Szomoru állapot, hogy a

gazda terményét él faluban csak
a helybeli piacot uraló 1-2
kereskedőnek adhatja el
szomoru és káros, mert ha ez

Sok szó esett már mindenütt
él többtermelésről és nagyon
sok direktivát ielöltek már meg
annak elérésére - azonban az

utak, melyek a több termelés~

he7 vezethe~nének, nagyon g'ő;

röngyösek. sok akadállyal cl
torlaszoltak.

Tévedés azt hinni, hogy a
törekvő magyar kisgélzdának
bármikor is szüksége volt vagy

lenne élrra, hogy őt bárki is a
többterm~!ésrc .serkents~.

Termelt az' a szorgalmas
hozzáértőkisgazda ele~et, nc..
velt ~Z eddig is elég értékes
jó állatot. de ténydolog, hogy

még. dnnál sokkéll de sokkéll
töhbet produkálhatott volna, 
de hogy és' mikor? - Csakis
az esetben, ha annak él lehe·
tősége meglett volna, ha kelió

támogatásban részesülhetett
volna és végül ha terményei
ért és állataiértmegkaptél volnél
annak igazi értékét.

Földmiveló, állattenyésztő

o~szág vdgyl1nk -' az ország
!lak' terhei, gondjai vannak,
többek között ma elkell télrtani
egy ,horribilis számu menekQlt,
otthonából kiűzöttmagyar test;
vérünket.

Mivel végeredményében min·
den a földből ered él gazda
munkajCl uJán és mivel nélgy
az .. ország szükséglete, igy,

cle ettől eltekintve is fontos és
szükséges a többtermelés, mi·
ért is kell; hogya gazda ter
meljen sokat, dolgozzon is
eszével és két kezével.

De nem csak élZ ország,
hanem él gazda érdeke is meg·
kivánná. hogy több termeltes..
sék, mert a gazda horribilis

nagy adóval van megterhelve
éppen az ország nagy szük..
sigletei miatt, mikor is 2 esel
van. vagy kibirni, vagy össze...
roppanni él terhck alatt, de

.

Szerkesztőség és kiad6hivat~1

"H U N G A R I A" könyvny,omda
G y om a, PettSfi-tér 2.

El6flzet~iár negyedévre 1 pengő 80 fillér
Előfizetésiár fél évre 3' pengéS 40 fillér
EI6fizetési ár egész évre 6 pengéS.
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Az enyhe idő tJeálHával el..

érkezett az ideje a télvégi és

koratavaszi perlTlet~zésnek.

A gazdaközönség ,azonban

teljesen tájékozatlanul áll CI

védekezésre vonatkozólag és

különösen nehéz részére az

eligazodéls az' ujabban forga=

lombajótí különböző növény=

v~delmi szerek közT.

A M. Kir. Főldmivelésügyi

Minisztérium' NövényvédelrrJi

és Növényforgalmi Irodája, -'

hogyagazdáknak a Yédeke=

zest megkönnyebbitse, a. hozA

záfordulóknak készséggel nyujt

díjtalan felvilágositást a védel

kezésre vonatkozólag és közli' .

velük a különböző államilag

kipróbált szerek használati'

módját és hatását.

Az érdeklődők válaszbé!ycg,

gal eliátoJf leveleiket küldjék cl

a kövelkező cimre: "~. Kir,

F(jldmivelésügyi Miniszterium

Növényvédelmi ~s Növényfor~

galmi Irodája, Budapest, V.

Országház tér 11."

Permetezzünk.

épen kinálkozó más munkale

hetőséget megrag'adni kény te..

len anélkül, hogy iparának

gyakorlását végleg abban szán-
o .

dekoznék hagyni.

A ga.zdaközönség f!ígvelrnébe.,

1927. március 6.

16jában, künn ci ll,ütcrem falain
kivül. Teljesen a rendezŐ pa~

rancsaínak keli mag'át alávelnie.
akármilyen híresség'. is. Bátran
elmondhatjuk, hogy eg'y film
elkészitésénél a "iegnagyobb
ur" a rendező. Egyformán csi- '
náliatja végig' mindenkivel; !Ja
kel! tizszer~husszor ismételteti
él Jelenetekct, mig csak az ér
zékeny n'cgativ-lemezen él leg...
jobb felvétejek Hem kerülnek
e16. Sokszor 200-400 méter
negqíivA!emez is elpocsékoló...
dik, mig egy...egy jelenet ugy
sikerül, hog'Y azt be lehet álli ...
tani CI rendes cópiába.

Ha jön a szünet, akkor a
rendező ur udvarias. előzé~
keny a szinészekkel szemben,
de ha jön a munka, akkor
megint, a' - rendező.

De kell is.. hogy ő legyen a
filmezésnél a .íeljhalalmu ur!
tulajdonképp az ő keze' kelti
életre a szinész játékával a,
scemárium I10lt anyagát. Ö, a

. szinészelés a technika,vivmá..
nyaival egyetemben önt lelket
abba, hogy aztán. a filmet P.
mélfán megillető helyre emel-o
hessüka - művészethez.

(folyt. köv.)

jó magaviseletü gyermekek el...,
helyezéséről van szó, tovább'á,
hogy egyéni elhelyezésénél
csak olyan család jöhet szám,;"
ba, ahol a gyermekek testi és
erkölcsi épsége feltétlenül. biz·
tositva van. .'

Szives tudomására hozzuk
á polgárságnak, hogya gyer'
mekek étkeztetése központilag
csoportosan történhetik, avagy
egyénenkint .családoknál, ez
esetben a gyermekek csak ét
kezni járnak ki a családokhoz,
egyébként a kiküldött felügyelő
foglalkozik velük. Erre a ne..
mes akcióra hivjuk felolvasó
közönsegünk figyeimét.

peknek megfelelő színészeket,
szinésznőketkiválasztotta, mcg
kezdődnek a felvételek.

Ezeket él szabad természet...
ben. és a gyár mütermeioen,
studiói6ban szokták megesi...
nálni; aszerint, miként kivánja
meg a scenárium.

Száz és száz statiszta és
trükk kigondoló van még a
szereplőkön. a rendezőn és
az operatőrökön kivül. Hogy
mi dolga van? Az előbbiek a

darabban a kissebb szerepeket
viszik (természetesen a tehet..
ségesebbek és a szebbek). Az
utóbbiak pedig .... ők egysze
rüen mindíg gondolkoznak és
gondolkoznak, hogy vajjon
melyikőjUk tud jobb és oko-

sabb trükköt kitalálni. Ha aztán
egyik a másiknál jobb trükköt
eszelt ki, akkor tel mészetesen
ő kapja azon pár dollár-bank
jegyet.
. A rendezőnek és szinésznek

egyaránt kell dolgozni, hogy
"jó képet" lehessen kapni. A
müteremben ZI színész nem az
az ur többé, aki esetleg a vii...

után az iparigazolvány hatály;
talanná válását, sem azt a kö
telezettseget, hogy az ipar gya..
korlásának abbanhagyását be
kellene az iparosnak jelentenie,
mert az iparigazolvány "csak
az ipar gyakorlásának abban·
hagyását be kellene az iparos...
nak jelentenie, mert az ipar...
igazolvány csak az ipar gya..
korlásának egy éven át való
szünetelíetése esetében veszti
el hatályát.

Azt a jogot, hogy az iparos
iparigazolványa hatályának
érintése nélkül egy éven át
szünefelíethesse iparának g·ya...
koriását és ezala.tt más foglal..
kozáshoz láthasson, az iparos..
tól már csak azért sem lehet
elvenni, mert kölönösen a
mostani viszonyok között gyak..
ran megesik, hogy az iparos
az önálló iparüzést munka
hiányában szüneteltetni és az
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két esztendőt is igénybe vesz I
(pl..Az "operaház fantomia"
kc1tö évet, a "Mefropolis eg'y
és fél esztendőt vett igénybe).

Mielőtt azonban a filmet eiké...
szitenék, legelőször él kéziratot
vizsgálják felLil..

A gyi:r dramaturgjai a világ
minden részéből érkező kéz'
iratokat felül vizsgálják, átol'
vassák egyenkint. Ezen
idegölő munka napról...napra

igy megy. . I
Egy·egy jó kéziratért sulyos

aranyakat kap a kézirat irója.
Ha sikerült a "szerződés!"

megkötniök, kezdetét veszi a
fitmnek a tulajdonképeni eiké..
szitése.

A rendező ujra átolvassa a
kéziratot s javitásokat tesz
rajta.

Ha most már a kézir(lt kész
van teljesen, s a szereplők

sem kifogásoIják a7 osztott
szerepek mondatait, cselekmé

nyeit, (mert ez is előfordul)

akkor hozzáfognak a film..je ..
lenetek fotografálásához.

A rendező, miután a szere...

Elvi határozot az l
ipar terén.

Dolgozhat-e átmenelileg az I
önálló iparos mint alkalmazott
munkás?

Ebben a kérdésben, egy fel
merült konkrét esetből kifolyó
lag a kereskedelmi miniszter
mostanában elvi határozatot
hozott.

A miniszteri határozat szerint
az uj ipartörveny érleImében a
kiadotí iparigazolvány elveszti
a hatalyát, ha az iparigazolvány
tulajdonosa iparát egy éven át
egyfolytában nem üzi. E tör;

vény rendelkezése folytán az
iparos bármikor megteheti azt,
hogy iparának gyakorlásával
hosszabb-rövidebb időre fel A

hagy és mint segédmunkás
munkába áll.

Ez a lépés nem vonja maga

hogya becsületes magyar falu
a maga nagylelkiiségét és ál..
dozatkészségét a szegény ma
gyar városi gyermektől nem
fogja megtagadni, tisztelettel
kérjük a polgárságotarra, hogy
akár egyesek áldozatkészsége,
akár él polgárság együttes aka
rata folytán mennél több szé..
kesfővárosi szegénysorsu gyer,
mek, részére legyen biztosit,
ható az üdülés.

Szükségesnek tartjuk annak
hangsu!yozását, hogy feleke..
zeti külön bség .nélkül, csakis
8 -' 14 éves korban levő testi..
leg leromlott, de orvosilag te}-\
jesen egészségesnek találf és

Hogyan készül
a film?

TÁRCA

A gyermekek
nyaraltatása.

Ida: Farkas Erna Tibor.

Ha esténkint a napi fáradal ...
mak után beülünk valamelyik
mozgószinházba, hogy ott hall
gatva a zene ütemeit elszóra...
kozzunk másfél, két óra hosz
szán át, vajjon ilyenkor eszünk...
be jut,e az, hogy mily munka,
mennyi fáradtság előzte meg
az előttünk pergő fitmet azon
időpontig, mig ez szinházunk
vetitőjébe került. Én azt hiszem
ezzel kevesen törodnek.

Én, ki magam is él film=mü
vészcí egyik csodálója vagyok,
röviden dióhéjban igyekszem
tapasztalataimat, illetve ebbeli
tájékozottságomat papirra vetni.

Le fogom imi, miken meg-y
keresztül az él szegény film'"
szalag (cópia), amig végre be

töltheti hivatás~, eléri céliáf. I
Egy-egy film elkészitése egy- .

2 oldal.

Közludomásu. hogya szé'
kesfővárosi ,gyermekek nélkü,
lözik az egészséges élet felté..
teleit, a szabad levegőt, sőt

szüleiknek tu]nyomó része nem
tudja részükre megszerezni a
nyomasztó munkanélküliség és
drágaság miatt a legszükség'e

sebb táplálékot sem. Ismerve
azt .a régi igazságot, hogy
csak ép testben lakozhatik ép
lélek, ott áll előttünk él jövőre

messzekiható szükségesség,
hogy: "Mindent él jövő nem'

zed ékért l" Ha Budapestnek,
hazánk fővárosánakhalálozási
statisztikáját nézzük, igen sz0

moru kép tárul elénk, mert a:
halálozás az utolsó négy-öt
esztendőben meghaladja él szü
letések számát, ugy hog'y a
szzkesfőváros milliós lakossá
gában a magyar faj pusztuló"
ban van.

A megsemmisülés végzete
egész közelről fenyeget ben'
nünket, tehát kettőzött erővel

kell megragadnunk a végzet
szekerének rudját, hogy azt
javunkra visszafordithassuk,
hogy megmentsük önmagun..
kat s gyermekeinket, él jövő

nemzedéket, mert mi vagyunk
felelősek a haza jövendő nem..
zedékéér1. Ez az órÍás felelős..
ség éppen akkor terhel ben
nünket a legnagyobb mérték
ben, amikor a létért való küz
delem teljes erejével sulyo'so
dik reánk.

Abban a meggyőződésben,
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A t. közönség tudomására hozom, hogy folyáév marcIUS hó 8#
iki kezdéssel egy hónapig tartó női kalap készitőtanfolyamot

tártak hetenként 5 délután 2 -6-ig, melyen a növendékek saját
KalapjaiKat készithetik. Tandij 20 pengő. Bővebbi

megbeszélésre bármikor rendelkezésre áll özv. KőnigsthaI Imréné
Gy.omán, Iványi-ház (Petőfi-tér 5.)

N·ői kalap ~ készítő

Javaslat,
.

Levente oktatásról.

tanfolyam.

Pikó Béla.
földbirtokos, képv. testületi télg.

hivatásáért lelkesülő magyart
megfognak győzni arról. hogy
ezt él rende!C'tet módositani
szükséges ~s pedig ugy;

1. Hogy levente kötelesek
csak a 17 életévet betöltött
gyermekek legy,m.zk.

2. Hogya mezőgazdaságban

ténykedő és állandóan és iga
zoItan a tanyákon, igy a ,gya
korlótértől 5 kilóméternél tá
volabb lakó 17 - 21 éves koru
g-yermekek is mentessenek fel
leventekötelezettség alóL

Hogya 18-nál kezdődő kor
határ a helyes, annak alátá
masztására szolgáljanak az
alábbi megint csak a gyakor
lathól és az életből vett argu~

mentumok és pedig:
a 18-21 év közötti fiu már

jobban tudva magára vigyázni,
nincs annyi veszélynek kitéve.

a 18 - 21 év közötti i~-y erő

s.zbb fiunak elég, ha délután
fél 1 órakor elindul a gyakor~

lótérre,
a 18-21 év közötti fiu már

nem kanász, nem pásztor,
a 18-21 év közötti fiunak

már testi ereje, igy szolgálata
után olyan kereseti eshetősége
van, hogy váltóruhát szerezni
tud, nem kell anyjának vasár~

nap reá varrni,
. - s végül a mi igazán fódo
log, csak a 18-21 év közötti
fiu megérett arra, hQgy mind
azt, ami a gvakorla! szerint
neki megmagyar6zva lett, meg-
érthesse, igy a 3 évig tartó
kiképzés teljesen elegendő.

19-en tisztelt képviselőtestü

let, alTa kérem fog-a,dja eleme
nag-yfontosságu kérdésben in'
ditványomat és hozzon hl'ltá,
rozatot arra, hogy kérjük meg
vármegyénk Tekintetes Tör
vényhatóságál, miszerint ~ ma
gyar kormány! megkeresve,
hasson oda a képviselőtesíü·

let által teljes egészében elfo
gadott és tudom országszerte
visszhangTa találó indítvány
értelmében, módo'Sitva leg-yen
a levente kötelezettségre vo'
natkozó törvény.

Gyoma, 1927. február 15.-én

Tisztelettel:

semmire, igy áldozatot az
ügyért abszolute semmit sem
hoz, addig él gazda fontos

segédmunkaerejének elveszté'"
sénél óriási áldozatot keH,
hogy hozzon.

Kell tehát, hogy a gazda tá~

mogatásr találjon az ő halasz'"

tást, megalkuvá.st nem türő

foglalkozása okszerü üzheté~

sében, melynek eredménye or'
szágos érdek - eredményte
lensége országos kár.

Nem tudja felfogadni él gaz""
da a leventeköteles gyermeket,

-nem pedig azért, mert he
tenkint ,egyszer az isméllő is
kolába való elküldésen kivül,

még minden héten leventegya..,
korJatra el kell küldeni és ezt
erőviszonyainem engedik meg.

Azt kérdezem, hogy élnck
most már meg ezek a jó ma",.
gyal' fiuk, hog-y lesz nekik ke

nyerük, a ruházéltjuk, - vag-y
csavarogni, henyélni, szüleik
nyakán fog·nak lenni?

Itt nem mulaszlhatom el
megjeg'yezni, hog-y épen köz'"
ségünkben az életviszonyok·

hoz alkalmazkodva a levente
üg-y csak meg-szerettetését
szem előtt tartvfl, bizonyos
adott kivételes helyzeteket mél-

tányolva, az itteni fójegyző

nem büntette azokat, ki távol
maradásukat elfogadhaió mó·
don igazolták, minek követ-

kezménye az lett, hogy ki vet
ték a kezéből él vezetést.

Mondani sem kell, hogy a
céltól eltérően mennyi ellen

szenvet vált ki a lelkekből a
jelen legi állapot.

Fenti gyakorlatokból, az igazi
életből vett példák az! hiszem
minden jóhiszemű, a levente

neki a szent földnek, harcolni,
hogy magtalan házasságukat
áldaná meg az Ur. S bárha a
rajzoló ur idevonatkozó vagy
száz oldalt végig ilIusz1rálí
már, mégis elakarta Lászlótól
bucsuztatni a nem létező ftyC'"
reket is: él nagyobb hatás ked-
véért. Kner.

a
(Folytatás.)

(Példa képpen nem is megyei
vagy kormányrendeletrőlfogok
szót ejteni az alábbiakban.)

Publikálva lett a Főszolga'"

biró ur rendelete, melyszerint
tekintettel a kutyák között meg
áHapitoft vesZettségre - min:
denki klltyáját azonnal és 30
napig megkötni tartozik, aki
ennek eleg'et nem tesz, szigoru
pénzbüntetéssel lesz sujtva.

X - János, a ki tanyán takik
nem jelenhetett meg apubH",
káción, igy nem tudta meg a
rendeletet. A tanyák egymástól
messze [eküdvén, nem volt
módjában másoktól megkér~

dezni, mit publikéÍl1ak, vagy
akiktől megkérdezte, éppen az
ebzá.rlatra vonatkozó rendele:
tetet felej/ette el megmondani,
minek következménye, hogy él

kutyát meg. nem kötötte. miért
is nincs pardon és kérlelhetet
lenül reá mérnek egy jó nagy
pénzbirságot.

Vagy talán:
él leventeköteles kanász he'

lyére a gazda kényszeriítessék
egy napszámos felfogadására
(figyelembe sem véve, hog-y
birja-c anyagi helyzete' vagy
nem,)

Jó hát kényszeriHessék. de
azt kérdezem, hogy honnan
fogad és kH? Mert hiszen rriég
talán az lsten házába is elkel
lene ·menni.

IV.
Figyelembe veendő, hogy a

mai időben,mikor a nép is le
van rongyolódva, ruhája nincs,
akkor az anya vasárnap kell,
hogy azt az egy ~;ryerl11ekérol

lehuzott ruhá! is megfoltozza,
meg-javítsa, de nem teheti, mert
a gyermek már el' is ment a
leg-töbhször rong-yosan, szé",.
gyenkezve, igy kedvnélkiil a
!eventegyakorlatra.

Nekünk gazdáknakahely'
zete speciális és méltán .,meg''''
kivánható" hog-y az helye'"
sen méregellessék, mert mig- a
kereskedők, iparosok, és más
egyéb foglalkozásuaknál a gyer
mekpügi is sÚlbad ~,őket

l1111nkaadójnk ,'foglalkozásuk
természeténel " fogva· ugy sem
haszntIlfa fel abban az időben

pirszcletkére odavetette, hogy:
"mert annyira rajong-tak mag..,

7.atért, hogy a szülői szivük
áltatására álIandóan idegen
gyermekeket becézgetíek há p

zuknáL"
~ Szurják ezt be alkalmas

helyeD s rendben lesz minden.
T. i. László lovag azért ment

Töfténeti adoma.
Örök időkig uralkodó köl",.

tőkiriIlyunk, Jókai, ug-y tudta
koldus - civillistáját bevasaIni,
hogy holtig· két kézzel kellett
a pepirt szántania és a min",
dennapi munkájM menten pi'"
acra kellett vinnie, hogy a mi
atyánkban kért mindennapi ke
nyér meg'legyen.

Igy bizony.
Amikor még nem találták fel

a bankdirektorság, tüz- meg
miIs biztosiíási elnökség vag·y
egyéh sinekurákkal való eltar'"
tását azoknak, a kik erre 
sokszor csak öröklött - tekil1'"
télyükkel szalgáliak rá: akkor
még Aranynak rcktoroskodni
kellett, Tompának meg' zsoltárt
énekelni, Jókai meg három uj
ság- tárcarovatát töltötte meg
naponta, hetenkink és bavonta :
a sajál lapján kivül - s igy

. csak megélt valahogy - adós
ságcsinálásból.

Minden regenye igy apró'
pénzre váltottan látott· előbb

napvilágat és csak aztán jelent
meg könyvben.

A "Minden poklokon keresz'"
tül" cg-y ig-cn szerény füzetes
vállalatban jött apró dozisok~

ban hetenkint - két képpel.
Biz a folytatásokat a szó

teljes értelmében ki kellett váj
ni az iró kezéből és itten ép
él kiadó nagy ag-g-ályai között,
mert még raizoHatni meg met
szetni, vonásról-vonásra fába
vésetni kellett a' képeket.

Eg-yszer nagyon elkésve a
dolog'g-al, valóságg'al meg-ost'
rümölla a kiadó a kéziratért s
amikor Jókai ·azt holnaputánra
ig·érte, kétsegbccsve mondá
Révai, hogy: Uram! I--Ittt akkor
hogyan leszünk meg' az illu sz
trálással?

- Küldje fel hozzám a raj",.
zolót, szólt szeliden Jókai ~ s
majd elintézem vele ez1 a sort.

Fel is jött azs Jókgj meg-""
adla neki az instrukciót a két
képre nézve. Nevezetesen az
egyiken azt rajzolja meg, hog·y
László lovag indul hazulról a
Szent földre, érzékeny bucsu'"
zás kapcsán.

Rajz és kézirat meg is ment
harmadnapra akiadóhoz 
utolsó órában - és ez halálra
ijedve ront be Jókaihoz~ fennen
lobogtatván a rajzot László
lovaggal, amint páncéling-esen,
sisakosan ül délceg- lován s
Márlha felesége egy kisded
g'yereket nyujt fel férjének csó-

, kolásra és kuvaszkutyájuk meg.
körülnyargalá.ssza az elbusult
családot.

Csendes mosoly ült ki a,
szelidlelkü költő arcára és jó~

kedvüen csititofta az ag'yon=
ijedt kiadót,

Leült ,asztalához és egy pa'"
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Amióta
denes" há
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már nem I
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Hogy ho

mi lesz en
a jó isten

De annyi
az egészsé
helyzet már
soká.

A törvény
egészséges,
kél oldalra
lédtörvényt
már elavult,
érvényben I
vény helyett
lamely egés
megmozdulá
utján kellene
ezen a baj
segiteni.
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A cselédkérdés

l/l.

Ez az a kérdés, ameiy mai
napság mindenkinek. aki csc-,
lédct tart, a leg'több gondot,
bajt, bosszusagot. keJlemetlen",
séget jelent.

Soha nem voljak él pana
szok nagyobbak és jog"osé1b
bak, mini jelenleg, viszont él

a jó cselédek soha sem \'O]~

tak rilkábbak. mint napjaink
ban.

A cselédi hüség, amelynek
egykoron annyi szép és meg
hatá példáját láttuk és hallot
tuk, ugy eltünt a társadalom~

ból, hogy hirét se hallani.
Vajjon mi' lehet enllek az

oka?
Az az átkozott kommunista

szellem mérgezte meg a köz
nép és az ebből kikerülő cse
lédek leikét, amelyvilágbolon
dit6 elveit üvöltve, kigunyoJja
és 111egtagadja az Istent. a
vallást, az erkölcsöt, a becsü
letet s lerombolni igy~ekszik

minden törvényt, minde~ te~
kintélyt, utotjára még" a tisztes
családi éleíet is; - mert csak

Kram pampuIi II

társaság.

Most jön F. Kiss Gábor
Szurke bajuszával
S treffert csinál könnyen
Angolos flegmávai.

Szabó bácsi jajgat
Rossz szemével nem lát
S pl'ecziz biztonsággal
Játsza a buzerát.

Podani testvérek
Keveset beszélnek
Biztos lökésűkkel

Hej de sokat érnek.

Haibach Bandi pedig
Mint.a ménkü csapkod
Ha ő lök, azt hinnéd
A menydörgést hallod.

Trafikos Marcz Miska
Nagyon ritkán játszik
Ami lökésein
Bizony meg is látszik.

Papp Vazul is megjött
Lök Pali módjára,
Fizet mint a köles
Ez már igy van nála:

Nagyon ritka vendég
A Pálinkás Miska
Hogy veszit vagy nyer-e?
Az neki kismiska.

Erős partner volna
Az Akantisz Lajos
De mert sokat beszél
Vele nyerni bajos.

Jó Szilágyi Péter
N~gyon akkurátus
Minden lökése jó
- Ha nem rontja a tuss.

Jó -preciiz játékos
Matyi, a ki Kálmán
Amikor ő lökdös
Kevés bábu áll mán.

(Jövő hélen befejezem)
Kr!X-Krax.

~~

érdemelte meg a kitünte....
tési.

Ennélfogva dijat nyertek
az estély közönségének
szavazása alapján: Mészá'"
ros Teca Uáncosnő) fara....
g'ó Ica (pillangó), Kádál'
Sándor (kukorica), Papp
Gábor (bohóc).

A jelmezbiráló bizottság
itélete alapján diszoklevelet
nyertek: Herter Juci (mé....
hecske); Schaffer Jolán (tél),
Madaras Katinka (libapász....
tor), Kruchió Istvánné (kék
frakk), Fekete Gézáné (hol ...
landi menyecske), Fekete
Ilus (szélmalom), Breuer
Lenke (szélmalom), Breuer
Ilonka (szivkirálynő), Der'"
kovics Anci (libapásztor).

A nyertes maszkokon ki""
vül jelenvoltak és csinos
jelmezükkel kitüntek: Vad
Rózsika DévaványáróI, (fe
kete csóka), Vad Bözsike

_Dévaványáról (sötét éj),
Papp Gáborné (bajadér),
Tóth László (indián nő),

Reschig Magda ~/lezőbe;

rényből (rege), Mészáros
Bözsike (tündér)," Ivlegyeri
Böske (GySC), Czulák

- Matild (GySe), Kőszegi

Lcís?:ló (pék), Ismeretlen,
alighanem Hauser Annus

(vörös indián), Kuricz Mar
gif (Pierette), Lányi Mária
(bohém), Petrich Gizi (ezüst
hal), Csapó' Panlli (ango!
miss), és Kruchió Margit
(arapy lepke.)

A végtelen bájos hölgy'"
koszoru és életrevaló ifju;
ságkivilágoskivirradtig rop'"
ta a táncot éi F a r k a s i n'"
s z k y Imre pompás mu
zsikájára, mig a társaság

,öregjei a Spitz és Weiszber
ger 'Pista üdítő italait és
pompás ételeit élvezve, a
fehér asztal méIIett találtak
hangulatos, kedvderitő SZÓr

rakozást.

GYOMAl UJSÁO

Sport-bál.,
Aki a babáját
Igazán szereti
AkármiIyenjeges esó esik
Mégis felkeresi, ..

Harctér után
'~ halál.

4 oldal.

A gyomai gazdatársadal...
mat ismét érz.ékeny vesz...
teség érte. Egyik. rokon'" Hogy milyen igazat mond
szenves,mindenki által tisz;.. a nóta, bizonyság volt rá
telt és becsült tagja: Pilcz a mult vasárnapi jelmez...
József, életének virágjában, estély, amelyet a gyomai
30 éves korában a mult Sport Club rendezett az
szombaton örökre elaludt. uri kaszinóban.

Megrendülve, általános Szakadt az eső, mintha
részvétte! vett tudomást dézsából öntötték volna.
egész Gyoma lakossága' a Olyan zimankós volt az
jó, szeretetreméltó modo'" idő, amikor jólelküembe...
rárói ~s szakértelemmel rek a kutyát is ölbe viszik
párosult szorg"almáról is.... ki ug'atni. És éppen' azok...
meretes fiatal gazdálkodó ban az órákban ciffrázta a
korai haláláról. ' dolgát legjobban az eső.

Sulyos: kinzó b~tegség amikor az álarcosbál kez
előzte meg a megvdltó ha... dődött.
láIt. Öt esztendeig szenve.... Mégis zsufolásig megtelt
dett a harcíéren a derék a terem. Mindenki ott volt
Pilcz József s mikor haza"" a ki oda készült, mert hát
szabadult, egyvégzetes kór, Aki ababáj6t
a tüdőbaj csiráit hozta ma- Igazán szereti

, I 'Akármilyen jeges esó esik
gaya . Mégis felkeresi,.,

Hiába való volt családja, ., ,
hozzátartozói önzetlen gon"" Ritka szep gyönyörüsé-
dozása. ápolása, hiába min- " get szerzett a szemnek a
den áldozatkészseg. Az el- llag~ tere~bellfel s alá
mult ~vben.Abbáziábavit- hulIamzó Jelmezesek tarka",
ték hozzátartozói. Ez az barka sereg"e.
ut egy kis enyhülést hozott A Sport Club, amelynek
számára", de a benne .Iap"" él testnevelé~ terén . igazán
pangó, makacsul pusztitó 'nemes, neh~z feladata van,
kort nem volt képes elfoj'" ,m~g lehetelegedve az ered...
tani s az végül is elvégzé m~IlnY,el, amely ugyerköl'"
élclőrlő. balálos munkáját. C~I, mllltanyagi szempont""

Özvegyén kivül szülei és boi semmi kivánni valól
kiterjedt rokonsáO' vala'" nem hagyott hátra. külö
mint a jóbarátok o~s ös'" nösen Jekintetbe véve a
merősök nagy száma gyá'" rettenetes id?jár~st. A S~ort
szolja korai halálát az iga- ~Iub me,g IS. erden:elI a
zán jobb sorsra predeszti'" t~mogata~t mlllt elsorangu
nál!' fiatal gazdálkodónak tarsada!ml és kuHuréí.lis té~
kinek beteg szivét egy esz~ ~yező, de megérdemli, mint
tendő előtt elhunyt kislá'" fll.:o.m érzékü estélyren de'"
nyának imádott emléke is zo IS: mely utóbbi erényé'"
egyre marcangolta. nek eppen a vaséí.rnapi ál",

Az elhunytban P i I c Z éll~C~S bál, a[ka~~á~ól adta
József, á gyomai német galans blzonYltekat, ami'"
kaszinó O'ondnoka édes fi- kor a kifüzötí dijakon fe...
át vesztette el. Iül diszokleveleket is álli'"

Temetése óriási részvét tott ki, ugy találvéí.n, hogy
mellett ment véGbe e hó a sok szebbnél-szebb jel~
28...án délelőtt 10 órakor mez közül nemcsak kettő...... u u . (ht.}

é~ él gyászkocsit a virágok '-ÁU;t~~~~;;;~~~---
özöne boritotta. f e i I e r 'f,Azt mondják, hogy, az uj A t d"k l '
Ernő ág. ev. lelkész szi'" íán,cok h ó d i í a nia k . " z mon Ja , 10gy a trafik#
vekbe markoló, magasröp'" En azt mondom, hogy' akik b,an csal< dohányt, szivart, meg

ezt m d"k k I' d CIgarettat lehet kapni ...
tü halotti IJes7 e'dbe.n 1)11'" on Ja, azo o it él'",_ n él k . . . Nem e~l"észen fedi ez a va~

csuzott a halottól; nem Merj nincsen szebb, mint a lóságot. M~rt a trafikban ka...
volt szem, amely szárazon . magyar tánc,. amiről bizonysá~ szinózni is lehet! Aki nem hi",

got fog tenni' a g y o m él i n ő- szi, kérdezze meg Marz Miskát.
maradt volna.. e g yl e t' márciusi m aa \T ~ re. J u TUske Béni.
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ug-y tud magáne;:tk hiveket sze...
rezni s a könnyen félrevezet,
hető tömegen uralkodni, ha
annak vad ösztöneif szabad,
jára eresztve, a törvényes rend
elleni rugdalódzásra uszifja..

Amióta a békeidőbeli "min
denes" házicselédből "háztar...
tási alkalmazott" lett, azóta
már nem lehet birni velök. S
habár a 'tudatIanságuknál csak··
a romlottságuk nagyobb, de
ct követeJődzésük annál telhe
tetlenebb és vakmerőbb.

Hogy hova vezet mindez és
mi lesz ennek a vége: annak
a jó isten a megmondhatója.

De annyi bizonyos, hogy ez
az egészségtelen és türhetetlen
helyzet már nem maradhat igy
soká.

A törvényhozás feladata lesz
egészséges, méltányos és mind
két oldalra nézve szigoru cse
lédtörvényt alkotni a. régi és
már elavult, de még mindig
érvényben levő mai cselédtör
vény helyett, de addig is, va
lamelyegészséges társadalmi
megmozdulás és szövetkezés
utján kellene társadalmunknak
ezen a baján valami képpen
segiteni.
p_~--

A "cuháré".
.- Levét Endrődrőt. 

Kedves Szerkesztő Úr.

A farsangnak vége. S
ma a nagybőjt kezdetén,
amikor a tegnapra, a far"'"
sangra visszapillantok : on""
kénytelenül terelődik gon""
doiatom a 'farsangi "c u 
h á r é k" (csuhárék) felé.

Régen a gyermekek ré
szére engedtek a szülők

délutáni kedves kis közös
szórakozást. Ez a farsang'i
mulatságok legbájosabb,
pajkos kis gyermekbálja
volt, hol a tipeg'ő . táncot
utánzó' gyermekek kacagó
jókedve - igazi farsangi
kis idill - a felnőtt ajkára
is mosolyt csalt s tiszta
farsangi örömmel töltötte
a szivet~lelket.

Ma nincs ilyen délutáni
gyermekbál. Ma a 12-15
éves iskolaköteles gyerme...
kek minden szülői vagy
hatóság'i ellenőrzés nélkül
tartanak estétől reggelig
tartó cuhárékat, honnan
sokszor a bor sem hiány~

zik s mindennapos a vere~

kedés. A káromkodás pe""
dig virtusos szükséglet.

Az iskola hiába inti, hisz
a szülő megengedi. Nem
gondolván arra, hogy' e

korában a legfogékonyabb
a gyermek lelke minden
irárit.

A zugbálon (cuhárén)
pedig mindent tanulhat a
gyermek, csak jót nem. És
az élet minaenért megfizet
ám! S a cuhárézó ifjuság",
ból kerül ki azután a ko'"
ravén könnyelmü ifju, ki",
nek olvasnitudását a röp""
irat teljesen kielégiti; a
lány, ki már 17 éves ko
rában öregasszony! Mert
a cuháré, a nyomait rába...
rázdálta homlokára!

Szülők értsétek ezt meg.
A hatóság pedig lépjen

közbe a jövő n'emzedék
érdekében s ne íürjön a
jövőben soha cuhár~k~t.'

<k. q.}

"Magyar Levente".
Ezzel a eimmel, a hazafias

érzés ápolását, fejlesztését cél",
zo szinművet irt Kávay Gáspár
tanitó, lapunk endrődi munka'"
társa..

A művet az endrődi levente
egyesület április 13~iki estélyén
fogják előadni az ottáni mű...
kedvelők, és pedig:

Iványi YIária, Giricz Mária,
Giricz Viktus, Timár Irén, Mé,
száros Etus, Uhrin Mihály, Hu,
nya László, Gyebnár János,
Novák János, Gubucz István,
Giricz Vendel, Németh Jenő,

.Szabó Tibor, Giric,z; Imre és
fazekas Ambrus.

A nag'y érdeklődéssel kisért
estély az endrődi ipartestület
pompás helyiségeiben lesz
meglartva.

Heti rigmus.
Egy párisi hires orvos
Neki fohászkodott:
Hogya nők miért kancsalitnak ?
Kereste az okot.
Mert az az egy holtbizonyos
Hogy ma sok nő kancsalit

, De az okát kitalálni
Nehéz dolog egy kicsit
Azt mondja a hires orvos
Ott az egyik nagy hiba
Nagy a kalap karimája
S hamis a nőnek zuzája
Százfelé néz egyszerre.
Ebből aztán következik:
Hogy a szeme ugrándozik
Ide-oda pislantgat
Csak egy helyben nem marad! . , •

*Édes, kedves szép hölgyeim
Én magukkal ugy vagyok
Az orvosra ily esetben
Vajmi sokat nem adok
S ha már muszáj kacsintani
Kancsalitson kis csibém
De oszt minden kancsalítás
Irányuljon én felém •..

(-s.)

~...
Istentiszteletek. A -reform.

templomban márc. 6-án d. e. 9
órakor prédiktíl Répás Pál ref.
lelkész. Az ágostai evan...
gélikus templomban délelőtt

9 órakor német nyelvü Isteni;
tiszteletet tart feiler Ernő

lelkész. A róm. kath. templom
ban reggel 9 órakoristentiszteJet
evangélium magyarázattai,
tartja Csernay Géza plebános.
D. u. D. órakor Iyttínia. .

Hirtelen halál. Tragikus
módon hunyt el C s a p ó Lász
lóné Rácz Mária gyomai ba'
romfikereskedő e hó, 2B...án.
Az éjjeli vonathoz kisérte ki
egy pesti vendégét az állomás"'"
hoz. Utközben egy éles sikol~

Iyal összesett és eszméletéh
vesztette. Kisérői bevitték a
közelben lakó Béres János
lakására és orvosért küldtek.
Dr sarkadi N a g y Pál azon~

nal megjelent, de nem tudott
segiteni, egy óra mulva Csa#
póné agyvérzésben kiszenve'
dett. Temetése nagy részvét
mellett ment végbe. .

Adófizetés. Gyomán február
hónapban befizettetett együt'"
tesen kezelt kőzadókban56.923
pengő 94 fillér, közmunkában
4;580 pengő 50 fillér. ebadóban
74 pengő 82 fillér.

.A gyomai Sportclub fárad
hilflana közönség .szórakoz...
tatásában~ Alig zajlott le a me#

. sésen sikerült álarczos bál,
niár április hó elején ismét

. nagyobbszllbásu miikeclvelői

előadásra keszüI.
Szünik a kanyaró. Hála az

Égnek, módunkban van jelen
teni, hogyanagyarányokban
fellépett kanyaró járvány szünő
félben van. A beteg gyermekek
legnagyobb része felgyógyult
s ujabb betegedések mind
szórványosabban fordulnak elő,

ugy hogy az elemi iskolák és
óvodák ujbóli megnyitasa irant
a főszolgabirói hivatal elót,'r,
jesztés tett az alispáni hivatal~

hoz.
Korhelyek öröme. A gyo

mai italmérők kérvényt intéz...
tek CI megye alispánjához, hogy
az eddigi esti 9 órai zárórát
hosszabbitsa meg 11 óráig.
Valamelyes ráczió van is a
dologban, ha tekintetbe vesz#
szűk, hogyBudapesten C1zéjfél
két órai zárórát kérés nélkiil
is hajnali öt órára tol ták ki.

Arat a csontváz~ember.

Ismét eltünt az élők sorából
egy kedves,' szeretetreméltó
gyomai születésü asszonyka:
Var g aGyőrgyné Szabó llon
ka, Az asszonykát Gyomáról
vette féleséglll Varga György
budapesti vasutas s a fiatalok

igen boldog házaséletet éltek.
S jött a szent pillanat, az édes
anyaság, amelyet nem birt ki
CI gyenge szervézet és a sze'
Iidlelkü asszonyka most hétfőn
egy budapesti kórházban örök
álomra hunyta le szemét. Az
eset általános részvétet keltett
mindenfelé.

Gazdasági teendők: Szán
tóföldjeinken a .tavaszi gabo,
nák vetését okvetlenül kezdjük
meg. A vetőmagvakat csáváz...
zuk. A réteket, legelőket meg
kell fogasolni, hogy ezáltal a
talaj szellőztetését előidézzük.

A többtermelés alapja az ok...
szerü talajművelés, a jó vetó#

. mag megfelelő fajta használata
és legfőképen a műtrágy~zás.

Kevés az uj pénz. Még
mindig nagyon sok koronaér~

tékü papirpénz van forgalom~

ban s a közönség sehogysem
tud hozzászokni CI kétféle szá'
mitáshoz Kivánatos volna, ha
pénzintézeteink nagyobbmenyi
ségű váltópénzt szereznének
be és hoznának forgalomba.

Országos tenyészál1at.
-termény és gépkiá1Htás. Az
Országos Magyar Gazdasági
egyesület Budapesten márczius
hó ,25~28 napjain országos
tenyészá \lat, termény ésgáp#
kiáíIi1ást, illetve vásár! rendez.
A KiálIitásza él vidéki gazda
közönség felár vasuti jeggyel.
utazhat. Ezek a fé1áron ked
vezményes jegyek a gazda#
közönség kényelmére Bácsy
és Társai Bankháznál már
elöjegyezhetök és kaphatók.

Tehénfejés zeneszó mel·
teU. Berthold franczia állatte~

nyésztő tapasztalatai szerint a
zene él tehenek idegrendszeré
nek élénkitésével fokozza il

tejelválasztást. Öt tehenet, ame-
.lyek előzőleg 3-3 hétig eg'yfor
ma viszonyok között éltek,
7#14 napon' át zene (felváltva
gramofon, hegedü és verkli)
kiséretében fejetett. A tejmeny
nyiség ily módon 6 és fél szá
zalékkal emelkedett.

Figyelem!
MegnyiHk a sofförisko1a.

A vármegyénkben közismert
szakember, Pfeiffer Albert már
cius hó 4-én Gyomán soffőr#

képző tanfolyamot nyit. A tan
folyam hatóságilag engedélye~

zett, s min! ilyen egyedül álló
vármegyénkben. Kellő számu
tanuló jelentkezése esetén q
vizsga Gyomán lesz megtartva,
mely körülmény nagyban meg'"
könnyíti a tanfolyam elvégzé
sét. Gyakorlati kiképzéshez 3
autó áll rendelkezésre. A tan#
folyam...vezető garanciát vállal
a vizsga sikeres elvégzéseért.
Az előadas a cserkész otthon
ban minden este 6-tól 8-ig.
Jelentkezni lehet a .,Hungária"
nyomdában.
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Filmszinház. -
Gyomán:

Az Apolló filmszinház folyó
hó 6-i vasárnapi müsorán a
vig'játékok királya ,,l<ohn és
Kelly" szerepel. Az amerikaiak
riluá lis bohózatnak kereszteHék
cl ezt a pompás. falrengctő

Kucagésl kiváiló zsáncrfilmet.
főszerc:p~ői qn' Zs ... és egy
Gój, s röituk kivül Amerika leg
jobb "jic.\cJÍSch'· szinészei. Csu:
pa vidám ötlet és nag'yszerű

fordulat ennek él n!mmek mine
den felvonáséJ, témájával és
alukiélival együJt és kii!önösen
stilusosan alkalmazkodnak az
exotikus miliőhöz Millálylst
ván pompás és merés? öljetei,
amcivck . minclen előadáson

hatalmas kaeagásra késztetik
a publikumot. Előadások 4, 6
és 8 órakor. "

hó 9-én estig.
1<isors01l nevét jövő heti sztl

munkban közöljük.
I.

GY011la és Vidéke tejszö
vetkezet f. évi március 6-án
déJutim 2 óriJkor a gróf Tisza
István ut 400 házszám alatt
rendes évi közgyülését tartja,
melyre tiszte1cttel meghivja az
igazg'atóstlg" a szövetkezet Jag':
jait. Tárg'ysorozat: 1. Az igaz
gatóság és fc!ügyelőbizottság"

jelentése. 2.· Alapszabálymó
clositás. 8 §. A belépő . tag' a
bQ!épésnél egyidejüleg' köteles
a birtokában levő minden
egyes tehén után legalább egy

ték meg" helyesen, kik közül
sorsolás utján Wag'ner Józsefné
urasszony és K. Nagy Sándor

nyerték el a jutalom dijul kitüzött
szépirodalmi műveket,melyek a
kiaclóhivalalban átvehetők.

A helyes megfejtők között
hetenként két értékes szép
ir0dalmi könyvet sorsolunk ki.

Beküldesi határidő március

Képrejtvény••

Tréfás esetek.
. Aminthogy igaz is ...

Az· alkohol ellenes lig'a .eg'y
kiküldöttje nagy szónoki· hév
vel fejtegeti egy népg'yülésen
az alkohol káros hat(lsát. El
mondja, hogy az alkohol a
szervezetet tönkre teszi, a csae
ládi békét fcldulja, öi.i~re esá
bitja az embereket stb...

A hosszu beszédbe mrel
Illetlen ha.ng·on szól bele egy I
hallgató:

- Hát ki a ménkünek kell
az az alkohol?! Jó nekünk é1

pálinka is! ...

A nagy szeretem.

E I l a: Ugy hallottam, hogy
te az első pillanatban megsze:
retíed a vőleg'ényedef.

Ma rg' i t: Hát lehet ezen cso
dálkozni? Hiszen először a
saját autójában, a saját öteme
letes palotája clőH pillantottam
meg'.

Az eheteHen leves.

Egy előkelő vendéglőben.

amely pedig" hires a jó kony~

hájáról, harag'osan kiabál egy.
vendég:

- Ezt a levest nem lehet
meo'enni!

A főnök sietv", Johol a ven
déghez és udvariasan kérdi:

- Mi baj van nag'yságos
uram?

- 'Mi baj? Az, hogy ezt a
levest nem Jehet meg'enni!

- De hát miért nem ?
- Mert nem adtak kanalat!. ..

Hostar.

Rejtvény Inegfejtése
A Gyomai Ujság 9, számában
megjelent rejtvényeink helyes

. megfejtése:
1. Többé kevésbbé.
2. Esztelen ószeres.
A két rejtvényt többen feitet-

GYOMAI UJSÁG

A Korona bálja. Kevés mu
latság sikerült olyan fényesen,
mint a Korona~vendéglő febr.
28-iki bájja. - Bár mindenféle
mulatság'ok voltak, a· Szabó
Imréék Korona~veÍ1déglőjezsu
foJásig megtelt táncoló ifjuság
gal és ezek kisérőivel. Fényes
bizonyiték ez amellett, hog'y a
"jó borriak nem kell cégér" és
hog'y a Korona-vendég'!ő eg"yike
a leg'népszerübb szórakozó
helyeknek Endrődön.

Vakmerő betörések Déva
ványán: Az elmult héten egy
betörőbanda működöít Déva=
ványán. Ozletekbe és magán
lakásokba tör!Qk be és igen
sok, értékes holmikat vittek
mag'ukkaL Az ottani csendőr

ség ug'y véli, hogy valamelyik
fővárosi zsiv-ánybanda tagjai
vendégszerepeltek, amit való
szinüvé tesz az is hogy a be

törők Gyoma felé menekültek.
Minden intézkedés megtör
tént, hogya fosztogató banda
tagjai mihamar kézre kerül
jenek.

Leventék estélye. A déva~

ványai levente egyesület mu1l
szombaton· műkedwfői elő

adással és tombolával cg'ybee
kötött táncvigaImat l:endézett
a Munkáskör helyiségeiben.
Egész Dévaványa és környé
kének közönség:e ott volt ezen
a bálon, amely duskálkodott a
kaeag·tató, hang'ulatkeltő tréfák
ban. Nag'yon mulatságos volt
a csunyák versenye. kiemel~

kedő Súlm a (julásesoport be
mutatkozása". Ma este meg'

ismétli az előadási a l'tíradhat
lan rendezőség.

Lapunk dévaványai mun
katársai. Jóleső érzéssel
adunk hirt arr61, hog'y Déva,
ványáróI lapunk munkatársául
dr. Papp Jenő orvos urat, tlldó
sitóul pedig' Pirker István urat
sikerült megnyernünk. .

A dévaványai íparosifjak
lila este nagyszabású álarcose

bálatrendeznek,ahol a legszebb
és legcsunyább maszkok szép
jutalomban részesülnek. Az
előjelek mutatják, hogya ke
délyességéről már előbbi évek
ből ismeretes mulatság kitünően

fog sikerülni.

Utcarendezés Dévaványán.
A szépen fejlődő Dévaványá
nak rég'i óhaja d gyalogjáró ren
dezése. Mint értesülünk, Hatzl
hoffer ferenc, a község fójegy
zője a kél?viselőtesfüleltel kar
öltve azon fáradozik, hogy
egyelőre Jel;ralább a főutak

gyalogjárói mielőbb betonbur
kolattal láttassanak el.

6 oldal.

Endrődi és Dévaványai
hirek.

lapunk Ji"észere felvesz

ÖZV. Hrabowszky lajosné
könyv- és vegyeskeresk.edő

ENDRŐDÖN.

Az endrődi datárda es
télye. A mul bó 28 3 án farsang
utolsó napján az endrődi ipa
ros dalkör nagyszabásll mű'
kedvelői előadást rendezett.
Szinre került .,Tul a Nagykri~

vánon" c, poetiku53 szindarab,
amelyben minden szereplő iga=
zán dicséreíetes buzgalommal
és szinészi rutinnal járult hm'zá
az előadás sikeréhez, Különö#
sen kivaltak az amatőr sziné~

szek közül Varju Irénke, Ku
rilla Ágoston és Hcgedüs Elek,
A kitLinő rendezés Komáromi
Antalnak válik dicséretére. Kü
lönös érdekesség'ct adott az
estélyriek, hogy az előadás

utáni tánchoz a mi kedvenc pri
másunk, Farkasinszky Imre
szolgáltatta a zenét.
Endrődileventék farsangja.

farsang utolsó napján az end
rődi levente egyesület három
helyen rendezett táncmulatsá
got. Kettő a kertekben, egy
Endrődön zajlott le s mindhá
rom mulatságnak óriási közön
sége volt.
Endrődön 'a Korona moZ~

góban e hó 6~án vasárnap
szinre kerül"V ARIETÉ"clráma
9 felvonásban főszerepben:

Putty Lia és Emil Jamíings.
Szivhczszóló képek egy regé
nyes szerelemről. A bámulatos
cirkuszi ieIenetek az érdeklő

dést a végsőkig felcsigázzák.
A műsor kiegészítve kacagtató
vig'játékkal és I-Iiradókkal.

Lapupk endrődi munka
társai. Örömmel regisztráJjuk
a hirt, hogya "Gyomai Uiság"
endrőcli munkatársául J<ávay
Gáspár tanitót, rendi?s tlldósi~

tójáu\ pedig Urbán János köz
ségi iktatót sikerült megsze
reznünk.

PerselY1::örő diákok. Sajnál
. lato~ és mclyenclszomoritó
eset tartja izg'alomban Endrőd

község' polg'ársáftá1. Az utóbbi
időben rájottek, hogy az cnd~

rődi katholikus templom per~

. selyét vakmerő módon és
rendszeresenmegdézmálják. A
tettesek kézreketités'ire minden.
intézkedés megtörtént s az.
eredmény meg'döbbentő. A
perselyfosztog'atást . serdülő
polgáriskolai diákok követték

. el, még pedig - amint a nyo
mozás l<ideritette ~ már niásfél
év óta. Az ellopott pénz köri.iJ-
belül három millió korona.

.\ ••••••••••••••
~
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TELEFON
22 SZ. A FI yoma. TELEFON

22 SZ.

T ár§ds viszonyban End:!'ödön. V d. s z k ó M i h al y es T cá :Ir S ca i céggel Telefon 12.

fakereskedök

\Vi\GNER MÁRTON és F I A IMezőberény
és beton vállalkozók.

TELEFON 23.

Telepeinken állandóan raktáron tartunk minden méretben és minőségben fürésie!t és faragott épüJetfát, hasáb, apritott és fenyő tüzifát
és akácfaoszlopot. Bognálf'ok ré§zéJire: kőris, szíl és akácrönköt, kőristalpat és küllőt, kőris hasábfát és nyárfarudat. - A leg....
jobb minőségü porosz szenet és porosz dió kokszot, retorta faszenet, mely anyagokat wagontételekben is bármelyallomásra szállitunk.
M.Á.K. cementet, meszet, dunai és körösi homokot, kőport kátránypapirt és szigetelő lemezt. Sodrony szeget. Burkoló téglát
minden nagyság·ban. Műtrágyát minden fajtában. 6yártunk: 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-váJyukat minden hosszuságban. Műkő sirkeritéseket és sirszegélyeket tetszés szerinti méretben.
V AUalunk.:: Betonok, járdák, keritések, vasbeton oszlopok és "H u n g á r i a" fonatu kerítések, lépcsők, valamint minden e

szakmába tartozó beton és műkő-munkálatokat.

/kiváló izléses
miJvirág-csokrok

megrendelhetők

.Birónál.

A.I k. él I Dl. i ajándékul,
....

névnapokra,

lakodalmakra stb.

Kovács János
Gróf Tisza István uti
kereskedőnéllapunknak

szóló hirdetések és elő

fizetések fö Ivétetnek.

asztalos-mester tudatja,
hogy Cyomán, Petőfi-ut

785 hsz. alatt, raktáron
tart különféle keményfa
hálószoba b u t o r o k a t,
egyszerübb olcsóbbat
ép ugy mint egész

finomakat.

Szabó Albert

tetszés szerinti sürüség'
ben és magasságban

r o z s d a li eII t es
drótból

legolcsóbban I
b esze...

r ez
h e--
tő

~ Fo Kiss Gábor!
IszitásmesternéL Deák f. II 19·1

'7' .......7VM •

rótkerités

FÖIdbirtokosokI
Gazdák I

A BÁCS)" és TÁRSA!
BANKHÁZA

FÖUH1ERTOKOKRA .5 éve§
K-atvéJ11i.Y kÖR<l:§<9D.$Jk.d: :tf'!!>llyó
~H báE)I!lu~l-y naqy ö95zegig

évi netti!>

8 ~l~~ százalék
~

kamat mellett,
Má.5mJ.tt ifentáUó dilT'áqább
kÖ.il<i:!!i®IDl@Ket :m:neqhb ASll."a
d.:loJlJl.lm.al kifhétüll1l.k.. Bgveiblb
fell.vI1ld.qlo§itás a B do lill. k

helyiségében nyerhető.

~~~~rn~~~~~~~~~~~~~~~~B~~~~~~m~m~mmREm~Ee.D•••••~

i S L ERT i
i v§lianys:zerelő és műszerész GYOMA. I
i Rill'ii ' ll· }. k· Iparvállalatok, uradalmak és lakó· I
~ L ifa. a. O 0 házak vHlanyvilágitás, rádió, telefon I
! .. és villanycsengő berendezésének szerelését és
~ ~. javitását. Villanymotorok szerelését és javitását. I
i .:1J~ \(illanyvasaJó, rezsó, főző, orvosi műszer, var~ I
~ .~ r6gép, ker<f:kpár és gtamafon j a v i t á s o k a t.

~ R··a·kt?iron 4-?'1~tok' Rádió ~nt~nna ?nya. t! - u l lU I • got, eros es gyonge- !
~ <ll,:' áramu cikkeket és huzalokat. ~Tun9sréln:a.~ I! *' ;~~:~::~::á:~ó~tkka:z~~~h%~n:e~ ;~~~:Zn~ I
! •.. kivitelben.· Varrógip olajat és alkatrészeket.

i Aki végzett munkáim ll1rgbizhCitósógát és szolid üzleti eljárásaimat i
! nem isrnerné, információt kaphat él hozzá legközelebb levá vagy
il bármelyik uriháznál. F:érem az. ige!l tisztelt gazda és iparos közön~ I
! ség szives pártfogását is. N Az igen tisztelt kerékpárazó ifju barátaimI figyelm ét már most felhivom, hogy a szezon kezdetével . I
Ili egy szoliddbb kell'ék:p,ául" lköl4:§~nzöt foqok nyitni. 11II

~~Eaa~~~~~geGB~~~~~~~~~~~~meB~~E.~m.g •••IIII••••1lll1IIINi

~
volt <IlI.1t6gyári mijvezetö ~

Magyarország egyik leg- ~

öregebb aa.itószakembere. I
Autó tanfoiyama. i

Előkészit

ugy elméletileg vala
mintg·yakorla1ilag· g'orancia
mellett ura.kat és hölgyeket
a gépkocsivezetőivizsgára

Jelentkezni lehet
Oyomán él

"l-lungá.ria" nyomdában
egész nap.

Minden, a GYOMAi UJSÁG-bal'1'
közölt publikáció él községházáfl
is kihirdettetik annyiszor,. ahány
szor a publikáció közöltetik.

ba vágó munkát. Ta.karéktUzhelyek,
b~rakott sparlheU:ekhez ajtók, sU
tők, rámái<, llsskemel1ceajtók a
legegyszerübbtől a legjobb kivitelig
állandóan raktáron. Fürdőszoba be
rendezéseket szakszerüen készil,javit
és szerel. l{öHségvetéssel dijmentesen
szolgál. IvIinden nála készitett munká~
ért jótállást vállal. Kedvező fizetési
feltételek. .
SO~lN M. és TÁR5tlJ békéscsabai

gőztéglagyárának. hornyoIt cserép
gyártmányainak, lerakaja Gyomán
GROSZ ZOL7).\N fakereskedö va·
suti telepén, Endrődön a fatelep en.
Eladás gyári árban kedvező fizetési
feltételek meilett a cég gyomai és
endrődi irodájában.

Papp Vazul ócskavas, használt bu·
tor és fémkereskedő, Gyoma, Jókai M.
(Dohány) - ucea 837. tudatja a nagy~

érdemü közönséggel, hogy nálla a leg~

jutányosabbárban lehet kapni susz~

ter, szabó és női varrógépeket, zongoN
ra, gramofon és hegedű, szeeskavágó~

darálók, egy szobabelí butor, sublót,
. gyermekágy, mázsák, hintóféderck, aj~

.lók ablakok. kertiszerszámok, függő._

és asztaliIámpák legnagyobb válasz=
tékban. kis kézikocsI. ruganyos vas·
ágy, hévér járgány, sporheIt, kályha,
eszlergált függönytartó, drótkerités

.. bármilyen méretben. Az eladott áruk
értél,e gabonában is fizethető. Ugyanő

vesz mindenféle ócskavasat, rezet, ól N

mot, cinket, törött gépeket. hasznave~

hetlen rádiókal, rongyot, csontot, su~

badarabot, és bármilyen üvegeket.
[{önnyű kél lovas 'stráfkocsiján min;
dennemű kisebb fuvarokat olcsó :dij~

szabás mellett vállal.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők. festett butorok, dió, eper és
bükkfa Lihuzós ebédlő asztalok, mo~

dern bükkfa é" hajlitot/ székcIc virág~

állványok. konyhaberendezések és
vasbutorok. sodronyágybclétek állan
dóan raktáron vannak Vata" Gábor
motorerőre berendezett aszta'los iOélf=
telepén Gyom án, I(ossuth Lajos {\cea
737 szám. Ugyanott épUietaszta!os
mUl'Ilkák jutányos árölii megrendel-
hetök. .

PUBLIKÁCIÓ.

18 százalékos szuperfoszfát műtrá

gya Wagner Márton tiainál Gyomán
már kapható.

Pfeifer József kőmüves. Elvállal
minden épitési munkalatot, kisebb~,

nctgyobb átalakitélst, valamint bár
milyen épület javitást. Lakik: Tompa
Mihály (Iskola) utca &'\6 szám alatt

Beinscroth . testvérek H l;) r t h ':!
Miklós ut 1100 számu háza sza
bad k·ézből eladó. É r t e k e z Iri i
ugyanott.

GROSZ ZOLTÁN 'fatelepein : Asz=
ta!osoknak: minden méretü gőzölt~

biikk. Bognároknak : mindenféle
szerszámfák, ú. m. kőris, szil, akác~
rönkök 40 cm. vastagságban, bükk
hasitvány, stb. állandóan kapható. 
Egyben értesiti a gazdaközönséget,
hogy vetőgépek két évi hitelre tetszés
szerinti részletekben készpénz árban évi
7 százalék kamat mellett kapható.

HUGYECZ LAJOS lakatosmester
Gyoma. Temető ucca 572 elvállalja
takaréktílzhelyek és sirkeritések
készitését és javitását, kályhák Char~

JoUe béJelesét és minden e szakmá-

A gyomai Alsórészi 48...a s
Oivasó Egylet vezetősége egy
régi jégverem lebontására és
egy uj jég·verem felépítésére.
válialkozót keres. Zárt áraján~

lalok már..::. 15=ig· ugyanoda
beadandó.

200 koronás üz!etrészt jegyez=
ni és felerészben befizetni, mig
a fenmaradó felerész [",'gké=
sőbb 6 hónapon belől egyen
litendQkL Ugyancsak köteles
a taga belépéssel egyideii.ileg·
üzlctrészenkini beiratási dij
fejében 20 ko~onát befizetni.
E helyett lesz 8 §. A belépő

tag a belépésnél legalább eg·y
2 pengős üzletrészt jegyezni,
mit azonnal tartozik kifizetni.
A beíratási dij nag-yságát min~

denkor ·az igazgatóság €Ilia·
pitia meg. 34 §. Az igazgató
ság 5~ 12 tagból áll, aki;';'et a
közgymés szótöbbség·gel há~

rom évre választ stb. E helyeit
lesz 34 §. Az igazgatóság·
3-5. tagból·á:Il,- akiket a köz
gyÜJésstb. 37 §. A felügyelő ...
bizottság' 5~7 ·tagból' áll, ki
ket a közgyülés stb. E helyett:
37 §. A fe!ügyelőbizotíság 3-5
tagból áll, kiket a közgyűlés

l -
stb. 3. Uj tisztikar meg'válasz-
tása. 4. Esetleges inditványok.

)iyó
n a

és
aiak
?lték
r,rctő

met.
egy

.Ieg·
:::::su=
;zerű

min=
l és
ösen
lk az
y lst
I!etei,
láson
ztetil\.
4,6

Izül
:fné
dor

lött
?k él

--

-jszö-:
6-án

Tisza
alatt

tartja,
ja az
?t tag·~
. igaz
ottság
llymó
tag· a
öteles
1inden
lb egy



"I
EI,
Ell
Ell

,i

1927. március 6.

Szerke§ziésért és kicadásért

felelős;

WAGNER MARTON

Lcapk.iadó I

"H U N G A R I AU
köny,,"nyon1.dcai :rn6intézet.

A ....RIiA rt

Hirdetési szelvény.

Minden előfizetőnk és olvasónk
aki 10 ily szetvényt szolgáltat be,

diitalanul közölhet egy

publikációs hirdetést.

....................................., .
: B· o'n a'l házilag készül'nek, tetszés :
.. If szerinti szép kivitelben és •
: nagyságban, izléses kiállitassal :

: sirkoszoruk művirágokból. :
.. Temetésekhez szükséges •

: művirágból készült csokrok :
: a Ieg i z Iés e s e b b kivitelben bármikor i
: haphatók. •

••............................~ .
~~~~~~~~~~~I~I~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~WA~~ ~
~ ~
~ ti:

B ALLANDOAN ~/
~ ~11~
~ ti: III

~ KATON GYULA;
- kereskedőnél ~
~ ~'
~ a legjobb italok a legolcsóbban. Finom tea~rum, Likőr, ~
~ ~.~
~ Barack, Szilva st~_ pálinka nemüek szabadon ~

~ ~.~~ kb:nérve és pohaI'ankint. - Továbbá a ti:
~ , ~
~ legIinomabb Brazillia és Kuba-rum, Magyar konyak ti:"'1ll

~ (Medicinal), Császárkörte, Angolkeserü, likőr stb. ~

~ zárt palackokban is kapható. ~ .

~ Saját tölté§ü jó d§ztali borok ~

~~ Kadarka,Rizling, a legismertebb legfinomabb Palugyai ~
~~~ pa.lackozott borok u. m. Badacsonyi 1918 évi, ~
"II ~

~ Ezerjó, Kövidinka, Zöld rizling és Vörös Burgundi, ~
~ ~
~.~ Szekszárdi borok. ~ .
~ ~
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*" POLITIKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETfL'AP*

Harsányi Pál
ealperes.

Amig egyetlen magyar sziv meg dobogni tud, - -amig
egyetlen csepp magyar vér megmozdulni képes lesz: 
március tizenötödike mindig ünnep marad és mindig a sza""
badságnak ünnepe marad!

Az ezredéves magyarságnak boldog békeéveiben a nap
sugaras öröm verőfényébenünnepeltünke napon, - a meg""
vérezett. megszakgatott magyar életnek mai szomoruságában
pedig magyar hittel, magyar imádsággal .nézHnka fénylő

multba, hogy magyar reménységgel tudjunk tekinteni a jö
vendőbe!

A márciusi ifjak, Kossuth, Petőfi, Jókai fénylő, felröppenő
üstökösei voltak a magyar szabadság örökkévalóságának, 
- a "Talpra magyar" prófétai üzenete volt a szabadság
ban élni akaró magyar géniusnak, - és a szétszórt csontok
megelevenedéséből feltámadott első magyar nemzeti hadse
reg, mely oroszlánoknak bátorságával küzdött életére törő

elleneinek megszámlálhatatlan sokaságával, már itt e földön
a megdicsőülés és halhatatlanság magasságába emelkedett:
és mig magyar föld és magyar sziv lészen, ennek az időnek

a káprázata nem is homályosulhat meg soha!
Ma is végig viharzik a felvidéken az ezt megtisztitó

Oörgeynek fergeteges lelke, -, ma is elsuhan a délvidék fe
lett Klapkának, Damjanichnak velőt megreszkettető itélete,
ma is kikél segesvári sirjából Petőfinek tüneményes, tüzet,
lángot szóró nagy élete s mindezeket átfogja Kossuthnak
varázslatos egyénisége,' hogy megreszkessen észak-kelet-dél
és napenyészet minden e szent földet megraboló népe, mi
pedig a bizonyos hit reménykedéseivel ünnepeljünk mondván:

A magyarok Istenére
Esküszünk
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

II! ~""r I
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A lap szellemi és anyagi részét illet4
minden megkerdés

uH U N G A R I AU könyvnyomda
eimére kUldend6.

Lapzárta P ÉNT E K, déli 12 óra.
Megjelenik minden vas'rnap regget.

társszerkesztéS :

FeleléSs szerkesztéS :

HATOS TIVADAR

WAGNER MARTON

SzerkesztéSség és kiadóhivatal

"H U N G AR I A" könyvnyomda
G y o m a, PetéSfi-tér 2.

EléSfizetési ár negyedévre 1 pengéS SO fillér
Előfizetésiár fél évre 3 pengéS 40 fillér
Előfizetési ár egész évre 6 pengéS.
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Nagy rémület támad
A 'Ióészkibic megjött
Az asztalnál megáll
Akantisz - a görög.

Utoljára hagytam
A ]6 elnök urat
Aki mint hO néző

Fölségesen mulat

V~nnak még ök sokan
De majd erről máskor
Hogyha hamarábl:? nem,
Jövő aratáskor! ...

(Vége.)

Csöndes dákó-vitéz
A Tischler Perei
Jálsz6társaival
Nincsenek perei.

A Fekete Endre
Kedélyes játékos
Mikor nem biliárdoz
Rendszerint lakatos

Kár, hogy hiányoznak
Fazekas és Mónus,
Két kozákkal gyérebb
A nagyszerU kórus.

Jön ám Csapó bácsi
A kedélyes kibic
Jó, vagy rossz a lökés
Neki mindenik vicc.

Uj tag Bartolf Miska
Most állt csak glédába
Matador Beinschrothnak
Méltó versenytársa.

Krix-Krax.

Munkakönyv nélküli
épitőmunkások.

Az elmult esztendők során
az épitőiparban meglehetősen

elharapózott az· a rossz szo
kás, hogy egye" épiiési vál
lalkozók oly munkásokat al=
kalmaztak akiknek nem volt
egyáltalán munkakönyvük.

Ez az eljárás ellentétben van
az ipartörvény intézkedéseive!,
amely kivétel nélkül az összes
iparokra előirja, hogy segéd
személyzetét csak munkakönyv
kiváItása mellett lehet alkaI..,.
mazni.

A munkakönyv kiváltásáért
az iparhatósággal szemben a
törveny értelmében a munka:
adó felelős, miért is maguknak
a munkaadóknak eminens ér
dekük, hogy csak olyan mun
kásokat alkalmazzanak, akik
munkakönyvvel vannak elláJva.
Ellenkező esetben az_ iparható
ságok akár feljelentésre, akár
a másként tudomásukra jutott
esetekben tartoznak a munka;
adok ellen az eljárást megin:
dítani.

Krampampuli
társaság.

IV.

Veszélyes ellenfé!
Sovány Peier Ádám
Sok jót csinál s rosszat
Nagyon ritkánád ám.

Mosolygós Szűcs péki.ink
Megnyomná a gombot
De mivel nincs állás
Ez okoz nagy gondot

S minthogy állása nincs
Nagyon lassan halad
Igy legtöbb esetben
Benn a szószban marad.

1927. március 13.

A megujhodni vágyó ma#
gyar életnek olyan két bár..,.
sonyos virága ez, melyek#
hez még közeliteni is csak
az imádság áhitatával
lehet, vagy pedig ugyis
mondhatnánk, hogy a meg""
ujhodni vágyó magyar élet=

nek olyan két sziklavára
ez, melyekhez csak ugy és
akként kell közeliteni min""
den magyarnak, hogy mi..,.
ként tudná ezt még- erő""

sebbé, . még' szilárdabbá,
még nagyobbá tenni.

Mégha itt-ott előfordul

nak is nehézségek, melyek
kisebb és nagyobb gazdái..,.
kodásoknál ,kétségbevon=
hBtcitlanul jelentkezhetnek,
le kell küzdenünk e nehéz~

ség'eket megg'ondolván,
hogy ilyen hazafias és ka
tonás szellemben nevelő

intézmények fejlesztése .és
felvirág-oztatása nélkül nem
egy délutáni gaidálkodá""
sunk, hanem az egész ma""
gyal' jelen és egy remény""
lett boldogabb és dicsőbb

magyar jövendő hanyatlik
romba, hol azután ott, hol
sirjaink domborulnak uno=
káink nem mondhajják el
áldó imádság' mel!ettszent
neveinket.

Bizony méltó és nagy el..,.
ismerés kell, hog'y illesse
mindazokat, kik ilyen nem..,. I
zetépitő törvényt megalkot
tak, - méltó és nagy el;
ismerés kell, hog-y illesse
mindazokat, kik leventéink
oktatásával a mag-uk idejét,
munkáját, és fáradtság'át
áldozva immár évek, óta
anny{ hüséggel foglalkoz:",
nak, - és méltó és nagy
elismerés kel!, hogy illesse
mindazokat, kik mint le
ven ték ugy gyakorolják
magukat, hogy fnéltó uno=
kái legyenek a magyar
szabadságban és dicsőség""

ben élt elődeinknek !
él Gyomai Ujság
szerkesztősége.

,~ l t +. 11111
~ even e ug-yro •

GYOMAI UJSÁO
=

akulatura papir
kilónkinti eladása legolcsóbban kapható a

"Hungária" könyvnyomdában.

Lapunknak elmult heti
szárvaiban közreadtuk Pikó
Béla földbirtokos urnak
azon inditványát, melyet ő

a községi képviselő testü..,.
lethez nyujtott be azzal a
nemes célzattal és hazafias
gondolattal, hogya tör""
vényhozás meglátván a
gyakorlati élet utjain elő

ötlő nehézségekeJ-, - igye~

kezzék ezen bajokat kikü~

szöbölni és a levente in
tézményt a megujulni tö""
rekvő magyar életnek csak..,.
ugyan éltető erejévé -tennL

Semmi kétség nem fér
ahoz, hogy az inditványo~ II

zó mag-a oly markáns
eg-yénisége azélni, dolgozni
és feltámadni akaró ma
gyarságnak, ki mindent ja#
vára kiván" t~ni a szebb
és boldogabb, az ezred
éves határok között meg'
épülendő magyar életnek.,

Semmi kétség !lern fér
ahoz, hogy éppen az in..,.
ditványt tevő lángoló lelke
és magyar honszerclemtől

izzó vére kiált fel bosszuért
az égre azérJ- az ig-azság=
.talanságérl, hogy eg-y ez""
redéves mag-yar ku1tura és
fénylő dicsőség' után ma
kincses Kolozsvár, Kassa,
Szabadka és Pozsony vi~

dékén raboló ellenség' sze11t#
ségteleniti a szent és mind..,.,
örökké való magyar földet.

Éppen azért, hogy min~

den félreértésnek még' a
leg-paránYibb árnyéka is
elvétessék. tartozunk ki# I
emelni, hogya magyar
törvényhozásnak oly, sok
és elévülhetlen nag'y erde""
mei és munkái között, me
lyek á.Ital uj épületét akarta
felemelni a romok, felett a
magyar életnek, a két leg""
szebb, csaknem azt mond
hatni tüneményesen szép
alkotása

:1. a magvar vitézi rend

2. a magyar 1evente in~

tézménv!

2 oldaL',

f
Schrőder János.

Búc~rú ....
(Schrőder János ha:lá!ár~,.)

Édes jános bácsi
Jó öreg barátom
Jóság'os orcádat '
Többé mé1r nem látom
A földi lét belyett
Égít választottál
Oh be nagyon mélyen
MegszomoriJoftál'! ...

I-Iatos Tivadar.

4.z Uri-kaszinó épületén fe..,.
keteYzászlót lobogtat a szél ...
Az Uri-Kaszinónak halottja van.
Olyan halottja, aki után min:
,dellkinek, társadalmi és fele~

kezeti külömbség nélkül, sa:
jogva fáj a szive'.

",,' Gyorsan, mint a villámcsa
pás, s~águláott a szomoru hir,
hogy", meghalt S c h r ő d lZ (

, ,János! . .. A vég'telen kedves,
szerény modoru Schrőderbácsi
iH hélgyott bennünket nagy ke
serüségben, igaz őszinte bá
natban.

A barátságos, általánosan
tisztelt kedves öreg ur, aki már
évek óta kinzó asztmával küz
ködött, nem tudta elkerülni a
divatos spanyolbeteg'séget,
amelye a leggondosabb hit:
vesi crpolás dacára is felőrölte

az elgyengült szervezetet.

Hogyan fogjuk megszokni
tudni hogy őt ne lássuk ma;
gunk között? Hogyan fog obed
telni élZ a nagy iir, amelyet tá..,.
vozásával hátrahagyott a hű,

szerető hitves, a rajongó gyer
mekek, rokonság, megszám:
lálhatlan jóbarát és ismerős

lelkében?
Aranyos kedélyü, jó János

bácsj! Te itt hagyhattál ben;
nünket, de a mi emlékezetünk
nem hagy el téged soha. A te
rokonszen ves, nagyon tisztelt
alakoc1at mindig látni fogjuk
lelki szemeinkkel. Itt fogsz te
állni továbbra is miközöJJünk;
akik nem tudunk, nem akarunk
belenyugodni a te e]veszJé;
'sedbe.

Gyönyörü, langyos tavaszi
időben ment végbe János bácsi
temetése. A gyomai társadéllom
szine;java jelent meg a gyá
szos háznál s könnyező szem:
mel álita körül él ravatalt, ame;
Iyet a virágok özöne boritott.,
A gyászolók és 'részvevők

nagy tömege kisérte ki gyalo..,.

gosan és hosszu kocsisorban

ut61só utjára a kiváló keres:

kedőt. szerető férjet, apál és

minclenki által tisztelt és n~gy

rabecsült jóbarátoJ.

,Legyen csendcs pihenése!
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Legyünk kint
a vizből.

... Gl'yerünk a furávOiill....

Előre bocsátom, hogy
halavány dunsztom sincs a
a vizügyekhez és amikor
ilyen témáról irok, csak
ellenállhatlan ujságirói ösz#
tönömnek teszek eleget,
amely meg-követeli, hogy az
ujságiró minden Iében ka
nál legyen.

Lehet, hogy okos dolgot
fogok mondani. Ez aztán
merő véletlen. Lehet, hogy
bolondságot firkálok. Utób=
bi esetben legfölebb sike
rült hUl1lorizálnom.

.Ámde az is igaz, hogy
láttam már oIyaneseJeket,
amikor q::'Y laikus vélemény
praktikum dolgában alapo
san lepipálta a szakvéleg
ményt s lehet, hogy ugy
bolcndjé1ban, eg'észen vén ~

I Ictlcnül én is fején találom
a szög'et.

Hát miről is van szó
voltaképen? Arról, hogy ~

holt E,örösnek cgyik felét
élelmes kereskedő szellemü
egyének I\iszivaJtyuzták. Ez
merdörtént, nem lehet visz~

sz,lcsinálni, ha akarnók
S2m, hátha még' nem is
akarjuk.

Ám én ugy félfüllel olyas-
mit hallottam, hogy még
1886..-!xm éppen a kishi d
Holler-felőli egyik pillérjé=
nél a község' próbafurást
vég'eztetett. Hajói tudom,
Izsó Sándorkulfuró vé#
uezte ezt a," vizfakasztó<:7

munkát. Mégpedig nagy..-
szerü eredménnyel, mert
pompás, 54 fokos . meleg

gyógyviz fakadt 'afjJr6s

nyomán." ..
liogyakkor miért ·hagy

ták abba a dolgot,.\fi'e.m
tudom. Nem is kutatom.
De most, hogy éppenon-"
nan kiszivattyuzták a vizet,
hát arra g'ondoItam, nem-e
volna okos dolog, ujabb
próbafurást tenni, ele nem
egy, hanem 3-4 méterre.
Hátha még nagyobb foku
meleg', ártézi gyógyvizet
tudnák kics~lni?

A községnek van kuffu-

K Ő N I G S T H A LI MR É N É
divatszalonjában, Gyomán.

KobOZa

* Szülővárosa Levente ifjuságának ajánlja a szerző.

Már(:iu8'lj~ére~

Levente

Letépem lantom minden hurját
S fonok belőle nyiira hurt
Rab nemzetem tengernyi buját
Zengje nyil, mely szivekbe hullt 1

Sivitson vészes vijjongással
Alvók vak álmai felett;
S zugjon nyomán szent harsonával
Esküreneskü felelet.

Ne várjon senki itt csodára!
A régi eskü elpihent
Ifju ősök márciusara
Poltron nép dicsfényt nem tehet

Az eskü elhalt, hőse néma
Sirján rabmagyar könnye hull
Nagy március dicső hajnala
felettünk gyászba, vérbe fuI

Fekete minden. Átok gyászunk
Reményünk mécse pisla már:
Ünneprontó a lelkem szava
- Erdély uj márciusra vár!

Vallne még aki ébren hallja?
Van#e még, aki lelkesül?
Ime lelkem zokogó jajja
Testvéreim nektek ünnepü!.

Ezt zengem elainak. fogaclásnak
A magyar drága ünnepén:
Nincs március, mig ellen tipor
Rab#Magyarország szent rögén!

Pethő Károly.

fel magyar! Értsd meg: ősi hazádat
Vércbek ülik, mardossák ;
Dél, kelet, és:::ak és i1élpenyészet
Véreid kinját har00gják!

fel, fel, tettre! ne szóra:
Cselekedetekből áll az erő,

Fel, fel csallakozóra !
Aki magyar - most ... teltre hevi.iive - álljon elő!

Erdélynek, felvégnek,
lich ... bitm'olják S,éen! tereit l
Árpád hős n'épének
tvletszl'g-ctik .- jaj .- vérereit!
A Bácska, él Bánát
Dus IZanaánján vad ivadék l ..
.A Lajta határát
Sorra betörték : Nag'y#Magyarország csonk, maradék!

Fel, fel tettre! ne szóra: .
Cselekedetekből áll az erő,

Fel, fel csatlakozóra!
Aki maRyar - most ... tetire hevü!ve - álljon elő!

VégTC pedig ... a világnak
l\1indcn népe megértse:
Ös hazánknak a határa
- Éltünk leg'ven bár az ára 
Nem lehet más
'- Ez hitvallás -
l\.árpátoknak Istennszabta ...
I\árpáíoknak Istennvonta szent bérce!

Fe! mClg'yar! Értsd meg: nemzeti ellen
Nemzetietlen eszmeviJág
Mételye árad fékeveszetten !
S gyilkait egyre - kint is, beo t is - ez feni rád!

Fel, fel tettre! ne szóra:
Cselekedetekből áll az erő,

f el, fel csatlakozóra!
Aki magyar - most ... tettre terülve, .
Szent "H i s z e k e g y"re - álljon elő!

Emlékezések.

Kner.

- í848. Inárcius 15. 
Kelj fel rabágyad kőpárnáiról

Beteg, megzsibbadt gondolat!
Kiálts fel érzés! mely nyögél
Elfojtott vérző sziv alatt.

Oh jöjjetek ki, láncra vert rabok
Lássátok a boldog, dicső napot
S a honra, mely soká türt veletek
Derüt, vigaszt és áldást hozzatok!

Vörö,nnarth:y.

Szabad sajtó.

Dr. Barabás Bélát három
cikluson át választotta meg' a
g'yomai - akkor még..- tíz közsé-
ges, hatalmas választókerület
ország'g'yülési képviselójévé,
egyre drágábban.
Először eg'y fillérjébe sem

került a mandátum. Sőt lelkes
nagy magyar hivei, rőkortesei,

kik közül már csak az öreg'
Gálos Dániel bátyánk él, haza
utazIakor. kint a perronon, min
denáron . megakarták téritC'ni
iJc-oda vaió utazásának va,
suli és fiaket; költségeit.

A második mandátumra már
ezcr korona kiadása VOll: Ion
bo~:rókra, meg' miegyébre.

A harmadiknál pedig' Bara-
bás rag'aszkc';doH hozzá, hogy
a sárréti különvonat dijját ő

viselje. Ez akkor már lényeg'es
költség, pár ezer korona volt.

Mégis az első, ingyen mann
dátum került leg'többe, pó/oln

hcillan kincsbe: éHe leg'drágább
gyü!T1ölcsébe.

Téli választás volt és amig
kor vitte mandéltumát haza,
Aradra, kiment elibe hü hitve'
se és egYiZtletl' szép nagy fia~

ki ez utjában mcghült és meg
is balJ.

Irtó részvétet keltell válaszn

!ókeri.iletében ezen szomoru
eset és tán triviális is ehhez
tréfát füzrii, de ig'y történt és a
mult esztendőben iltjártakor
Barabás magi.'1 adta elő, hát
mag'aID sem rejlem véka alá,
mint igen kedves dolgot.

Második jcdöiésekor mag'ával
hozta Barabfls a feleség'ét is és
karonfog'va mentek az utcán,
sok jóembere meglátogatására.

Szemközt jött vclLik három
menyecske és a bátrabbik mcg~

úllitotta őket, megnevezle a
mag'a és titrsai nevét és kérje,
hog'y engedje Illeg, hog'y meg
esókolhassák a nagyságos
asszony kezét, rninck meg'tör#
ténte ut6n persze terefere kÖn
vetkezett és ennek kapcs6n
vetelte fel anyelvescbbik aszn

szony a kérdést, bogy pótolva
van;e már a fiu?

- Dehog'y Vul1, cle hog'y van
lelkeim ! Bár volna?

- Kedves Nagyság'os asz~

szonyom! Mifelénk ezt ugy
csinálják, hog'y ha a tyuk nem
tud megfelelni a hivatásának,
kicserélik akakast !

.Női kalap'uj'donságok,.kalapdiszek
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rója kéznél. Nem kerülne
a kisérief sem nagy fárad~

ságba, sem nagy költségbe.
, S ha aztán valóban ilyen'

gazdag gyógyforrásra akad
nánk, micsoda nagyjelen~

tőségü perspektivát nyitna
ez meg a község pénz~

ügyi és ezzel kapcsolatos
egyéb fejlődésének lehető#

ség'ére . ..

Én elmondtam a maga~

mét,. Ha okos dolog, jó;
ha nem okos, ugy is jó.
Akár' megdicsérnek, akár
kinevetnek érte; én keresz~

tényi türelemmel és meg#
adással viselem.

j Hosbr.

Lajossy János'
községi kertész és

hősi halált halt
Lajossy Géza

hadn. emlékezete.
Soha el nem muló érdemc#

ket:herzett a mindnyájunknak
ked\res eilllékezetében élő volt
közs,égi kertészün~ Lajossy
János föként azáltal, hogy
messze vidéken szép és hires.
liO'etünkd annyi fáradság:g:al,
oly ,)1ag~YMŰ&rtés:3cl~s'gonddal
mco:feremtette. A szerető emli-o,

kez~s féri}'C veszi körűl Lajossy
Géza tanár urtli1k az emléke
zetél is, ki a maga szelidségé
g'éve!. kedvesség'ével és jósá;
gávai mindeneknek aszereteiét
érdemelte ki, miglen ifjuság'ának
reménységében, a. világ'hábóru
elsőidíében hősi halált halt az
orosz harc!éren. Kegyeletes
szép családi ünnepség kereté ..
ben nagy közönség részvétele
mellett szentelte be Csernay
Géza plébános kedden d. u.4
órakor az ő most felállitoH szép
siremléküket. melyen eZek a'Z
emléksorok örökHik meg emlé
keiket:
Ifian sirbadólt drága éltete!'c
Sfáidalomban összetört szc,etószivdek
Legyen szegény I-Iazánkért áldozat!
- Oh Uram kegyesen elfogadd I

Heti rigmus.
,Nős vagyok én i(érem,
Szomoruan vallom
Amde most ugy hallom:
Rájár a rud nemsokára
Agglegények törzskarára.
Vass miniszter vas gyerek:
"Tréfát én nem ismerek!"
Szigoruan ig'y beszél
S boldog agglegényelm:l
Horribilis adót mer •••
Nesze neked bohém Jancsi
'Szurkolhatsz vasutas Pali
Meg ti többi' legények
Rajtunk szegény nösököri
Többé már nem nevettek! ••.

(-s.)

H IRE K
•••

Istentiszteletek. A reform.
templomban márc. t3-án d. e. 9
órakor Urvacsora o$ztás lesz,
prédikál Harsányi Pál esperes,
ág'endázik Répás Pál rer.
lelkész. Az ágostai, evang
gélikus, templomban délelőtt

9 órakor német nye!vü Isteni#
tiszteletet tart Feiler Ernő

lelkész. A róm. kath. templom
ban reggel 9 órakor istentisztelet
evangélium magyarázaftaI,
tartja CSl?rnay Géza plebános.
D. u. D. órakor lytánia.

Március :lS-én a református
templomban délelőtt ünnepi
Istentisztelet lesz, imádkozik
Répás Pal lelkész.
Esküvő. A gyomai társa#

dalom rokonszenves tagja:
Tóth János banktisztviselő e
hó 5-én vezette oltárhoz bájos
menyasszonyát: Béres Iduskát.
A fiaial párnak sokan gratulál#
nak, köztük mi is.

Készül a hősök emték
szobra Gyomán. Hálás. és
tisztelő kegyelettel rendelkezett
Gyoma község közönsége _ ~

világ háboruban elesett hosl
halottak . emlékezetére, midőn

elhatározta az emlékmű feláIIi
tását. MOpt már .teiicsen eIké...
szü~ agyönyörüszobor min#
tazata s várja azércbe öntést.
Oly~n hatalmas.' szobor cso
porf~zat lesz, melynek' párja
messze földön alig' lesz talál
ható. Az alapozási munkálatok

.megindulnak a tavaszi hóna#
j:)okban, bog'y a nyár folyamán
az ünnepélyes felavatás meg-
történhessék.

Halálozás. A spanyol bc#
tegség irgalmatlanul szcdi ál ...
dozaiait Gyomán. E hó 9-én
elhunyt Bencsik Györg'yné szül.
Komáromi Juliska, élete virá;
gában, 25 éves korában~ Há;
rom kis gyermekeI fosztott me~r
a könyörtelen halál cl g-ondos,
'szerető anyától. Komáromi La
ios, a gyomai ipartestület el
nöke, leányát gyászolja a vá;
ratlanul, korán elhunyt fiatal
asszonykában. T cmelése óriási
részvét mellett ment végbe e
hó 1O-én.

A hősök. szobra. A
megye főispánja értesítette
Gyoma közönségeJ, hogy a
hősök szobrának leleplezésén
J ó z s e f főherceg is részt óhajt
venni, miért is kivánatós az
ünnepély napjának jó előre

való megállapitása. Mint halljuk,
a leleplezés május hó végén.
vagy julius elején lesz meg
tartva.

Az ipartestű1etek bead
ványai - egy legutóbbi közig.
birósági döntés szerint illeték~

kötelesek. E döntés ellenében
a fővárosi ipartestületek felirat
tal fordulnak a kormányhoz.

Március tS-íke apo1gári
ísko1ában. A gyomai állami
polgári iskola tartulóifjusága,
mint minden évben, ugy most is
tartalmas műsor keret~n belül
ünneplí meg a nagy szabadság
napot. Az ünnepély kedvező

időjárás esetén az iskola. ud#
varán, ellenkező esetben a
községháza nagytermében lesz
megtaríva. A napot Palotás
István hittanár fogja méIíatni.
A központi ref. elemi inkola,
az ág. ev. elemi iskola és .a
r. kath. elemi iskola tanári és
tanitói kara minden iskolában
külön-külön megünnepli már
cius 15-ét. Az iskolai' ünnew
ségek mindenütt d. e. 10 óra
kor kezdődnek.

Gyoma község e1őtjáró

ságának ünnepsége. Trianon
okozta elnyomatotíságunkban
jólesik a régi nagyidők dicsőp

sécres korszakára visszaemlé-o ,

kezni, azokból reményt, hitet
nyerni a szebb jövőre, ébren
tartania magyar szellemet.
Azért Gyoma község előljáró·

sága március 15...én kedden
délután 2 órakor a piactéren
nyilvános ünnepélyt tart, melyre
a lakosság'of tisztelettel meg#
hivja. Az ünnepély sorrendje:
1. Ima a hazáért: Énekli Hajdu
Béla karnagy vezetésével a
Gyomai Dalárda. 2. Szaval:
Imre István levente. 3. Nemzeti
zászló: Énekli a Gyomai Da
lárda. 4. Ünnepi beszéd; Tartja
Répás Pál ref. lelkész. 5. Bus
mag-yarok imája: Énekli a
Gyomai Dalárcla.:'Gyoma, 1927.
március 10;én. Elöljáróság.

A czukrász és a méz. A
mézeskaJácsosok és a czuk
rászok közt régóta cluló harcz
megszüntetése érdekében a
kereskedelmi miniszter a két
iparágat élesen elhatárolja és
ug'y döntött, hog'y a czukrászt
a méz használatától e]liital1i
nem lehet, Mcrt nincsen olyan
jog'szabó!y, amely ezt kimon;
daná.
Épi'tő iparo§ok k,öz""

9",-üléSic. Az épitő ipari DlUI1- I
kások gyomai csoportja e hó
ta-án, holnap délután 2 órakor
tartja meg évi rendes közgyü;
lését saját helyiségében. A
közgyülést egy fővárosi kiküI#
dött fogja vezetni.

NekivaduH sofförök. MuIí
számbaton, egy temetés alkaI#
máva! töriént, hogy két autó.
amely egymás mellett haladt,
belehaitott a szembe jövő te
metés közönsége közé. Egy
kocsi lovai megriadva oiyat
rántottak a kocsin, bogya ben;
ne ülő' ember kivágódott az
utca kövezetére. Annyit sikerült
eddig megtudni, hogy mindkét
autó mezőturi volt. Az ilyen,

. minden szabályt és tisztességet
lább~l tipró soffőrők rnegérdc#

1927. március 13.

melnék, ha a nép lerángatva
az autóról, oly alaposan látná
el a bajukat, amiből okulást
meritenének a jövőre nézve.

Társas ,kirándu1ás a te#
nyészát1a-i: kiállHásra. A
Gyoma és vidéke fcjszövetke~

zet vasárn'api közgyülésén el#
határozta, hogya most már~

cius 25-én megnyitandó te~

nyészállat kiállitásra társas
kirándulást rendez tagjai
részére és erre a kirándulásra
meghivja községünk gazda.
közönségét is. Találkozás 26"án
reggel 8 órakor a kiálIitás fő

bejáratáná I. A résztvevők na
g'yobb része 26-án regge! fél
egy órakor indul Gyomáról. A
résztvenni szándékozók a Ko
vács János trafikjában lefekte
tett aláirást iven jegyeztessék
fe] magukat, hol a Budapestre
és visszautazásra szóló vasuti
igazolványokat is meg lehet
kapni darabonként 1 pengő

20 fillérért.· A vasuti költség
oda és vissza 5 pengő 40 fiJ
térbe fog kerülni. Egy nap
alatt meg lehet járni. Aki már
volf ilyen kiáIlitáson, azt nem
kell hivnunk. az ugvis jön.' Aki
még nem volf, az pedig okvet
len jöjjön.

lVIeghívó.A Gyomai Taka;
rékpénztár ötvennegyedik évi
rendes közgyűlését az intézet
helyiség'ében, folyó évi márci;
us hó 20;án, vasárnap délelőtt

11 órakor tartja, melyre t. rész
vényeseinket ezennel meg hiv
juk. Tárgysorozal : 1. !egyző#

könyvvezető és két jeg·yzö.
könyvhitclesilő kirendclése. A
batározatképesség' megáliapi;
tása. 2. Az igazg'atóság jelen...
tése, a lefolyt Liz!etévről. az
1926. évi zárszámadások elő

Jerjesz1ése, a felügyelőbizoltság

ielentésc, a mérleg megállapi
tása, a tiszta nyereség felosz
tása és határozaihozatal a fel:"
mentvény iránt': 3~ lvlácz Ákos
ig'azgafósági Jag ur bejelcntése.
4. ,,'\z íg'uzg'atáság- javaslata az
alaptőke felemelése tárgyában.
5. Az alapszabályok 6, 11, 12,.
19,26, 65, 66 és 68:-ik§-ainak
módosítása. 6. A nyugdijalap
megszLintetése és ezzel kap·
csolatos l1atározalbozatal. 7.
.1I.la psza bályszerűen bcjelentett
esetleges indilványok és efe
letti határoz·athozatal.

A Gyoma és Vidéke tej
szöveHrezet uj vezetősége.

A gyoma és vidéke Jejszövet
kezet c hó 6-án tartotta ren ...
des évi közgyülését, melyen
az uj tisztikart a következőleg

választotta meg. Igazgatóság:
Kertész Sándor, Kovács János,
Kruchió Lajos, Papp Zsigmond,
ifj. Wagner Márton. Felügyc;
lőbizotfság: Aranyi Mihály,
Béres jános, Fekete lvl János,
Gál Antal, Kató Lajos, Kató
Ferenc, Gecsei Sándor.
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A Benclllikés KomároDl.i
család.

követelés és járulékai erejéig
a békéscsabai kir. járásbiró
ság 1926 évi Pk. 462/3 sz.
végzésével elrendelt kielégítesi
végrehajtás folytán végrehajtást
szenvedőtől lefoglalt 1984 P
becsértékü ingóságokra a
békéscsabai kir. járásbiróság,
fenti számu végzésével az ár
verés elrendeltetvén, anné\k í1Z

1908. évi XLI. t. ez.· 20 §-iI
alapján fentirt. valamint zálog#
jogot szerzett más foglaltatók
javára is II végrehatjtást szen
vedő lakásán. üzletében Gyo""
mán Horthy Miklós utca 872
házszám. alatt leenelő megtar...
tására határidőü11927.évi már...
cius hó 23 napjának délután 4
órája tüzetik ki, amikor abi...
róiIag lefoglalt hutorok,sirkövek
kocsik, faáruk, lovak, gazda#
sági eszközök, hordók s egyéb
in~róság'okar a legtöbbe! igérő

nek készpénzfizetés ellenében,
esetleg' becsáron alul is el fo;
gom adni.

Békéscsaba, 1927. évi már""
cius hó 2-én.

DANCZ
kir. bir. végrehajtó.

KöszönetnTilvánitás~

Mincluzoknak, ilkik Bencsik
Györgyné születelt Komáromi
Juliska c !ló lO-iki végtisztessé
gén résztvettek s drága, feled
hetetlen !la (oHunk feletti fájdal
munkban osztozvél, bánatunkat
enyhíteni ipil.rkodtak, ezuton
mondunk hálás köszönetet. A
család. gyermekek és rokonság
nevében

Debreceni Endrénél Gyomán egy
900 mm, Hoffher-féle csak négy nyá
ron csépelt petróleum motoros cséplő

gamitura, egy Fordson traktor,egy
tengeri ültetőgép, igás és féderes kocsik,
vetőárpa, vetőzab, hereszéna, törek,
szalma, csutka. bor, nád Vlln eladó;
egy első bérest, egy kocsist .és egy
vincellért felfogad.

Kérelem! Mindazon urak, kik a
fekete Club vagy Modiano szivarka
papirt használják, felkéretnek, hogy a
külső boritékjait ne dobják el, hanem
gyüjtsék és máius l-én küldjék be a
gyámak, vagy Kovács János trafrkjá,
ban, ahol belesznek váltva. - Az or
szágos tenyész állat vásárra szóló fél,
áru vasuti igazolványok 96 fillér el
lenében kaphatók. - A régi ezüst
pénzek a pénzverde által megálLapi
tott áron még a hó folyamán bevál
til.tnak. ..:. Végül vetni való zab és
köles kapható, venni szándékozók
jelentkezenek Kovacs János trafikjában,

Szabó Károlynál 661 szám alatt. egy
kinem váltott uj hintó hétfőn azaz
március 14-én, délelőtt fél 10 órakor
el fog árvereztetni.

Kertész Sándor 55 hold földje tiz
évi tőhekamat törlesztésre vagy hatos
kamat fizetésre kedvező fizetési felté
telek mellett eladó. Értekezni lehet 817
számu lakásán Gyomán.

Uj lancz barona és fogas barona
le2"jóbb kivitelben lego!csóbban be
szerezhető Józsik István kovács mes
temél, Gyoma Deák Ferencz utcza
564 sz.

Azt IDondjál~•••

TUske Béni.

KöszönetnYiJVána::;u'1
Azon jó barát és ismerősök nek,
kik drága jó férjem és édes
apánk elhunytil. il.lkil.lmával ben
nünket részvétökkel felkerestek,
hogy mérhetetlen fájdalmunkat I
enyhitsék,ezuton monduni, hálás
köszönetet .

özv. Schrőder Jánosné
és gyertnekei.

..., !'5SM'SíMieM

Azt mondják az uj erkölcsren
dészeti törvények, hogy bUntetés
terhe alatt· tilos a k ö z é I e t i
n a g y s él g o k a t beszédben vagy
irásban kivicceini •••

Én nekem lesz eszem, hogy
ebbe a hibába ne essem. Egy
szerUen nem fogok viccet faragni
Gyoma két k ö z é I e t I n a g ys á
g á r 6 I Junker bácslr61 és Dió
szegi Daniról.

*
Azt mondják, hogy országos

vásár alkalmával olcsón'lehet vá
sárolnI. ••

Ha francia volnék, erre azt
mondanám a halálos ellenségem
nek :"Ihnen gesogt I" ...

*
Azt mondják, hogy az oroszok

lóvásárlás céljából járnak itt •••
Én meg ugy nézem, hogy csu

pán lóvá tesznek bennUnket. Mert
ha lóvásárlás a komoly céljuk,
miért vásárolnak rengeteg sok jó
és szép ló közlll Gyomán is más
utt is csak kettöt-hármat? Jól vi
gyázzunk! A "Ióvásárlás" -- ugy
látszik - csak clm és UrUgy.
Olyan lepel, amely alatt gyönyö
rilen lehet kémkedni és bolseviki
propagandat cinálni. Ha én ható
ság, csendörség vagy rendörség
volnék, ebböl a szempontból ki
sérném figyelemmel ezt a bizo
nyos "Ióvásárlást."

1926 Pk. 462/17 számhoz.
1927. vgkt. 318 szám.

Arverési hirdetmény. I
Dr. Christián Kálmán gyo

mai ügyvéd által képviselt Ko
vács Lajos, mintkiskoru Huszár
László és Imre. gyámja kérel;
mére és javára 6400 P

A Magyar Nemzeti Bank azon törekvését támogatva,
hogya kihelyezési üzletágban a kamattételek mérsék 8

lődjenek, abetéti kamattétel redukálására kell töreked
nünk, miért is alulirott pénzintézetek a Magyar Nemzeli
Bank intentencióját és erre vonatkozó utasitását követve,
abetéti kamatlábnak évi netto 7 százalékra való
leszállitását határozták el, amit ezennel a t. betétesek
és a n. é. közönség b. tudomására hoznak.

Kelt Gyomán, 1927. évi március hó 11-én.

Gyomai Takarékpénztár.

Endrőd-GyomaiTakarékpénztár Részvénytársaság.

Gyoma-Endrődi Hitelszövetkezet.

Bácsy és Társai Bankháza.

Endrődi Népbank Részvénytársaság.

Hirdetmény.

MegnyiHk a sofföriskola.

A vármegyénkben közismert
szakember, Pfeiffer·"Albert már
cius hó 4-én Gyomtm soffőr...
képző tanfolyamot nyit. A tan
folyam hatósági'lag engedélye...
zet!, s mint ilyen egyedül álló
vármegyénkben. Kellő számu
tanuló jelentkezése esetén a
vizsga Gyomán lesz megtartva.
mely körülmény nagyban meg'"
könnyíti a tanfolyam elvégzé
séL Gyakorlati kiképzéshez 3
autó áll rendelkezésre. A tan...
folyam;vezető garanciát vállal
a vizsga sikeres elvégzéseért.
Az előadas a cserkész otthon
ban minden este 6-tól 8-ig.
Jelentkezni lehet a .,Hungária"
nyomdában.

Filmszinház.
Gyomán:

Áz.,.,ApoUó" ...filDl....
szinházban március hó
13,án, vasárnap: Douglas Fa
irbanks legujabb filmje: A
yankee ...király romanJikus tör... ·
ténet 7 felvonásban. A fősze,

repben: Douglas Fairbanks.
Hogyan jul Douglas Fairbanks
érdekfeszítő és izg'almas vi...
szontagságok után a trónra.
Ezenkivül: a fényes kiegészi
tő müsor.

Figyelem!

Országos tenyészáflat.
termény és gépkiáUHás. Az
Országos Magyar Gazdasági
egyesület Budapesten márezius
hó 25~28 napjain országos
tenyészállat, , termény és gép
kiállittIst, iiletve vásárt rendez.
A kiállitása a vidéki. gazda...
közönség féláru vasuti jeggyel
utazhat. Ezek a féláru ked
vezményes jegyek a gazda#
közönség kényelmére Bácsy
és Társai Bankháznál már
előjegyezhetők és kaphatók.----

GYODl.d község kép...
viselötestülete tegnap
délelőtt rendkivüli közgyülést
tarlolt. amelynek legfontosabb
tárgya a gazdasági ismétlő is
kolának szaktanitós gazdasági
iskolával való végleges kifej
lesztése volt. A nagyfontosság'u
kérdéssel bővebben foglalko
zunk jövő számunkban, ezutfal
csak regisztráljuk, hogy a kép
viselőtestület szavaz'ás utján a
kibővités elejtését mondta ki.
Kedvező megoldást nyert a
rég' óhajtott óvoda-építés ügye,
ami közörömet fog kelteni, mert
az idén már tető alá kerül az
óvoda s jövő nyáron meg;
nyilile - A vasuti gyalogjáró
ügye, felsőbb helyen való tájé
kozódás céljából, egyelőre

levétetett a napirendről.

PécseU 222 iparos beszün
teUe iparát. Pécsett a mult
évben a rossz gazdasági vi 3

szonyok miatt 222 iparos volt
kénytekn iparát végleg beszün;
tejni. Legnagyobb részük azon;
ban csak ideiglenesen SZÜ11'

teHelJe mesterségét, mert biz
nak abban. hogy változnak a
rossz idők.

Fényüzési cikk leUa sonka.
A pénzügyminiszterinm a pr<Í
gai . módra készitett külföldi
seríésáru után elrendelte a 13
százalékos fényüzési-torg'almi
adó lerovását, amelyek hétfőtől

kezdve sujtják a prág'ai módra
kikészitett husfajtákat akár sóz
va, pácolva, füstölve, vagy főz

ve., vagy akár másképen eIké;
szilve hozzák azt forgalomba.
Érthetellennek találjuk ezt a
rendektet, merj a prágai mó#
don k,észilett sonka nem szol
gálluxusig'ények kielégítésére,
hanem közszükségletet képez.'

A kormányzó tiszte1etbeli
dok-l:or. A debreceni egyetem
mind a nég-y fakultása tisztelet
beli doktorrá válaszlotta Hor,
Ihy Miklós kormányzót, aki az
ősi debreceni főiskola növen;
Jéke volt. Az egyetem küldött
ség'ileg kérle fel a doktori ok
levél 6tvételére a kormányzót.
aki azt meleg szavi]k kiséreté
ben el is fogadta.

A kíshentesek mozgalma
a közveiitö kereskedelem
kizárására most olár komo
lyan kezd kialakulni, mert ugy
a kisiparosok, mint akiske...
reskedők érzik a mai helyzet
tarIhatatlanságát, miután folyton
drágul az áru és kevesebb lesz
a fogyasztó. tv'lost egy olyan
tervet akarnak meg'valósitani,
amely nem kényszeriti a kis...
henteseket arra. hogy 3-4
kéz közvetitésével szerezzék
meg az eladásra keri\lő árukat.
A kormány is segitő kezet
akar nyujtani, hogyatermelőt

és fogyasztót közelebb hozza
egymáshoz, ami által talán le
tehetne szorítani az árakat is.
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Endrődi
lIT

es évaványai hirekm BetlJrejtvények
Hít-telen halál. Általános

,résztvétet keltett Endrődön egy
fiatal asszonyka hirtelen halála.
Eiben Béla pékmesterfeleség'e,
az alig négy napos menyecske,
aki a megtestesüll cg'észség'nek

. látszott, minden előzetes rosz
szullét nélkül, cipőfüzésközben
hirtelen összeesett és pár pil~

lanat mulva kilehelte lelkét.
Szivszélhüdés érte. Nagy rész~

vét mellett temetíék el e hó 8-án.

A k.ondorosi-ut kikövezése.
A g'yulai államépitészeii hivatal
reszéről e héten Endrődón járt
Valasek Ernő mérnök s meg'-

. beszélést folylatott a kondorosi
'ut kikóvezésc tárg'vában. A
meg'beszélés eredménye az.
hogy ahataImus kóvezési
munkához már kora tavasz~

.szal· hozzáfog'nak.

. Nem lesz uj végrehajtó.
Endrőd község' e hó 8-iki kóz
gyülésén szóba került eg'y har
madik végrehajói áBiIs szer~

viZzése, azonban a közgyülés
ugy határozott, hog'y ez állást
egyelőre nem töltik be.

Drága házhelyek. Az end~

rődi közalkalmazottak házhe~

Iyeinek árát az endrődi i{épvi~

,selőtCstü!el e hó 8-Hd kózgyü
lésén nég-yszögölenkint 1 pen
g'ő 60 fill.érben állapitollák meg.
A közalkalmazojjak igen ma~

gasnak találják ezt az árat és
'mozgalmat indilanak annak
m2rs~;dé:se iránt.

Tracboma Endrődön. Ez a
veszedelmes szembaj fellünő

módon terjed Endrődön. Álli:
ló:ag a kubikos munkások ter
jesztik a bait. Mini értesülünk,
a napokban miniszteri kiküldött
jelenik meg Endrődön az óv
intézedé:sek életbeléptetése cél
jából. E héten Enclrődön meg'r
jelent, dr. Oláh Imre g'yulai

kórházi főorvos s az ottani
iskolákban szemvizsg'álatot tar
'tolt. Április 3-án pedig: az ösz-
szes,g'azdaság'i munkára menő

ket elindulás előtt mq;-vizsgái:
ják s a trachoma veszélyese:
ket nem engedik gazdasági
munkara. A szig'oru óvintézke
dések igen helyén valók, annál
is inkább, mert a trachoma ig-en
konyen· terjcdő, ragályos nya~

\ialya:...~ .
P PJ ' nos endrődi.ap a vaskereskedő
kiadja 4 évre Schloszárik István
féleüziethelyiséget teljes beren
dezéssel együtt jutányos áron. Az
üzlethelység a Kossuth Lajos utcá
ban van a legjobb helyen. Rőfös

kereskedésnek nagyon alkalmas.

BOROS JÁNOS.

••••••••••••••••11

Az endrődi Koronamoz;
góóau 1927, március hó 1Zi-án,
vasárnap: LilJian Oish;flek a
"Fehér Apáca" hősnőjének

mesteri alakítása Romola "Fri
enzei Cjszakák" Melro:Oold:
wyn világ'alfrakció II. részben
12 felvonásban. Komoly, nagy
vonalu, rendkivül mozgalmas
történelmi dráma, mely a kö:
zépkort minden romantikájához
és. Jitkozatosságához hiven vilJc
vászonra. Ping'ulin mint betörő

vigjáték és Hiradó.

Endrőd adója. 1926. évben
Endrőd közsé:gben eg'yütlesen
kezeit adó. közmunka. ebadó
és késec!cimi kamat fejében
6.243,263.240 papirkorona folyt
be.

E1hunvt kanonok. Déva;
ványán e hó 2-án temették el
Fröchnert Lajos apát., tb. ka:
nonok, főespet'esi, ki 78 éves
korában befcjezvé:n áldásos
életét, egy szebb hazába köl,
tözött, ahol "tisztább a patak,
zeng'őbbek a dalok". A sziv~

jóság'áról és a nép iránli ön~

zel len s7eretetéről ismert é:s ra-.
jong'ásig' szeretcit lelkipásztori
az igaz. őszinie részvé:l kisérte
ulólsó utjára.

A dévavánvaiiparosifjak
mult szombaton tartoj/ák meg
farsangi nag'y álarcosbáljukat,
amely minden tekintetben fé~

nyesen sikerült. A jelmezesek
közül az elsö c1jjat' Nagy Ró:
zsika (bohócz). a másodikai
Mikola Bözsike (bohóc), nycr:
ték meg'. Dicséretei kapott ifj.
Kása Balázs Gyomáról, aki
mint csontváz jelent III C:;:;' az
eslélyen. Szépek voltak él többi

. maszkok is és pedig': Vad
Rózsi (fekete csóka),·. Kása
Böske (cserkész), Sali tdm csa
(ké:rdőjel), Plesóczky Tusika
(csendőr). Wagner József (pó~

lyásbaba). Kutassy Irén (pará~

Ms kocsis), Házi Ilonka (éj~

királyna), Házi Manci (éikirály
nő), l-<"erekes Blanka (cig'ány~

leány), Tarsoly l{árolyné: (szi~

varka), Tarsoly Margi't (bohóc),
K. Szabó Reg'ina (indiánfőnök),

Kovács Bonka (Bazsarózsa).

Öngyitkos ifju. Hegedüs
Lajos dévaványai cipész a mult
héten főbe lőtte magálés meg'
hölL A 23 éves fiatal embert,
aki kiváló mesterember volt, a
könnyelmü élet kergette halál#
ba. Igen szépen tuc\oJ/ hege:
dülni s a dévaványai iparos~

zenekar primhegedüse volt.
Mini muzsikus t igen szerelték.
s Ő maga is teljesen a muzsi~

kának élt. Iparát elhanyagolta'
és korcsmázásra adla magát.
Ez korán . elhervasztoHa s
végül eg-y revolver lövéssel fe-

jezte be áldatlan érelét. Esete
intő példa lehet azok számára,
akik az életet mindig a köny....
nyebb oldaláról szerelnék fel;
fog:ni.

Egy földbirtokos ha!á1a.
Vajó ZsigÍ110nd dévaványai, 73
éves földbirtokos e hó 6-án el-
hunyt Vajó József dévaványai
isk. igazgató az elhunytban
édes atyját veszlelte el. A min;
denki által tiszleJt és becsült
öreg' ur ravatalát az egész
község Ő'szinte részvéle vette
körül.

"A kard becsülete". Ezt az
igazán magyaros cimü szin ....
darahol adta elő Dévaványán
a népolva$só eg'yesület műked-

velő gárdája, Az estély t a
munkáskör helyiség'ében ren....
dezlék a levente egyesület
zászló alapjára. A rendezés
elsőrangu volt, a szereplők

eg'ytől-eg'yig' tudásuk legjavát
adlák

Érdekes fogadás. Érdekes
fogadásról kaptunk hirI, mely
Dévaványán egy szükebb tár~

saságban jött létre. Ugyanis a
dévaványai Uránia mozgó da~

cára, hogy cl leg'nagyobb slá;
g'erck a legszebb műsorok erős

reklámmal kerülnek bemutatás
ra. még'sem megy ugy mint egy
16 e7ret számláló községtől

várhdtó lenne. A mozgó igaz~

galója egy lársaságban a viJ~

lanyvilágitás hiányára, a köz~

ség'nek a környéken egyedül
álló lehelellen járdájára, a ked:
vezőtlen időjárásra, végül a
rossz g'azdasági viszonyokra
és az általános pénzlelenségre
hári1Qtta a részvétlenség' okát.
Ene! szemben a lársaság má
sik tag'ja alakossag' ncmtörő-

dbmségéí és ig'énytcJenségd
hOzta fel s fogadást ajánlott,
hogy Dévaványa községbcn, a
bellerülelen !évö 1800-2000.
házból a mozg'ö igazg'é1tója 3
hónap leforgása alatt nem lesz
képes házankint legalább egs
személyt kimutathatólag' a mo
ziba beé:desgelni. A minden~

esetre (?rdekes fogadás 800
peng'őben történt és mosl Dé~

vaványán kiváncsian várják.
vajon a község-éf védelmező
mozg'ószinház ig'azgalónak
lesz-e ig'aza?

Gazdasági teendők: Kert~

jeinkben az elkésziteil meleg:
ág-yakba tovább vetjük a ma#
goto a palántázásra kikerülő

növényekel, igya dohányt is
Gondoskoclni kel! a melegá:
gyak meg'felelő szellőztetésé:

ről. A korai burgonyál is elvet~

hetjük. A szuperfoszfáttaJ trá:
gyázott gabonafélék erőteljer

sebben fcj[ődnek, az ilyen nö-
vány az időjárás viszontagság'
gainak jobban ellenáll, c rozsda
is kevésbbé támadja meg, 6-8
nappal korábban erik be és
1-3 q-val nagyobb termést ad.
mint a trágyázatIan.

A helyes megfejtők között
hetenként két értékes szép:
ir0dalmi könyvet sorsolunk ki.

Beküldési határidő március
hó l6-án estig.

Kisorsoll nevét jövő heti szá~
munk ban közöljük.

I.

SZAZEGY

il.

[SACSI-SZ~MAR
Rejtvény Jnegfejtés.

A Gyomai Ujság 10. számilban
meg'jelent rejlvényeink helyes
megfejté:se :

1. Egetverő szépség.
Tl.1eg'fejteíte: Dr. Scheffer Er~

zsébet, urasszony nyeric el él

jutalom dijul kitiizött szépi,ro
délimi művet, melyek a kiadóhi~

vataIban átvehető.

G•••••••••••••

PUBLIKÁCIÓ.
Permetezöket legjobban javit I{ohn

Gyula bádogos Gyomán Endrődi ut
Beinsehrll ház. Ereszcsatornál folyó:
méterenként három pengőér teljesen
felszerelve erösanyagból.

Egy mUhelynek vagy Uzletnek al~

kalmas helyiség azonnal kibérelhelö,
Értekezni Ehrmann Ae!olf üzletében
leijet.

Papp Vazul ócskavas, használt bu~
tor és fémkercskee!ő, Gyoma, Jókai M.
(Dohány) - ucea [~37. tudatja a nagy~

érc!enlll közönség'gel. hogy mílla a lcg'~

jutányosal)b árbail lehet kapni susz~

tcr. szabó és női vanógépéket, zongo~

ra, gramofon és hegedti. szeeskavág'ó~
darólók. eg'y szobabeii butor, sublól,
gyermekág'y. mázsák. hintóféclerek. aj
tók ablakok, kcrtiszerszámok, függő

és csztalilámpák legnagyobb válasz
tékbon, kis kézikocsi. rugcnyos vas
ágy. hévér j.ll~Jány, sporheIt, kályha,
esztergált fliggönytartú, drólkerités
bórmilvcll méretben, Az eli'ldott áruk
érteke iFlbol1áb[1f] is fizethelő. Ugyanő

vesz mindenféle ócskavasat. rezet. ól
mot. einket. törö!1 gépeke!. hasznitve~

hetic]] rádiókat. rongyot, csontot. su
badarabot. és bármilyen üvegeke1.
KönnYlÍ kél lovas s!l'cífl;oesiján min
denncmlÍ kisebb fu Vé1rO J\i1 t olcsó dij~

szabás mellett vállal.

18 százalékos szuperfoszfát mlllrá
gya Wagner Mérton fiainál Gyomán
már kapható.

Pfeifer József I;őmüves. Elvállal
minden épitési munkálatot, kisebb~

nagyobb átala kilást, valamint bár
milyen épület javitást, Lakik: Tompa
Mihály (Iskola) Jlea 886 szám alatl.

.Beinscinoth testvérek H o r t h Y
Miklós ut 1100 számu háza sza.
bad kézből eladó. Ér t e k e z n i
ugyanott.

Csáky Balázs Sas-utca 1471 sz.
háza szabaclkézből eladó. Érte
kezni lehet ugyanott.

Htizy Imre nyug. főjeg'yző egy kat.
hole! révlaposi földje, dinnye, zöldség
és egyéb vetemény termelés céljaira:
haszonbérbe kiadó, Ertekezhetni laká
sán.

r~áez Jánosnál él !\.iszely András
féle vendéglőnél a kondorosi uton kö~
ves ut mellett utcára nyiló aitóYcl!
nagy padolt raktár helyiség jelenleg
is gabona raktár mely mindenféle terr
mény szedésre és érlékesitésre alkai~

mas. és forgalmas helyiség, f. évi
julius 1:től haszonbérbe kiadó.

v

é:
já
bi
1L

Jú
vé
lal
go
rá~

Sél

éHll

20
zál
laIt.
sze
Gye

lee II

192;
jána
ki, ,
buto
s eg
bet
ellen
alul

Bél
hó t

-
Inte

ki ie
Oyo
g'yak
beszl
gél k
társa,
kiadé

IfID
la.pI

özv. H
köny~

elő



7 oldal.

TELEFON
22 SZ.

Telefon 12.

TELEFüN23.

yomaElIFI

és F l A IMezőberény
és beton. válla.lkozók.

R

OYOMAI UJS.Á.O

R

MÁRTON
fa.kereskedök.

A

WAGNER

1927. március 13.

T dUrSd.S Yi§zonyban Endrődön V dl. S z k. ó M i h ál Y és T ci r § a i céqqel

TELEFON
22 SZ.stt

p:
ki.
ms

l-

Telepeinken állandóan raktáron tartunk minden méretben és minőségben fürészelt és faragott épületfát, hasáb, apritott és fenyő tüzifát
ésakácfaoszlopot. Boqnárok részére: kőris, szí! ésakácrönköt, kőristalpat és küIlőt, kőris hasábfát és nyárfarudat. - A leg'
jobb minőségü porosz szenet és porosz dió kokszot, retorta faszenet, mely anyagokat wagontételekben is bármelyallomásra szállitunk.
M.Á.K. cementet, meszet, dunai és körösi homokot, kőport kátránypapirt és szigetelő lemezt. Sodrony szeget. Burkoló téglát
minden nagyságban. Műtrágyát minden fajtában. Gyártunk : betoncserepet, cementlapot különböző mintákban, betoncsöveket
átereszekhez, kocsi bejárókhoz és vizlevezetéshez, 10, 15, 20, 50, 40 és 50 cm. átméretben. Beton kutgyürüt és beton kádat 80 cm.

belméretben. Beton~vályukat minden hosszuságban. Műkő sirkeritéseket és sirszegélyeket tetszés szerinti méretben.
V álla.lunk:l Betonok, járdák, keritések, vasbeton' oszlopok és "H u n g á r i a" fonatu keritések, lépcsők, valamint minden e

szakmába tartozó beton és műkő-munkálatokat.

*'

közvetit.
rtné

·kiváló izléses
művirág-csokrok

megrendelhetők

A l k .al l In i ajándékul,

névnapokra,

lakodalmakra stb.

Birónál.

asztalos-mester tudatja,
hogy Cyomán, Peiőfiwut

785 hsz. alatt, raktáron
tart különféle keményfa
hálószoba b u t o r o k a t,
egyszerübb olcsóbbat
ép ugy mint egész

finomakat.

Szabó Albert

I

rótkerités
1

tetszés szerinti sürüség'
ben é,s magasságba'n .

rozsdamentes
drótból

legolcsóbban
b esze.,.

r ez
h e
tő

F. Kiss Gábor
szitás mesternél. Deák f. 'ti 19.

Kovács Já.nos
Gróf Tisza István uti
kereskedőnéllapunknak

szóló hirdetések és elő

fizetések f ö Iv é t e t n e k.

~mBa~m~amm~~mRE~~~~~Ow~~~~~~R~~~~~mm~~E~eme&E••~

i K LBERT j
I vi Ilanyszerelő és m üszerész G y OM A. i
t •
i ElV tiIIalok: ~á~:~~e~i:~Oyk~il~~~~~~~~i~~t~~~~~ 'i
~ .. és villanycseng'ő berendezésének szerelését és

j
', ... javitását. Víllanyrnotorok szerelését és javítását. i
. .~ ~ V'll I ' , f" N .'" !... I anyvasa 0, rezso, ozo, orVOSI muszer, var- i
.. • rógép, kerékpár és gramafon j a v i t éi s ok a t. !
, I
~ Raktáron ta""tok· Rádió ~nt,:nI1a ~nya; i, ! l • g'ot, eros es gyonge; !
i • áramu cikkeket és huzalokaL <!JTungsraIll~ f
! ~.,,~ villanyég-6t az átkJpcsolható két gyertyafényű !I +.... takarékossSg'itól kezdve minden nagyság és I
i, .. kivitelben. Varróg-ép olajat és alkatrészeket. I

Aki végzett munkáim mcg'bizhaté>ságát és szolid üzleti eljárásaimat
nem ísrnerné. információt kaphat él hozzá legközelebb levő Vllgy

li bármelyik uriháznál. l{érem az igTJ) tisztel! L~'azda és iparos közön- I
! ség szives pártfog'ásái is, "" Az ig2n tisztel! kerékpárazó ifju barátaimI figyeimét már most felhivoIfI, hogya szezon kezdétével
llIlI eg"y §zolidabb kerékpál!." köluön1lö:i; fogok D"}-'itni. III

~~IlIlI~~IlIlIRm~GIlIlIIlIlI~~~R~~~~IlIlI~m~~mD.~~llIlIg.~IlIlI~~IIII11 •••IlIlI•••Illw1

kölcsönöket

Föld bi rtokosok I
Gazdák!

A sÁCSY és TÁRSAI
BANKHÁZA

FŐLDBIRTOKOKRA:; éveli
kötvén"y kölluőnöketfolyó
Slit bárn~ei"y nag..,' ö!!Iil!iizeqig

évi nett6

314 százaI ék
kamat meilett

M.:huH :fen:tá1l..fió dlrd.grább
I...öh:Siönöket nl.e g(bizá !n."a

a:l':onnall. kifizetünk.Bővebb
fel'Y:ná~o§Há;o ft B a. ll1í k

hel-yii",,<égében nyerhető.

volt autógyári müvezetö
Magyarország egyik leg

öregebb al.ltószakembere.

Autó tanfolyama.
Elókészit

ug'y elméletileg vala
mintgyakorlatilag g'arancia
l11eliett urakat és hölgyeket
él :,t'épkocsiveutői vizsgára

jelentkezni lehet
Gyomán a

"Hung'ária" nyomdában
egész nap.

Tisztelettel értesitem a n. é. kö
zönséget, hogy gróf Tisza istván
ILIt 676. szám alatti üzletemet

'feihagytam s mától fogva

VAJDA LAJOS
cipész-mesiernél

folytatom mesterségemet.Továbbá
szi'lyes támogatást kérve, vagyok ,
kiváló tisztelettel

BIRÓ ENDRE

1ll••••••••••.,••••!!I

Minden, a GYOMAI UJSAG-bar?
közölt publikáció a községházán
is kihirdettetik annyiszor, ahány
szor a publikáció közöltetik.

feltételü
r.

\.,.......--MlIif?MWiE.",......jMf·_·~~e

előnyös

-'i
In-teHigens fia' al asszony

I'IIRDETJÉSEKET
lapunk- részére :f~lve§z

ÖZV. Hrabowszky Lajosné
k-önyv- és ve~"yeskere§ked~

ENDRŐDŐN. '

ki ideiglenescn tartózkodik
Gyomán, az angol nyclv
gyakorlása céij6ból íJIlgolul
beszélő uriember ismercísé
gét keresi. Levelek "Angol
társalg'ás" jelige ul att e lap
kiadóhivatalábéJ kéretnck.

c=::= _...........

DANCA
kir. bir. végTehaitó,

1927 Pk. 22)1 számhoz. 1827.
vght. 227 szám.

Árverési hirdetmény.
Schwartz Dávid kérelmére

és javára 112 p követelés és
járulékai erejéig' él békéscsa:

-' bai kir. járásbiróság 1926 évi'
140'112 sz. végzésével elrendelt
kiekg'itési ,veg-rchajtás folytán
végrehajtást szenvedőtől lefog
lalt 1340 P becsédékü ing-ósá
gokra az békéscsabai kir. já
rásbiróság fenti szitmll végzé:
sével az árverés elrendeltetvén,
anDak az 1908. évi XLI. t. ez.
20 §-il alapján fentirt, valamin!
zálogjogot szcrzclJ mas fog:
laltatök javára is cl végrehajtást
szenvedő lakásán, üzletében
Oyomán Páskum 12)58 sz.
leendő megtartösása hatöridőül

1927. évJ március h6 16 nap:
jának délelőtt 11 órája tüzetik
ki, amikor a biróiiag lefog'Ialt
butorok, 16.kocsi, szalma
s eg'yéb ini=(óságkat él leg'töb
bet igérőnek készpr~11Zfjzetés

ellenében eseilel,:' bccsároll
alul is el fog'om adni.

Békéscsaba, 1927 évi február
hó 17.,.n.
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La:pkiadó:

"H U N G Á R I A"
i~ön:yvn'Yoxnddi Iniiintézet.

Szerke§ztésért é§ k.iadásért

felelős:

WAGNER MÁRTON

háza GyolD.d..

fuvarozási "vállalata
mindennemü

Hirdetési szelvény.

Mínden előfizc!őnk és olvasónk
aki 10 íly szelvényt szolgáltat be,

dijtalanul közölhet egy

publikációs hirdetést.

e ....

13-06
14'13
2-12
3-15

20'40
2'02

14'28
20'05

nd

iHe'

15,20gy.
15-57 g-y.
20'15 gy_
20'51 gy,

17'20 gy.
20'14gy.
15'58 gy.
18'50 gy_

elvállal
fuvarozást.

netr

a kör'lyék legolcsóbb és legelterjedtebb
hetilapjában a G Y O M A I U J S A G-ban.

ri

BUDAPEST-GYOMA.
5'50 10'05 g-y. ·13-35
9'53 13'01 gy, 19,08
0'32 5'41 8'56 gy,
5'- 11'10 11·50g-y.
GYOMA - BÉKÉSCSABA

Bcsabáról indul 23'15 4'2,0 8'13 gy,
Gyomára érk, 0'17 5'31 8'55 gy.
Oyomáról indul 10'03 15'02 gy. 19'18
Bcsabára érk. 11'08 13'40 gy, 20'18

A ."gy" betüvel jelzett gyors-, a többi p~dig személyvonat.

Bpesíről indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestrc~ érk.

Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,

-
Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában való fizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközöl.

Váltókölcsönöket 4 és 6 havi lejárattal a legolcsóbb kamat mellett, bármely nagy összegig folyósít
Tőkekamattörlesztéses, jelzálog földkölcsönöket félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-es árfolyamon,
.Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, - magas kama.tra elfogad. - Bővebb fel

világositás cl BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.

(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: BÁCSY GÉZA, KovAcs LAJOSfőpostamester,VASS GÁBOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KÁLMÁN

HIRDESSEN

r"•••6.~9m=~~m.Emm••B.Ea~.~ma.gE••••••••mmB~.B••~. ..
i D é va vá n yá n i
= a ~Gy.nna.i Uj§Ag~ példányszámonkint és :
= előfizetés utján kapható =
i F K YUlA E
= könyv- és papirkereskedésében. =.. ..
lllII Ugyanott hirdetések a "Gyomai Ujság" részére III.. ..
ll1I feladhatók, valamint mindenféle nyomtatványokra III

= (meg"hivó, plakát, névjegy stb. 5tb) a megrendelés =
= a "Hungária" nyomda részére átvétetik. =II .. m
~m•• III~••lIm~lIa~.lIm~~~mE~~.lIm••mlllll~~m••u.B6~~~~g...~
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p O LITI KAI-, TÁRSADALM t~ ÉS KÖZGAZDASÁGI H ETt LAP

Szőke Feren.c.

A ·bűbájos

régi magyar világ.

megvan a kitartóhaladéÍs előbb

viteIére, fejlődésünk munkálá...
sára; a müködő tagokon a
sor most már, hogy időt, fá ...
radtságot nem sajnálva, pon...
tosan, teljes igyekezettel és
szorgalommal jelenjünk meg él
gyakorló órákon, mert csak
ugy lehetséges a további ha
ladás és tökéletesedés nehéz
utján lassan-lassan ugyan, de
mégis előre haladunk.

Adja Isten, hogy ugy legyen!

{EJmlékezziin.k régiekröL..)

-Az il rigi.bübáiosan szép
magyar világ fog megeleve->:
nedni április hó 9-én Gyomán,
amely felől oly andalitó szépen
tudott regélni a költők és irók
fejedelme: J ó k a i M ó r.

A gyomai jótékony nőegylet,

élén a kifinomult izlésü, subtilis
lelküIefü elnöknővel : dr. N a g y
Ernőnével olyan magasztosan
szép, hazafiasságbéUl és kultur...
érzésben egyaránt páratlan
estélyt rendez, amelyhez fog" ...
ható még alig volt Gyomán.

Magyar est lesz ez! Magyar
est a szó, az érzés, él gondo...
lat szó~szoros értelmében.

Résztvesznek ezen mint mű
ködő tagok a környék vitézei
mint a vi!ési szék kiküldöttei,
gyönyörü táncos párok fogják
lejteni a valódi, igaz magyar
táncokat. Ott lesznek Gyoma
legdelibb ifjai, legszebb, kitü...
l1óen táncoló leányai nemzeti
viseletben.

S ami még betetőzi az amugy
is fényes estély ragyogását,
értesülésünk szerint itt lesznek
az "igricek" (regősök), a ma~

gyar dalköltészetnek, a magyar
dicsőségnek ezek a leghiva~

tottabb hirdetői. apostolai, aki
ket még a mult évben volt al...
kalmunk nemcsak megismerni,

A lap szellemi és anyagi részét iIIetö
minden megkeresés

"H U N G A R I A" könyvnyomda
, eimére küldendő. .

Lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

•
Amidőn az ének és dal sze-

retetének jelentőségére fenti
ekben röviden rámutattam, azon
kérelemmel fordulok Gyoma
község nemesen gondolkozó,
a jó és szép iráni érzékkel
biró lakosságához, hog"y a
községünkben megalakult, a
,.Gyomai Dalárda" nevet vi
selő, szerény, egyszerü embe
rekből álló, önzetlen de tö
rekvő dalosok társaságát su'"
retetébe, jóindulatu pártfogá~

sába venni sziveskedjék. Az
alapszabályunk most van fel ...
terjesztve megerősités végett
illetékes helyre. A Dalárda ér....
demes vezetősége az elmult

'hetekben kibocsátott bizonyos
aláirási iveket, amelyeken fel
hivja, mindazokat, akik él mél
gyar dalkultura fejlesztése, ter
jesztése, ápolása-iránt érzék
kel és megértő sz.ivveJ visel
tetnek, hogy mint alapitó, il
letve mint rendes, vagy párto
ló tagok sziveskedjenek él Da
lárdába belépni, annak erköl p

csi és anyagi támogatására si~

e tni.
Ezen felhivásra, ez ideig is

már, valóban nem remélt szép
számmal jelentkeztek közsé~

günk lelkes, áldozatkész, ne
mesen gondolkozó hölgyei és
urai a Déllárda tagjaiul. Fo
gadja.k e helyen is már most
hálás köszönetünket. Igyekezni
fogunk érdemessé tenni ma
gunkat a jóakaratu támogatils
ra. Mint ahogy minden kezdet
nehéz, akként ezt mondhatjuk
él Dalárda müködésére nézve
is. Határozottan kijelentheti
azonban a gondolkozó ember,
bárki legyen is ?Iz, hogy nagy
szégyen volt a rendesen mü...
ködő Dalárda hiánya eddig is
szépen fejlődő község"ünkben,
azonban meg inkább az lenne
a jövőben, ha . ismét életkép
telen lenne a most szép fejlő

dés előtt álló ujonnan alakult
Dalárda.

A vezetőségben, fáradhatlan
szorgalmu, lelkiismeretes kélr...
nagyunkban minden ig"yekl?zet

társszerkesztő :

Felelős szerkesztő:

HATOS TIVADAR

WAGNER MARTON

latos és mély hatással van
az ember szivére az össz...
hangzatos ének, az énekkarok,
dalárdák által előadott,. zenei
összhang szabályai szerint
szerkesztett dalok, énekek ki
fogástalan, tökéletes előadása,

éneklése. Az ilyen énekkarban
szép összhang"gá olvad Össze
az ellentét is. A magasabb
hang a mélyebbel, a gyen
gébb az erősebbél gyönyörü
ségesen hat az ember lelkére,
midőn egy kifogástalanul mü
ködő énekkar, dalárda énekét
van alkalmunk hallani.

Az ének voltaképen zene,
melyhez hangszer nem, ha,
nem emberi hang kivántafik. A
dal, az ének az eElberi lélek
re, kedélyünkre jóÍ(zkony" ha
tással van. Kellemesen érinti
ez már a kisdedet is és felvi-
dcimitja azt. Hat éves korában
már ~önnyen tanülja az éne
ket, meg van a tehetsége is
hozzá. Az ének elősegíti a
hang fejlődését. él kiejtés tisz
taságát. Befolyást gyakorol él

jó izlés, az erkölcsi, a vallá
sos érze! fejlesztésére, mélyi
tésére. Kedélyünket vidámitja.

.lelkesiti, a jó és nemes esz
mék befogadására képessé te
szi. Aki örömmel és szivesen
énekel, az rendesen jó ember
is, mert csak a romlatlan ke...
dély énekel vagy dalol.

Társas életünk örömeit is
megsokszorozza az ének, a
dal szeretete, különösen pe...
dig a harmonikus, él karban
való éneklés. Valóban emeli a
lelket, ápolja a finomabb, a
nemesebb érzést eg"y tökéle
tesen, szépen előadott kar
ének vagy kardal. Emberhez
méltó idótöHésaz éneklés, a
dalolás; ezekben a lélek fel
vidulás!, szórakozást keres. De
a' fájdalmunkat is csillapítja és
bizonyos megnyugvást nyujt
bánatunkban, bal sorsunkban,
mid'őn e!üzi, elfeledteti velünk
a but, él fájdalmat.

Az ének
Az ember lelke Istenhez az

imádság és az ének szárnyain
emelkedik fel, hogy vele, égi
atyánkkal társalo~don. Valami
mcgmag'yarázhatatlart' nemes
és jóleső vágyakozás tölü el
az igazi áhitattal és bLlZgÓ~

sftggal éneklő és imadkozó
ember lelkét, midőn felröpiti
Istenéhez az ő fohásZ<'tf az
ének és ima hangjai, szavai
ban. Valóban szegényeknek
érezhetnők mag'unkat mi em~

berek, ha imádságunk és éne
künk nem lenne.

A jó Isten adott az emberi~

ségnek egy olyan közös vi
lág'nyelvet, amelynek hangjára
a különböző nyelveken be~

sok_millió ember ÖlJ_-,
kéntelenül is felfigyel. A zene
és az ének nyelve ezen vi...
lágnyelv. Mindenki megérti e
nyelve!, ha nem tudja is, hogy
az az éneklő vagy daloló szái
mit mond, a szavak mit jelen~

tenek. Ha mcgszólal fülünk
hallatára egy k..::1Icmcs, szép~

lldngu ajkon egy dallamos,
szép ének, iehet az német,
orosz, olasz vagy angol, ha
nem értjiik is azon nyelvet 
az éneket tudjuk élvezni. Ezt
különösen tudják illetve ta~

pasztaihatták a világháboruban
ideg'en országokban járt i?m~

berek, kLilönösen pedig', akik
fogságban voltak. Nem szük
ség"es okvetlen érteni azt, mit
beszél az ajak, megérzi azt a
sziv önmagától is.

lsten kegyelmének jele az
ének, a nóta, a dal, hogy szip
vünket magához ezek által
felemelje, szárnyakra keltse.
Elér egyik szivbő! a másikha
annak hang"ja, ugyanazon hurt
rezegteti meg" minden érző

szivben., Leszáll a szép ének
szivünk mélyére és ugy ra
kaszt onnan őszinte, mély ér,
zéseket. Sokszor örömre derit
és talán többször megTikat
bennünket. KLilönösen csodá...

Szerkesztőség és kiadóhivatal

"H U N G Á R I AU könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.
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nalu és kiváló szónoki len ...
dületteI előadott beszéd ott
érte el legnagyobb hatását,
mikor az ifjusághoz, a jobb,
szebb jövő reménységéhez
szólva kijelentette, hogy:
"Isten után a ti kezetekben
van a haza jövendő sorsa
s a viz ne üditsen, az étel
ne tápláljon, az álom ne
adjon nyugalmat, mig el
nem érjük acélt, a bol~

dog, nagy Magyarország
gotl"

A vegyes kar által elő

adott "Hiszek egy Istenben"
után P a! i c s k a József sza..,.
vaHa az "Utolsó kérés"
cimü költeményt, utánna a
vegyes énekkar nagy ha
tással adta elő a "Szép
Erdély" cimü dalt.

Következett egy végtelen
bájos, poetikus virágjáték,
amelyet hazafias érzéstől

hevitelt versecskékben Os..,.
a p a y Gizi, L i p t á k Mária,
Berkovits Mária, Eke
Etelka és S z a b ó Piroska
adjak elö !ziváJó készült",
séggel.

Ezt a kedves, szép da~

rabot O k o Ii c s á n y i Már...
tha, a Zrinyi Ilona önkép
zőkör . elnöknője tanitotta
be s ugya pompás gon~

dolatért, mint a gondos
szakmaic>!! előkészitésért

méltó dicséret illeti.
Az C!l!lcpély a vegyes

énekkar ilUal előadott Szó....
zattal ért véget.

Itt meg kell emIitenünk,
az Apolló szinház termét
és Q hozzávaló vilIanyvi
lágiió~:J F á b i á II Béla ur
teljesen díjmentesen bo~

csájJoíta 'rendelkezésre,
,..~

amelyérJ a polg-ári iskola
igazgatósága a mi utunkon
mond köszönetet.

Délután a I Pelőfi téren
folyt le a nagyközség ál~

tal rendezett ünnepély. Itt
R é p á s Pálrer. lelkész
tartott nagyhatásu, hazafias
érzésre serkentő hatalmas
beszédei. Ugy a beszé.d
előtt, mint utánna a gyo
mai dalárda· gyönyörü da ....
lai emelték az ünnepi han~
gulat melegét. A dalárda
ezuttal meglepő előhala""

dásról tett tanuságot, amit
jóleső örömmel konstatá
lunk.

Este több helyen, az ösz~
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kát TÓ a kUró hatóságokra, de
ezzel szemben aZ épitőipari,

állami vagy városi szerv sok....
kal jobb munkához juthat. Igy
ugyanis a vállalkozóknak jutó
haszon aziparosokna.k marad,
akik a jobb árért természefe~

sen tökéletesebb munkát tud
nak sz<íllitani.

A felterJesztés felkéri a. ke....
reskedelmi minisztert, hogy az
ország összes hatóságait uta....
sitsa a munka nemenkini való
kiírási rendszerére, amihez az
iparosságnak mindenképen
joga van.

lás gyermekek, diákok és
cserkészek mind nemzeti
színü kokárdával és szal..,.
lagga! diszítve gyönyör...
ködtették a szemet.

Délelőtt kezdődöttáz ün
nepély a templomokban és
elemi iskolákban, ahol az
évente szokásos keretek
között folyt le a nagy nap
méltatása.
Kiemelkedő mozzanat

volt a polgári iskola ün....
nepélye, amelyet az Apol~

ló-szinházban tartottak meg-o
Az óriási terem é'l szó""szo""
ros értelmében zsufolásig
megtelt ünneplő közönség",
gel.

Fenségesen szép volt ez
az ünnepély, amely magas
szinvolJé'lláva-l a főváros

bármely tantestületének is
diszére vált volna.

A "Hymnus" eléneklé..,.
sével kezdődött az ünne....
pély. A polgári iskola fiu ....
énekkara adta elő Ru s z k a
Sándor tanár vezénylete
alatt igazán bámulatos pre~

cizitással és mélyen átér....
zett szinezéssel. Majd S z a ...
b ó Margit IV. o. növendék
Vörösmarthy ,,\Ién cigány
át szavalta el. Ezután a
Jányok énekkara az "Isten
áldd meg szép hazánkat"
cimü dalt adta elő, tanu~

jeIét adva annak, hogy
mily gyakorlott, érdemes
kezekben van Ruszka Sán..,.
dornál az iskola ének"'ok
tatása.

Az ünnepély fénypontja
volt P a l o t á s István ref.
hitoktató lelkész frappáns
hatásu, gyujtó~tüzü szó~

nokiata. A magas szinvo-

kedelmi és népjóléti tárca ha....
fóságai irják ki nemenkint a
közmunkákat. mig a honvédel
mi pénzügyi és belügyi tárca
keretébe tartozó hatóságok a
legtöbb esetben mellőzik a
kiírás módját.

Az Asztalosmesterek Orszá....
gos Szövetsége ebben az
ügyben most ujabb felterjesz
tésseI fordul a kereskedelmi
miniszteriumhoz.

A felterjesztés szerint igaz
ugyan, hogya több iparossal
való tárgyalás, elszámolás stb_
nagyobb feladatot és több mun~

•
~.

Gyönyörü szép. verőfé....
nyes nap kedvezett a ma~

gyarság legszentebb, leg
igazibb ünnepének március
tizenötödikén ek.

Zászlódiszben pompá
zott Gyoma nagyközség
ezen a szent napon. Az
üzletek kirakatai, a házak
teli és teli a magyar gé..,.
niusz gyönyörü jelvényei
vel a mesésen szép három
szinnel: piros, fehér, zöld.

Mintha csak választ adott
volna, csattanó, mindenek~
nek, akik felforgatástter....
veznek, mindeneknek szóló
választ adott volna é'l kö""
zelmult bolsevista törek ....
vésnek .Gyoma nagyköz..,.
ség izzig""vérig magyar kö
zönsége, olyan szivvel és
lélekkel ünnepelte meg ez
évben a legszentebb ma....
gyal' ünnepet: március 15-éL

Ha itt lett volna az .. or""
szá:g szive, a nagy Buda
pest, ma itt tanulhatott vol
na őszinte, a lélekből fa ....
kadó és nem betükbőI ösz""
szeróít igaz magyar lelke
sedést.

A falu, a község. Édes
jó Istenem! Itt van az igaz
érzés, itt van a hangszer,
csak legyen, aki játszani
tud rajta... Egy Kossuth,
egy Zrinyi, Egy· Jókai, egy.

Petőfi! ...
De ne emlékezzünk ré....

giekről ! . .. Maradjunk a
jelennél ...

Már a kora reggeli órák
ban kedves meglepetésül
szolgáIt, hogy az utcán
járó iskolába és egyéb ta....
lálkozási helyre siető isko-

2 oldal.

Vass József népjóléti minisz
ter fokozatosan rendezni kiván
ja a hadirokkantak ellátását. A
végleg-es rendezést megnehe",
ziti, hogy a megcsonkitoit or
szágnak igen sok rokkantat
kell eltartania. A hivatalos utol
só mcgállapitások szerint
72.000 a hadirokkantak száma,
ezenkivül még 63.000 özvegy
ről, 77.000 hadiárváról és
38.000 apátlan-anyátlan árvárój
kell a népjóléti kormánynak
gondoskodnia.
, Az összes ellátandókszcíma
tehát 252.000. A rokkantellá,
fási illetmények fokozása attól
füg-g, hogyarokkantadó milyen
eredményt fog hozni?

Addig is a népjóléti minisz,
terium egyes rokki:mt-kategóriá
kon akar segíteni, ahol az
illetmények él legkevésbé álla'
nak arányban a rokkantság
mérvével. 19-y elsősorban az
50 százalékos rokkantak hely
zctén történt a segiíés olyké'
pen, hogy illcíményeikeí két,
szeres összegre emelték föl és
a felemelt illetményeket már
február elsejétől kezdődően

folyósiíják is.
A népjóiéli miniszterium most

azt tervezi, hogya 25 száza,
lékos rokkantakat végkielégiti,
aminek következtében kiesnek
az ellátandók sorából és az
ilyképen felszabaduló összeget
CI többi kategória ilIetménycinek
javitására használják fel.

Asztalos
és közmunka.

A 25 százalék.os rokkantak vég
kie!égitést k.apnak.

de testvéries érzéssel megsze...
retni.

A különféle gyomai ifjusági
egyesületekből és a kiváló női

táncosok seregéből összeio'"
borzott párok fogják lejteni
Fa r k a s i II s zk y Imre remek
muzsikájára a hires, nevezetes,
mindennél szebb régi magyar
táncokat.

Felemelték él

rokkantsegélyt.

A kézműiparI testületek és
eg-yesületek esztendők óta küz
denek a közmunkák szak,
mánkénti kUrásáért. Bár a
kereskedelmi miniszterium több
izhen közölte aZ érdekeltsé3

gekkel, hogy az összes mi
niszteriumokat felhivta a kére
lem teljesitésére, a kivánság
mégsem ment mindenütt telje
.sedésbe, mert eddig csak azt
:sikerülí elérni, hogya keres....
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Kner.

Református egyházunk pres
byteriuma az elmult hétfőn
gyülést tartott, melyen töbp
nagy érdekü határozatot hozott.
Megáliapítást nyert egyesség
utján az endrődi temetőból
házhelyet nyert tulajdonosok
által fizetendő vételár négyzet..,

.Észszerü faápolás.

meg életmüködésüket és te~ Surján-fák, cserjék : pöszmé-
szik tönkre a gyümölcsöt. te, ribiszke, sib átlagban cse#

Ez ellen csakis permetezés... kéJ y összegért egyezség' szep
sel lehet védekezni, élmi ÖSz... rint.
szehasonlithatianul kísebb mun'" Megállapodás a helyszínen.
ka a törvény által előírt teen~ ahová csoportonkínt hivatlak
dőknél és· negyedrész idő sem meg a kerigazdák és vita nél
kell hozzá, mint amennyit ma- kül állapitották ,meg a fák mely
ga a hernyózás ígényel. csoportba tartozását.

Ellenben tény, hogy egy kis A dij háromszorra fizetendő.

költséget, hozzáértésí megki~ mindig minden permetezés
ván és egy=egy kisg'azda nem után.
rendezkedhetik be rá. A permetező, anyagot a vál3

De nem is akar. I{özségünk- lalkozó adja és gépet a ker/3
ben tiz kertrészben minteg'y gazdaság szerzi be és amíg
ezer körüli kertíulajdonos van visszatérül a beszerzési költ
és összesen hárman védekez~ ség, csekély használati dijat
nek permetezéssel - noha szed utána.
látják az észerü védekezés Ezen bíztos védekezésí mód
sikeres és üdvös voltát. már első esztendőben kikü,

Aminek az utóbbi eszjen... szöböli a 100... ik rendeletben
dőkben az lett a követkeZiné- kötelezővé tetl fa-takarítási
nye, hogy majdnem semmi munkálatok jórészét. melyek a
gyümölcs nem termett ésa kellő védekezéshijján kelet,
piaci kofák, alföldi községc'I<~ keznek a fákon; fölössé teszi
ben, kizárólag' importált !la= a hatósági ellenőrzést és fő~

Ismételten jelenfck meg mi... rancsot árulnak gulaszámra, képp, megszünteli a hernyózó
niszteri rendeletek a gyümölcs= mi drágább és kisebb tápér= ollóval való hernyózást, mely...
fák ártó férgeinek a kötelező tékü az almánál, körténél és Iyel a fák hegyéről nyisszaníja
irtásáról és valamennyi rei1ge~ más országot hizlalunk cl be' ie a· termárüg'g'yel egyetemben
teg munkát és felelősséget ró hozatalával. ahernyOfészket.
a községi )"eQyzők, mint ellen p Egy ötven katasztrális hold,

~ S amily mértékben terjed a
O~rze'sre delecr;;l" lro"zegr>k nya nyolcvan kerttula)'donos terü~, "," l." '" " permetezéssel való védekezés,
ka' ba (G29/199 4 100/19°7 stb) letén egyedül e sorok iról' a per...

• , _., J 4-.. ~ oly arányban lesz kénytelen
Ezen renQ'e!etekre naQ'" szu" Ir... metezle mult évben gyümölcs- d d .. I t

~ l "o. min en gaz a ezen muve ere
se'o' val1. de ce'll'avezeto~ csak fáit és a hatszáz négyszög'öl . . d t ct ~

b ~ Iáttérm, mert mm en esz en o
az lenne, ha a fák perm ete... területen több gyümölcse ter- meghozza ártalmas férgeit,
ze'se te'tntI1e'l.[ ko·' telezo~, "e', - mett, mint az egész negyven... I k . ct .k k'"

,<-, V me ye' mm mega ama elm
amit az 76349/1927. F. M. ren... kilenc kat. holdon együttvéve: s amily mértékben szükQla
d l t . t ' k .. Október közepen egy...egy al ...

e,e szerm most m e g o... mafáról husz-husz véka kézzel megélhetési terület, 'oly mér-
t e l e z ő v é t e n n í s e m l 12= tékben lepik el él védtelen.
h e t. szedett pompás, féregmentes tápiálékot nyujtó fákat, bokro

almát szüretelt és cseresznye:
Hát ez ig'az! Mert a több.... kat. cserjéket.

fái roskadoztak a gyümölcs
nuire eQY holdas kertg'azdák Al ] em "'I'keru" l a ve'deke, - terhe alatt. 10, 11 u -

föJdjeiknek csak él kisebb ré'" ' l'" tk ' a'll'Utmenti kertnél az íiyesnck. zesre va o szove ezes, Jon
szét ültetik be gyümö!csfá.kkal .. , .. t kerttulélJ'donoshire kél és csodájá.ra jártak ossze negy-o
és él harmillc... neg'yven egészen az emberek. és indi/sák meg a lavinát. -
különböző fák kedvéért nem Mult hó elején gyülésre hiv- De akinek csak hetven-nyolc
szerezhetnek be permetező tam össze a kertgazdá.kat és, van akármilyen vegyes gyü:
gépet, Endát, 3ulfélrolt, Almo, megszerveztem a közös ala- l m?lcsf~ja van, anna.k. e~yma:

lát, Arzolát,' stb de nemis ér... pon vaió védekezést ugy, hogy Ig~ban IS nagyo~ klflzet~ ma=,
tenek a kezeléséhez és ha a gélz?ákna~ sen;mi dolg'a nem ~'~t él p.ern:etezesre valo b~~

törvény kötelezné őket az i1y= lesz falval es mar mozog'nak' Ii:.odezkedes, mert nem mUSZCj
müveletre, csákánnyal véde... cl többi kertészek tulaJdonosaí I különleges permetező gépet

kezl1iznek eilene. is a szervezkedésre és biztos, 'I b~s,zereznie, hanen: Hz pen-
Viszont, ha mindazJ, mit az hogy esztendő multán itt sem- goert kap olyan cso-meghosz ...

eziigybeni !egulolsó (100) ren.., miféle törvényes rendelkezésre, II szab~itót, ~m.e!!yel nagyoM,.
delet előir, ha a leglelkiisme= ellenőrzésre szükség nem lesz, terebelyes fat IS megpermetez ....
retesebben végrehajtanák, az, a fák ártó férgeinek az irtáSa I het a rendes, bármilyen szőló~
is édes-keveset érne, mert az irá.nt. permetező=géppel.

Alföldön a gyümölcsfák ter- Lépéseket tettem a dolog
mésének a Jegártóbb férge cl országossá tételére, dc azért. ...... _
pókos=hernyó, amely mindig itt is leadom a módját.
bizonytalan és legrosszabb Vállalkozót keritettem a per- Presbiteri gyülés
időben jön meg és elképzel... metezés végrehajtásához. ki a l
hetetlen rövid idő alatt fonja háromszori permetezést - ez
be a virágzó fákat és a her' idén már elestünk az elsőtől,

nyózással csak kevesbiteni le- tehát fölös a négyszeri - oly=
het irtó nag'y számukat és az kép, hogya legnagyobb fáért
sem sokat ér, mert közben éví 3 pengőt fizet a gazda, I
igen csak telerakják a virágok közép ... nagyból kettő, kisebb
kelyheit azon petékkel, melyek fából három...négy számít egy~ l'
ct gyümölcs érésekor kezdik nek.

Társas~vacsorák voltak
még az "Egyetértés" ka'"
szinóban, hol S e i d 11ózsef
tartott ünnepi beszédet.
Majdnem 200..,an veJtek
részt ezen a vacsorán. Itt
felülfizetett G. Nagy János
22.500 koronát. Társasva....
csorával ünnepeltek még
az alsórészi és felsőrészi

kaszinóban, a. polgári ol..,
vasókörben, a· németrészi,
kisréti kaszinóban, vala'"
mint a Hollerban, ahol az
iparos és kereskedő ifjak
önképző köre áldozott nagy
szeretettel és hazafias ér
zülettel él márciusi nagy
napok emlékének.

szes kaszinókban és egye~

sLiletekben voltak társas
VClCSOlák.

Az uri kaszinóban Ha r
s á n y i Pál ref. esperes a
tőle megszokott lendüleJtel

'méltatta március 15~ét, el..,
ragadvahallgatóitegyszebb,
álomlátó tüneményes szép
világba.

Az egész est,mint minden
'évben ugy ezutíal is magas
szinvonalával emelkedett ki
az ünnepségek sorozatából
s résztvettek azon a ható..,
ságok fejei és a gyomai
intelligencia szine..,java.

Az ipartestületben Domo
kos János ref. tanitó volt
az ünnepi szónok. Magas
szinvonalu, minden sablon p

tól eltérő és elragadó szó=
noki hévvel és készséggel
előadott beszéde óriási ba=
16st keltett s ez a hatás
bizonyára nemcsak pilla=
natnyi volt, de örökre em=
lékébe vésödil{ minden hal..,
gatónak.

Közkivánatra pohárkö=
szöntőt mondott lapunk
társszerkesztője: H a t o s
Tivadar, aki a. következő

rimekben köszöntötte a
hölgyeket:

'Tágra nyilt 'szemekkel
Ahogy körülnézek
Ugy érzem mag'amat
Mint egy meg·ig·ézett.
Bármerre; fekintek
Bármerre pillantok
Mindenütt látok,
Egy gyönyörü virágot i
Ebben a szép kertben
Mely édes nőkbő! áll
Nem csoda, ha eszem
Majdhogy tótágast álli
S ha rigmusom zagyva., I
Nem tehetek róla,
Szédülő kobakkal
Okosat' ki szólna?
Mai kor embere'
Nem csoda ha komoly
S ha nem volna néha
Egy~egy női mosoly
Nem érne az élet
Egyetlen fabatkát.
A mosolyt szállitó
Drága női nemet
lm hát dicsőitem

Én mindenek felett
Az isten áldja meg
A nőt, a virágot,
Hogy rózsásnak lássuk
E fekete világot! ...
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Tötnérdzk elismerő :feHratot küld

tek a :k11:íHú:sztniniszfernek.

van r~. A tej azonban nagyon
kényes t~plálék, mindig ugyan
abban az edéhyben kell feIfőz

ni, de csak addig szabad hevi
teni, amig forrni kezd, akkor
Ie kell venni a íüzről és gyor
san Ie is kell hüteni. Forral~s

közben néhányszor meg kell
kavarni, hogya felszin is érint,
kezzék az ·alsóbb rétegekkel

A tejet nem szabad szagot
terjesztő edények vagy éte!p
nemüek közelébe tenni, mert a
tej érzékenysége folyt~n .minp"
den szagot felvesz magába. A
pasztörizált tejet nem szüksé
ges felforraIni. Miután a tifusz
és a bélhurutok terjesztésére
igen alkalmas a tei. azért a
lakásban mindig befödött edény
ben kell tartani, hogy a Jegyek
ne juthassanak a folyadékhoz .

A tej különösen öregebb
embereknél, g'yornar tüdő és
szivbaioknál hasznos szer; a
tej szin nagy mértékban előse

gíti a hizást, a savanyu tej a
béJbajoknál igen jó hatásu
szer, a vaj a gyermek növését
segíti elő,

Egy liter tej egynegyed kilo
gram husnak felel meg.

A polgári iskolai törvény·
parlamenti tárgyalása és majd-·
nem eg·yhangu elfogadása
Klebelsberg Kunó gróf kultusz
miniszter ku!turpoliJikáját iga~

zol1(1. Ennek kétségtelen bizony
sága a tömérdek üdvözlő és
elismerő feliral is, amellyel a
ku!tuszminiszlcrt ebből az al ..
ka!omDói a polgari iskolák
vezc:tói mindenfelől elhalmozták
és üdvözölték, Igy levélben és
táví ra li lag· kereste fel a kultusz~

minisztert 220 polgári iskol~nak
vezetősége és tanári testülete.

De nemCSak az iskolák, ha~

nem az ország majdnem vala
mennyi ipart(?slülete is üdvö~

zöIte a kuJtuszminisztert, igy
Gyoma község közönsége es
az állami polgári iskola Janár
testülete is.

Az egész ország
örömmel fodadta
a polgári iskolai

törvényt.

DebreC7:eni Endréné! Gyomúll egy
4 !óerejü Hoffher féle csak négy nya
ron csépelt petroleum motoros csép
lőgarnitura, t Fordson traktor, egv
amerikai négyzetbe ültető tengeri vető.

gép, velőórpa, ve!őzab, l kazallucer,
naszéna, sárba való törek és szalma,
nád, bor, és 60 darab seríésjúrása
van eladó, Április l-re egy első bérest,
egy vincellér!, egy kocsist felfogad.
Kőszigeti gazdaságában a nyári lege
lőre szarvas marhát vállal, a torzsási
halászati jogot 3 évre haszonbérbe
kiadja. cl páskorni istálló elbontására
és felépitésére vállalkozókat keres.

Logikae

Tréfás esetek.

A tej
a háztartásban.

macska mtísokat nem b~ntottp"e,

eddig meg~llapitható nem volt.
Igen helytelen, hogy ilyenkor
azok, akiket esetleg bántalma
zott egy állat, nem szeretnek
jelentkezni, félve a hivatalos
eljárástól és a Budapestre sz~l

IitástóI.
Az esetből kifolyólag a ci

g~nysor összes kutyáit és
macsk~if kiirtották s a szigoru
ebz~rlat ujabb három hónapra
elrendeltetett.

Nem tudjuk elég nyomaté
kosan figyelmeztetni a. kutya
és macskatartó közönséget,
hogy ~llatjalkat kellő gondo
z~sban részesitsék, ne éhez
tessék, tiszta ivóvizéről gon
doskodjanak rendszeresen.
Mert csakis az elhanyagolt,
éhező, szomjazó állat vész
meg s aztán· nemcsak az ál
lattartó családra, de másokra
is irtózatos veszedelmet je
lent.

Meqnyugtatá§.

Esküvő napján igy szól a
fiatal menyecske az urához:

- Kedves uracskám, ha te
mindenben szót fogadsz n e
k e m, akkor minden és min
dig ugy lesz, ahogy t e
aka r o ct •••

Önérzetes szinész~

S z i n é s z: Megkövelelem
igazgató ur, hogya vacsora...
ielenetnél valódi rántott csir...
két és valódi pezsgőt kapjak!

I g az g a t ó: Rendben van.
De akkor CI meghal~si jelenet
ben is valódi mérget kell innia.

Miután a tej az emberiség
t~plálkozásának egyik legfőbb

része, a hatós~goknak mindent
el kell követniök, hogya tej
rendes összetételében kerüljön
a fogyasztók elé.

A tej az életet fentartó erők,

az ugynevezeH vitaminok nagy
mennyiségét tartalmazza, mely
re ugy az egészségesnek, mint
betegnek egyar~nt szüksége

GYOMAI UJSÁü

Veszettmacska

garázdálkodása.

Nemesitett vető-

.magvak kiosztása.

már elsorolt kondorosi, mező'
berényi és mezőturi utszaka~

szoknak kiépítését, ha a köz..
ség 50 százalékos hozzájáru
lást ad. Igy a nyert felvil~go'"

sitás szerint a községnek nem
kell semmiféle kölcsönt fel·
vennie. hanem 9- 10 ki/ométe·
res ut 4 milliárdnyi költségé
nek felével, - teh~t mintegy
2 milliárd papirkoron~val

(160.000 pengő) a várm. ut·
alapnak fog tartozni a község,
rnely összeg - ha 1-5 év
alatt nem lenne visszafizethető,

mérsékelt kamattal .-.:. 5 - 6 évi
költségvetésbe lesz beiIIesz
tendő.

A gyomai cigánysoron tőr

tént, hogy. egy veszett macska
megmart és összekarmolt egy
11. éves leányt és egy kuty~t.

A leánykát, F a r k a s JuIcsát
felsz~lIitott~k a Pasteur inté
zetbe, a kuty~t nyomban agyon
vertéle

Hogy azonban a veszett

4 oldaL

Közutaink épitése.

ölenkét 1 pengő 28 fillérben, 
t~rgyaltatottaz OFB által az
egyháznak iskolai célókra jut
tatott föld ügye, melyet egyhá
zunk ily magas vételár mellett
birtokba nem vehet, mert ma
m~r szabad kézbőlolcsóbban

kapna jobb földet - azut~n az
egyház átengedte a községnek
a kubik gödrök mellett
levő kisebb terü1etét ugy, hogy
cserében ugyanannyi földet kap
Q temető bővitésére.

Az egyházmegyénél meg~

üresedett egy lelkészi tanács,
birói tisztség hetöltésénél pe
dig a presbytérium esperes ur
inditv~ny~ra Répás Pál lelkész
urat tisztelte meg s7avazatával'
- mig végül Garai Sándor és
társai inditv~ny~t véleményes

.javaslattétel végett kiadta a
pénzügyi bizottságnak.

A nemesitett vetőmagvakfo
kozott mértékben elterjesztése
és ezzel termés~tlagaink fel

Vinc7e Andor számtanácsos, fokozása érdekeben a fölrlmi-
községi képviselőrészérőlazon velésügvi Miniszter ur ez év
igen helyes inditvány tétetett a tavaszán is nemesített vető

közgyülés elé leendő terjesztés magakciót inditott, melynek
végett, hogy a vármegyei tör- keretében Székács-féle neme~

vényhatóságtól a Gyoma _ sitett vetózab k~rül kiosztásra,
Kondorosi vicin~Jis utnak· az amint erről mai napon értesi
Ail.~r-féle. téglagyárig, ~. a tést kaptunk.
(Jypma:""'l\1ezőberényivicinális A nemesitett Székács zab
utnak aCsepüs~ertig,él GYOfnél vasuti fuvardiját az igénylő

Me~őh;lri utnak a dévaványai gazdaság vasutáIIom~s~ig, va~

_ 'é:~.. ~"\!.ic:i[\iili.~keI;.esztezéséig \faló. Iamint a· nemesitői felárat is a
. kiépitését, a vámos utak kö- . Földmivelésügyi Miniszter· ur

.züLCI Deák Ferencz utcának a Őnagyméltósága tárcája ter
burkolásá.t kérjük, _ tovöbbö, hére válIalta, ugy hogy az
hog"y kérjük él Gyoma -Déva p . igénylők által csupán a· zab
ványaitörvényhatósági ut gyo-. budapesti tőzsdei ára és. a
mai szakaszának mielőbbi:ki- zsákok ára lesz térítendő.
építését. Tekintettel az idő rövidsé-

Ezen indit,-,;ányt megtárgyalía gére a száIIitás utánvéttel fog
az előljárói tanács és gazda- eszközölt~tni. Megrendelések
sági bizottság együttes ülése, a TiszántuIi Mezőgazdasági

hol az egyhangulaf! elfogad- kamar~hoz (Debrecen Hunyadi
tatott és kiildöttség küIdetetíki utca 5) küldendők be s az il~ Lopott cl cigány és menekül.
vármegyei Alispán ur ÖméItÓI letékes községi előljáróság ál- A rendőr fut utánna s midőn·

ságához tájékozás nyerés tal látíamozandók, annak iga~ híJja, hogy nem tudja beérni,
szempontjából. zol~sául, hogy a rendelő a rákiált:

A küldöttség f. hó 12p én rendelvényt átvenni magát kö- ~ Álli meg cigány!
t l . A more visszafordul s azttlsztelg·ett az alispán urn~l dr. e ez\.

Zeőke Antal képviselő ur ve~ Megrendelési határidő 1927. mondja:
zetése mellett s az Alispán ur március hó 25-ben állapittatik· - Álljon meg maga, magát

·d - t· I k' senkisem kergeti! ...
d legJ'obb akara. tíal adta meg a meg, az ezen \ opon na e-

d l .tIostaJre
felvil~gosit~sokat és honorá~ sőbb beérkező megren e ése-
landó, hogy Gyoma község a ket már nem áll módunkban
vám.ok terhére m~r huzamos figyelembe venni.
idő óta nem kapott vámosut

. burkolást, a Deák Ferenc utca
azon északi és déli szakasz~
nak betonBal való kiépitését, 
mely már 1912 évben. burko~
l~sra felvétetett - a v~mok ter
hére megigérte.

Kil~tásba helyezte a déva..
ványai ut gyomai szakaszának
kiépítését arra az esetre is, ha
Jász-Nagykun-Szolnok v~rme..
gye moment~n nem is épitené
ki a dév!lványai hatáI'ban eső

utszakaszt.
Kilátásba helyezte· továbbá a
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Ivóviz baczíUus né1kűl.

Bécsben egy kémikus és egy
orvos oly eljárást fedezett fel,
melynek segitségével az ivó....
vizet mindenféle baczillustól
mentesHeni lehet. Az eljártls

LÉNY-LÉNY

Indulj!

L

Betűrejtvények

ll.

Filmszinház.
Gyomán:

Az ApoiIó fiImszinházbal1
1927. mát'Czius 20~án vasárnap
A kis kadett, főszereplő Ra ~

mon Novarró. Az amerikai
mozi publikum ugyszólváll
egyöntetűen Ramon Nové;Irró$
nak itélte oda azt cl. pálmaágat,
amely a tragikus véget éri
Rudolph Vakntinó kezéből

hullott ki. Ramon Novarró az.
akiert ma az egész világ mo....
ziközönsege rajong Ramon
Novarró szépsége, fiatalsága.
elegáneiája és férfias ereje
teljes mértékben érvényesü! a
Fanamet uj filmjén a "Kis ka....
dell" cimű darabban, amely il

világ legnagyobb filmje a "Bell
Hur" után készült el, ahol tud....
valevőleg szintén ő iátsza a
főszerepet. A kis kadett termé
szetesen szerelmes és szerel ...
méért küzdenie kell. Kitüni)
szerepébe számtalanszor nyilik
alkalma ragyogtatni nemcsak
külső előnyeit, hanem kivételes
művészi képességeit is.. A 10
felvonásos filmdarab tartalma
megkapóan szép és gyönyörü
akiállitása.

A helyes megfejtőkkozött

hetenkint két értékes széP"'"
iwdalmi könyvet sorsolunk ki.

Beküldési határidő március
hó 23-án estig.

Kisorsolt nevét jövő heti szá...
munkban közöljük.

\.

Rejtvény :rneg-fejtés.
A Gyomai Ujság 11. számában
megjelent rejtvényeink helyes
megfejtése: .

1. Százszónak is Jegy vége.
2. Pária.

Megfejtette Madarász Juliska. 6
nyerte ef.a jutalom dijul kitü...
zött szépirodalmi művet, mely
a kiadóhivatalban átvehető.

Ievélszekreny utján továbbit...
ható hmne az ajánlott levél. A
bori/ékon pedig egy perforált
feladóvevény lenne, amelyet a
postahivatalleválasztana és
lebelyegezne.

Ifjuságí sportkör. Az ifju...
ság testnevelése érdekében a
ku!tuszminiszter rendeletet bo....
csájtott kí, melynek ertelmében
a középfoku iskolák spotkörö
ket kötelesek létesíteni. Ezen
utasitás alapján alakult meg a
gyomai állami poJgáIi fiuisko
Jában a "Turul" - a leány....
iskolában pedig "Rozgonyi"
sportkör. Mindkettő már a le
hetőséghez képest élénk 1evé...
kenységeí is fejt ki. A leány
iskolaikör vezetője' Krom7

paszky Juliska tanárnő, a fiuké
pedig Ruszka Sándor1anár.

Rádióval elfogott gonosz
tevők. A rádióképátvitel , a
rendőrségnek megbecsülhetet...
len szolgálatokat fog teljesi/eni
a gonosztevők üldözésébep.
Pár perc alatt a gonosztevő

fényképz1 megkapja az egész
ország sőt még a külföld ren
aőrsége is és a sok-sok rádió'
előfizető. Reméljük, hogy a
magyar rendőrség is hamar
bekapcsolódik ebbe a modern
üldözési módszerbe.
Drótnélkűli te1efoní plety

kálás és nótázás. A New...
York és London közötti drót-
nélküli telefonálás annyira di 3

vattá lett, hogyamultkoriban
egy new-yorki hölgy a londoni
barátnőjével egy fél óráig
diskurálgatott. E~y angol zene
szerző New....Yorkba menet a
hajón egy dalt komponált és
amikor New Yorkba érkezett,
felhivía drótnélküli telefonon a
londoni kiadóját, lediktálta ne
ki a hangjeg'yeket és am\kor
készen volt, le is énekelte,
hogyaleirást ellenőrizze a
kiadója. Mondanunk sem kell,
hogya dalt már este egy lon
doni hangversenyen el is éne...
kelték, persze ismertetve a
publikummal, hogy ezt hogyan
és mikor szerezték. A telefo....
nálás csekély 150 font steI'....
lingbe került, ami a mi pén~

zünk szerint 4158 pengő,

vagyis 52 millió korona. Vajjon
mi lehet itt értékesebb: él dal?
vagy az elhasznált villany?

A TiszántuH Mezőgazda....
sági Kamara az áIIattenyész....
tés fejlesztésének elősegitése

céljából Orosházán 1927 már...
eius hó 20~án, délután 3 órai
kezdettel az Orosházi Kisbir....
10kosok Szövetségének helyi 3

ségében állattenyésztési ván....
dorgyüIést rendez, melyen
minden érdeklődő gazdát szi'"
vesen látnak

Bankháza

kerül még Nóty Károlynak egy
nagy sikerü bohózata, melyben
Kádár Lajos egy b. listás tiszt
viselő tragikomikus személyé...
ben fogja kacagjatni a közön
séget.

Érdekes cserkész hir. A
gyomai "Botond" cserkész...
csapat szép meglepetést készül
szerezniközönségünknek.Még
április hó folyamán szinre
akarja hozni azt a nagyszabásu
filmet, amely a nagy nemzeti
cserkész....táborozásátmutatja be.

Az áUatvízsgálat Gyomán.
A jószágtenyésztés érdekében
tartani szokott apaáIlatvizsála...
tot a hatóság e ho 21-én d. e.
10 órakor tartja meg a bika...
házban. Elővezetendő minden
köztenyésztésre szánt bika,
serteskan és kos. A lakosság
érdeke, hogyapaállatait enge
délyeztesse, nehogy engedély
nélküli használatért büntetésben
részesüljön. Nagy közérdeket
képez minél több apaállatnak
az engedélyeztetése, mert ha
a jószágállományhoz visz6....
nyitvakeves apaállatvan enge...
délyezve, azokat a község lesz
kénytelen pótadó utján besze....
rezni.

Színészek a kávéházakban.
A belügyminiszter átmeneliIeg
megengedte, hogy hivatásos
szinészek és artisták a vidéki
kávéházakban és vendéglők ...
ben felléphessenek. Aminisz....
ter ezzel a rendelkezésével se
giteni ig'yekszik a nyomorgó
szinészeken és artistákon.

Ismét a sonka. Multkoriban
megirtuk, hogy a prágai mó...
don belföldön elkészitettson...
kára 13 százalékos fényüzési
adót vetettek ki. .~ E rendel
kezést lapunk is helytelenitette
s hogy mennyire igazunk volt,
fényesen bizonyítja az 1927.
év 11.000 számu legujabb p.
ü. miniszteri rendelet, amely
kimondja, hogy a kérdéses
sonka után a 13 százalékos
fényüzési adót n ez m k e II
leróni.

Uj rendszer az ajánlott
1evelek feladásánál. A buda
pesti kereskedelmi és iparka....
mara felterjesztest intézett a
postavezériga,zgatósághoz s
abban az ajánlott levelek fel
adásának uj rendszerét java...
solja. - A javaslat szerint
külön szines boritékokat adja...
nak ki a dohánytőzsd~knek s
ebben a borítékokban bármely

H IR E K
•••

Betétekre - nlelyek felmondás nélkül bármikor kivehetők.

9 százalék évi kamatot fizet.

Istentiszteletek. A reform.
templomban márc. 20-án d. e. 9
órakor prédikál HarsányiPál ref.
esperes. Az ágostai evan....
gélikus templomban délelőtt

9 órakor német nyelvü Isteni....
tiszteletet tart Feiler Ernő

lelkész. A róm. kath. templom
ban reggel 9 6rakoristentisztelet
evangélium magyarázattaI,
tartja Csernay Géza plebános.
D. u. 5. órakor Iytánia.
Előfizetőink fiqyel...

Enébe 2 Tisztelettel kérjük
azon előfizetőinket,kiknek elő-

fizetése e hóban lejár, szives....
kedjenek azt mielőbb meguji ....
tani,bogy Iap szétküldésében
zavar ne álljon elő.

, Örömhir. A járványos be
tegségekUyomán meg'szüntnek
tekinthetők. Az összes iskolák
ban megkezdődtek a rendsze...
res: előadasok.

A káromkodás büntei:ése.
"Az ujerkö1csrendészeti törvé....

nyek értelmében eddig' két fel
jelentés! adtak be Gyomána
főszolg-abiróság·hoz.Ezeket az
ügyeket igen.... igen szigoruan
fog'ják elbirálni, miért is jól
meggondolja mindenki, mielőtt

beleütközik az crkölcsrendé~

szet be.

Toborzás. A mag-yar hon...
védség részére való toborzás
e héten is folyt Gyomán, ami...
kor is 10 fiatal emberjelen1ke
zetr. Fig'yelmeztetjük ifjainkat,
hogy nincs szebb és hazafia....
sabb dolog manapság', mint az
ország nyugalmának biztosi/ása
és aki csak teheti, lépjen be a
nemzeti hadseregbe.

Az orvosok díjai. Gyoma
nagyközség' megállapította leg
ujabban a községi' orvosok ré
szére a betegek által fizetendő

dijakat. E szerint nappali ren...
delési dij 1 pengő 20 fillér,
éjjeli rendelési dij 2 pengő 40
fillér, nappali beteglátogatás
dij 2 pengő 40 fillér, éjjeli lá ....
togatási dij 4 pengő 80 filér.

A gyomai sport-dub mű

kedve1ő gárdája nagy igye...
kezettel készül az április 3-iki
nagyszabásu előadásra. A fé ...

nyes műsor ö modern magyar
irodalom reprezentásainak mű

veiből áll: Móricz Zsigmond,
Molnár Ferenc és Karinthy
frigyes vigjátékai mellett szinre

ioiküfd
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.Betörök garázdá1kozdása.

Március 15-én éjjel betörők

g"arázdálkodtak Endrődön. Fel
feszítették Gíricz Vendel,Hunya
András, Szabó Gyula és Ru~

denecz Ernő üzletei és pénzt,

valamint árukat vittek el. A

csendőrség nyomon van.
Fiatalkoru tyuktolvajok.

Endrődön már jó idő óta lop
kodják a tyukokat. A csendőr'"

ség" mos elcsipte Nyitrai István
10 éves és Nyitrai Lajos 15
éves suhancokat, akiket éppen
akkor értek teHen, amikor
Zöld Imréné gyomai lakos
tyukjait szedegették össze. Le
tartóztatták őket.

Ké{ koma Endrődön a márc,
15-i\d ünnepélyen beszélget:

- Hallod-é sóg'or?
-" Honné hallanám koma.

Má buzog is bennem az a
szent összetartás.

- Hászen ippen bennem se
pihen a. De csak akkó tör elő,

ha azok is összetartanak, akik
. itt most szónokolnak ni . , .

A Korona mozgóóan márc.
20~án szinre kerül Rintin/ín, a
csodakutya ujabb filmje: "Az
éjféli látog'ató", valamint "Ne
utaz pénteken" vigjáték, atleti~ .
kai versegyek cs híradó.
Március 25-én, pénteken "Char
lev nénje" bohózat, a cimsze~

repben ChélpIinnal és "Ősvilág

AbesszÍl1íában".

Hardas menyecske. Özv.
farkas Rudolfné endrődi me;
nyecs;';:ét igen hevülékeny vér~

rel és gyors kézzel áldotta
vag'y ver/c meg él teremtő,

Nemn~g'ibcl1 annyira kijaH a
sodrából, hogy egy su!yos fa:
darabbal agyba",főbeverte Hor
válh Veron 14 éves leányt,
akit sulyos sebekkel vittek a
kórházba. A büntető eljárás
megindult ellene.

ApaáUa-l:vizsga. Endr6dön
a bikák pótvizsgálata e hó 22
én délelőtt 10 órakor lesz

I
megt.artva él község"házán.

a+.~•••••••••••••
I Papp Ja'nos endrődi

vaskereskedő

kiadja 4 évre Schloszárik István
féle Uziretheiyiséget teljes beren
dezéssel együtt j!.Otányos áron. Az
i.lzletheiység a KosslJlth lajos utcá
ban van a legjobb helyen. Rőfös

kereskedésnek nagyon alkalmas.

if. n

yarnai

Faiskola Endrődön.

száros Etus, Mészáros Etus,
Timár Irén. Giricz Imre, Far'"
kas Ambrus.

A szereplők közül nem emel
jük, hogy mindannyian tudásuk
és készségük javát adták és
est kiváló sikerét közös aka~

rattal és lelkesedéssel biztosi
tották, A darab szerzőjét: Ká~

vay Gáspárt számtalanszor hiv
ták a lámpák elé. Szindarabját,
a "Magyar Leventét" a gyomai
levente egyesület is át vette s
itt előfogják adni. Sajnosan
tapasztaltuk az endrődi inteIIi",
gencia közönyét, de különösen
feltünl, hogy maga a levente
egyesület elnöke sem vett részt
az estén.

Az előadás után tánc követ
kezett, amelynek csak a hasadó
hajnal vetett véget.

11II Ilf
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"Magyar levente".

Március 15-ike
Endrődön.

Remek szép, napsütéses ldő

ben kezdődöt: március idusá'"
nak ünneplese Endrődön.

Délelőtt 10 órakor nagy
Istentisztelet volt a templom",
ban, az iskolákban pedig ha

zafias szavalat és énekszámok
kai tarkitott ünnepélyes elő;

adások.
Istentisztelet után a piactéren

felállitott hősök szobránál volt
a nagy ünnep, ameiynéI az
endrődi leventék szolgáltatfák
a díszőrséget. Itt dr. U hl' í n
László megyei aljegyző volt az
ünnepi szónok, akinek magvas
.és mélytartalmu beszéde óriási
hatást gyakorolt a hallg"ató'"
ságra. Igen hatásosan beszélt
még" C s ó k á s y Béla polgári
isk. tanár és K o v á c s István
gazdálkodó. Az ünnepélyes
előadások közt az endrődi

dalárda precízen leadott haza
fias dalokkal seg'iIette elő az
ünnepség lélekemelő voltát.

Este az jpartestület helyisé",
geiben kétszázteriiékes társas'"
vacsora volt, amelyen az ün"'"
nepi szónoklatot Csernus lv1i
hály apátp!ébános tartotta nag"y
és gyakran felhangzó tetszés~

nyilvánitások közepette.

Megálltam a piacon az .ela'"
dásra váró facsemeték előtt.

Hallottam a gazdák őszinte

véleményét, és azoknak igazat

is adok. Csupán uzon csodál
kozom. hog"y az élrra hivatot",

tak nem hallották még meg.

Ha valaki végig meg az end
rődi faiskolán, csak bámulhat,
csak hizlalhatja szemeií; mert
az valóban mintaszerü. Hála
ezért él község g'azdájának és

a .faiskola munkás fáradhatatlan
vezetőjének.

De ha nemcsak veglg me:,
Ez a eime annak él hazafias,

gyünk ott, hanem egy pár csemag'yarságtól izzó durabnak,
amelyet Kávay Gáspár endrődi meté/ is vásárI unk és azt elül
tanító irt és amelyet e hó 10- tetjük vagy tul a Körösön vagy
án a Levente egyesület endrődi a páskumokon, szomoruan
estélyén, az odavaló műkedve- tapasztaljuk, hog'V azokcg'y
lők adtak elő az ipartestület része meg sc fogta más része

, helyiségében. Ipedig 1-2 év mulva még' gon-
Az estély a legfényesebb cr- ~_os ápolás utá~ is kiszáJ~adt.

kö!csi siker jegyében folyt ie. Es ezt Endrod nagyresze
Sokat tapsoltak a szereplők", tudja is.
nek és számtalanszor hivták Oka pedig az, hogyafais'"
elé a hazafias, sikerült mű tul- kola földje hordott g"azdag ho",
szerény szerzőjét: K á v a y mokos iszap, az előbb emlitett
Gáspárt is. helyek földje pedig szikes,

A négy felvonásos szinmű~ szurkos, fekete agyag.
ben, amelyet C s o k o n él A faiskola egyik célja, a köz
Gyula kántor és levente-oktató séget megfelelő nemes cseme
rendezett dicséretes hozzá él'- lékkel ellátni. Ezért a "l'{álvá~

téssel, a következők szerepel- ria" melletti elhagyott faiskolát
jek: Novák János, Giricz Ven' ujból életre kell kelteni, hogy
dei, Uhrin Mihály,HunyaLászló, Endrőd közönsége a talajnak
Gyebnár János, GublJcz István, megfelelő nemes _csemetékhez
Németh Jenő, Szabó Tibor, jusson. Ezt kivánja él község
Iványi Mária, Giricz Mária, Mé- I érdeke. k. g.

6 olda1.

lényege az, hogy a vizet egy
csőrendszeren vezetik keresz'"
tűl. A szerkezet bármely vizd
műnél kqnnyen felszerelhető, s
lehetóvé teszi a rossz viz
okozta járványok meggátlását.

Egy fél millió pengő ltészd

pénz. Az uj 18. ~m. kir. osz;
tá.Iysorsjáték szenzációja, hogy
minden második sorsjegy nyer
és a lehető legnagyobb nye'"
remény egy s o rs j e g g y e I

.. 500.000 pengő. A j u t a lom
300.000 pengő, a főnyeremény

200,000 pengő, ö s s z e s e n
40.000 nyeremény több mint
6 millió pengő összegben
kerül kisorsolásra és fizettetik
ki készpénzben. A nagy érdek
lődésre való tekintettel a meg
rendeléseket nem tanácsos
halasztani. Mindenki anyagi vid
szonyaihoz mértenvehet részt
a játékban, mert egész sors'"
jcgyen kivül, mely 20 pengőbe

kerül, fél 10 pengőért,negyed

. 5 pengőérf és nyolcad 2 és fél
pengőért kapható az összes
árusitókná I.

Gazdasági teendők: A
szőlőkben a vesszőket okvet",
lenül ki kell ültetni. Kezdetét
veheti az általános nyitás,
ugyszintén jó idő esetén a
rnetszes. Bujtásra, gyökeres
vesszők ültetésére most van a
legjobb idő. Megkezdhetjük az
első kapálást is. A permete;
zésre vásárolt rézgálicot szál",
liJlassuk le már most éi gyár;
ból,hog"y az idejekorán ren;
delkezésünkre álljon.

Olcsó házak. Aki akar ked
vezményes havi részletfizetésre,
avagy neg"yedévi törlesztésre
uj házat épiteni, telket venni,
házat venni, vagy hozzá és
ráépiteni. az kérje az alakuló'"
ban levő' szindikáius számiJási
tá blázatának, szabályzatának
nyomtatás alatt levő példányát.
A nyomtatványok minden ér",
deklődőre fontosak s igy egyé
nenkint külön kérendők. Ala'"
kulóban levő házvételi és épi
.tési. szindikátus Szilág"yi János
cimén Kaposvár, Honvéd-utca
20.

Országos tenyészáHat.
termény és gépkiáUHás. Az
Országos Magyar Gazdasági
egyesület Budapesten márczius
hó 25;28 napjain országos
tenyészállat, termény és gép'"
kiállitást. iI1etve vásárt rendez.
A kiállitásra a vidéki gazda;

.közönség féláru vasuti jeggyel
ulazhat. Ezek a féláru ked
vezménves jegyek él gazda;
közönség kényelmére BácsV
és Társai Bankháznál má r
előjegyezhetők és kaphatók.
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TELEFON
22 SZ.

I

WA RTON FIAI Gyoma. TELEFON
22 SZ.

TELEFON 23.

közvetit.
rtné

A l k al In. i ajándékul,
névnapokra,
lakodalmakra stb.

Birónál.

kiváló izléses
művirág-csokrok

megrendelhetők

a.sztalos~mester tudatja,
hogy Cyomán, Petőfi-ut

785 hsz. alatt, raktáron
tart különféle keményfa
hálószoba b uto ro kat,
egyszerübb olcsóbbat
ép ugy - mint egész

finomakat.

Szabó Albert

lbr

Drótkerités.
tetszés szerinti sürüség

ben és magasságban
rozsdamentes

drótból

lego}csóbban
besze

rez
h e
tő

F. Kiss Gábor
szitásm'esternéI. Deák F. u 19.

Kovács János
Gróf Tisza István uti
kereskedőn~lapunknak

szóló hirdetések és elő~

fizetések fölvétetnek.

~•••RB••a.B•••5B~~~~~~~~~mDm9m6E.EEe••mm~•••n••"!

i LBERT i
i villanyszerelő és műszerész G Y OM A. I
i El ' II l k' IparváIIalatok, uradalmak és Iakó- i
i .. va a o . házak vHlanyvilágitás, rádió, telefon I
! .. és villanycsengő berendezésének szerelését és
, •• javitását. ViIIanymotorok szerelését és javitását. j
~ .:: ViIIanyvasaló, rezsó, főző, orvosi műszer, var... I
! • rógép, kerékpár és gramafon j a v i t á s o k a t.

i, Rakta'ron tarto-k' Rádió ~nt~nna ~nya- il• got, eros es gyonge...
i • áramu cikkeket és huzalokat. ;'.lTungsraInIiP I
.. +. villanyégőt az átlwpcsolható két gyertyafényű !
j \+t takarékosságitól kezdve minden nagyság és I
j • kivitelben. Varrógép olajat és alkatrészeket. I
j Aki végzett munkáim megbizhatóságát és szolid üzleti eljárásaimat i

nem ismerné, információt kaphat a hozzá legközelebb levő vagy !
i bármelyik uriháznál. l\.érem az igen tisztelt gazda és iparos közön- i
! ség szives pártfogását is. '" At igen tisztelt kerékpárazó ifju barátaim
i figyeimét már most felhivom, hogy a szezon kezdetével II egy szoHdabb kerékpár köluönzőt fogok n-yitni. Il

~IlBIl••B••••IlIlIl.m~Il~E.m~g~.IlIl.BIlIlIlIlIl•••••••Il.Il••~

és f I A IMezőberény
és beton vállalkozók.

kölcsönöket

lapunk részére :felvesz

ÖZV. Hrabowszky lajosné
könyv- és veg-yeskereskedö

ENDRŐnŐN.

,.
I-IIRDETESEKET

FÖIdbi rtokosokI
Gazdák I

A sAcsy és TARSAI
BANKHAzA

FŐLDBIRTOKOKRA. 5 éves
kötvény kölcsönöket folyó
sit bárJmely nagy összegig

évi nettó

314 százalék
kamat mellett.

Másutt fentáHó drágÁbb
kö!4::sön.öket :rmegbizá9ra
azon.nal ki:fizeiiink.Bővebb
:felvJHágositás a B d n l"

helyiségében nyerhető.

•••••••••••••••••
Tisztelettel értesitem a n. é. kö
zönséget, hogy gróf Tisza István
ut 676. szám alatti üzletemet

felhagytam s mától fogva

VAJDA LAJOS
cipész~mesternél

folytatom mesterségemet.Továbbá
-szíves támogatást kérve, vagyok
kiváló tisztelettel

BIRÓ ENDRE

II••••••••••••••••
Minden, a GYOMAI UJSAG-bal)

közölt publikáció a községházán
is kihirdettetik annyiszor, ahány
szor a publikáció közöltetik.

MÁRTüN

feltételü

fakereskedök

r.
előnyös

\Nj\GNER

Mü"W"""'_

PUBLIKÁCIÓ.

akulatura papir
kilónkinti eladása legolcsóbban kapható a

"Hungária" könyvnyomdában.

T ár§ds "Viszonyban Endrődön V dS Z k ó M i h á l Y és T.,fi r s oa. i t:éggel Telefon 1.Z.

Telepeinken állandóan raktáron .tartunk minden méretben és minőségben fürészelt és faragott épületfát, hasáb, apritott és fenyő tüzifát
és akácfaoszlopot. Bognárok részére: kőris, szí! és akácrönköt, kőristalpat és küllőt, kőris hasábfát és nyárfarudat. - A leg
jobb minőségü porosz szenet és porosz dió kokszot, retorta faszenet, mely anyagokat wagontételekben is bármely ailomásra szállitunk.
M.Á.K. cementet, meszet, dunai és körösi homokot,kőport kátránypapirt és szigetelő lemezt. Sodrony szeget. Burkoló téglát
minden nagyságban. Műtrágyát minden fajtában. Gyártunk. : betoncserepef, cementlapot különböző mintákban, betoncsöveket
átereszekll,ez, kocsi bejárókhoz és vizlevezetéshez, 10, 15, 20, 50, 40 és 50 cm. átméretben. Beton kutgyürüt és beton kádat80 cm.

belméretben. Beton-vályukat minden hosszuságban. Műkő sirkeritéseket és sirszegélyeket tetszés szerinti méretben.
VálIalunk : Betonok, járdák, keritések, vasbeton oszlopok és "H u n g á r i a" fonatu keritések, lépcsők, valamint minden e

szakmába tartozó beton és műkő-munkálatokat.

Egy mühelynek vagy üzletnék al
kalmas helyiség azonnal kibérelhető.

Értekezni Ehrmann Adolf üzletében
lehet.

Csáky Balázs Sas utcza 1471 számu
háza, szabad kézből eladó, érdcklödni
ugyanott.

Különbejáratu butorozoti szobát-ke
resek cl központban. Hungária nyom
dában közlendő a cim.

Gyoma községi állattenyésztőiszöv.
a lépfene elleni l. védőojtást f. márc.
hő 31-én csütörtökön eszközli az
alább megjelölt helyeken és időben:

l. ojtási hely,-Mázsaház: reggel fél Ei
h. ll. Gál Antal hasitásmenti tanyája
délelőtt 9 h. Ill. ojtiisi hely: Szabó_
Benedek keselyűsi tanyája: délelőtt

11 h. IV. ojt. hely, id. Béress Lajos
hasitásmenti tanyája d. e. 12. órakor.

18 százalékos szuperfoszfát műtrá

gya Wagner Márton iiainiil Gyomiin
már kapható.

Pfeifer József kőmüves. Elvállal
minden építési munkillatot, kisebb
nagyobb átalakitiist, valamint bár
milyen épület javítást. Lakik: Tompa
Mihály (Iskola) utca 886 szám alatt.

Beinschroth testvérek H o r t h Y
Miklós ut 1100 számu háza sza
bad kézb51 eladó. É r t e k e z n i
ugyanott.

l\.ertész Sándor 55 hold földje tiz
évi tőhekamat törlesztésre vagy hatos
kamat fizetésre kedvező fizetési felté
telek mellett eladó. Értekezni lehet 817
számu lakásán Gyomáll.

Uj lilncz barona és fogas barona
leg-jóbb kivitelben legolcsóbban be
szerezhető Józsik IstviÍn kovács mes
ternél. Gyoma Deák Ferencz utcza
564 sz.

Debreceni- Endrénél Gyomán egy
900 mnl. Hoffher-féle csak négy nyá
ron csépelt petróleum motoros cséplő

g-[lrnítura, egy Fordson traktor, egy
tengeri ültetőgép, igás és féderes kocsik,
vetőárpa, vetózab, hereszéna, törek,
szalma, csutka, bor, nád van eladó,
egy első bérest, egy kocsist és egy
vincelIért felfogad.
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Hirdetési szelvény.

Minden eIőfizelőnk és olvasónk
aki 10 ily szelvényl szolgálta l be,

dijlalanul közölhet egy

publikációs hirdetést.

13'06
14'13
2-12
3'15

20'40
2'02·

14'28
20'05

17'20 gy.
20·14g'y.
15'58 gy_
18'50 g'y.

15,20 gy,
15'57 gy.
20'15 g'y.
20'51 gy.

fre

fuvarozási vá.llalata
elvállal minc~enne Li

fuvarozást.

Társai Ban

a környék legolcsóbb és legelterjedtebb
hetilapjában a G Y O M A I U J S A G-ban.

BUDAPEST-GYOMA
5'50 10'05 gy. 13'35
9'53 13'01 gy, 19.08
0'32 5'41 8'56 gy.
5'- 11'10 11'50 gy.
GYOMA - B:t:KtSCSABA

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 g'y. 20'18

I:J

·8 oldal. .GYOMAI UJSÁO~~~:':':""__' '~__"__'__="" '""""'~'M 'm'N' _~~ _

A "gy" betüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

HIRDESSEN

Bcsabáról indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bcsabára érk.

Bpestről indul
Gyomára érk,
Gyomáról indul
Bpestre érk ..

(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: SÁCSY GÉZA, KOVÁCS LAJOS főpostamester,VASS GÁBOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KÁLMÁN

Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában való fizetéseket, gyorsan éselőnyös'en eszközöl.
Váltókölesönöket 4 és 6 havi lejárattal a legolcsóbb kamat mellett, bármely nagy összegig folyósit.
Tökekamattörlesztéses, jelzálog földkölcsönöket félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-es árfolyamon,
Betéteket, - melyek felmondás nélkiÜ bármikor kivehetők, - magas kamatra elfogad. - Bővebb fel-

világositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.

========Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,

~~EB~~RBm•••ma•••••BmS.~~.BB•••m•••••••a~mD••••~

i Dévaványan i
~ a ~GyoIm.ai UjSdg óli ' példányszámonkint és =
I,'li előfizetés utján kapható !l;j lIO

;' F K YUlA i
= könyv- és papirkereskedésében. ~
~ II
lIlIII Ugyanott hirdetések a "Gyomai Ujság" rész.ére III
~ .
l'3I feladhatók, valamint mindenféle nyomtatványokra Illi
~ ~
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p O LIT I K'AI-, TÁRSADALM 1- ÉS KÖZGAZ DASAe I H ETI LAP

Gyoma és Vidéke
tej szövetkezet"

lai Tejalap"-kéní fogjuk
kezelni .

E szivünkből fakadt gon'
dolatunkat polgártársaink
megértésére brzzuk

mossuk ki cl sebet és csak ugy
kössük be.

Égési sebet elóbb olaiozzuk
be többször, - fertőtlenitőszert

erre nem szabad tenni - és
aztán kössük be olajos gézzel.

Vérzés. Ha valamely seb eró
sen vérzik. akkor szoritsuk
meg jobban a kötést és a sé
rültet helyezzük minél nyugod
tabb helyzetbe. Összehuzó sze
rek, mint a timsó, jó hatást
gyakorolnak ilyenkm.

Ájulás. Az ájult embernek
mindenekelőtt ruháit oldjuk
meg, aztán fektessük le ugy,
hogy a vér a fejbe tódulhasson.
Nyissuk ki gyorsan az abla
kokat, meU a friss levegő

legtöbbet hásznál. Hideg vizzel
.. mossuk halántékát és borogas...

suk a szivét.
Mérgezés. Hé!. vé!.laki szájat

felmaró mérget ivott (lugkó.
választóviz, savak), annak ad,
junk tejet, olajat, tojásfehérjét

4 lap szellemi és anyagi részét illetéS
minden megkeresés

uHU N G A R IA"könyvnyomda
. eimére kUldendő.

Lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

A legelemibb keresztényi fel
adat: segiteni a szenvedőkön.

"Mindenkit érhet baleset." S
ha már megtörtént a bai, leg,
fontosabbkellé·k a segitótárs·
nál a lélekjelenlét. Ha eza lé,
lekjelenlét SZaktudással is pál
rosu!, sok szenvedőn lehet si'
keresen segiteni.

Az alábbiakban akarunk egy
kis utmutatást adni, hogyan IQ:'
hetünk ,bajba jutott embertár·
saink segitségére, pillanatnyi
fájdalmánakenyhitésére és a
sulyosabb kompIikációktól va
16 megmentésére.

Például:

Sebkezelésnélfódolog a tisz
taság. - A ,sebet mossuk ki
tiszta vizzel, fedjük o be tiszta
kötszerrel (gézzel vagy vat!á'
val) és ezt kössük rá. Ha van
otthon valamilyen fertőtlenítő,

szer (szublimát,' hidrogén su...
pero~id, Iysoform sJb.) akkor
elóbb ennek gyönge oldatával

'Hogya.n kell első segélyt nyujta.ni.

Tanuljunk •••

sét segiti elő és aki tehe
tősebb. ,. többet tehet és

nagyobb öröme is lehet.

Ez a felhivásunk tá.jékoz

tató akar lenni, hogya ile

mes müködésünkhöz szukg

ség-es anyagi eszközök be~

folynának...e? Ez a felhivás nem kiván
Kérjük minden meg'értő bövebb magyarázatot.

polgártársunkat hogy az A Gyoma és Vidéke tej
aláirási iven a nyujtandó szövetkezetnek elismeré
pénzbeli segélyt sziveskcd... sünket nyujtjuk és kiván
jék feltüntetni. Ez az Má~ juk, hogy minél nagyobb
irás csak akkor lesz köte- siker jutalmazza ezt a ne...
lező, ha él müködésünker mes munkáját.
megindítjuk. Megjegyezzük, A Gyomai Ujság ebben
hogya felajánlott össze- a társadalmi munkában
geket csak a szükséghez szintén, részt kiván venni
i{gp~~~t fOgjUK idóxőt",IctQ1'(; t{üékoztafó aláirások
beoszívakérni. íehátazl'· és összegek jegyzésére ren
nem keH egyszerre befizetni. Idelkezésére áll a mogalom
A befolyt pénzeket "Is!\o, nak.

társszerkesztő:

HATOS TIVADAR

Felelős Sll:e.r~esztő :

WAGNER MARTON

csak a gyermekek marad...
janak meg.

Ez a fajfentartás ösztöne.
Egy ityen nagyon szerény

fajfentartási szándékkal ke...
resi meg a Gyoma és Vi,·
déke tejszövetkezet közsé
günk megértő szülőit, pol~

gárait, hogy éj. gyermekvé
delem első lépéseként meg
inditsunk közös munkával
egy olyan folyamatot, mely...
nek áldásos kialakulását
most talán még fel . sem

, foghatjuk..
Azt tűztük ki megkezdé

sül, hogyaközségünkben
lévő elemi iskolákban il

tanitási idő alatt naponta
m~nden eg)~~s·<iskolás..gyer'1'.
mek délelőtt 10 órakor 2
deciliter lefölözött tejtermé
ket fogyasszon el. Hozzá-
vetőleges számitásainksze
rinJ e napi tejadagok egy
gyermekre 1~2 filléres
költséggel vehetők fel.

Még nem tudjuk, hogy
az iskolás gyermekeink
szülei milyen anyagi viszo
nyok között vannak és kik
azok, akik ezt a mi nemes
tervünket megértik, de olyan
szükös anyagi viszonyok
között vannélk, hogy· még
ezt a csekély egy gyermek
utáni napi 1~2 fillér ösz'"
szeget sem tudnáK megfi
zetni, ezért tervbe. vettük,
hogy ezeknek a mi derék
és általunk részvéttel meg
értett testvéreink· gyermeg
keinek leszünk segitségére,
hisz.en ezeknek bizonyára
nagyobb szükségük' lesz
erre a kevés tejre és tár...
sadűlmi uton hozzuk össze
az err? szükséges pénzt.

Aki kevésbé tehetős, bár
milyen összeggel is járula
mozgalomhoz, egy kis ma
gyar hompolgár kifejlődé'

Szerkesztőség és kiadóhivatal

"H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

Előfizetésiárnegyedévre 1 pengő 80 fillér
EI6fizetési ár fél évre 3 pengő 40 fillér
Előfizetési ár egész évre 6 pengő•

Gyermek védelem.
Az amerikaiakról azt tart

ják, hogya gyermekek gon
dozását már tulzásba vi'"
szik. Persze a mindenben
rendkivülit kereső európai
ak ebben legnagyobbrészt
a ttilzásokat látják meg. A
gyermekgondozás az euró'"
pai nyugati államokban is
teret hóditott az utóbbi
években. Nálunk is na'
gyon-nagyon. időszerü vol
na a gyermekgondozási
intézményesen megszervez
ni és figyelmet forditani a
gyermekek testi és lelki
fejlődésére.

-.·.·,,~!i0tlt~~L~bi?1i tejszovetke':'
zetnel~· egy felhivását sze
reztük meg, melyet szó
szerint leközlünk, mert a
gyermekvédelem szempont
jából első lépésnek tartjuk
ezt a megindulást, és meg
állapitjuk még, hogy több
sikert várunk egy olyan
társadalmi mozgalomtól,
mint ez is, másrészt azt is
tudjuk, hogy ahol már a
gyermekvédelmi intézmény
fenn áll, azt nem törvény
nye!, hanem szintén társa
dalmi uton létesitették.

Az emlitett felhivás a
,következőkép hangzik:

"Nagy nemzeti szeren
csétlenségek után a fajfen-

'tartási ösztön fokozottab
ban nyilvánul meg a nem
zetek életében. Emlékezze
nek csak' azok (l szülők,

kiknek az életben ~ ha na
gyobb csapás érte őket ~

a legmegnyugtatóbb vi ...
gaszt nem-e a megmaradt
gyermekek nyujtották, kik,
ben féltő gonddal helyez'
ték cl azt él megnyugvásl:l:""
kat, hogy bármilyen sze
rencsétlenség is jőjjön,

2.
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Az országos
vásárok ellen.

riázhiy tllak
, :'

tenyésztése.

kit kerestél te tulajdonképen,
te hájfejü?! ...

- Jelentem alássan, én T i t t
A n t a I urat kerestem.

- Tyhü! A ki áldója van,
te hatemeletes Ökör! - ber
zenkedetta százados. - Nem
megmondtam, hogy Tittoni?
Nem ugy mondtam világosan,'
hogy Tittoni?! ...

- Jelentem alássan, száza
dos urnak ugy tetszett mon...
dani, én azonban nem mertem
Tóninak szólitani ...

A házinyultenyésztés csak ott
jár hél'3Z0nna!, ahol a kerti és
házi hulladékokból kitelfk a ta~

kormány, az eleség a nyulak~

nak. Akinek venni keila nyul~

eleséget - bizonyosan ráfizet
a nyuItenyésztésre. Az sem
helytálló ám, hogy eg'y faládá
ban lehel nyulat tenyészteni.
Azok il ládában nevelt kis nyu~

lak mind elpusztulnak rövide...
sen. Beléjük üt a vész. - Azért,
mert ha o csikóneveléshez
gyepes pázsit szükséges, ha a
borjuneveléshez kifutólegelő

szükséges, - éppen igy annak
a kis nyulnak is a test egész'
séges fölneveléséhez,napfény
és mozgás -- terület kell.

Százan és ezren próbáltak a
kisemberek házinYlllat tenyész
teni, de minden' igyekezetük
kárba veszett, a szük helyen és
söt-2tbcn tartott nyulak mind
elbeiegeskedtek.

Házinyultenyésztést, mielőtt

beállitanánk, vegyük meg' bár...
mely könyvesboItban Péterfy

--~-----

Az illemtudó
privatdiner.

Hajcihő a
hajmüvészet terén.

tenyésztő egy apa' és két
anyaállatot kap és az évi sZo
porulatból kétannyit köteles a
miniszteriumnak beszolgáltatni.

A faj baromfi szállitása a gö...
döllői állami fajbaromfi telep
ről törjénik.

Mini végkimerülésig megvi,
vandó. harcra elkészült két ka
kas, ugy állt szembe egymás,
sal az egyszerü borbély és a
kimondottan..,.női fodrász.

Azt vitatták az ugynevezett
női fodrászok, hogy' a borbé~

lyoknak nincs joguk női frizu~

rákat alakitani. Csak nekik Furcsán hangzik. mégis ugy
szaoae!, mert ezt ők egyes van, hogy mozgalom indult
tanfolyamokon külön tanulták. meg- az országos vásárok

Az áldatlan harcba végre ellen.
beleszólt a legilletékesebb Indították pedig ezt a moz
faktor: a kereskedelmi minisz' galmat az országos vásárokat
ter is, aki a borbélyok javára látogató kereskedők és iparo
billentette a mérleget, kimond... sok. Hogy mi~rt? Mert azt
ván, hogya borbélyok minden mondják" hogy. az országos
külön képesités nélkül jogo- vásárok nagy száma miatt alig
sultak női fodrászatra. jutnak bevételhez.'

Mert - ugymond a minisz~ S mivelhogy tudomásuk sze'
ter - az uj ipartörvény élet- rint egyes községek most is
belépése előtt él női fodrász... kérik él vásárok számának sza·
ipar nem volt különálló ipar... poritását, ők meg ezzel szem
ág, meg aztán a borbély is. ben affa kérik o kereskedelmi
ugyanazon szerszámokkal, minisztert, hogy ne adjon több
ugyanazt a . munkát végzi a vásártartási engedélyt.·
női' fejen, mini a férfiak ko-· UgYlátszik, aini jó Péternek,
bakján. az hem jó Pálnak.cÉsmegfor-

És eIcsendesülí .a vihar a ditva.
nyilvanosság előtt. ele lehet,
hogyannál szenvedélyesebben
fog dulni a lmlisszák megett.

( ...s.)

Még él békeidőben történt,
hog'y T i t t O n i altábornagy,
él gyalogság fófőparoncsnoka

· egyik vidéki városba érkezett
szemletartás céljából.

Megszállt pedig az egyetlen
.• szállodában. X. százados egy
iratot akart sürgősen kézbesi""
teni az altahornagynak s elő ...

· szólifá prIvatdlnerjét, egy vas'
téignyaku jó mokány magyar
legényt.
. - Itt ez az irás - magya...

· rázta. a százados - ezt elviszed
a "Fekelesas" szállodába és·
átadod Ti t t o n i altábornagy
urnak.

A legény elment s hamaro...
san vissza is jött az irással.

- Az alíábornagy urai nem
ismerik a"Feketesasban"
jelentette a legény.:

- Micsoda? Nem ismerik? !
Miféle buta beszéd ez? .Hái

A kormányakciója.

Ingyen. barom-fi .
a gazdáknak.

GYOMAI UJSÁG.... --
Hadirokkantak stb.

járulékai.

A földmivelésügyi miniszter
a mult évben a hazai baromfi
állomány fejlesztése céljából
ingyen baromfitörzseket osz
tott ki a gazdák között.

Mint értesülünk, a miniszter
ezt i:'1Z üdvös akciót az idén·
is folytatni kivánja s aki ill'"
gyenes fajbaromfi törzseket
óhajt, eziránt aDélmagyaror,
szági Baromfitenyésztő Egye...
sülethez kell fordulnia.

A feltételek szerint minden

A hadirokkantak járandósá'
gaira vonatkozó kérdésekre
válaszul ujraismerletjűk a je,
lenleg érvényben levő rokkant
dijakat.

Altisztek : Ha százszázalékos
rokkantak, havi 120, évi 1440;
ha hetvenötszázalékos rokkan
tak, havi 1. évi 12 pengo járu
lékot kapnak,

Közlegények: .Ha százszá...
zalékos rokkantak, havi 80,
évi 960; ha hetvenötszázalékos
rokkantak, havi 32, évi 384;
ha ötvenszázalékos rokkantak,
havi 16, évi 192; ha huszon'
ötszázalékos \okkantak, havi 1,
évi 12 pengő kapnak.

AItisztek gyermekeinek nep

velési pótléka: Ha az apa
százszázalékos rokkant, min...
den gyermek után havi 9. évi
72; ha hetvenötszáialékos rok
kant, havi 2.50, évi 30; ha
ötvenszázalékos rokkant, havi
0.75, évi 9; ha huszonötszáza~

lékos rokkant, havi. 0.50, évi
6 pengő.

Közlegények gyermekeinek
nevelési pótléka: Ha az apa
százszázalékos rokkant, min...
den gyermek után havi 4, .évi
48; ha hetvenölszázalékos rok,
kant, havi 1.75, évi 21; ha

.ötvenszázalékos rokkant 0.59
évi 6; ha huszonötszázaléko,s
rokkant, havi 0.50, évi 6 pengő.

Hadiözvegyek járadéka: Ha
az ura altiszt volí, minden gyer
mek után havi 1.25. évi15; ha
az ura közlegény volt havi 0.75,
évi 9 pengő.

Szülóflen (apátlan, anyátlan)
hadiárvák járél;déka: Ha az ap
juk altiszt vagy közlegény volt,
havi 3.25, évi 39 pengő.

Hátramaradt szülők, nagy...
szülők és testvérek segélye:
Ha a hősi halott altiszt vagy
közlegény . volt, havi 2.50, évi
30 pengő.

Italmérők sérelme.

2 oldal.

A pénzügyminiszter igérete.

inni. Ha valaki morfium. nad~

ragulya, sisakvirág, rossz gom ...

ba, patkányméreg vagy rom...

lott husscll inérgezte; meg ma'
g.át, akkor~ hányast kell elő~·
idéznünk. etért vagy itassunk .
meleg vizet az illetővel, vagy
piszkáljuk meg a torkát tiszta

ujunkkaI. Hányás után erős ká...
vét, teát meleg .bort kel! a be-

tegnek nyujtani. De nem sza...
bad hánytatót adni, ha (i mé...

reg a száját felmarta. Nem

szabad tejet vag:yolajaf adni,
ha a mérgezeít eg'yén oldott

gyufafejeket (foszfor) vagy kő...

risbogármérget vett be.

Megfagyás. A megfagyott em,

ber testét csak fokozatosan
szabad felmelegiteni, még pe...

dig dörzsölés utján. Hóval, vagy
ruhával keli dörzsölni, először

különösen a sziv tájékán. Nem
szabad hirtelen nagyon meleg'
szobába vinni, sem erősenmeg
markblni, mert a fagytól me
redt keze, lába eltörheJik. Ha
cl beteg magához tért, adjunk
meleg italt· neki.

Az italméréssel foglalkozó
szakmák R a k o v s z k y [stván
t0zsdetanácsos vezetése alatt
tisztelegtek Bud János pénz...
ügyminiszternéJ, hogy az ital
mérők többrendbeli sérelme
liJrgyában orvoslást· kérjenek.

Rakovszky István előadta a
szakma sérelmeit s egyben
kérte, hogy az árdrágító kihá...
gás miat! az italrrÍérőktőlmeg'" .
vont italmérési jogot illtalános
revizió alá vegyék és indokoU
esetekben azt az arra jogosul
taknak adják vissza.

Az itaimérő szakmák saj...
nálattal tapasztalják, hogy a
pénzügyi hatóságok az öt évre
megvOllt italmérési engedélye...
ket az öt év lejárta után meg..,.
bi7hatatlanság eimén nem ad,
ják vissza, a törvény intenciói
ellenére scm.

Eli.Sfordul igen gyakran,hogy
az italmérési engedélyt cl tör
vényben meghatározottidőpont

letel1e után sem tudják meg'"
kapni az illetékesek és hogy
gyakran, alantas rendőrköze...
gek felületes vé~eményére a
pénzügyi hatóságok megbiz ...
hatlannak minősitettek tisztes...
séges iparosokat és elutasi...
fották italméré.si jog iránti ké
relmüket.

A pénzügyminiszter válaszá;
ban a legmesszebbmenő tá...
mogatását helyezte kilátásba a
küldöttségnek.
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A Gyomai Takarékpénztár l

közgyülése.

A Falusi Kislakásépitési Szö'
vetkezet a földreform eljárás
során házhe!yhezjuítatoítqk kö
zül azokat, akik legjobban rá
szorulnak tál1iogatásra. ked~

vező feitételü, hosszabb, vagy
rövidebb lejáratu épitési anyag
hitd nyujtása által kivánja se'
giteni abban, hogy családi há
zukat fclépithessék. Hosszabb
iejcíratu, nagyobb· összegií
anyaghiteiben csak él teljesen
vagyontalelD elemek fognak ré
szesülhelni, akik házuk fclépi 3

tés éhez maguk és családjuk
munkaerején kivül egyébbel
alig tudnak hozzájárulni.

Milyen hitelt nyujt a FAKSz?

A faksz. támogatása évi 4
százalekos kamaJozásu, hosz
szab b, vagy rövidebb 1cjáratu
törlesz!ésc:s anyaghitelek nyui
tásával fog történni.

Milyen fajta hiteleket nyujt a
fAKSz?

A Faksz. három fajta anyag"
hitelt fog az épitkezni sztm
dékozó házhelyhezjuttatottak,
nak nyujtani:

A) Legfeljebb 1.500 pengőig

terjedhető.

B) Legfeljebb 640 pengőig

terjedhető.

C) Legfeljebb 400 peng'olg'
terjedhető, 4 százalék kamét!
mellett nyujtott. bekebelezhetó,
vagy megfeleiő kez"sséggci
biztositott hitelt.

Mindhárom fajta hi/eInél a
fent kitett összegek azok cr
legmagasabb határok, Ille1yek
nél többet kérni semmi körül
mények között sem lehet.

A hitelelnyerés feltéte!einek
megállapitásánál különös gon
dot kellell fordiJani arl'a,hog'y
a nyert hitelbőJ olyan házak
épüljenek. ahol a falusi nép
egészség~s otthont talál és
hogy az épülő házak ne egy
két esztendeig álló sárviskók,
hanem több nemzedéknek va
lójában lakóhelyet nyujtó, szi
lárd alapon megépült házak
legyenek.

(Folyt köv.)

A kislakásépitési
akció.

Az igazgatóság javaslatári'l
él közgyülés Tápay Károly,
Vincze Andor és Huhn fe
rcnc ellenző felszólalása uJim
névszerinti szavazással kimon
dotta, hogy az intézet alaptő

kéjét 40.000 pengőre felemeli
uj részvenyek kibocsátásával.

A javasolt alapszabály mó
dositást és a nyugdijalap meg
szüntetését hozzászólás nélkül
tudomásul vette a közgyiilés.

Hasonlóképen elfogadta a II

mérleg'ef Crcising József is,
bár az intézet miiködés0vei a
maga részéről nincsen meg
elégedve.

Mind eme előterjeszlésckr8

dr. Tardos GáspiIr válaszolt az
igaz2'atóság nevében. 1-\ mér
legből kimutatja, hogy az in,
tézetnC'k vesz!eségc nincs. Hi~

vatkozik él pénztári közpon/ra,
mely szigorusággal íeljcsili az
ellenőrzrist. Kijelenti mag'a és
igazgató társéli nevében, hogy
a kiadolt i112rieg valoság6ért
minden ar:yagi és erkö:csi fe
lelősséget e!v~jJ]aj; már pedig
nem téíeiczl1ető fcl, hogy akár
ő, akár bármelyik igazg'aló
társa becsülcjével és vagyoná
val vagy személves szabadsá3

gánakkockáztatásávélJ fcdezné
az intézetnek bármely hibáját,
ha ilyen fent forogna.

Reisz Hermann a Békésme,

gyei Általános TakarékpénziéI'

nevében szólalt fel hasonló ér

telemben.

Debreceni Enclre és társai a

mérleg'-clfogaJása kieJt név,

szerinti szavazást kél tek. EI3

nök szerint azt már előbb irás~

ba kel lelt VOlIl~ kérni, i~n nem

rendelte cl a névszerinti szava

zást.
Elnöklő Kner Izic!or bejelen

ti a közg'yülésilek. hogy Dr.
Debrcczcni Iván Üf.:tyvéd rész
vénye:' urlól egv terjedelmes
beadvtIn)' érkezel/, melybcn az
intézet miiködé:-;c felett mond
kritikát. s az! él mai közgyü
lésen felol\'uslli kéri. Elnök az
intézet alapszabályai szerint
- akiolvasást mel1őzi - el
lenben u beadványt <:IZ iratok
hoz m-:'Hékelni r8ndcli.

A mér1c'g és az igazgatóság
jelen1ése tudomásul vételet! s
a közgyül;:s cl felmentvény!
megadta.

Elnök bejelenti, bogy Máez
Ákos ig'[jZl:Fltósági lag'ságáröl
lemondott amiJ a közg'yülés
sajntJl5JtdJ vett tudomásul s
Mácz ÁkosIlak évek során át
kifejtett önzetlen fáradozásaiért
jegyzőkönyvi köszönetet SZél'

vazott.

simogatja, csbzolgalja - az I
emlékmü javárt1. 5 hogy meny
nyire csak Cí~ lebC'~.2 S/'_2mc

előtt, erre im egy kis smlis;:Jika.

A 180 centiméteresre kial
kudott főalak 230 cen lj méícres.
Zászló dzsizsalleg'yig 283 cm.
és érealappal egyben 346 cen-
timéter lesz. Kner.

kivánatra be ne igért volna. ..
Szavára is! D8 mindig hozzá
tette, bogy ümit ő beigél', az
holibiztosan meg - avagy nem
lesz meg'.

A májusra reméit szoborlep
leplezést valamivel későbbre

jósolja a sorok S'Ziriusza. No,
ha a müvészi feladaton tul
van a Mester. Most már csak

.D. Gyomai Takarékpénztár e
hó 20-án tartotta B43ik évi ren
des közg'yülését, melyen a rész'
vényesek nem tul nagy szám'
ban jelentek meg. Bohment jó'
zsef kormányfőtanácsos elnök
igazgató akadályozva lévén a
megjelenésben, Kóer Izidor al,
elnök vezeJte a közgyülést.

Nyisztor Péter ügyvezető

ig'azs'ató előterjesztetJeaz igaz'
gatóságnak 1926. évről kiadott
jelentéset. Beszámolt arról.
hogy az intézet a lefolyt üz
letévben végleg megszüntette
összes szorosan a bank üz:'
letkörébe nem tartozó üzlet3

ágait, igy az áru és fuvarozási
üzletet, melyekkel kénytelen
volt foglalkozni a korona rom'
lása .idején. Mostmár azonban
pénzünk stabilizálódása követ
keztében csat< szorosan vett
bank üzldekkel foglalkoznak.
Jóllehet az áru és egyébb üz
letek végelszámolásával, más
felől a tisztviselői létszámapasz
tás végrehajtásával rendkivüli
kiadások merültek fel az inte,
zet krhére, mindazáltal a rész
vényesek a részvények névér'
tékének 8 száza!ekát kapják
osztalék fejében.

Pétermann józsef f. Ü. biz.
elnök felolvassa a felügyelő

bizottság-nak a jelentését, mely
szerint él mérleget a könyvek
adataival meg'egyezőknek ta
lálták s javasolja annak elfo
g'adását.

Ezek után Debreceni Endre
szólalt fel, kijelentvén, hogy
az igazgatóscig jelentését nem
fogadja el. Kifogásolja, hog'y
az intézet áru iizlctekkcl fog
lalkozott, mely tudomása sze
rint nagy veszt8ségekkel zá
rult. Ö ugy látja, hog'y

. tekintélyes veszteségek vannak
s kérdi ki vag'y kik kritik meg'
ezeket? s ezekért az igazga3

tóság felelősségét megállapit,
tatni kivánja.

Tápay Károly elismeri, hogy
az intézet nem produkált va
lami nagy eredményt. IZijelen
ti, hogy ő évközben azért
mondot! Ie, mert nem állott
módjában elég intenziven részt
venni a vezetésben. A mér1e
get elfogadja.

A hősök emlékszobra iránt
való átaIcinos érde:Zlődés igen
természetes, mert hisz elég
régen várunk rá. 1848-49-ig
nyulik vissza az ügy, merthogy
a 483asbősök emlékének
mc~:rörökitésére indult meg a
gyüjtés és hogy nem létesül,
llctc;t az emlékű máig sem,
össze kellett csapnunk a 48-as
harcosok megdicsőitését egy
még sokkal ádázabb, nagyobb
emberálclozatol követelt vérzi 3

vataros bciboru, ugyancsak hő
sök emlékenek mcgörökitésé,
vel.

Az 1848. egész vármegyénk
ből nem kivánt annyi véráldo'
zatot, mint az 1914-18. egye
dLiI tőlünk, s hogy mégsem
tudta ez· utóbbi elhomályosi
tani az 1848. emlékét. az on3

nét van, mert az 1914,be egy
világőrLilet vilte bele hazánkat,
mig a 48. speciális mag-yar
önvédelmi harc volt, mely
megszül!e az aradi tizenhármat,
Batthyány és Isten tudja hány
márfyrját örök harcban álló
dicső nemzeWnknek.

A gyomai hősök emléke ké
szü! és meg' fog feIcIni min
den várakozásIlak. Ezidő sze,
rint az Alföld legszebb, jeg,
müvészibb szobrának igérkezik.

De ne sürgessük, ne siettes'
sükl

Nem rám ás csizma, vagy
pittykés mándli ez, melyet ha
akar az előállitó mester, igért
időre szállithat is.

lstók mesternek jobban kel
lene a pénz ma, mint holnap
és ha mégsem siet vele: mi
se sieltessük, mert ugy van (j

munká.jával ő is, min! hajdan
hires, gyomai Pittner jános
rézöntő mesterünk.

Nem volt terminus, melyet

A hősök

emlékszobra.

Tal11LÍs: A házinyultenyésztés
áhécé-je cimü kis könyvecskét
16 fíl:,':"ért. 011 sok-sok évi ta
pas,daiás után \'an leirva, hogy
hol és hogyan Icnyészthetünk
házinyulat.

Tulajdonképpen a házinYLJl,
tenyésztést a vidéken lakók
vég'ezhetik, ahol a kerti növé3

nyek feleslegét basznáiják Fel
nyultenyésztésre. A városban
lakó kisember meg'veszi a so
vány, de egészséges házinyu-
lat és egy kis ládában akony'
hahulladékon felhizlalja, felja'
vit ja levágásra.

A házinyultenyésztés valóban
hasznos' fog'lalkozás, ahol ta,

.karmány és alkalmas hely van
, részére.
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ményt i~lénybe venni óhajtják,
jelentkezzenek összeírás végett
Gyoma és Endrőd község
előljáróságánáJ.

He1Y:lreigazHás. Lapunk mult
számában megielent egyik be
számoló cikkünkbő t véletle
nül kimaradt él helybeli Leven
teegyesület szereplésérő! va
ló megemlékezés. Ugyanis a
község előljárósága által ren
clczetí március 15-ikinemzeti
ünnepilyen 1111 r e István le
vente szavalt, az eg"yesütet
pedig- ug"yanakkor számos
tagg"al képviseltette magát. A
Nőegyesület által rendezendő

magyar iáncestélyen él levl2nték
ug'yancsak szerepelnek, még
pegig önálló számmal.

Gazdasági {eemiők: A kot
lók::l1 iovább ültetjük, ugyszin;
tén il libákat is. A pulykák ü!~

t(;íésére cz alkalmas idő. A
baromfiak etetésére összetört
köleskását, keményrefőit apró
ra vágott toiást, finom tengeri
darái, a Jibáknak már finomra~
vágott zöldségl21 és főtt burgo
nyátis adhatunk. A méhesek,
ben a méhrajt ki lehet bocsáj#
tani, ha nem volna elegendő

virág", etessiik őket. A jó ba.
romfitenyésztő és méhCszgaz~

da aranyakat gyüjt magának.
Szál1itás közben megfa.

gvoU csemeték. Tavasszal
minden kisember igyekszik,
hogy megTendelt gyümölcs·
fáit mihamarabb kiültesse él

kijelölt helyére,. Ha szállitás
alatt utófagy lenne, a megfa·
gyott fiatal fákat ne vigye me·
leg helyre, se napsütésbe, ha..·
nem pincébe, verembe, hüvös
helyen tartsa, hogy lassan en"
gedjenek föl. Ültetés előtt trá·
gyás vizben áztassa a tövét.

hogy a fagyasztó ,hideg"ben,
jeges esőben óráldg t!cso~

rogtaHák a lovaika.t, mig'
ők a kocsmában dőzsöl~

tek. Az itélet a Szemet
szemért 1 reg'j példaszöt
vette mintául. A két ko...
csist kiparancsolták az ut...
cára s a legkeményebb
fagyban, kalap és köpeny
nélkül, ott kellett ázniok
és fázniok, hadd legyen
egy kis fogalmuk cl szen~

vedésről, amit a kénvLikre~

kedvükre kiszolgáltatott sze...
gény páriáknak okoztak. A
közönség' pedig nagy he
lyeslésse! vette tudomá.sul
az üdvös, elrettentő példá~

val szolgáló itéletet. Ilati.

alispán most igen szivélyes
hangon irásban köszönte meg
a község figye!mét.

. Tejvizsgálfa-l:. E hó 19-en
veg'yi íejvizsgálatot tartottak
Gyomán. Egyetlen árusitónál
találtak hibás tejet, ami elég'
megnyugtató volna. FigyeJmez
tetűnk azonban mindenkit, hogy

. akit rajtacsipnek, olyan köItsé
.get és büntetést szerez magá~

nak, amely koránt sincs arány~

ban az általa várható és éppen
séggel nem dicséretreméltó
jövedelemmel.

Ka-l:Qék a vízben. A hélen
a Körösön halászó Kató~féle

halásztársaságot cserben hagy
ta Nepomuki Szent János.
A viz elsodorta a hajót, hálós
tul, csá.kányostul, szóval min~

denestül együtt. A halak csön~

des mosollyal mondtak "Jsten
hozzád"....ot a lávozó hajónalc

A szalonna s za:duíja. Gyá
ni OábornJ póhalmi lakost
rajtacsipték, amint egy cseléd~

társától szalonnát lopott. A
csendőrség vallatóra fogta s
s ekkor kiderült, hogy rend...
szeresen üzte a szalonnalo
pást. Ai e[Jopott csemegejó~

része meg is került, Oyániné
pedig a birós~g elé került.

Szegényebb gazdák se
gitése. A föidmivelési mil1isz~

ter a szegénycbbsorsu gazdák
részére mételykor cselén igen
kedvezményes áron hocsájt
"Distol"-l rendelkezésre. A
szükséges Distol állatorvosi
kezeléssel együtt 5 pengőbe

kerűl. - Akik ezt a kedvez~
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A nagyszerü írónak és I
poétának, Jó k a i Mórnak
volt a mondása:
~ Nem lehet jó ember,

aki az áliatot nem szereti!
Amerikát az üzleti szá~

mitás, a kalmárszellem ri~

deg országának mondják,
mégis az állatok· iránti
gyöngédség még' a tör
vényben is kifejezésre jut,
még pedig ~ bár nálunk
szokatlan formá.ban ~ dc
szinte rpeglepő szigorral.

Ezt igazolja egy newyorki
birónak, mister 'W. Gold...
wenek az itélete, amellyel
ug-yancsak keményen meg...
lakoltatott két barbár fu
varast. Az volt a vétkük,

l\Je kinozzuk az állatokat.

••••
Istentiszteletek. A reform.

templomban márc. 27-én d, e. 9
órakor prédikál tclarsányiPál ref.
esperes. Az ágosiai evan~

géIikus templomban délelőtt

9 órakor német nyelvii Isteni~

tiszteletet jari f"eiler Ernő

lelkész. A róm. kath. templom
ban reggel 9 órakorislcniisztclci
evangélium magyarázaftal,
tartja CsC'rnay Géza plebános.
D. u. 3, órakor lytánia.

:lEiófizetöink. fig-Ve!,."
:an.ébe 2 Tisztelettel kérjük
azon előfizetőinket,kiknek clő

fizetése e hóban lejár, szives...
kedjenek azt mielőbb meguji~

tani, hogy lap szétküldésében
zavar ne álljon elő.

Női !eventék. Gyomán. E
héten megalakLlIt Gyomán 
tudomásunk szerint ~ ?l Z e I
s ő n ő i I e ven t e-e g yes ü ~

I e t, a férfi-egyesület kebelében.
Ifj. D e b r e c e n i Endre és
K a r á t s o n y i Elemér a leven
teegyesület megbizásából Pé
termann Józsefnét kérték fel
ez elnöknői tisztségre, aki azt
a legnagyobb készséggel és
honleimyi lelkesedésse! elfo
gadta. A bájos levente-seregbe
már eddig is körülbelül har...
minczan jelentkeztek.

Az aHspán köszönete.
Gyoma község Sándor név~

nap alkalmából meleghangu
köszöntőiratot küldött dr. D a i
m e l Sá.ndor alispánnak. ,Az

4 oldal.

A nőegylet magyar
estélye.

Heti rigmus.
- Névnapköszöntők öröme, -

b· t 11 . ~ ~11+ZOIJfl· ·a on e§ ya8dUfoap nOllzene ar
hal~gvelr§en1fez a 1~loller 8zállóban.
~-~á~~~_!!!!!iJI!i!!>!i..!!!t!!!!!!!MM

Nagy ujság van kérem
Mindjárt el is mondom
Ujat talált most fői

A bádogos í<.ol"ll'l.
Nemcsak reszelőket,
Kannát, .egérfogót,
Vedret és egyebet,
Ami csak kereslet,
De oly cikket készit
Azt a tere..,tésit !
Az ember elálmul
S az éi nagy furfangján
Csodalkoz....a bámul.
Névnap kőszöntökMek

Szól ez a találmány
S ha Jön J6zsef, Gábor
Benedek és Kálmán,
Avagy Mihály, Sándor
Legyen jó <JI gyomor!
És elférjen benne
Summásan élJ jó bor
Akinek hát Kohnhoz
Meg van a bizalma
Annak gyomrát rögvest
Jól kibádogozza. • . (-s.)

Ifj. WAGNER MÁRTON
ez év j u li lU s 1-tő~ egy
évre egy ~dadó iakóházat

keres bérbe.

A gyomai jótékony nőegylei

április 9-iki magyar táncesíélyé
ről már irtunk. A napokban
összeállitották a különböző

táncok táncos párjait. Itt adjuk
a régi magyar táncokat lejtő

ifjuság" névsorát : I
L e ven t e ~ t á n c: Ifj. Deb

receni Endre Mészáros Teréz
zel. Csapó Gergely Arany Ró-
zsikával, Biró Benedek Oláh
Erzsíkével, Lakatos Sándor
Kiss juIiskával, Oláh Sándor
Peier Magdc'ivaI. Oláh Lajos
Czuták Matilddal, ~1cgyeri Ist",
ván Kiss Rózsikáva], Imre Ist-

. ván Schmidt lVlarg"ittal, Szilá
gyi Kálmán Domokos Maris
kával.

p a lot á s - t á n c : Kő~

szeghi László Oiáh Erzsikével,
Ba/ári Lajos Schmidt lVlariská
val; K. Szabó Mihály Kovács
IrrnávaJ, Tóth László Szilágyi
nonkával, Zöld István Kiss
Rózsikával, Király Sándor Do
mokos Mariskával, Piltz jó
zsef Cuiák Mélriskával, Var~

g-lJa István P2icr MagdOlnával,
Szántai Lajos Mészáros Bö
zs ikével, Lakatos Sándor" Mé
száros Terézzel.

S z ó I ó - t ti. n c o k a t fog
nak járni faragó· lea, Arany
Rózsi, Mészáros Teréz és Mé
szc'iros Erzsébet.
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Gyoma és Vidéke
TEJSZÖVETKEZET ELADÁSI

- ::: ÁRAl:

. veket átfogó bus romantikájll
befejezés maradandó emJéké
ve válik a nézőnek. A császár
szerepében a kiváló Harry
Liedke nyujt tökéletes alaki
tást, az erdészlányt a gyönyörö
Lia Mara játsza bájjal és ked
vességgel. Az előadást hiradó
és burleszk vezetik be. Jegyek
a mozi 7. számu telefonján is
eiőjegyezhdók. Előadások 4.
6 és 8 órakor.

'l Jövő vasárnap Henry Bataile
viláhirű drámája "A mei:tclen

! asszony" kerül müsorra, Pet-

I
rovits Szvetiszlávval CI fősze

repben. A csodaszép film a
. francia filmkultura egyik leg:

szebb alkotása.

Nagy raktár tavaszi ujdonságokból, u.
.m.: férfi, fiu, és gyermekrubákból, to
vábbá: fér~fi, női és leányka felőltökből,

ezeket a legjobb minőség és kivitelben
előnyös árban bocsájtja a n. é. vásárló
közönség rendelkezésére. - Saját ér
dekében k é r EH7~ n a g y r a-k t á r a m
megtekintését. - Vidékre ingyen !cso
magolás és b e r m e n t e s szállitás.

Gyomán:

I

Filmszinház.

s

Pestid=: íiaralllzti Andolt" tdll.c!izalonja Bu.daJDest~

VU., Erruliébelt ~örut 19. Telefon: JÓzse:fS9-,$.3.

I-IARASZ1f1 ANDOR

.t li. n (:~ § z alon j ca
, -BUBAPEST.,-
VII Erz!iéhet körul: 19. Tele:f@:n~JózsefS9~5J.

Haraszii Andor fővárosi okleveles tánctanár Gyomán az
Ur.s. 1k.d:5zinóbmn kedvező idő esetén az Erzsébet...
ligeti P.a.viI@nban él f-Iusvéti ünnepek után tánc...
ta.nfo~yö.n'l6t tart. f'elnőiteknek f. évi április hó 20-án
kezd tani1é'is háromszor egy iJéten este 8 -11~ig. - Diá
koknak r. évi á.prilís hó 20-án 6-B-ig, 8-'15 évesek tanitás
háromszor eg'y heten. - Bahacsoport 5 - 8 évesek f. évi
ápriEs 21-én 4 - 6-ig. Tanítás szolid és Izléses formában a
legujélbb táncokból u. m. }(ering'ő. f'oxlrott, Charleston, Blues,
Tang'ó és magyar táncok. T <iJlndij 20 pengő, külön
órák egyes személyeknek vagy kisebb társaságoknak privát
háznál is. JElőjegY:l2:é§e}-ie1ielfogad akiadóhiv.

férf:i:,f::iu ésgyermekruha,nőiés líeánykafetöftökáruháza ,

M IE Z Ő T U R P I A C - T É R.

Georg' jarnú viiág'hirLi opc;
retje "Az erdészlány" fiil11vál
fozatát mutatja be folyó hó
27-én vasárnap ClZ Apolló film
szinház. A 10 felvonásos film
eg'yike a lcg'szebbeknek azok
közül, amelyeket eddig ltdJllnk.
Témája poétikus és mcg'ható,
kiállitásu a lc:g'pazarabb, mCR~

játszása lökéleles. A s7.abac\- I =======================
gondolkodó fiatal II. József 1 iitcr édes tej 26 fillér.
császár és egy szép kjs CTcksz- 1 " lefőlözöl! tej tagoknak 4 •
lány bájos szerelmi idiijc éld: nem tagoknak 6 •

1 • iró tag'oknak 6 •
ja meg az alapját a film cse- nem tagoknak Ei •
lekményénck, amely g'ördüié- "SélYÓ 1 "

kenv és vonz ö minden iclcnc- 1 " teiszin
1 klg-r. turó

tében. A lllcg'kapóan szép, szi- 1 • teavaj

finomabb érzékű könyvnyom~

tatónk. Előadásában, I1lclyben
szakszerüen és mégis mind
végig érdekcscll beszélt él mü
vészi könyv föltéleleiról, llag'y
elméleti készLiltségéről is fo
galmat adott. A közg'yüJés kö
zönsége - csupa válogatott
bibliofi!ünk - mele&!en meg:
tClpsolta elóad6.sáL

jutalom diiul kitüzött szépiro:
dalmi művet, melyek a kiadó:
hivatalban átvchetők.

Tréfás esetek.

Szii!ői értekezllet. A gyo
mai állami polg'ári iskolában
f. hó 26-éÍn 5 órakor szülői

értekezlet lesz, mcly alkalom
mal Földes)' István h. igazgató
"Az iskola és a tüdővész":

ről fog' tartani előadást

Bll1Hárdversenv Gvomán.
A lapunkban k. vcrses megem~

lékezés az iparles/ülefi "Kram~
pampuli" társaséÍgTól meg'''''
mozgatta a különféle billiárd#
társaságok vérét és a gyomai
iparos és kereskedő ifjak köre
- mint értesülünk - azzal a
tervvel foglalkozik, hogy az
összes gyomai "matadorokat"
nyilt mérkőzésre hivja fel an
nak megállapitása végett, hogy
ki hát voltaképen él matadorok
matadorja? A rendkivül érde;
kes verseny elé általános
érdeklődéssel tekint a billiár
dozók nagy sereg'e.
Előadás a könyv müvésze

i:éröli:. A Magyar Bibliofil Tár;
sulat e helen tartotta közgyülését
és azt megelőzőleg K n e r Im
re mondott szabadelőadást a
könyv müvészetéról és annak
tényezóiról. Aki a gyomai
Kner:nyomda alkotásait ismeri,
az tudja, hogy Kner Imre leg""

Hadi kiadás.

A Dávid gyerek bevonult ka
tonának. A íüzérekhez osz
tották be, mint önkéntest. Per
sze, jó messzire kerüit a csa~

ládi otthontól.
Alig telt el három hét a be""

rukkolá.s óta, amikor a papa
kap Dávid urfitól egy sűrgönyt :

- Táte, küldjél pénzt egy
ágyura !

Mik.or a papa hizele'!J.

A kis Ferkó kérdezi a pa:
páját:

- Papa, mikor volt él mo:
há.csi vész?

Az apa él jelenlévó mama
felé kaján pillantást lövelve.
igy felel:

- Kérdezel meg amamát,
ő még biztosan emlékszik rá ...

ErkölcsvédeleJm..

Az erkölcsvédelmi detekti~

vek lefoglalták a kirakatát egy
hcnlesboltnélk, niert megállapi
tották, hogy él kirakatban min
denféle disznóságok voltuk.

:tIG§1tar.

Betűrejtvények

A helyes' meg'fejtők közölt
hetenkint két értékes szép""
ir0dalmi könyvet sorsolunk ki.

Bekü!dési határidő március
hó 23-án estig.

.Kisorsolt nevét jövő heti szá""
lllunkban közöliük.

l.

r~BR~NGY ~ RÓZSA SÁNDO~-- .........

Rejtvén:y :aneqiejté§.
A Gyomai Ujság 11. számában
megjelent rejtvényeink helyes
megfejtése:

1. Társas lény.
2. Ellenintézkedés.
Megfejtette: Tóth József és

Madarász Juliska nyerték el a

ll.

Bágyadt, levert, dol;.
qozn.i képtelen egye",
neknél él természetes "Fe""
renc József" keserűviz szaba,d""
dá teszi él vérkeringést és eme:
li a gondolkodó-és munkaké:
pességet. Beható kórhá.zi ki""
sérletek alapján bebizonyult,
hogy él Peren.: Jözsef viz
szellemi munkásoknál, bc:tc""
geskedó asszonyoknál és neu
raszténiásembereknél rendki:
viiI jótékony hatásu g'yomor-és
béltisztitó szer.,Kapható gyógy
szertárakban, drog'ériákban és
füszerü zletekbiCn.

Százéves honvéd. S7arva:
son él az 1848-iki szabadság:
harc utolsó békésmcgyei hon
védje: Szabó Gátor, aki most
töltötte be életének századik
évfordulóját. 1827~bcn szűle:

tett és 21 éves korában csa:
, pott fel honvédnek.

Gazdaközönség figye1tné
be. l\ legutóbbi próba- és veJ
senyszántások eredményei után
az AUSTIN traktor került cl

gazdaközönség érdeklődésé

nek középpontjába. I-Ioldanként
6-8 kg petróleun fog'yasztásá;
val 3 vassal CI legnehezebb

, talajokon végzel! 6:7 hold gy.zp
szánté.st. Érdekíődólmek fel""
világositással, öiánlattal költség
l11CnkS'Zll állurJk rendelkezésé
re és kivánatra szakmémökünk
személyes látogatást tcsz. Na~

gyobb érd~klődési'(c !Jl'óbaszön
tást is eszkÖz]link. Bóvebb
fdvi!ág'ositást a W.:\GNEl~ fa:
kereskedésben.
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Az endrődi városliget
évek óta eléggé elhanyagolt
állapotban van. A közönség
régi óhaja, hogy ez a jó [ek,
vésü szórakozó és üdlilóhely
kifejJesztessék. Most, amint
értesülünk, a közönség köré~

ből indul ki egy olyan mozga
lom, amely az endrődi város
liget kibővitését és rendezését
célozza.

Magyar levente. Endrődön
adták elő az ottani müked
velők nagy sikerrel K il v a y

Gás,ár hazafias szinmüvét, a
"Magyar leventét." Az, előadás""

nak oly szép sikere volt, hogy
a gyomai levente-egyesület a
darab előadási jogát megsze~

rezte s legközelebb az idevaló
mükedveJőkkel szinre fogja
hozni. Ebben a sikerben la""
punknak is van része, jobban
mondva, büszkesége, mert
Kávay Gáspár, a szinmü irója
a "Gyomai Ujság" endrődi

munkatársa.

E1öadás Ka.nadáról. Zá
honyi Sámuel nyugalmazott
alezredes május 0-án Endrő

dön dijmentes előadást fog
tartani a Kanadába való ki,
vándorlásról.

Purim-bál. Endrődőn. E hó
19-én az endrődi iLr. vallásu
intelligencia jelmezes purim-bált
rendezett a Filemon-féle ven'
déglőben, amely felette jól si
kc:rült. Az estélyen Gyomáról
is sokan vettek részt.

Autóbusz szabad előadás.

Az endrődi községhilza előll

e hó 23-án dé!utáu3 órakor
a jeles cmtóbusz-vezető:L i p,
t il k Mihály szabad gyakorlati
elóadási tartott az autóbusz
vezetésbőI. A kettő számu hall
gatóság·, llwly állt Szerető Jan
csiból és Wciszberger Pisfciból,
ni'lgy é!jcnzésse! és Varju-féle
j Cg cs spricczerekkel honoráJta
ci kitünő. dc nyulfarkrövid elő

adást.

1927. március 27.

Cs. Szabó Imrénéi 72 hiÍzszdm
alalt egy kazal széna van eladó,

Dcbrcc7.cni Endrénél Gyomán egy
4 lóerej[i Hoffher féle csak négy nyCl
ron csépelt petmleum motoros csép
\őgarnitura, 1 Fordson traktor. egv
amerikai négyzetbe ültető tengeri vető

gép, vc!őárpa, vet6zab. 1 kazal lucer=
naszéna, sárba való törek és szalma,
nád. bor. és 60 darabsert{sjánísa
van· eladó, Április 1-re egy első bérest,
egy vincellért, egy kocsis t felfogad.
I-\öszigeti gazdaságában a nyári lege
lőre szarvas marhát vállal, a torzsási
halászati jogot ;) évre haszonbérbe
kiadju. il páskomi isJálló elbont<'isára
és felépítésére vállalkozókat keres.

A Tiszavidéki malommal. szemben,
jó hozatott nádat a legjutányosabb

. árban lehetkapnL

Régi ezüst pénzt él· legmagasabb
napi áron vátlja be Kovács János
trafikos. Ugyanott 2 kazal széna is
van eladó. Továbbá vetni való zab,
árpa és köles, Venni szándékozók je
lentkeZ2enek Kovács Jánosnál 400 ház-
szám alatt. .

bontakozott ki a teljes va""
lójában. De hiszen a g'az-

da is a magból csak a
vetés, a verejtékes munka
és az azt követő lsten ál""
dása után süthel csak ke""
nyeret. Igya levente ne""
~es és szent gyümölcse is
csak ezek után, a remény""
teljes jövőben érhetik meg.

Mégegyszer l1angsulyo""
zom, tudom, hogy a h~""

vente nevelés teher cl gaz""
da, az iparos vállán ~ hi~

szen ez adta Pil(ó ur ke""
zébe is a tollat ~ de ezt
a terhet minden magyarnak

a jövő nemzedék, a haza
érdekében áldozatként íü=
relemmel, szeretettel visel
nie kell. És e j'eihen a kö""
zös meg'értés, megbeszélés
~ köicsönös szeretet ~

alapján vállvetett együttmü""
ködéssel még könnyiteni is

lehet.
S erre van szükség, nem

pedig a törvény megvái=
toztatására.

Káva:y GA§\piiur..
tanitó.

A . "Korona" mozgóban.
1927. március hó 27-én, va~

scirnap : Nagy Conrad Veidf~

mm "A flórenci hegedüs" drci
ma 7 fe1von6sball. Főszercp~

lők: Conrad Veidt és Elisabeth
Bergner. Nagy klasszisu világ
film.. Mindvégig lebiIincsc;ő,

csodás szépség'li olaszországi
táiak váltakozllGk. KicgészHő

milsorok: Utazás Svájcban és
Hiradó.

Gazdasági szake1őadás. A
gazdaközönséget bizonyára ér
ciekelni fogja az él hir, hogy
Endrődön, a kathoiikus nag'y~

l<ör helyiség·ében e hó 31~én

T él r r Gyula, a békéscsabai
földmives iskola igazgatöja a
gazdák részére előadást fog
tartani. Belépti dij nincs s azon
minden érdeklődő részt vchd

VeszeN: kutya. Endrőclön

Ven c z ci k Vincze kuíycíja
megveszetf és megmarta Ven~

czák Erzsébel 22 éves leányt,

aki Venczák Vincze testvéré
nek leánya. A leányt rögtön a
budapesti Pastőr-infézetbeszál""
Jitották, a veszett ebet sajnos
nem sikerült lefülclni és vala~

merre elkóborolt. A háromhó
napos vesztegzár Endródön
életbelépett. ..

megteheti ezt.
A felhozott javaslatai

pedig egyenesen azt mu""
talják, hogya holt betü~

kön tovább nem nézett a
javaslatot beierjesztő ur. S
nem nézte a leventék mun""
káját sem. Vagy ha nézte
is, hát az a vigyázbaállás
elkápráztatta s csak kato
náskodást IMott ott. Ez
pedig csak külszin. Csak
látszat. Csak az alma héja.

Minden magyar szülő,

g'azda, iPéll~OS tudja, látja,
érzi, hogy él mai fiatalság
fegyelmezetlen, a komoly
munka után alig' vágyako""
zó, szellemében, erkölcsé""
ben meg'mételyezett, önhitt,
tiszteletlen generáció.

És ezt nem más okozta
mint az, hogy. az elemi is""
kolából kikerülő g-yermek
teljesen magára maradt az
életben. S igyatanulnivá""
gyását .~ olvasni tudván ~.

a Nick Carter müvekben s
a röpíratokban elég'jtette
ki és erkölcsi táplálását
az utca ~zennye adta, min""
den ellenőrzés vagy felü
gyelet nélkül.

A testnevelési törvény a
test kulturáját celz6 holt
betün, a fegyelmezés és él

test fejlesztésén kivül első=

sorban azt célozza. hogy
az elemi iskolából ldkerülő
ifju felnőtt koráig, beszer=
veztetvén a leventébe, ott,
az arra hivatottak által
szellemi életében előbbre

vitessék, erkölcsében ne""
mesittessék s hazafias szel=
lemben nevelkedjék!

A levente 'intézmény nagy
célja az, hogy az ifjuból
testben és lélekben erős

egészséges ember váljék.
Hogy eszével is megsze
resse az Istent és azt ujból
tanuljá meg imádni. Sze""
resse hazáját, a kenyéradó
rögöí, OlcIy bö1c?ője és
sirja is egyaránt. Es végül
legyen életszükséglete a
becsületes munka.

Igaz, hogy ez még nem

6 oldal. .. GYOMAI ~J~ÁG___ -CT'"

a If , /If !lll

hirn r I s ev v I
Javaslat a Levente-oktatásról.

- -VAIa.~z Pik.ó Béla javd§latára. -

Pikó Béla fJldbirtokos
ur e cim alatt közöUe a
oyomai képvIselőtestület

~lé terjesztett jaVaslatát,
mely cl testnevelési törvény
és vég-rehajtási utasitásá""
nak megváltoztattatását cé""
[ozza.

Javasla.ta elején helyesen
jelenti ki, bogya tör""
'lénynek nemes, hazafias
célja van. AzonböI1 ja""
vaslatának indo~wlása e
hazafias szempont fig-ye':'
[embe vétele r1l'211ett nem
helytálló.

EI,gcdje meg- tehát, hogy
mint endrődi levente ok
tató javaslatához én is

, k t ~ .hozzászólhassa ", mer 111""

szem,. hogy mindkettőnl~
célja ezuttal is nemzetI
ÜGyünk előbbrevitele.

i":7

Én mint oktató, ki a le""
vente ügyeket a község-ná""
zán is vezetem, tudom és
látom, hogy él levente ügy
megvalósitása teher a gaz""
dák vállail1, de ugyan ugy
nehéz suly az iparosokén
is. Ámbár Pil"ó ur ellen""
kezőjét állit ja. De ez álli
tása. alkalmával nem veszi
flg'}'elembe, hogya tanonc
hetenkint 2~3 szor megy
iskolába, mig a földmüves
ifju csak 1~2""szer.

A kóborgó kutyáktól va""
ló féltés kicsinyesség. Hi~

szen ha nagyobb távol~

ság'ból jönnek a leventék,
föltétlenül csoportokba ve
rődnek. Anagy távolság
megszüntetését azzal akar
ja azonban a levente in""
tézmény kiküszöbölni, hogy
minden tanyai iskolánál
szer:vez oktató központot.
~ Endrődön jelenleg is öt
ilyen központ van.

Az ilyen kisebb nehéz=
ségek megszüntetésére igy
nem él levente törvény meg-""
változtatása szükséges, ha""
nem iskolák építése min=
den 3 km. körzet részére,
amit a kultu::szkormány
célul is tüzött ki. Ekkor
megszünika nagy jávol~

sa' u. [-la pedi cr él kis uver""o· t:J <::7 ...

mek eHud járni az isko
lába, elég nagy távolsá""
gokban még tanyákról is,
a leventeköteles - e!l2rr,i
iskoláJ már elvégzett gyer""
mek vagy ifju bizonnyal
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T~~E~~~WAGNER MÁRTON FIAI Gyoma. TELEFON
22 sz.

Társas viszonyban Endrődön V a. s z k ó M i h ál y és T li r § a. i céggel Telefon 12.

fakere!ikedök
\!V.AGNER MÁRTON és f lA IMezőberény

és beton vállalkozók.

TELEFON 23.

Telepeinken állandóan raktáron tartunk minden méretben és minőségben fürészelt és faragottépületfát, hasáb, apritott és fenyő tüzifát
és akácfaoszlopot. Bognárok részére: kőris, szíl és akácrönköt, kőristalpatés küllőt, kőris hasábfát és nyárfarudat.:'" A leg
jobb minőségü porosz szenet és porosz dió kokszot, retorta faszenet, mely anyagokat wagontételekben is bármelyallOmásra szállitunk.
M.Á.K. cementet, meszet, dunai és körösi homokot, kőport kátránypapirt és szigetelő lemezt. Sodrony szeget. Burkoló téglát
minden nagyságban. Műtrágyát minden fajtában. G-yáriunk: betoncserepet, cementlapot különböző mintákban, betoncsöveket
átereszekhez, kocsi bejéÍrókhoz és vizlevezetéshez, 10, 15, 20, DO, 40 és 50 cm. átméretben. Beton kutgyürüt és betonkádat 80 cm.

belméretben. Beton-vályukat minden hosszuságban. Műkő sirkeritéseket éssirszegélyeket tetszés szerinti méretben.
V á.llalunk: Betonok, járdák, keritések, vasbeton oszlopok és "H u n g á r i a" fonatu keritésE::k, lépcsők, valamint minden e

szakmába tartozó beton és műkő-munkálatokat.

p_e eM...., 4

kiváló ízléses
művirág-csokrok

megrendelhetők

A i k a l:ID. i ajándékul,

névnapokra,

lakodalmakra stb.

Birónál.

asztalos-mester tudatja,
hogy Cyomán, Petőfi-ut

785 hsz. alatt, raktáron
tart különféle keményfa
hálószoba bu t o r o k a t,
egyszerübb olcsóbbat
ép ugy mint egész

finomakat.

Szabó Albert

,'ft''''''W'lI'tr

Drótkerités
tetszés szerinti sürüség

ben és magasságban
rozsdamentes

d ró t b ó.l

Iego}csóbban
b esze... .

rez-
he-
tő

F. Kiss Gábor
szitásmesternél. Deák F. u 19.

Kovács János
Gróf Tisza István uti
kereskedőnéllapunknak

szóló hirdetések és elő

fizetések f ö Ivé t et n ek.

~••z••••~•••••m~~~~96a~~§.mm.mg.mm••a••E.B•••••"1

iDOMOK S .LBERT i
j.viHanyszereJő és műszerész GYOMA. j
i Elva'lIalok. IparvjIlalatok, 'uradalmak és Iakó- ii . . házak villanyvilágitás, rádió, telefon i
! .. és villanycsengő berendezésének szerelését és !
i ·! •• javítását. Villanymotorok szerelését és javitását. ,

i ••.. V'll l ' , f" " ."... I anyvasa o, rezso, ozo, orVOSI muszer, var- I
j • rógép, kerékpár és gramafon j a v i t á s o k a t.

I Raktáron tartok· Rádió ~nte:nna ~nya- l,
. • got, eros es gyonge-

i • áramu cikkeket és huzalokat. tflTungsraIn" I
! •• villanyég'őt az átkapcsolható két gyertyafényűt +.+: takarékosságitól kezdve minden nagyság- és I
! • kivitelben. Varrógép olajat és alkatrészeket.

j Aki végzett munkáim megbizhatóságát és szolid üzleti eljárásaimat i
nem ismerné, infonilációt kaphat cl hozzá legközelebb levő vagy

j .., bármelyik uriháznál. Kérem az ig·.cn tisztelt gazda és iparos közön- I
ség,.szives pártfogását is.... Az igen tisztelt kerékpárazó ifju barátClimI figyeimét már most felhivoín, bogy a szezon kezdetével i

III eg-y 8zoli~a.bb i~erékJJá.. kölcsönzöt fogok nyitni. III

~•••••••••••III•••••m•••~8a•••III••••III••••••IIII11•••••~

inger Albertné
k ö I c s ö n ö k e t közvetit.

s
OgM

II .

FŐLDBIRTOKOKRA:; éves
kötvény kölcsönökeifolyó
sit bárD.1ely nag-y összegig

évi nettó

cipész-mesternél

VAJDA LAJOS

Tisztelettel értesitem a n. é. kö*
zönséget, hogy gróf Tisza István
ut 676. szám alatti üzletemet

felhagytam s mától .fogva

8 314 százaI ék
kamat mellett.

Másutt :feniálló . dráqább

köluönöket ED.eghizásra

azonn.al kif"izetiink.Bővebb

. felvHágositás a B a n li:

b.~I-ybé9ében nyerhető.

folytat0!\1 mesterségemet.Továbbá
szives támogatást kérve, vagyok
kiváló tisztelettel

BIRÓ ENDRE.................
Minden, a GYOMAI· UJSAG-baD

közölt publikáció a községházán
is ldhirdettetik annyiszor, ahány
szor a publikáció közöltetik.

Földbirtokosok!
Gazdák I

A SAC5Y és TARSAI
BANKHAzA

,pe.

feltételü

44&

Dr.

kilónkinti eladása legolcsóbban kapható a

"Hungária" könyvnyomdában.

előnyös

v

Makulatura papir

Egy milhelynek vagy ilzletnek al~

klllmas helyiség azonnal kibérelhető.

t=rtekezni Ehrmann Adolf üzletében
lehet.

Csáky Balázs Sas utcza 1471 számu
háza, szabad kézből eladó, érdeklödni
ugyanott.

Különbejáratu butorozott szobát ke*
r.2se!' a központban. Hungária Wy'om
dóban közlendő a eim.

Gyoma községi állattenyésztőiszöv.
a lepfene elleni J. védő ojtást f. márc.
hó 31·én csütörtökön eszközli az
alább .megjelölt helyeken és időben:
l. ojtás! hely,-Mázsaház: reggel fél 8
h. IL Gál Antal hasitásmenti tanyáia
délelőtt9: h, Ill. .. ojtási hely: Szabó
Be;;~dek' k'esdyűsi tanyája: délelőtt
11 h. IV. ojt. hely.jd. Béress Lajos
héiSiláshJctlÍf)~~r~§;(j.·e. 12. órakor,

18 százalékos"szuperfoszfát műtrá

gya Wagner Múrton tiainál Gyomán
már kapható.

Pfeifer J6zsef kőmüves. Elvállal
minden épitési l1lunk~l1atot, kisebb~

nagyobb átalakítást, valamint bár
milyen épillet javitást. Lakik: Tompa
Miluíly (Iskola) utca 886 szám alat!.

I\:ertész Sc'Índor 55 hold földje tiz
évi tőhekamat törlesztésre vagy hatos
kamat fizetésre kedvező fizclési felté
telek mellett eladó. Értekezni lehet 817
számu lakásán Gyomán.

Uj lancz barona és fogas barona
legjóbb kivitelben legolcsóbban be
szerezhető Józsik lstviin kovács mes~

ternél, Gyoma Deák Ferencz utcza
,'364 sz.

PUBLIKÁCIÓ.
Ifj. Wagner Márton ez év ju

lius l-tól egy évre egy kiadó
lakóhtlzatkeres bérbe.

Özv. Dr. Bácsy Lajosnénak
Rákóczy-ut 647. sz. házéÍnál
hengernek való akácfa van
eladó. Továbbá 1 tehén és 6
sertés járása nyári használatra
kiadó.
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Lapk.iadó I

"H U N G A R I A"
l{.öo-yvnY0Jndai lillüintézet.

S:r.erkesztésért és; kiélldd.sért

felelős I

WAGNER MARTON
Minden előfizetónk és olvasónk
dki 10 ily szelvényt szolgáltat be,

dijtalanu! közölhet egy

publikációs hirdetést.

Hirdetési szelvény.

: :
: Birónál házilag készülnek tetszés :
• '. '. • szerinti szép kivitelben és :
: nagyságban, izléses kiállitassal •

: sirkoszoruk müvirágokból. :
• Temetésekhez szükséges •
: művirágból készült csokrok :
: a I e g i z I é s e s e b b kivitelben bármikor t
: haphatók. :

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~~~~~~~~~~I~I~I~I~I~~~~~~1l ~Il ~Il~..~
~~~~~~~~~I~~6~~~~~~~~1l~'4J~ '4J~
~ . ~
~ ~

~ ALLANDOAN ~
~ ~
~ ~

.~ KATONA GYULA ~
~ ~~ kereskedőnél ~
~ ~
~ a legjobb italok a legolcsóbban. Finom tea~rum, Likőr, ~

~ Barack, Szilva stb. pálinka nemüek szabadon ~
~ ~
~ kiJnérve és pohara.nkint. - Továbbá a ~

~ legfinomabb BraziIIia és Kuba-rum, Magyar konyak ~
~ (Medicinal), Császárkörte, Angolkeserü, likőr stb. ~

~ zárt palackokban is kapható, ~

~ Saját töltésü jo asztali borok. ~
~ Kadarka,Riz1ing, a legismertebb legfinomabb Palugyai ~
~ palackozott borok. u- m. Badacsonyi 1918 évi, ~

~ Ezerjó, Kövidinka, Zöld rizling és Vörös Burgundi, ~
~ ~
~ Szekszárdi borok. ~
~ ~
~ Továbbá ~
~ ~

.~ fűszer- és vegyesáru cikkeh-n is ajánlom. ~
~ ~
~ ~

~~~~~~~~~I~I~§~I~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~I~~~~;;<.'S.,~~~~~~~r- ,_.._..--.-.lIiIlilllllllll .--._ _.,

lj ~.i»:dt e1nbnellllu
1
" nIolllltatVd.n.~okdt il":lése:,és szép li

n..J.VJ. e en o cs""n,g-yoI'!lioi'lnC§pontosan:n.észit a

~

I ~I+IUNGJ-~RIAfil I
I KŐNYVNYOMDAI l"'lŰINTtZET I
I Petöfi",tér 2. G Y O ~{ A Petöfi",tér 2. t
L.._.._._.I_,......._..-lIil1!lIlEil..................~.--._-..J

Bankháza

GYOMAI UJSAo

17'20 gy. 20-40
20'14 gy, 2'02
15'58 gy. 14'28
18-50 gy. 20'05

15_20 gy. 13'06
15'57 gy_ 14-13
20'15 gy. 2'12
20-51 gy. 3'15

T
~ .•
ar8dl.

Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,

a ktsrnyék legolcsóbb és legelterjedtebb
hetilapjában a G Y O MA I U J S A G-ban.

pa

d .6··éza ~~::~::á~:ndv:~~~=~
f uv a ro z á s t •

asuti menetrend

A "gy" betűvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

8 olda1.

(Érdekk6zösségbena Békéscsabai Takarékpénztár (::gyesUlettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: BACSY GÉZA, KovAcs LAJOS főpostamester,VASS GABOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KALMAN

Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában valófizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközöl.
Váltókölcsönöket 4 és 6 havi lejárattal a legolcsóbb kamat mellett, bármely nagy összegig folyósit.
Tőkékamattörlesztéses, jelzálog földkölcsörtöket félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-es árfolyamon,
Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, - magas kamatra elfogact - Bővebb fel-

világositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.

Bác8Y
t

BUDAPEST-GYOMA
5'50 10'05 gy. 13'35
9-53 13'01 gy. 19.08
0'32 5-41 8'56 gy,
5' - 11-10 11'50 gy.
GYOMA - U:tKtSCSABA

Bcsabáról indul 23'15 4'30 8'13 gy.
Gyomára érk. 0'17 5'31 8'55 gy.
Gyomáról indul tO-03 13'02 gy. 19'18
Bcsabára érk, 11'08 13'40 gy, 20'18

Bpestről indul
Gyomára érk_
Gyomáról indul
Bpestre érk.

a ~GYOID.a.i Ujsá9'~ példányszámonkiní és
előfizetés utján kapható

ÖZV. Hrabowszky Lajosné
könyv- és papirkereskedésében.

Ugyanott hirdetések a "Gyomai Ujság" részére
feladhatók, valamint mindenféle nyomíaíványokra
(meghivó, plakát, névjegy stb stb a megrendelés

a "Hungária" nyomda részére átvétetik.

.' d ~~d"<En -ro ····on

HIRDESSEN

iH•••&••••••••••••••····~············....•••...·"1: . 1\1

I Dévaványán i
~ .m a ~Gyo:rnai Ujság~ példány~zámonkint és ...
~ előfizetés utján kapható i
! FARKAS GYULA i
: könyv- és papirkereskedésében. =
= Ugyanott hirdetések a "Gyomai Ujság" részére == feladhatók, valamint mindenféle nyomtatványokra =
= (meghivó, plakát, névjegy stb_ stb) ai megrendelés == a "Hungária" nyomda részére átvétetik. =
~ em•••••••~•••••••••••••••••••••••~

Fri
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A lap szellemi és anyagi részét i/let6
minden megkeresés

"H U N G A R I A" könyvnyomda
eimére küldendő.

Lapzárta P É N T E K. déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

társszerkeszt6 :

HATOS TIVADAR

Felelős szerkesztő:

WAGNER MÁRTON

Szerkesztőség és kiadóhivatal

H U N G Á R JA" könyvnyomda
" G JI o m a, Petőfi-tér 2.
Előfizetésiár negyedévre . 1 pengő SO fillér
Előfizetésiár fél évre 3 pengő 40 fillér
Előfizetési ár egész évre 6 pengő.

PO LITI KAI-, TÁRSADALM 1- ÉS KÖZGAZ DASAGI HETI LAP

mü gondolkodás módját, pedig
őszintén bdsmerik, hog-y szen
vedélyesebb iermészetüek mint
él magyörok.

EZy a Don folyamvidékéről

Fehértemplomba menekült le
ánygimnázium érettségi vizs~

gáján láttam, hogy amaturázó
leánysereg nemcsak rózsával
diszitett bájos fehér egyenru
hát visel, de arcukon fehér-pi
ros festék, ajkukon ruzs disz~

lik. Igazgatónójük hó
fehér haiu, de rózsás arcu fe
jedelem női alak volt. 60 éves
korban sohasem láttam hozzá
hasonló szép asszonyt. Haja
don leánya és felnőtt fia kÜl
lön-külön laktak, csak az
emigTánsok közös étkezésé
né1 lalálkoztak. Mindenikük
tiszteletben tartotta a más.ik

egyéni életét (A bájos ősz

mamaö~vegYélsszonyvolt.) Ná-

Bethlen miniszterelnök
önérzetes válasza.

ládokat tesznek tönkre.
A mi magyaros erejü és er

erkölcsös .. Bánk-bán"-unknál
könnyedebben fcitiintefhető a
szemreciély mélysége és ereje
az oroszok erkölcsei és lelkü
letének szemléltetésével. A
"Sötétség országá"-nak or
vosa az orosz szalón moszk
vai levegőjében fólényes guny
nyal emlékezik meg a törvé;
nyes feleség mellett hüségcsen
kitartó férj ról és elismerő g-yen
gédséggel adózik a Don luan
férjnek, Aki nemcsak esztéti
kai gyönyörüségei talál a szép
nőben, hanem birni élkar any;
nyit, ahányat csak lát. Nagyon
szomoru volna, ha a mi or...
szágunkban is olyan elfoga
dott. általtmosilott felfogás lenne

ez az orosz erkölcsi nézet! ..

Még a szerb néplélek sem

veszi be az oroszok könnyel...

kellékei minden darabnak. En
nek oka bizonyára az, hogy
mig- a filmdarabok kritikája
rövid és reklamszerü, addig a
szindaraboké alapos és szi
goru szokott lenni. Pedig de
nag-yon ráférne azokra is a
kritika! Keve.sebb volna a be...
törők és a kiskoru bünösök
száma is, ha megrosíálnák a
detekfiv film-darabokat es nem
abctörők bravurjait mutogat
nák az ifjuságnak olyan tet
szetős alakban! És magyar
tárgyu, magyar szerzőktőlszár
mazó darabokat mily ritkán
berregtet a mozi! Pedig iróink
forditásban is a jót és a tanul·
ságosat keresik.

Bródy a nagy lelki mélysé
geket kutató, például egy orosz

darabban szemlélteti a szen

vedélvek megrázó erejét, ame

lyen lelkeket dulnak fel, csa-

A szenvedély.

TÁRCA

A mozi és a szinl1áz a fel
nőttek iskolája kellene hogy
legyen, de az előbbi rendsze....

. rint csak akkor nyujt igazán
nevelve szórakoztatóí, ha ki...
mondottan oktató;film pereg il

vászonra. Sajnos az izgató, ha
tásvadászó darabok uralkod...
nak a mozidarabok között. Oly
kevés bennök a tanulságos
elem, hogy szinte keresve kell
keresni l

Már a szinészek által elő...
adott szindaraboknál sokkal
intenzivebb és maradandóbb a
nézőközönség lelkületére gya
korolt hatás, mint a rezgő és
gyors tempóban pergő mozi
daraboké. Az alkotó és nevelő

tényezők is elmaradhatatlan

I

A levenfe-",oktató. Iifju nemzedéket nevelni enD'
nek a szegény, vérező haD'

S z él r v a s, március 25~ Izának.
A Leventeoktató az, aki És a Leventeoktató az,
véQ1Q" szenvedte, végig ve.... k I - 't' l '

~ ~ a i e veSZI maga o es csa- Bethlen István gróf miD' aki néhány év előtt mi-rekedte a háborut és amig k .
ládjától szegényes ara) niszterelnök a következő niszteri tisztséget viselt.

tanit?i és kis hiv~talnoki I kenyerének egy falatját, táviratot kapta: Ugy látszik ezt az urat
fizetesen nyomorgo csa.... I . , l k

ami {or IS szo: enne a ~ Miután értesülök, hogy I vagy felültették, vagy köny....
ládja koplalt és rongy~s: drága ifjuságnak, a nem- Magyarországon egy kép.. nyelmü felületességgel járt
kodott, ő ott állott, mini . f . " , k

zet UJ .nss remenysegene viselőt üldöznek, mert részt el ebben az ügyben, mert
eaész férfi és eg-ész ma .... I tt I

b .•. modern, szép spor e epre vett a szocialista munkás.... nem áll az, hogy Peyer
gyar, a for:ad~l~m ~zor= van szüksége, hogy fel... internacionálé végTehajtó~ Károly szocialista képvi;
nyü to:n~ola~m es mmde? . frissithesse, megacélozhas= bizottságának Párisban tar~ selőt, akit részt vett az jn~
megprobaltatasokm~rzsolo· sa testét;lelkét. Nincsen rá toH ülésén, amelyen én el~ ternacionálé ülésén, ezért
malomkövei kk~Z~!t IS. k pénz? Szegény hozzá a nököltem, kötelességemnek üldöznék. Mindössze az

A Levente~ a o az, a, I község és társadalma? Ám tartom tudatni Önnel, hogy történt, hogy Gaál Gasz4

igénytel~n, ~~~~~, nevei~~; jÓ! Én adom hozzá a ma... aZ egész világ munkássága ton Peyer ellen fenti .szeD
. ges",,4.J,szt lj me. e gam véres verejtékes,'ke;; fel Véln bc;1borodva azon, replése miatt összeférhe-
szivvel....lélek~el kezébe vette nyérre szánt filléreimet, de hogy Ön békében jovább~ tetJenségi bejelenfést tett,
az el~anyatl~,szentm~gyar a sporttelepnek fel kell ra is alkalmazza politikai Ehhez joga van akárme~
z~szlot ~ feléll.~ozva ku~n:.... épülnie tüzönD'vizen, min'" vádaskodások alapján po- lyik képviselőnek, a kor
pet, vasarnaPJat, cse.e y e den akadályon keresztül, litikai ellenfeleivel szemben mánynak ehhez semmi kö~
és jo~ba~, haszn~sltható mert ezt kivánja a község azokat él kivételes törvényc~ ze. Az angol politikus tá
szabaGldeJet, ~ vallalko.... érdeke, ezt kivánja az ifju'" ket amelyek imminensen virata nemcsak érhetetlen,
zoti él legnemesebb, de sáa mert azt kivánja az fenyegeíő háborus veszc- de modortalan is.12g'háláiianabb feladatra: . b' •• ~ l
D társadalom közönyével, UJ Magyar Jovendo . . . . delem escíére szolg'álnak., Bethlen miniszterelnök
sőt sokszor rosszindulatá; Uraim! Le a kalappal a Henderson Artur. I Hendersonnak a következő
val szemben fegyelmezett, levente....oktatók előtt!... I Ez a Henderson ur an; I távirattai válaszolt:
erős, egészséges, hazafias Iródeák. l gol munkáspárti politikus, ~ Ha ez a sürgöny va....
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Beethoven
nevétől hangzanak a zenevi
lág berkei. Szombaton mult
ugyanis száz eve, hogya világ
egyik legnagyobh zenei láng....
elméje: örök nyugalomra tért
Bécsben. Halálának század....
szor visszatéró dátuma alkal
mából az egesz művelt embe
riség felsorakozott, hog-y kegye-

lettel es hódolattal áldozzon e
lángelme emlekének, akinek

zenejében olyasmit talált meg,

amire ma ugy<mcsak szükség

(Vége.)

- Megtöríénl história, -

Az utolsó pasas.

hol sempusztuJ el, annyi em.... kibabrálok én ezzel a sietős

ber tüdővészben,mint lVlagyar- bácsivaI.
országon. Ennek az akciónak Eljött a vasárnap és él neve
egyik legfőbb és legfontosabb zett ur harmadiknak érkezett
célja az, hogy a falu nepe be. Mikor Krampner bácsi az
emberhez meltó, egészséges, elsőhöz hozzáfogott, kedélye
tágas, száraz, világos lakás- sen igy szólt:
ban lakjék és hogy él felépi g

- Na, máma kutya jókedvem
tendő ház erősen, jó anyagból van s fizetni szeretnék. Akit
építve még az unokáknak is tehát ma délelőtt utóljára borot
rendQlkezésre álljon. válok meg', annak fizetek egy

Ezért kepezi tehát a hitel el", üveg sört.
elnyerésének egyik előfeltéte- Harmadiknak sor került él

Jét az, hogya házat a meg- sietős urra.
állapifott módon kell felepiteni. - Tessék parancsolni!-

Mi vár a pontosan nem fize- mondja udvariasan Krampner
tő adósra? bácsi.

Mindenki, aki a Faksz. nár- - áh, - felelte az illető _
melyik hiteltypusában resze", ma véletlenül éppen ráérek.
sittetett, a kikötöit és megálla' Csak végezzen a többiekkel,
pitott fizetési kötelezettségeket bizonyosan nekik sürgősebb

(törlesztesek, kamatok) él leg: a dolguk.
pontosabban tartozik feJjesite- Jöttek ujabb vendégek is, de
ni, mert aki fizetési kötelezett- a sietős bácsi mindeg átenged
ségét nem teIjesiti pontosan, te nagy udvariasan az elsősé....
azzal szemben a Faksz. a ké- get a kesőbb jövőknek.

sedelern mérve szerint, szük~ Végre egyedül maradt. Ő
ség esetén a törvényben meg: volt az utolsó. Megelégedett
határozott legmagasabb kése, arccal ült a tükör elé, de azért
delmi kamatot is felszámithatja, szepegve figyelte az ajtót, nem",
sőt a konokul nem fizető adós e téved be meg egy eltévedt,
ki van téve annak is, hogy átkozott pasas.
házát és házhelyet is elveszti. Nem jött. Boldogan kelt föl

Csak a Szövetkezet tagja - No, most már menjünk!...
kaphat hitelt. Tudja, mit mondott reggel?

Egy üzletresz eJlenértéke - Hogyne tudnám! Be is tar-
2 - azaz kettő pengő, amely- . tom becsületesen.' Csak egy
hez beiratási dijként még 20' pillanatra tessék várni, mig
fillért keH fizetni. n1agama1 is megszőrtelenitem.

Hogyan kell folyamodni (1 A pasas várt és elindultak
hitelert? . az uri kaszinóba. Ott Kramp-

Az anyaghitel elnyerése iránti ner bácsi kért· egy üveg sört
kérelmet csakis szövetkezetí.ink és egy poharat. Töltött magá
által elkeszitett kérvényürlapon nak, s jóizüen megitta.
lehet majd elóterjeszteni, A pasas hüJledezve nézi s
amelyet teljesen bijtalanul fo.... egyszer csak megszálal :
gunk a községi . előljáróság - Hát az én sörömmel mi~
utján az anyaghitel iránti kérel- lesz?
met előterjeszteni szándér - Miféle sörrel? - kérdi
kozóknak rendelkezésére bo- ártatlan arccal Krampner bácsi.
csájtani. A kérvényt a községi - Hát amit igért! Hog'y akit
előljáróságnál fog kelleni be.... utóljára megborotvál, kap egy
nyujtani. üveg sÖrt. Hát én voltam az

utolsó!
- Pardon! - feleli kaján

mosollyal Krampner bácsi.
Az utolsó én vol1am! Hát nem
magamat borotváltam meg
utóljára?

Krampner bácsinak' volt eg'y
türelmetlen vendége, aki min:
Mg sietett. Ó szeretett volna

mindég a legelső lenni, aki
kezbe kerül s rendkivül ideges
es nyugtalun volt, ha egy kisse
tovább kellett várni, mig ráke,
rül a sor.

Tudni szükséges a"lt is, hogy
ez a bácsi rendkivül fukar volt,
ellenben, mivel a borocskát és
söröcskét éppenség'gel nem
vetette meg, szivesen eltanyá~

zott olyankor,. ha volt, aki a
cecchet viselje.

- Na! - mondta egyszer
Krampner hácsi a többi kund....
saftoknak - cl jövő vasárnap

GYOMAI UJSÁQ_

Dánia, Hollandia az európai
hirre és jónévre vergődöttken....
derzsineget keresi.

TÖrökország nagymennyisé....
gü kalapot vesz tűlünk, ezen....
kivül igen élénken érdeklődnek

a cserépkályhák és edények
iránt.

Románia szappant és gallér
vasalókat vesz nálunk. Külön....
ben a legujabb tarifarendezés
után, tőlünk elszállitott vaggon
saláta után 4000 lei vámot,
egy tojás után 1 leit, egy kg.
szaIárri után 1 leit, szalonna
után 5 leit kg.....ként és a bur....
gonya után 3500 leit vaggon'"
ként.

Svédors7ágban főleg a bor....
nan nyilvánul meg nagyobb
érdeklődés, üzlet azonban
csakis nagy reklámkifejtés ese....
tén lehetséges. A svéd közön
ség kizárólag erősebb (tokaji

aszu) minőséget kedveli. A
svég piacon nagy JovoJe van
a gyümölcs,- zöldség-;'ls para ....
dicsom-konzervnek. A magyar
méz, elsősorban akácméz is
fontos kiviteli cikk Svédor
szágba, melynek első követel
ménye a jó csomagolás.

Megszokás.

l"lájusi.

Walter Margit.

(Folytatás.)

Magyarországon a falu népe
tcl!án legkevesebbet törődik

azzöl a házzal, amelyben la
kik. Szük, alacsony, sárból
összetákolt, nedv~s, levegőtlen

lakásban él, umely a tüdővész

nek, köszvénynek és minden
más ~etegségnek csiráját hordja
magában. Ezért pusztul el a
magyar falusi gyermekek nagy
részé. ezért erőtlenedik el a
nép és ezért van az, hogy se-

A kisl<:tkásépitési
akció.

gyarosan becsületes elismerése

és tudományosan elismert jo

gosultsága jelent, tapsot a

szinpad nevelve szórakoztató

iskolájában.

Mert mi van: mindennek gödröt ás
S id6görönggyelbeszór - a megszokás.

Mindent, mi szin: a tünő percek
Mindsápil dtilbbra,mind fél kóbril festnek.

Mindazt mi nagy: a tünő órák
- Törpéknek martalékul - szélaprózzéik

Minden mi lüz: a tünő napnak
Örvénylő, tilkoshamuvedrébe hi'lnJvad.

Mi szép: rá tünő hónilpoknak
Felhőibus és szürke árnyat vannak.

Mindent, mi értek: tünő évek
Talmi tincsekre Qrvul átcserélnek.

luk különben a férj barátnőjé

vel és az asszony barátjával
sétál naponta, ez csak kivéte'
les esetben fejlődik tragédiává
mint Bródy forditásában láttuk.
Az alantos osztály ugyanigy
él. A sok vallási ceremóniát
összhangba hozzák érzelmes
világi dalaikkal. A templom
külső csarnokában csoportok,
ban dalolnak táncolnak. Ók a
szenvedélyt rózsaszinü szem
üvegen át látják, ezért kacag
fel önelégülten a hütlen asz~

szony az orosz agglegény
orvos magyarázatán. Nálunk a
"kikapós menyecske'~ és a
..hütlen férj" nem általánosan
elfogadott társadalmi elemek
és az egyes, szórványos ese-.
tek fölött ugy tudom orvosa-'
ink sem orosz kollegájukhoz
hasonlóan ítélkeznek. Nálunk
a n0k önállósága és egyéni
életének szabadsága Dr. Sza.... '
bó luci szabad felfogásáig ter-

. jed és a szer:elemnek a ma'

Magyar termények
,értékesítése

külföldön.

lóban Önről származik,
csak azt a tanácsot adhaA'
tom Önnek, hogy mielőtt

más államokat érdeklő

ügyekben alaptalan és ne#
vetséges támadásokat in#
téz felelős állásban levő

férfiak ellen, legalá.bb annyi
fáradtságot vegyen magáA'
nak, hogy helyes informá
ciókat szerezzen be. Beth
len miniszterelnök.

2 oldaL

Alább közöljük, hol és miti0

lehet a magyar terményekből

külföldön eladni.

Délnémetország : Németor....

szág felé általában ,megcsap#

pant a kiviteliink, ezért a dél....

németek mégis fokozott érdek....

lődéssel fordultak a magyar

fakarmányJiszt, a lóhere és

f6i.ef{ a. tojás irán!"

Frankf1-!,rt él M.: Eros a ke

'c ,reslet a nyers libamáj, baromfi

és tojás iránt.

Cseh-Szlovákia szénát,szal

mát keres.

Lengyelországban nagy az

érdeklődés él2 olajpogácsa és'

. a hüvelyesek irant.'

Io~roszláviát a ma.gyélr bur....

g'onya érdekli erősen.

Dél-Franciaország szivesen

veszi a magyar hüvelyeseket, '

a küiönféle főzelékfélét, főleg'

a babunkat . szereti; ujabban

jelentékeny piaca van a bur....

gonyának is.
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Kner.

Jön egyszer egy levél. irodai
négyoldalas, ludtoUal sűrün

teleirt öreg betűkkel, amely A trianoni .,bék~mü".....nek
Igazfalván kelt és igy kezdődött. egyik legnagyobb igazságta-

..Kedves nyomdász Uram! laTIsága;hogy magyar kulturá....
Hosszu tiz esztendeje látom val átitatott vidékeket.gyönyŐ""
el kis ecdézsi.áID ésparóchiám rü városainkat olyan uralom
minden nyomtatvány és iroda- alá· juttatta, amelyek kulturá..
szer szükségletét cégéfől és lis szempontból mélyen alatí4
soha semmi panasszal ncm maradnak a magyar viszo....
éltem, s6t ezen a kis istenháta . nyoknélk. Haladás helyett ha"
mögötti vidéken még be...be is nyatlásf, visszaesést ielenlez
ajánlgatfam szolid és jónak a sok miHió magy.ar ember
bizonyult vállalatát. de ma számára. De bármennyire ~zo;..

kaptam meg Balogh István moru ezt el~ondolni: merith(;~
..Husz eszfendő" cimü költe.. tünk belőle vigasztalást is.
ményeinek tiszteletpélrlányáí: Mert az ~éI bizonyos ..kultur'"
két esztendő alatt h a r m a d

fölény" nem frázis. nem önál-
i z b e n . - Ha még egyszer fatás. Nemcsak a külföld előtt
megküIdené, ugyeIkerülöm a vá.lik napról..napra szembdü
háza fáját. hogy soha hiremet nőbbé az az iga;c.ságtalanság.
sem fogja hallani;" hogy pl. a régi szép erdélyi

Lové!goljátok. sarkantyuzzá..... ku1tura ma oláh elnyomás alaH
tok tehát, lelkes pennás-társaim senyved. hanem az elszakadt
a Pegazu:;;t, hogy hason sorsra részek lakossitga is mindig
iuthasSiatok r

erősebben vágyik viss-ra a
megszokoít. müveltebb kerc!ek
közé.

És mintha a megcsonkitoH
ország lakosai is ősztönsze..
rüen éreznék ennek a ténynek
nag"v fontosságát: szinte meg~

feszített er6vel igyekeznek él

nagy világ közvéleménye előlt

él magyar éllkotólehetsé~ Cé
nyesnél fényesebb bizonyité..

kait szolgáltatni. A legsulyo..
sdbb csapásokat· szenv~ett

országban. hála Bethlen

erőskezii polilikájának. - szi-
I •

I lardabbak a viszonyok. mint
bármely más európai á.llamban,
(Angliát kivéve), pénzünk sta
bil. gazdaság"i helyzetlink kezd
napról napra iavulni. iparunk
ismét lendületbe jön. müvéM

szdnk ne..'e diadallal járja be
a világot, a magyar tudomán.y
müvelői az emberiség haladá...
sának elismzrt zászlóvivői. ~

eg'yszóval hazánk a kultur
nemzetek sorában tisztes. sőt

előkelő helyet foglal el. Büsz
ke örömmel, nemes önérzet
tel kell ezt magunkról megem'
liteni. Hangoztatni kell száz,
szor és ezerszer. hogy d ma'
gyar értékeket nem él szerb,
nem az oláh. nem él cseb ér
tékek mellett kell emlegetni.
nanemigenis a német. az an
gol, él francia értékek meHe1t
tudományban. müvészdbenJro
déliomban egyaránt.

Hiszen ha csak az irodalom
ban íarfunk egy kis sereg
szemlét örömt61 csillanhat me~
él szemünk annyi viIágviszolW"
latban is elsőrangu irónk lát
tára.

Csak az élőket emle.gessi~k.

Prózairóink közül Herceg- Fe...
rencet, Móric Zsigmondot. Su...

Hajnal vagy alkony ...
- 1920-

HajmIl vagy alkony a magrar égen?
Bizva, remegve tőletek kérdem.
Vergődik a nap vérzőn, veresen,
Nyugszik Nyugaton, vagy jő Keleten?

Hajnal ez? Uj fény. uj élet, derU?
Feledve minden. ami keserű,

Ami szenvedés hosszu életen át
Tépte. szakg.atta e magyar hazjt.
Halld, a madárdal tettre tüzelö.
Ébred karunkban az ősi erö!

Vagy alkonyat ez? Árnyék és hetlcil?
Napunk hanyatlik, napunk már !cszöll
S mint letört bimbó ~ létünk kezdetén
Alkonyra válva a jövő s rernény.
Ah Európa magyar temető,

Földre teritve az ősi erő.

Lobogónk tépve, feledve a dal,
Mert most hazánk is magyar ravaj-aJ!

Dördüljön az ég. legyen gyász harang,
Századok vétkét kesergi. e hang,
Milljom szemével könnyezzen az ég,
Mert teíter6tök jajra sem elég!

El innen rémek! Még egyszer kérdem:
Alkony vagy·hajnal a magyar égen?

Korhadó vén fán ti zöldelő <íg,
Ti feleljetek magyar ifjuság.
Legyen szavatok dörgő zivatar
Láng. melytől kigyul a száraz avar,
Lélek lelken gyul; terjedjen a féhy,
Legyen szavatok zöldelő remény
Korhadó vén fán ti zöldelő ág
L~gyen szavatok magyar imádság,
B~ke. jövendó, munka, haladás,
Legyen szavatok hajnal-has(idés r

Ok:oli«:sAnv.i· MArta.

ötven példányt és verette a
nagy dobot könyve mellett. 
Ötszáz kötetet pedig bizomány-

. ba adtunk egy nagy ,fővárosi

kiadónak; - Mindhiába I
Évi leszámol<iskor, mint nem

keléndőt,visszaküldött bizomá
nyosunk ö t s z á z h é t kötetet ;
merthogy a sok recenziós pél
dányboI a sajtó munkásai a
nyakába sóztak a könyvkeres
kedőnek szép tiszta. felvágat
lan h é t példányt.
Esztendő multán az ezer

kötetfel semmit sem kezdhetett
a nyomda, kiadta hát a paran-

csot az expediciónak. hogy
minden szót érdeml6 megren....
deléshez cSélpjélnak oda egy
kötetet ; "Tiszteletpéldány" cé
dulávéll.

Ámde akkor még gyermek
éveit éHe cl vállalat. gyéren
voltak a nagyobb kundsaftok
és harmadévben is osztogatás
alatt é.lltak akölteményes kö....
tetek.

Emlékezések.

B a log h l s t v á n r a keve..
sen emlékeznek már itt. Szép,
okos, inteliigens ember és je..
les poéta volt. "Anyámhoz"
irt költeménye dicséretet nyert
a Kisfaludi társa.ság vers-pá
lyázatán.

De hiu ember is volt. Ezer....
nyolcszázkilencvenhatban ösz
szeszedte összes költeménye..
nyeit és ..H u s z e s z t e n d ő"

cim alatt. na.gy. diszes kivitelű

kiadásban 464 oldal tartalom
mal adta ki, társas alapon a
gyomai nyomdásszal.

Az ily vicinális kiadások
ugy jönnek létre. hogy a nlU
zsafi végigpumpolja összes
jóösmerőset, jóbarátját, ösme...
r6seinek ösmerőseit, jóbarát....
jainak jóbarátjait és a hatvan....
hetven előfizető aláirása elle
nében vállalja a nyomda a kö
tet kiadását - felében.

Szokatlan dolog volt a Ba...
logh István sikere. Közel öt
száz előfizetőt tudott össze...
verbuválni, amivel rábirta. a
kiadót könyvénel.( ezerötszáz I
példányban való nyomására.
Az ötszáz előfizetési dijjon
mutyiztak. de az egy éven
belül eladott példányokért be....
folyó összeg is feles - lett
volna.

Ámde ugy össze volt szedve
a gyüjtő...ivcken minden ~alogh

iránt érdeklődő ösmerős, jó....
barát. könyvkedvelő. hogy a
legnagyobb propagandával
sem tudtunk az egy év alatt
egy példányt is eladni.

Balogh felvitt a sajtónak

van: felemelkedést a földi
salakból a magasztosságba.
vig-aszt a sziv sebeire. Müvész
hazája a nagy világ. Ali ez a
közmondás különösen zene....
kö\tőkre. mert az ő alkotásai
kat minden nemzet fiai könnye....
dén megértik. átérzik. élvezik•.
I~vén eszközük a zenei hang•.
leirva a kotla. Beethovenoszf
rák volt, a császárváros ked....
vence és szegénye. de müvei
az egész világnak szóltak és
szólnak ma is.

Egyik zenei alkotása is egye
nesen a magyar nemzetnek
szól, ez a hires Szent István
nyifánya. melyet 1812..ben irt a
nagy mester a pesti népszin
ház' (a mai Gizella..téren) meg
nyitására. A német szinház
rég eltünt él föld szinéről. de
a Szent István nyitánya most
is él az egész müvelt világon.
éppen ugy. mint nagy alkotójá
nak neve. halhatatlan szelleme.
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Betűrejtvények

Mezőberéll'lyi Törel<vés-GySC
2: 1 (1: O).

A mezőberényi Törekvés S E

tudvalevőleg fuzionált a 1\,1 A C
al és visszalépett a bajnoki
mérkőzesektőI. A Gy S C te ...
hát az e napra kisorsolí mér;
kőzés helyett az uj neven sze~

replő, két berényi csapatból
ölakult együ!1essc! játszott. Az
eredmény talán nem egészen
hükifejezóje él két csapat kö;
zötti erőküIömbségnek, ennek
azonban a korai szezon az
oka. A mérkőzés elsó félidejé
ben ugy látszott, hogy az Egye-

Rejtvény :m::.eqiejié§.
A Gyomai Ujság' 13, számában
megjelent rejlvenyeink helyes
megfejtéscc' :

1. Benfenies.
2. Kapcabetyár.
lvlcg'fejtette: Papp Ica és La.;

knlos István nyerték el a
jutalom dijul kitLizött szépiro~

dalmi müvet, melyek a kiadó~

hivajaIban átvehetők.

-~'""",,--......-----,

A helyes megfejtők között
hetenkint két értékes szép;
irodalmi könyvet sorsolunk ki.

Beküldési határidő április
hó 6-án. estig.

Kisorsolt nevét jövő heti szá~
munkban közöljük.

I.

dermesztő hideg és éles han;
gon kérdezte:

- Hány ora van?
Szivacs ur nagy szepegve

vágta ki a rezet:
- Tiz óra édesem ...
Ebben a pillanathan ütötte a

templom óra mély kongással
az egy órát ...

Nyomban felharsant Szivacs",
né urnő borotvaéles hangja:

- Micsoda? Tiz óra? Tc
, pernahajder, te országos lump!

Hiszen most ütött egyet a
templomóra.

Szivacs ur sunyi módra vál
lai köne huzta a nyakát és
mély megg'yőződéssel felelte:

- Hát hiszen, drága tubi;
cám, éi n u I I á t n e m ü t
h e t i. .,

Ta1á1ékonyság a ÍI:Iajó:m.

Kubikos.....nóia

Szivacs ur, aki nagyon sze
rette a jó borocskát és mellé
él kedélyes társaságoi, éjfél
után vetődött haza a hangula
tos hacacáré után.

Tudnikell,hogy Szivacs
urék közvetienüJ a templom
szomszédságában laktak és l
hogy odahaza nem Szivacs ur,
hanemSzivacsné asszonyság
viselte a nadrágol.

Bár Szivacs ur célirányos
óvatosságból kezében a cipői~

vel, harisnyában iparkodol! le...
hetó nesztelenül a hálószobá~

ba lépni, őnag'ysága mégis
felébredt. Vagy talán nem is
aludt. Elég az hozzá, hogy

MUX -----~I_;e-'l"ttl·""7JtW~""-"I~~'-ID"!I

Szivacs ur pácban.

Ad notam: "Katonának nem jó lenni:'

Kubikosnak nem jó lenni,
Keveset lehet keresni ,
Sok munkáért
De keveset kapunk
Éppen hogy éhen nem halunk!

Krampusz

Levente-viz8ga
Gyomán.

Mult vasárnap, vitéz Károly
falvy Ferenc alezredes, test...
nevelési tanéÍcsnok jelenlélében
leventc-iVizsg'a folyt le a város;
liget mögötti téren.

, Vizsgáztak pedig a kiképzett
leventék közül azok, akiket
"főleventei" és .,helyetjes paj ...
tásságvezetői" tiszlségTC jC!öl~

tek ki.
Pompásan sikerült gyakor...

latok után; melyeket vitéz Mol
nár Pál levente-oktató vezé'"
nyelt, Károlyfalvy alezredes
mélyen szántó, honfi érzéstől

izzó beszédben buzditotta az
ifjuságot lelkes kitartásra.

A vizsga után fóleyentévé
elóléptek: Batári János, Biró
Benedek, Bogár Imre, Breuer
Béla, Csáki István, Gábor An
tal, Harmati Gyula, Imre István,
Lakatos Sándor, Marjai l\1iháiy,
lvlegyeri István, Nagy Imre, Ne
mes István, Oláh Károly, Rá...
kóci János, Pálinkás Gyula,
Kun Lajos, Szilágyi l<.álmán,
és Oláh Lajos,

HeIyeJtes pajtásság"'vezetők
lettek: Biró Károly, Czehe La'"
jos, K. Csapó Ge~l;;rely, Debre
'ceni Tibor, Tabak Tibor és
Polál1yi Lajos.

GYOMAI UjSAO

Krix-Krax.

kereszt.

lndit;vAny. ,

Helyreigazitás.

Vörös

A Gyomai Takarékpénztár
közgyüléséról szóló mult heti
tudösitásnak egyi:< pontja sze
rint Debreceni I:ndrea mérleg
elfog'adása felett névszerinti
szavazás elrendelését kérte, de
ezt elnök mcllőzte, mert azt
nem irásban kérte.

Ez nyilyánvaIó tévedés, mert
nem is kell irásbankérnie,
hanem élőszóva], de legalább
!iz tagnak.

Az ig'azgatóság ielentésénél
kérte Debreceni Endre ur elő;

ször a névszerinti szavazást
és elnök feltette a kérdést, hogy
kivánják...e ezt a részvényesek?
Akik óhajtják, álljanak fel.

Egyedül Debreceni állt fej s
igy persze nem rendelte el el
nök a szavazást.

A felmentvény megadása
körül megismétlődötteZ és bár
ekkor sem álltak fel tizen, el...
J:lökennck megállapitásával is
elrendelte a szavazást.

Gyoma, 1927. márc. 29.
'Kner Izidor

id. takarékptári elnöle

Az volna az inditványom
Tessék ide hallgatni
Minden sulyos adózónak
Altat6t k~k beadni.

Ugy hallom, hogy az orvosok'
A nagybeteg pasasnak
Mielőtt megoperálnák
Altat6port beadnak.

lsten ugyse, nagy az adó
Oly keserves fizetni.
Hogy lehetne e kérdésen
Valahogyan segitl1i?

A Magyar Vörös...Kereszt
Egylet gyönyörü alma.nachot
adott ki, amelyben kiváló író
ink hatalmas cikkei tárgyalják
az Ellyesület célját és munkás;
ságát, amely az összes szociá
lis bajok Orvoslását !üzte ki

célul. Ez cl neineshivatásu ma··
g'yar intézmény megérdemli il

legmesszebbmenő,támogatást,
maga a nagyszerüen szerkesz
tett almanach valósággal kin'"
cset jelent az olvasónak. Aki
tehát csekély egy pí?ngőt szán
il könyvre, nemcsak a. szoció·
lis feladatot teljesitőegyesü-

. leJet támogatja, de önmagát
gazdagiljaegy elsórangu iro
dalmi munkáva.1.

4 oldal.

rányi Miklóst, Tormay Ceci\et,
Komáromi Jánost, Kosztolányi
Dezsőt, Pekár Gyulát, Bartóky
Józsefet,. Szabó Dezső!, Szini
Gyulát, Takács Sándort, Ra
vasz, Lá:;;zlót, Berde Máriát,
Gulácsy Irént, Krudy Gyulát,
O(áh Györgyöt, Beczássy lu'"
ditot, Karinthy Frigyest. Biró
Lajost, Szederkényi Annát,
Heltai lenőt, Szép Ernőt; vers'"
irónk közül Babits Mihályt,
KQsztolányi Dezsőt, Varga
Gyulát, Kozma Andort, Vég'"
várit, Áprily Lajost, Sik Sán
dort, Erdélyi Józsefet, Mé~s

Lászlót, Tótl1, Árpádot, Reme...
Qyik Sándort, - hirtelen, ~
emlékezetből; - hogy büsz
kén 'kerdezzük, van-e még egy
nemzet, amely ,ennyi fényes
nevet, ilyen szép gárddttud
felmutatni sze!len1i kincseshá'"
zában. Ezer esztendőnek vér'"
á7tatta talajából nőhetnek ki
ilyen virágok. "Legyózóir.knek"
elóbb ezt az ezer ével keil
ut/inunk csinálni.

S hogya magyar irodalom
és tudomány kezd a nlClgyar
tÚsada!()m legszélesebb réte...
geiben közkinccsé viÚni, mu...

"tap,a, a sok uj0I1lléH1 keletkező

fo.ÍYÓirát. Hiszen ha nem vol":'
Íld eiekni?k a foj,Yóiratoknak
KÓ~önsége," akkQr' nemis

.,n yomatn6k, s 'ha 'nem ,érde...
kell1é a közönséget a tartalom,
akkor nem isolvasná.

'Sz.eretném olvasóközönsé

günk figyelOlét hároin uj fo

lyóiPf!"tr(lfClhivnL A Jn1rom uj

vidc:ki eg'yetem adja ki: a pé...

csi Symposion, a szegedi

Széphalom, él debreceni Deb

reéeni Szemle eimen. Mind

h'~rom' fémjelzett, elsőrcndü

. , "érték. Vidéki eg-yejemeink ne

mes törekvéseinek nagyszerü

megnyilatkozásai. Bennünket

még'ls a Debreceni Szemle ér

dekel legközelebbről. Azért,

'mert célkitüzése közt ott sze...

. r;pel ,'Keletmag'yarország, a

Tiszántul kuUurális kincseinek

fet!árásais. A mi vidékünk szel-

,lemét, cl mi vidékünk tulajdon#

sá~Füt, sajátságait, életét, kul~,

.turális megnyilatkozásait akár-
ják ebben a folyóiratban ko...
moly' tudósok komoly vizsg'á...
lat tárgyává tenni: Megérde
mclné, hogy minden tiszántuli

'ember' asztalán ott legycniz
a gyönyö/'ü kiálJitásu, olcsó
folyóirat s' hogy azt nemcsak

anyagilag, de erkölcsileg is I
tánlog-.3tná minden tollforg'ató H A N O S Z E R E K !

b I l Huzóharmonikák P",ngó: 6.75-tőI, - Hegedük, 5.85·tól,
em er, ci d szivében sir, mi WI' f\:larinétok 10,60-tóJ, - G itá.rok 14.75-t61. 'Gffárciterák
látja sok magyar m üvelődés- 13.20-tól, Beszélógépek,28 pengőtóL stb.stb,

I
f\:özvctlcn szállitás u gyártási forrástól t 14.000 elismerőI

tört4neti dokumentum nyom'" . levél l Külön magyar osztály! Kérje levelező lapon
(melyre 16 filléres bélyeg ragasztandó I) Képes főár-

talan és jeltelen elmuJását. jegyzékünket. melyet dijmentesen küidünk.
~ '~ Meinel és Herold~ .hanq§lzelll'gy.áur.

~ ~ iIIl-lIi1J.Kl.iiiijnii9.einiiitih.d..1.4i1i".!iiiz.á.ID.olII<.Síi~.i::"i!iDi:a:momrlí§ii%i;.?·ÍII>._
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Heti rigmus.

ifj. Debreceni Endrénél

felvétetik.

(lehet61eg nyugdija8i}eb e __

tOO Penq6 ~vadékkal

Autóbusz kalauz

• .•- ........,,-.......& _ .._------

Szerkesztői üzenet.

Minden ház!artdsban nélkülözhe
tetlen és feltétlenül elhelyezhet<~

tÖ:Rnegcikk
bevezetésre az ország mindeu vá
rosában vezérképviseleteket állitunk
feL Biztos megélhetés és nagy ha
szon. AjánlatokaI "Nagy jövede
lem" jeligére Rudolf Mosse hirde
tŐÍrodába Budapest, IV., Váci utca
rR. kérünk.

IIl1l1ll1l1llUllllllllllllUlllllllllllllUlllllllllllllllllllllPlllntllbl1l!lil
·'h~ ·~h~ ~..h.. "Ib.. "'Ih· .m; ..ti... .d.. efl... ~ «t,k; "fh..

W. M. (Gyoma.) Hogy poéta lelke
_ Viln nllg'}'sádnak, irásai ig~zo(ják.

Amde a versirásnak szabályai, még
pedig igen szigoru szabályai is van.
nak, - Versei voltaképen rimes pró
zák, Clmelyeket "lvlakáma" néven is
mer a m~gyar irodalom. Leginkább
megfelel a "Megszolúís" cimü. ame
lyet maÍ szárnunkan közlünk is. A
másik kettő, bár· a gondolatok szépek,
mint vers nem felel meg.

Az aHspán Endrőd~.n. Dr.
Daimel Sándor alispán márc.
hó 25;án Endrődre. érkezett,
hogy az öregkerti-ut kikövezése

tet deritett ki, amelyről a to,. tárgyában a végső tárgyaláso

vábbi nyomozás érdekében kat befejezze. Az ut kiépitéséf

egyelőre nem irunk. hamarosan megkezdik.

Adómentesek a Ku1turhá- V ér,... bőr... és ideg...
zak. Látható erővel indult meg bajosok a természetes ..fe

az elmult esztendőkben falva- renc József" keserüvizet igen
inkban a kulturházak, gazda- jó eredménnyel használják. Az
sági népházak létesitése. Az orvosi tudomány legjelentéke
épitkezések és az előkészüle-
teI< során az érdekeltek több nyebb elméi írják. hogya Fe-
izben fordultak a Faluszövet.... rene József viz hatásávai
séghez, mely legnagyobb erő.... minden tekintetben meg van~

vel fejt ki propagandát a falusi nak elégedve. Kapható gyógy
kulturházaknak megvalósitása szertárakban, drogériákbélll és
érdekében. A Faluszövetség füszerüzletekben.
közbenjárasára a m. kir. föld-
mivelésügyi Miniszter 1927. Táncmulatság a Koroná...
február hó 14-én kiadott rene- ban. Husvét másodnapján a
letében a Pénzügymininisztéri- Korona-mozgó helyiségében
ummal egyérteimüleg rendezte nagyszabásu táncvigalom lesz.
ezt a kérdést. Eszerint tehát A Korona moziban 1927.
a népnázak. - á gazdakörök, április hó 3-án, vasárnap: .,A
olvasókörök házai állandóan BANDüLERÓ" (Spanyol vér),
mentesek a házadó alól.

Gazdasági munkások biz. Szindus spanyol románc ,8 fel-
tositása. Az Országos Gazda- vonásban. Idegfeszitő képek a
sági munkáspénztár most kUl- bikaviadalokról és ragyogó
dötte meg- a gazdasági gépek-' szines felvételek Kuba szigetről.

kel biró gazdáknak szóló fel- ' Ha!almas !echnikával felépitelt
hivását munkásaik balese! eJle- film. ,.Pingulin CI mulatóban".
ni biztositása iránt. A biztosí· _Hiradók.
tás el nem muiasztását r,nele- Anya- és csecsemővédetem.
g'en ajánljuk. mert nem -egy ABékésmegyeiStefáilia Szövet
p~lda igazolja, milyensulyos ség; amelynek magasztos prog
és évek hosszu során tJt fizc- j'ammja az anya- és csecsemő ....
tendő büntetés és kártérítés védelem. Endrődönmeg-alakitja
háramlik anem biztosilott mun- a helyicsoportot. Eziránt hosz
kás kenyéradójáraI szabb átirato! intézett a községi

IndokoH és érthető az az . előljárósághoz.

óriási érdel~lőd~S,mCItYel.al ~~~~~~~~~~~
nagyközönség-a m. kir. OS2- ~~~~~~~~~~

tálysorsjegyek iránt ViSeltelil,,\
Legutóbb is igensokCl!1 nyer
tek nemcsak milliókat, hanem
milliárdokc! is, azonkivül a m.
kir. pél17ligyminiszrcr - ismét
megjaviJo1ta az uj iátéktervet
és felemelte a nyerernényeket.
A jutalom 300.000 pengő, a
főnyeremény 200.000 pengő.

ugy, hogy eg-yetlel1 sorsjl'ggyel
egy fél millió pengő is nyer-

_hető. j-IíEf:iS április 9-én kez
dődik. A sorsjegyek ára: egész
20 pengő. fél j Opengő, negyed
5 pengő. nyolcad 2 és fél pen
g'ő az összes budapesti és vi
déki árusitókntJl.

Halálozás. Mu1t pénteken
Endrődön elhunyt Vas z k ó ,
István sz.űcsmesfer, aki· régi .
iparosa Endrődnek.Az elhunyt i
résztvett a világháboruban,
ahonnan kétoldali tüdőcsucs.,

huruttal kerüit viSSZél. Hat év
óta csupa szcmvedés volt az
élete s most végTe megváltotta
kinjaitól a halál. Nagyszámu
család és rokonság- gyászolja.
Temetése vasárnap ment végbe
óriási részvét melleftEndrődön.

Fiatal leventék bevonulása.
Tudomására adjuk az 1914 év
ben született levente köteles
ifjaknak, hogy ez év április hó
3-án tartoznak megkezdeni a
testnevelési g-yakorlatokat. Az
ig-azolatlan elmaradás sulyos
büntetést von maga után.

Lampionos menet Gyomán.

A gyomai nőegyleí e hó 9;én
tartja meg magyar-táncestélyét.

Ez alkalomból a7. estély napján

d. u. 6 órakor lampionos me

net fogja bejárni Gyoma -fő;

utcáit.

Sportrovatunk.Hogylapunk

minden iránybem kielégitse az
olvasoközönség igényét, külö;
nös gondot kivánunk forditani
a "Sport"-rovatra is. Éppen
azért a sport~rovat vezetŐjéül

egy kiváló szakembert és szak
irót: Malatinszky Lajos urat, a
"Szegedi Sport Ujság" volt
szerkesztőjét nyertük meg. Az
ő szakavatott pennája fog meg
emlékezni a mi sport eseme
nyeinkről _a "Gyomai Ujság"
ban.

A gyomai Sport Club tcínc
estélye. A közkedveltségnek
örvendő és sok. szép estélyt
rendező Gyomai Sport . Club
kedves ifjusága 1927 évi ápri;
lis hó 3-án este 8 órakor az
Uri-Kaszinó összes helyiségé
ben műkedvelői el6adással
egybekötött táncestélyt rendez,
melyen négy eg'y-egy felvoná;
sos vigjáték kerül bemutatásrö
igen jó szerep osztásban.· Je
gyek Végh Béla könyvkeres#
kedésében válthatók.

.!\.. Kriegner reparator
páratla,n a maga nemében; biz
tos és gyors hatása miatt sem
miféle más szer utól nem érheti.
Üvegje 1.60 pengő a gyógy
szertárakban. Törv. védve.
UtánzéÍsoktól óvakodjunk! Pos
tán küld 2 üveget 3.20 pengő'

ért az egyedüli készitó : Krieg
ner Gyógyszertár, Budapest
vm/w. Calvin-tér.

Hősi szobor a megVében.
Körösladány községe hősi ha
lált halt fiainak emlékét meg;
örökitendő, egy szobor felá\li#
tását határazta el és arra 150
millió koronát megszavazott. A
szobrot Kallós Ede szobrász;
müvész késziti. A leleplezés

I
őssze! fog megtörténi.

Az endrődi ártézi kutakat
most tatarozzák. De nemcsak
tisztitási munkát végez a bé....
késcsabai Aradszki József kut
furó, de jóval mélyebb furást
is eszközöl.

Az endrődibetörések. Meg
irtuk, hogy március 15;én éjjel
Endrődön négy kereskedőnél

betörtek. A csendőri nyomozás
nagyon érdekes és furcsa ese-

(-s.)

EKHI

Olyan furcsa eset
Történt most meg velem
Hogy ilyen történjék,
Soha el nem hittem,
Én, aki a békét
Lelkemből hirdetem:
E:zuttaI a békét
Mélyen elitélem.
Azt mondják ugyanis
Hogy Kerekes és Fried
KibékUltek volna
S kész a baráti hid
Amelyen keresztül
KartelIt csinálhatnak
És egymással eztán
Már nem konkurálnak!
Tudod-e polgártárs
É~ most mitől félek?
S majd megdermed bennem
Az érzékeny lélek?
Mi lesz most ezután
Ha konkurrens nincsen?
Mintha sziven találnának
Három élű tőrrel,

Ugy kérdem aggódva:
Mi lesz most a sörrel ?
Amig konkurráltak
És egymást lefőzték,

Jobbnál-jobb sörőkhöz

Volt pajtás szerencséd!
De ha kibékültek:
Oh, jaj! ez nem bliktri,
Egyforma rossz sőrrel

Telik meg a krigli!
Én hát ezt a békét
Biz nem akceptálom:
S a további haragot,
iVlelegen ajánlom.

•••Istentiszteletek. A reform.
templomban ápr. 3;án d. e. 9
orakor prédikál Répás Pál ref.
lelkész. Az ágostai evan;
gélikus templomban délelőtt

9 órakor német nyelvü Isteni;
tiszteletet tart FeiJer Ernő

lelkész. A rÓm. kath. templom
ban reggel 9 órakor istentisztelet
evangélium magyarázattaI,
tartja Csnnay Géza plebános.
D. u. 5. órakor lytánia.
Előfizetőink. figyel....

Inébe % Tisztelettel kérjük
azon eJőfizetőinkef,kiknek elő

fizetése e hóban lejár. szives;
kedjenek azt mielőbb meguji#
tani, hogy lap szétküldésében
zavar ne álljon elő.

tértés fölényesen győz, azon·
ban a Gy S C védelme teljes
formáját játszotta ki - éppugy
az Egyetértésé, különösen a
második félidőben - s igy él

csatárok mindkét fél részéről

csak igen kevés akciót tudtak
jól befejezni. Az Egy,ztértés
g'óljait Szalai és Szigeti rugták.
mig a Gy S C góljait az uj
center, egy igen tehetséges if;
ju játékos, Uhrin rugta. Jó bi;
ró volt Ormai.

A Gyulai A C első csapatá
val játszik a Gy S C vasárnap
délután fél 3 órakor az Erzsé
b.etligeti pályán.
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nikus es tökéletes filmet pro...
dukált.

Folyó hó 9"'én szombaton
"Oszkár bácsi," "Az én ujsá
gam" munkatársa, a rádió
közkedvcIt mcsemondója tart
a moziban mese-délutánt
a gyermekek részére. A me·
séket Forray Zoltán kiváló raj·
zoló müvészünk fogja illuszt:
rálni. Az első előadás délután
3 6rakor, a második délután
5 órakor lesz. Abelepőjegyek

ára ovodások és elemi isko
lások részére 24 miér, na
gyobb gyermekek részére 40
fillér "Az én ujságom" előfize~

tői 50 százalékos kedvez..
ményben részesülnek.

Tuba Lajosnénak 1 tehén,;) és fél
sertésjárása nyári használatra kicrdó.
Gróf Tisza István ut 344. hsz.

Bernstcin Dezsőnél 1 ebédlő beren#
dezés eladó és mindenféle bádog áru
jutányosan kapható.

Külön bejáratu butorozot! padlós
szoba kiadó. Gróf Tisza István ut
1129. szám crlalt.

Özv. Cs. Szabó Albertnénál Mirhó
ut 537. szám alatt 2 darab tehén já
nis és 6 darab sertés járás nyári
haszná!atrcr kiadó.

Butorok. Tele sima és tömör há.
lók, ebédlők, festett butorok, dió, eper
és bükkfa kihuzós ebédlő asztalok.
modern bükkfa és hajlitott székek ál.
landóan raktáron vannak Vatay Gá#
bor motorerőre berendzett asztcrlos
ipartclepén Gyomán, Kossuth Lajos
utca 737 szám. Ugyanott épületasz
talos munkák jutányos áron meg#
rendelhetők.

Nádudvari Józsefnél a Malom utcá#
ba kutg'émnek való akácfa van eladó.

Gyomai takarék pénztár rész
vél'lyesei. kik az ujonan kibocsájtotl
részvényeket ném jegyzik Ie, 'felké#
retnek hogy minél előbb jelentkez#
zenek. Régi ezüst pénzt a legma...
gasabb napi áron váltja be. Ugyanott
2 kazal széna is van eladó. Továbbá
vetni való zab, árpa és köles. Venni
szándékozók jelentkezzenek, Kére
lem! Mindazon urak, kik a fekete
Club vagy Modianó s2ivarka papirt
használják, feIkQretnek, hogy a külső

boritékjsit ne dobják el. hanem
gyüj!sék és május 1-én küldjék be a
gyárnak, vagy Kovács Janos trafikjá#
ban, ahol bclesznek váltva.

R e d ő 11 y ö k, essingoni faredőny,

aczél1emcz-görredóny, vászonredőny,

nupcllenzö, ajtócsukó és mindenféle
lakatosáru, amelyek Kondor Rezső

budapesti redőnygyárának készit#
ményei, méret szerint nálam megren#
delhető. Papp Vazul.

Filmszinház.
Gyoman:

A. GyoIna~:Endrödi hitelszövetkezet

•••••••••••••felszólitja azon tagjait, akik még ét peng6 értékü
üzletrészeiket teljesen be. nem fizették, hogy azt
április hó folyamán okvetlen fizessék be. Akik pe~

dig bármely okból fizetni nem tudnának, azok a
szövetkezetné! kérhetnek és indokolt esetben kap...
hatnak halasztást. Igazgatóság.

••••••....•••

A gyomai Apolló filmszin
ház folyó hó 3-án vasárnap
"A meztelen asszony" cimú
francia világattrakciót mutatja
be, amely Henry Bataille, ná...
lunk is nagy sikert aratott
drámájából készült. Amit a
francia müvészet és filmkultura
melegségben, témában és szép
ség'ben őssze hd halmozni,
azt ebben a filmben meg·talál:
juk. Maga a téma csupa mo
dern romanlika és izgalom.
a jelenetek festöick, egyes
motivumok festménynek is be
illenek és CI rendezés az izlés
tökéletes esszenciéja. A film
értékét nagyban emeli a nem...
zetközi szereposztás, amelyben
Petrovich Szvetiszláv, Nita Nal
di, André Nox és Louise Lag...
range nevét látjuk. Ez a nem#
zctközi gárda valóban harmo-

I ság, vag'y mint konzerválószer.
Orvosságnak él fölrepedezett
bőrrészekre kenik rá, mert ki ...
fünő puhító és bőrlágyító ha...
tás é! van. Ugyanezért él. tulaj ...
donságáért kenik meg nyul..
zsirral a vizáteresztő csizma
bőrét. Elébb kiszárítják a csiz
ma félI pát, fejét. Azután, ha
miIr száraz, a tüzhely mellett
föJmelegitik, mert a meleg talp
es meleg bőr mohóbban issza
be CI finom nyulzsirt s ezáltal
vizáthatlanrráválik, de meg is
puhul a keménysége.

Ti1f::akozás a fényűzési

a.dó ~tlen. A fényüzési adó el
len foglaltak áITást a női ruha
készitő, mühimző, női kalap és
szücsipari testületek, kik kül...
döttségileg keresték fel él pénz...
ügymmisztert, aki előtt kifejt('t·
ték, hogy Magyarország' cl fenn...
álló !uxusadó miatt még' az
elszClkított terü letek közönsé'"
gét sem tudja idevonzani. A
pénzügyminiszter elismerte,
hogy nem minden cikk fényü'"
zés, mely selyemből és szőr...
méből van és azt mondtö, hogy
igyekezni fog meszüntetni az
egyenlőtlenségekef.

A dévaványai Takarék
pénztár. mullcNasárnap tartott
közgyülésén ~lfogaJtQ id. V(id
Ferenc vezérigazgató nyug'
dijaztatás iránti kéreimét. - A
korrábban elhalt Csatári Zsig;..
mond felügyelő-bizottsági tag
helyébe pedig tiaízlhoffer Fe
renc főjegyzőt választoíta meg.

A dévaványai protestáns
nöegylet április 3-án délután
műsorns előadést tart.

Hafáfo2;ás; Özv. Takács
Imréné, dévavánY<li lakos ?lZ

elmult héten jobblétre szende:..
rült. Az elhunyt a dévaványai
iparos nőegylet alélpit6 és leg-

. agilisabb tagja volt s temetése
óriási részvét mellett ment
végbe.

A dévaványai "Uránia"
mozgpban április hó 2~án és
3-án este 8" óratól szinre kerül
a ..Van lsten" cimü hatalmas
film, amely Cecil B. de Mille
halhatatlan, 10 felvonásos re
mekműve, vígjáték és Hiradó
kiséretében. Előadás alatt ci~

gányzene játszik. - Április 10
én "Három élrc keletfelé" nagy
hatásu kémkedési történet ke·
rül szinre, azonkivül ,,28...ik
Ad,t1bert" vigjáték és Hiradó.

Öngyilkol!»ság. E hét folya·
mán felakasztotta magát Déva,
ványán Stranszki Zsuzsánna
13 éves fiatal leány. Tettének
oka ismeretlen. A nyomozás
ez ügyben megindult.

Jéggyár Dévaványán. A
község előljáróságaelhatároz...
ta, hogy az érdekeltek bevo...
násával községi jég'gyárat állít
fel.

Uj ártéz:ikutak. Dévaványa
község rohamos fejlődését bi~

zonyítja az az ujabb körülmény
is, hogya község közegész'"
ségi és tüzrendeszeti szem
pontjából két uj ártézi kutat
furat. A lakosság ré~i óhaja
megy ezáltal teljesedésbe.

Reklám a sirköveken. Az
amerikai üzleti világ a reklám
minden módját, eszközét föl·
használja, "Csakhogy áruiról
beszéltessen, gyakran a jóiz·
lés árán is. Valamelyik keres...
kedőnek eszébe jutott, hogy
mikor felesége meghalt és Long
[zlandban eltIlmették, a követ...
kezőket vésette a sirkőre : Itt
nyugszik Annie Haykins. Na...
gyon szép volf, üde mindha...
lálig, ezt nagyrészt Carton és
fia kítünőMckrémjének köszön
hette, amelyet állandóan basz.
nált. A kereskedőnek csakha...
mar akadtak követői. Az egyik

. sirkövön ez olvasható: Itt nyug
szik Give Bernestam. aBernes...
tam&. Comp. tagja. amely cég
rendelőit mindég a leg'nagyobb
pontossággal szolgálja ki.

l,\Iire Jó a nyulzsir. Rendes
vidéki háznál mindég van egy
kis nyulháj eltéve, mint orvos-

Ismét •veszett kutya. Nem
győzzük eléggé hangoztatni,
hogy a ~utyáf tartó polgárok
gondját viseljék állatjaiknak.
Endrődönismétkét veszett eb
garázdálkodott. Az egyik Bula
Pál 5 éves gyermeket, a másik
\'alach Lukácsné! marta meg.
Mindkettőt a Past6r~il1tézetbe

viH~k.

r;ii~e~~y~r~af::i országos
vásár. FÜzesgyarmaton az idei
országos vásár f. hó április
3-án egy héHei il szokottnál
későbpen l~.,:z megt9rtva, .mi...
után ezldőre esik Q buda...
pesti tenyészállatvásár s tud...
valevőleg erre a gazdák közül
igen sokan utaznak fel. Igy él

rendes időben megtartott vásár
gyenge eredménnyel kecseg;..
tetett volna.
. KOJrona·-pénzek átcserélése.
A szeghalmi postahivatal érte...
sifi a lakossá.got, bogya pénz
átcserélés gyorsitása céljából
a korona...pénzekef rövid ideig
váltás utján is becseréli pen
gŐértékre.

Diszpolgárí oklevél átadás..
Dr. Daimel Sándornak, Békés
vármegye köztiszteletben álló
alispánjának március 30...án
nyujtotta át Szeghalom község
képviselőtestülete a község
diszpoJgári oklevelet. meleg
ünnepség keretében. Az össze
hivott diszközgyülésen megje...
lent a iárás egész tisztviselői

kara, a községek küldöttségei,
az állami hivatalok képviselői

és nagy, diszes közönség. Az
üllnepi beszédet Dr. Kardos
Jpzsef képviselőtestületi
tagmondfa, aki egyben átnyuj
toHa az alispánnak diszpoigári
oklevelét. Dr. Daimel Sándor
szép beszédet intézett a disz...
közgyiiléshcz, amely a közsze...
retetben álló alispán lelkes él .

" tcksével ért véget.

Szeghalmi hősök szobrá
nak I~deplczési ünnepélye a
véfJlegesen megállapított terv
szerint május 22...én (vasárnap)
lesz. Minden remény meg van
arra, hogy ezen a nagyszabásu
ünnepélyen József főherceg

Ófen;:;ége is meg'jelenik sőt ő

mondja. a leleplező ünnepi be
szédet. Az ünnepély végleges
műsorát és a meghivókat csak
Öfensége kabinetirodájának
válasza után adja ki az elől·

járóság.
A renitens Varju. Nem

madárral, hanem Var j II Imre
dévavánvai lakosról van szó,
aki valami zabeladási ügyben
tárgyalt Schwarz Dávid gyomai
terménykereskedővel. Hogy
nem jóban törte" c:J" Íejét a szár....
nyatlan Varju, kitűnik abból•
hogy hamis nevet mondott be,
Dávid Menyh0rtnek adván ki
magát. r-'likor ezen rajtacsipték,
ol y renitens viselkedést tanu....
sitott, hogya csendőrségható

ság- ésközcsend elleni kihágá
sért "jelentette fel.
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Ban háza
Betétekre - 11lelyek felmondás nélkül bármikor kivehetők.

9 százalék évi kamatot fizet. -

50 "
6 P.
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Akác oszlop

GYOMAN.::::

Telefonszám: 22.

minden vastagságban és
hosszuságban kapható,

Wagner Márton Fiai
fakereskedőknéI

Gyoma és Vidéke
TEJ SZÖVETKEZET ELADÁSI

. -: ::: ÁRAI:

1 li ter édes tej 26 fillér.
1 leföiözöltlej tagoknak 4

nem. tagoknak 6 •
. 1 • iró tag·oknak 6 •

Ilem lagoknak ö •
scWó 1

1 • tejszin .
1 klgr. luró
1 " teavaj

TZ

a környék legolcs6bb és legelterjedtebb
hetIlapjában a G Y O M A I U J S A G-ban.

Nagy raktár tavaszi ujdonságokból, u.
m.: férfi, fiu, és gyermekrubákból, to
vábbá : férfi, női és leányka felöltőkből,

ezeket a legjobb minöség és kivitelben
előnyös árban bocsájtja a n. é. vásárló
közönség rendelkezésére. - Saját ér
dekében k é r e m ln a g y r a k t á r a m
megtekintését. - Vidékre ingyen cso
magolás és b é r m e n t e s szállitás.

c

HIRDESSEN

Haraszti Andor fővárosi okleveles tánctanár Gyomán az
Uri ka~zh~é,hankedvező idő esetén az :EJrzlu~bet...
ligeti Pa",il@nhall a l-iusvéti ünnepek után tánc...
tanfoly.an:Jl.ot tart. f·'elnőtteknek f. évi április hó 20-án
kezd taníiás háromszor eg-y héten este 8 -11,ig. - Diá
koknakf. évi április hó 20-án 6 - 8-ig, 8~ 15 évesek tanitás
háromszor eg-y héten. - Babacsoport 5 - S évesek f. évi
április 21-én 4 - 6-ig. Tanitás szolid és lzléses formában a
legujabb táncokból u. m. Kering-ő, Foxtrott, Charleston, Blues,
Tangó és mag·yar táncole T andij 20 pengő, külön
órák egyes személyeknek vagy kisebb társaságoknak privát
háznál is. Elöjegyzé§eketelfogad d kiadohiv.

férfi, fiu ésgyermekruha,nőiésleánykafelöHökáruháza,
M E Z Ő T U R P nA c - T É R.

Pesti dll:ll1 I Haraszti odor tánc§zalouja Budapest,
VII. 9 J::rli1.sébet körut 19. Telefon I József 89~5.3.

:tIARAS,ZTI ANDOR

tá·n(:~~zalonja
_. BUBA-.t..PEST.,

VII.I:j·z§ébet kÖl.·ut19. Telefon.: József89....530

naszéna, sárba való törek és szalma,
nád, bor, és 60 darab sertésjárása
van eladó. Április l~re egy első bérest,
egy vincellér!, egy kocsist felfogad.
Kőszigeti gazdaságában a nyári lege'
lőre szarvas marhát vállal, a torzsási,
halászati jogot 3 évre haszonbérbe
kiadja, a páskomi istálló elbontására
és felépítésére vállalkozókat keres.

Cs. Szabó Imrénél 12 házszám
alatt egy kazal széna van eladó.

A Tiszavidéki malommal szemben,
jó hozatott nádat a legjutányosabb
árban lehet kapni.

Ifj. Wagner Márton ez év ju
lius l,tőI egy évre egy kiadó
lakóházat keres bérbe.

Özv. Dr. Bácsy Lajosnenak
Rákóczy:-ut 647. sz. házánál
heng'ernek való akácfa van
eladó. Továbbá 1 tehén és 6
sertés járása nyári használatra
kiadó.

EgV mühelynek vagy üzletnek éll~

kalmas helyiség· azonnal kibérelhető,

Értekezni Ehrmann Adolf üzletében
lehet. - .

Különbcjáratu butorozott szobár ke
resek a központbC:m. Hungária nvom';
dában közlendö if .cim. . ."

·18 százalékos szuperfoszfat mütri:Í g
'

gya Wagner !v1iIrton tiaini:Í l CJyomán
kapható.

hangulatot, amelyabékési járás,
ban észlelhető a forgalmiadó
kivetése és beszedése miatt, s
amelynek következtében a kis
iparosok közül sokan lemon,
danak iparuk folytatásáról,
mert a forgalmi adót képtele....
nek fizetni.

Nem fogták el a "Hangya"
betörőH.Azzal a hirrel szem'
ben, amely egy más lapban lá
tott napvilágot, hogy a gyomai
Hangya szövetkezet betörőit

elfogták volna, hivatalos hely,
ről nyert információ alapján
megállapitjuk, hogy a z n e m
t ö r t é n t me g . Mindössze
annyi igaz, hogy Püspökladá'
nyon letartóztattak két pénzha
misitót, akik beismerték, hogy
a környéken is több betörést
követtek el s igy felmerülta
gyanu, hogy ők !ehettek eset
leg az itteni betörők. Rájuk
bizonyitva azonban, kihallg-atá~
suk dacára nincs s.zmmi és
sokkal valószinübb, hogy a
legutóbbi négy endrődibetörés
tet1esei - akikről mult szá~

munkban megemlékeztünk 
lehetnek azonosak a Hangya
betörőivel.

Jön az üstökös. Mint a
csillagászati tudósok jelentik, a
Porcs Winnecke nevü üstökös
megjelent az égboltozaton. Je
lenleg még 131 millió kilomé~

ternyire van tőlünk, azonban
napi 2 millió kilométer sebes
séggel halad s s igy három
hónap mulva már oly közel
jut hozzánk, hogy szabad
szemmel is ltitható lesz.

Akác oszlop minden vastagságban
és hosszuságban kapható, Wagner
!vlárton fiai fakereskcdőknéIGyomán
Telefonszám 22.

HUGYECZ LAJOS lakatosmester
Gyoma Temető ucca 572 elvállalja
takaréktűzhelyek és sirkeritések
készUésétés javitásat, kalyhák Char

·loUe bélelését és minden e szakmá,
ba vágó munkál. Takaréktüzhelyek.
berakott sporheltekhez ajt6k, sU
tök, rámák, vaskemenceajt6k a
legegyszerübbtőI a legjobb kivitelig
állandóan raktáron. FlIrdőszobabe
rendezéseketszakszerüen készit, javU
és szerel. Költségvetéssel dijmentesen
szolgál. Minden nála készitett munká,
ért jótállást vállal. Kedvező fizetési
feltételek.

Debreczeni Endrénél Gyomán egy
4 Ióerejü Hoffher-féle csak négy nya'
ron csépelt petroleum motoros csép,
lőgarnUura, 1 fordson traktor, egv
amerikai négyzetbe ültető tengeri vető

gép, vetőárpa, vetőzab. 1 kazal lucer~

PUBLIKÁCIÓ.

"'.1:

Azt :mondják. •••
Azt mondják: "Éjjel minden

tehén fekete."
Igaz l De az is lehet, hogy

nem minden fekete t e h é n ...
Lehet ökör is! ...

Azt mondják, hogy az er'
kölcsrendészeti törvényt mind
szigorubban kezelik. És hogy
e d d i g s z o k a t I a n e s e'
t e k r c is kiterjesztik.

Na, mondok - akkor
megérjük azt is, hogy a szü
letendő gyermekeknek is tilos
lesz p o n g- y o l a n é I k ü l
jönni avilágra ...

Tüske Béni.

Kísiparosok hHe1e. Folyó
sitják akisiparosok hitelét,
miután a pénzügyminiszter
ebből a célból két milliót bo
csájtott rendelkezésre a kis,
iparosságnak, oy módon,hogy
az Iparosok Országos Köz'
ponti Szövetkezete 1200.000
pengőt, él Budapesti Kisipari

.Hitelintézet 800.000 pengőt

fog szétosztani.
Uj tekepálya. A· legkedve

sebb nyári szórakozásnak, a
kuglizásnak hivei bizonyára
örömmel vesznek tudomást
ahól, hogy egy nagyszerüen
felépitett uj tekepálya fog ren'
delkezésükre állani Gyomán.
Az itteni ipartestület ug'yan
is elhat6.rozta, hogy modern
tekepályát épit, amely már ezen
il nyáron használatba vehető.

Őt gyermeke tett egy anvá
nak egy év abU. KnoxviIIe
tenesseei városban történt az
a nem mindennapi eset, hogy
egy esztendőben egyetlen csa
ládban öt lljszülöt! köszöntött
be. A boldog apa John John'
son, akit felesége az elmult
év elején hármas ikrekkel aján
dékozott meg, akiket a három
ószövelségbeli pátriárka tisz'
te!etére Ábrahám, Izsák és Já,
kob névre kereszteltek. A gyer;
mekek közül egy tiz fontot,
kettö pedig hét-hét fontot nyo
mott. Az esztendő végén pe-
dig ismét ikrek köszöntöttek
be a családba. A bőséges is-
tenáldás előtt még két gyermek
született, akik az ujakkal együtt
mind élnek. Az apa 33, az
anya 27 esztendős.

Iparosok panasza a for-
galmi adó enen. Békésmegye
közig. bizottságának e hó 14-
iki havi ülésén dr. D a i m e I
Sándor alispán nyomatékosan
felemlitette azt az elkeseredett
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S:w:~r.ke§:zté~érté5 kiadáséll't
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WAGNER MÁRTON
Hirdetési szei,,::l

Értesitem a nagyérds;mü közönséget valamint a kerékp~rozókat, hogy

kerékpárkölcsönző és javító
műhelyemet többek kifejezett óhajának eleget téve Marjai István ur
Vasut utca 712 sz ház~ban (48-as o]vasókörre! szemben) áthelyezett

villanyszerelő és műszerész műhelyemben megnyitottam.

Raktáron a legjobb gyárfmányu női és férfi gépek. Mér
sékelt árak és kölcsön dijak meglepó,w olcsó árak el;

adá.snál, készpénz fizetésnél.

Defektek eseíén méItányos felszá
ruitás kisebbeknél semmi.

.Műhelyemben állandóan rendelkezésére állunk a n. é.
közönségnú, sZélkmáim mindegyik ág'ában. Női és férfi
kerékpárokat megrendelésre házhoz vagy bárhova a
kivánt helyrcélzonna! küldöm. ~ ViJlanyjélvitásokélt szül\:...
ség esetén végzem vasár, ünIlep és az éjszakai órákban is_

, Kérem él n_ é. közönseg szives pártfogását.. ====

Minden elófizetőnk és olvasónk
aki 10 ily szelvényt szolgálta! be,

dijta/anul közölhet egy

publikációs hirdetést.
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f ~I~IU G R~IA. i
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vmanyszerelő és műszerész G VO M A.

Ban

13-06
14'13
2'12
3'15

20'40
2'02

14-28
20-05

17'20 gy.
20'14 gy
15'58 gy.
18-50 gy.

15.20 gy.
15'57 gy.
20'15 gy_
20'51 gy.

Drótkerités
tetszés szerinti sürüség

ben és magasságban
rozsdamen tes

drótból

legolcsóbba.n
besze

r ez
h e
tő

F. Kiss Gábor
szitásmesternél. Deák F. II 19.

asztalos-mester tudatja,
hogy Cyomán, Petőfi-ut

185 hsz. alatt, raktáron
tart különféle keményfa
hálószoba b LA -t o ro k a i,

, egyszerUbb olcsóbbat
ép ugy mint egész

finomakat.

háza GYOJn.d.
(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel, Békéscsaba.)

Bpestről indul
Oyomárél érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

A "gy" beiüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

Igazgatók: SACSYGÉZA, KovAcs lAJOS főpostamester, VASS GÁBOR,ügyész: Dr. CHRIST~ÁN KÁLMÁN

Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában való fizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközöL
VáUókölcsönöket 4 és 6 havi lejárattal a. lego;csóbb kamat meUeU, bármely nag·y osszegig folyásit.
Tökekamattör!esztéses, jelZálog földkölcsönöket félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-es árfolyamon,
Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, - magas kamatra elfogad. - Bővebb fel-

viiágositás a BANK helyiségében a nap bármely szakába.n nyerhető.

============
Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,

_~JIRI

uti tren
BUDAPEs'r - GYOMA.

5'50 10'05 gy. 13-35
9'53 13'01 gy 19_08
0'32 5-41 8-56 gy.
5' -' 11'10 11'50 gy.

€<YOMA - BÉKÉSCSABA
Bcsélbáról indul 2-3-15 4-30 8'13 gy.
Gyomára érk. 0'17 5'31 8'55 gy.
GyoméÍ.ról indul 10-03 15-02 gy. 19'18
Bcsélbára érk. 11'08 13'40 gy. 20'18

Fö Idbirtokosokl
Gazdák i

A aÁCSY, és TÁRSAI
,BANKHÁZA

FŐLDBIRTOKOKRAj éves
k.ötvényJ~,ölcs~n.öketfolyó
sit bárUllel..,... nagy ÖI§l81ze9i9

évi nettó

8 314 százalék
kamat meHett.

Másu:tt fentáUó dJi'ágább
kölcsönöket lID.eqbb:Asra
azonnal kifizetiink.1lJövebb,
felviláqositás a ':O a n k

helyiségében n"yerhet3.

~a.B~.~~mm~BE.a.mDDm~R9~.~.mDm.~DD~mm~.~.~m~a••~

E évaványán i
~ E
ilii a ~G'YoID.ai Uj§ág ili példányszámonkint és illi
~ lIil
li§l előfizetés utján kapható I!!l
~ lIil

! F AS YULA!
~ ilii
illi könyv- és paph'kereskedésében~ fil
~ m
II Ugyanott hirdetések a "Gyomai Ujság" részére ilii
D B
Ri feladhatók, valamint mindenféle nyomtatványokra Illi

= (rneghivó, plakát, névjegy stb. stb) a megrendelés I
~ a "Hungária" nyomda részére átvétetik. Ili
~ • lIil

L~Dm~IIilIlil~~~~~~IIil~~IIil~~~mDE~~~~1Iil911il~.asDIIilIlil~~m~~~~e§E~~

Minden, a GYOMAI UJSÁG-barl
közölt publikáció a községházán
is kihirdettetik annyiszor, ahány·,
szor a publikáció közöltetik.

••••••••••••••••E

Ifj. WA G N R E MARTON
ez év j u li u s 1-töl egy
évre egy kiadó lakóházat

keres bérbe.

B



IL évfolyam 15. szám. -Ára c :16 ,finér Gyoma, 1927. április 10.
'D'OI'X"J1f)1 i !Q{ n \I' .fI)j lXJCOf"OJll! i JI I J :It ul i X '& a :crTrtxrrlxn It li l!rrtrxn fl II «li nX;rxxrt11l li II J IJi"'I1rJCCÍ'TX:tI j El II X J li I II II aXTJ]l JI ll! • Ii

pOLrT! KAI-, TÁRSADALM 1- ÉS KÖZGAZ DASÁ61 HETI LAP

Szerkesztőség és kiadóhivatal

"H U N G Á. R ~ AU könyvnyomda
G y o 1111 a, Petőfi-tér 2.

Előfizetésiár negyedévre 1 pengő ,80 fillér
Előfizetésiár tél évre 3 pengő 40 fillér
Előfizetési ár ,egész évre 6-pengő.

Felelős szerkesztő:

-WAGNER MÁRTO N
társszerkesztó :

HATOS TIVADAR

A lap szellemi és anyagi részét illetéS
minden megkeresés

"H U N G A R lA" könyvnyomda
eimére kDldendö.

Lapzárta P É N T E K, déli 126ra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

angyalszelíd magy~r lányok és
nem lehunyt szemmel kutatva
il multban, denyi/otl szemmel
a jelenben élve tárul elénk él

dicsőséges, soha el nem fe·
ledhetó nagyszerü mult: a
mag'yar világ'.

Istenem l Ha Dárius és Krő·

ZU8 kincseit mondhatnám ma·
gaménak, ha a lelki kincsek
tárháza feÍett nmdélkezném.
mind. mind odaadnám, labai
elé raknám a Gyomai Jóté·
kony NóegyletnQkazérta fen
ségesen szép gondolatért, hogy
egy estén át visszavarázsol
bennünket a világ legszebb,
legdicsőségesebb multjába : az
igazi, hamisitatlan magyar
multba.

,Drága jótékony hölgyek l
Lelkem egész hevével óhaj·
tom, hogy magasztos és ne·
mes törekvésteket a legragyo
góbb siker koronázza l ... 'Chl.)

Anáegylet magyar estélye.
"Emlékezzlink régiekröl •.."

Emlékezetem, gondolatom
vissza siklik a multba, a régen
mult fenségesen nagyszerü
íd6kbe. S behunyom a szemem,
hogy jobban lássak ...

És látom a délceg magyar
leventéket, látom -a gyöugyfü.
zéres, fest6ien szép magyar
lányokat, amint lejtik ing'ó nád
szálként a világ legszebb, leg ..
gyönyörüségesebb táncát: a
magyar táncot. Hallom az
ezüstsarkantyuk étherfinomsá w

gu pengését s fi,ilembe csen·
dül a Cinka Panna edesszavu,
mámoritóan fenséges, izzig ...
vérig magyarzenéji;

Még most csakálmodozom..
Ám a gyönyörü álom, mintegy
varázsszóra, vi1lósággá válik.
Visszatérnek a mesébe való,
bübajosan szép régi' id6k,
visszatérnek az atillás, ezüst-·
sarkantyus deli magyar leven·
ték, a szende, gyöngyös pár.
táju aranyos virágszálak, az

érzékekben és értékekben való gazdagsága egészen ter
mészetszerüleg szerezték meg számára azt a legnagyobb
tisztességet, hogy sirjánál az egész magyar közélet fele
kezeti különbség nélkül gyászol és egyező szivvel mondjuk:

Áldott volt élete!
Áldott az emlékezete !

Az egész magyar közélet osztatlanul, egyformán fá
jó szivvel vette a megrenditő hirt, hogy az elmult szom
baton ismét szegényebbé lettünk egy a sz?retetben na
gyon gazdag, mindenkivel jótfenIIi kész szivvel, - egy il
munkában halála percéig meg nem fáradott élet
tel, midőn Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök oly
megrenditően váratlanul elhunyt.

Római katholikus -atyánkfiai a nagyok között a leg
nagyobbat veszitették el az egyházi élet terén az Ö el
hlllzytával, - de, kik felül tudunk és akarunk emelkedni
a szük lálkörü felekezetieskedés kicsinyességein, - mind
nyájan a magunk nagy halottjának is tekintjük cÖt, 
mindnyájan odahelyezzük sirjáraegyfelől az elismerés,
másfelől a tiszteletadás babér koszoruját, mert Ovaló
ban a sebeke! gyógyitó, a könnyeket letörIőMesfernek,

olyan szolgája volt, ki csak szeretni,' csak jót tenni, csak
szépet alkotni tudott s nemes szivéve! minden hitben és
,sorsban élő embertársát boldogitani és felemelniigyeke-
zett !

Egyforma tiszta lánggal égett élete Krisztusért és a
magyarságért, - egyformán siratta a 1Vlegváltónak és
magyarságának nagypénteki tragédiáját, - egyformán
hitt ~Mesterének és magyar népének Husvétjábarz,
feltámadásában!

És dolgozott lankadatlanul és munkálkodott fárad
hatatlanul lelkének-életének ezen mennyei és földi eszmé
nyeiért, mig szive csak egyet dobbant! Tudásának, böl
cseségének fénye messze tlll ragyogott az ország hatá
rain, - szeretetének jóltevő me'iege' egyaránt körülölelt
kicsinyt és nagyot, szegényt és gazdagot, -' életének
egyszerüsége és patinás nemessége, magasztos szociális

rÁRCA
I{.ertek ala:tt tdra:qD.ak dZ

áCliol~.••

lrta: Murgács !\éÍlmán.

A nyáron megszál10ft terüle
ten jártam. Azon a vidéken,
hováifjuságom soha el nem
halványuló kedves emlékei ta'"
padnak.. Átutaztam a Vág, a
Sajó. vadregényes tájain, meg
néztem ujra a magyar dics6...
ségek romokká vedlett, de
romjaihan is él6, ta ni/ó, bal~

sorsunkban is biztató emlékeit.
Kegyelettel szemléltem a SIi~

borok, a Széchy Mária, a Be...
bek György várait, s mig az
omladozó falakat néztem,
zsebrát ver6, labancokat kerge
t6 magyar hadak viiIámroha·
násáf hallottam ... Hej! hOVá
lettek a h6s daliák l

Rohan száguldva a vonat.
Kinézek az ablakon. Ismer6s
tájak tárják pazar pompájukat.
Az öreg Királyhegy éppen ugy
bámul' alClcsonyabb társainak
feje fölött le a messze róna·
ságra, 'mint liz évvel ennek
el6tte. A Sajó fuló habjai ép·
pen ugy csobognak, mint a
magyar világban, éppen ugy
mesélnek csodálatos tündérre-.
gét a vizbe n sujkoló lányokróI. .
Csak az állomás más,azaz,
hogy csak a neve. Jó magyar
városoknak olvashatatlan cseh·
nevetajándékoztak él megszál... :
lók s -a magyar állam pénzén.
emelt épületeket megtömték a
messze Csehországnak sok
esetben kétes értékü vasufi
hivatalnokaival.

Siac! kiálitja a kalauz s fáj- vonatot, hej akkor magyar zász
dalmasan állapitom meg, hogy ló lengett a kocsi ablakából· s
Rima'szécsen vagyunk, ibben felpántlikázott sapkáju filik
'a szintiszta magyar nagyköz· mentek a halálba, hogy vérük
ségben, hol tótol csak aratás- árán megvásárolják a trianoni
kor látlak. mikor százszámra békét.
jöttek le a hegyek közül vágni,
aratni az Istenáldotta mélgyar. Felnézlem a kékló égboltra ...
föld drága termését. Mágyarok Istene l lessz e még

Siac l Lát Siac l A vonatunk magyar 'ez a magyar vidék?
vár valamire. ElIeIik tiz perc. fog e itt hangzani a mi édes,
husz perc s egyszerre csak 'zengzetes magyar nyelvünk,
berobog egy katona vonat. ugy mint az apánk, ükapáirík
Nagy hadgyakorlatra vifféka idejében,' fel egészen Árpádig?
szálas tót legényeket. Közöt· Fogsz e reánk kegyelettel te.
tükakadhatnak tán magyar kinteni, és 5,ok"'sok megléÍkolt
fiuk is. Nem tudom, nem kér-

bününkért elhozod~e már reánkdezem. Valami ugyfojtogafia
él torkomat, ugy szorifia'akeb- , azt a régen kért, sokszor imád..
lemet. Láttunk mi már katona .kozott vig esztendót?
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Mükedvelői előadás.

- A Gyse estélye.

Akik résztvettek a gyomai
sport club mult vasárnapi es

télyén, feledhetlen emlékeket
vittek magukkal.

Egy hivatásos szinészekből

álló, jól szervezett vidéki szin
társulat sem produkálhatott
volna szebbet, jobbat, mint a
gyomai mükedvelői gárda
ezuttal. Nagy érdeme, jobban
mondva, orbszJánrésze van
ebben Molnár Gyula szinmü...
vésznek, aki a darabokat ren
dezte és a szereplőket tanítot
ta.

Nagyon sok szinészta!entum
van Oyomán. De eddig nem
volt oly igazá.n szakavatott
kéz, mely helyes irányban és

céltudatos hozzáértéssel ké...
pezte volna a lehetségekí2f. A
vasárnapi est bámulatos ered
ményt mutatott feJ.

Nemcsak örömmel, de cso...
dálattai élvez/ük a szereplők

preci?, kifejező játékát, külö
nösen pedig a Faragó lea,
Mészáros Bözsike és Kádár
Lajos rutinos járás-kelése és

tökéletes szinjátszó képessége
volt bámulatot keltő.

Négy egyfelvomlsos vigjá
ték kerül szinre; mindenik
kedves derült, kacagás! váltott
ki ,3 szépszámu közönségből.

A legnag'vobb dicsérettel kell
irnunk Alzantisz lea. Nagy Ma
riska, Arany Rózsika, Mészá~

ros Terike. Biró Károly, Kádár
Sándor, f(ocsls László, Kiss
Gergely, Csapó Gergeiy, Kóró
dV Imre, Tóth Sándor. Kun
Lajos és Nagy Imre ügyes
j6Jékáról.

Maga a mester, rendező és

tanitó Molnár Gyula is" szere...
peIt két darabban s klasszikus
alakításával óriási halást ért el.

Ha ez a mükedve!ői gáFda
lovább fejlődik, ugy Gyoma
és Endrőd közönségének al
kalma lesz a legtökéletesebb
szin házi előadásokban s nem
csak apró, egy felvonásos
darabokban gyönyörködni.
Molnár Gyula, aki igen te...
hctséges szinész és rendező,

ugylátszik elég' eréllyel és szi#
vóssággal is bir és az ő veze
tése mellett nagyszabásu, első

rangu mükedvel6i gárdává
növekedhetik a ha!adóképes
ségéről gyönyörü tanubizony
ságot tett gyomai mükedvelőÍ'

I Ugyancsak nyelvének ki""
tépésére és halálra ítéltek
Zemplénben egy nemes
embert, Nemes Kelemen
Istvánt és másfelé még
sok vádlottat.

az ácsok kifarag'ják majd a
mai cseh uralom koporsóját
és az uj, a réginél szebb ma
gyar világnak a bölcsőjét is.

Kádá.r Jenő.

Mért énekeljek, miért zengjen
Énem mélyéból szálló dalom?
Nagyvilág zordon közönyében
Mért mutassam meg lelkivalóm !

Nem kell a Mának szeretet
Zengó, szivgyuj!ó "ósdi" muzsika!
"Gyü[ölködjetek l" - szól aZ Ördög 
S hallgat szavára sok·sok emberfia,

Én még él "régi" !irán játszom,
Az ut, hol járok, az békeut,
A sorsom: ébren álmodozás,
. " És egy sir, mely nékem is kijut.

ezekhez hasonló káromlá
sokkai szitkozódnak, mint
hogy az olyak egyedül az
Istent káromolják, az olyA"
ténok szorgalmatosan no
táltatván, nem pénzzel, ha'"
nem az ő idejében és ut",
ján citáJtatván, érdemlett
halálos sententi~jokat vé
szik el, minden ... kegyelem
és irgalmasság reménysége
nélkül. "

Hoztak is számos ilyen
itéletet. Igy Schveid Jánost
a pápai uriszék fejvételre
itélte. Debreczenyi János
nét a debreceni városi
törvényszék halálra itélte,
mert sok teremtettét mon..
doH, kutyaadtával, kutya
teremtettével. Suhajda Gá.
bor, ugy látszik, dühös

káromkodó Iehetett. Az eg'
ri uriszék megállapitotta,
hogy "a polgári kortsmá""

ban minden igaz ok nélkül
akkor is adta teremtettével,
a teremtésetek, fikom adta

teremtettével számtalanszor
káromkodott, amidőn pe'"
dig ez irtóztató károm
kodásaiért a jámbor em
berek által intetett volna,

megátalkodott gonosz száj
jal visszafeleini bátorkodott.
Hogy fertelmes szokása
szerint az ő Istenét föb,bé

ne szidalmazhassa, mások
rettentő példájára méltó
büntetésül hóhér pallosá.ra.
ugyhogy kárhozatos nyel
ve előbben kihuzatassol1,
ítéltetik."

Amikor a káromkodókat
halállal büníetíék.

Az utcai káromkodók el
len a legutóbbi időben hoz..
tak büntető szankcióval el...
látott rendeletet. Egy sereg
káromkodót meg is bün""
tettek már néhány napi el...
zi:Írásra s ezek az elitéItek
bizony olcsóbban szaba#
dultak meg, mint a régi
magyar káromkodási pö..
rök vá.dlottjai. Volt idő,

amikor a káromkodásnak
bizonyos fajtáját. különö...
sen az istenkáromlást ha
lállal büntették. Itt van péIA"
dául Borsodmegyének 1671'"'
iki statutuma. amely a kö..
vetkezőképpen szól:

"Hogy az felséges min'"'
denható Istennek nemze""
tünk ellen sebes tűz mód...
jdra lobogó haragja csenA"
desedhessék: elvégzett do..
Jog,· hogy valakik ezen
statuJ-umoknak promulga""
tiójél u1án ennekutána ör...
dögadtával, ebadtával, ku ·
tya"és eblelküvel, kőlelkü

vcI és ezekhez hasonló
ördög'WI talált és gondolt
szitkolmak nemeivel váro
sokban, falukban, mezőben
és akármely helyütt szitko...
zódnak és káromkodnak,
az nemes embereken tizenA"
két-tizenkét forintokat, az
paraszt embereken és szol",
ga rendeken hat-hal forin..
tokat exequálhassanak. Kik
pediglen ördög, cbterem..
tettével, avagy az mostani
uj gonosz szokás szerint
ebördög', az' ki az lelkedet
beléd adta, teremtette és

ami a mundéron belül van,

a sziv, a lélek,· mag'yar még

ma is, a csehesitő politika he

tedik esztendejében is. A ci

mert, a zászlót átfestették, a

. községek nevét átvá!toztathat..

ták. mesterséges országhatá~

rokon karótak verhettek le,

de a magyar nótát él szivből

kit-épninem tudták, az ma is

ur a maga erősségévelszerető

lelkein ott is.
Megy a vonatunk tovább.

Az állomásokon hemzseg a
sok cseh nyelvü hivatalnok s
nem bánt már a beszédjük,
nem bánt az állomások ide
gen feIirása, mert "Kertek alatt
faragnak az ácsok ...", s ezek

-

A husvéti
ünnepek előtt.

Amig igy gondollltokba te'"

metkezve nézem él nyüzsgő

mozgó embertön?eget, egyszer

csak felhangzik egyik katona

kocsiban a nóta. A dallama

ismerős s ahogy az a nótás

kedv átragad él többi kocsik

legénvs~gére s végig száll az

egész vonaton, ismerős lesz

a szöveg is. Magyar nóta

pattogós. füzes dallama zeng,

száll. ömlik végig él Rimamenti

sikon. Tót fiuk ajkáról ma
gyar szóval hangzik a köz""
ismert nota:

Kertek alatt faragnak az
ácsok ...

A mundér, éI ruha cseh, de

Ünnep sok van, ünneplő ke
vés.Nemcsak az ünneplő ruha
szakadt le rólunk, az ünnepi
hangulat is. A legkevesebb
ember tud ünnepelni, még ke""
vesebb család.

Hogyan töltik az emberek
ünnepnapjaikat ?
KiíIönböző emberek külön""

bözőképpen. fiatal házasok
turbékol nak. Öreg házasok vé""
gig Cllusszák az ünnepnap dél...
utánját. Szenvedélyes turisták
a hegyeket rnásszák. Lányos
házaknál zsurokat adnClk. Cso
dálatosképen a sokg'yerekes
családok töltik - az egy Ka""
rácsony kivételével .;- a legA"

ünnepietlenebbül ünnepnapjai
kat. Az apa álmos és erőt

vesz rajta a vasárnapi neurasz'"
ténia. Az 11l1ya holtra fáradt
az ünnepi előkészületekben. A
gyerekek nem lelik helyüket.

Nagy tudomány az ünneplés
tudománya. Kevés ember sa""
já titja ,el. Az ünnepre készülni
kelL Legkönnyebb ez akkor,
ha férj és feleség harmonizál.
Előre megbeszélik mi fog az
ünnepnapon történni. A nagy
takaritást legalább két nappal
az ünnep előtt befejezik. a
nagy sütésf...főzést egy nappal
előbb. Ezzel elkerülik a siet

séggel járó idegességet. Azon""
tul legyen i:1 gyermek a köz
pont. A gyermek mindig vár
val~mit az ünneptől. adjuk
meg azt neki. Vag-y tervezziink
valami kirándulást. vagy. hivA"
junk kedves vendég'ekeJ, szin
ház, mozi, nllgyobb séta.
egyiittjátszás agyerekekkel,
mind me~FJdja az ünnepi ese..
ményt, ha a ,résztvevők meg
tudják adni az ünnep hangu...
latát.

Ünnepnapon ünnepli a SZÜl

lői önzetlen, magáról· megfe
ledkező szeretet ünnepnapját.
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A sixtusi énekkar
vendégszereplése.
A világ' leghiresebb égyházi

kórusa Békéscsabán.
Xl. Pius pápa 70 tagu vi,·

lághirü énekkara. Békescsabán
egyetlen hangversenyét április

.29...én délután fél 7 órakor
fogja megtartani a róm. kath.
templomban. Amegye müértő

és müpártoló közönsége egy
felejthetetlen és az életben ta
lán csak egyszer adandó ct I...
kalommal gyönyörködhet a

. világ ezen legtökéletesebb kó~

rusának énekléseben. Jegyigény
bejelentés és elővétel Gesmey;
Békéscsaba, telefon 212 szá;
mozott ülőhely 6 pengő, álló...
hely 2pengő....

I. Bassus: Bernáth Gyula,
Izsó János, Izsó László, Kiss
Gergely, Kovács· Imre, Sepre
nyi Lajos, Stiaszni Endre, Var..
sandán László, Szilágyi Péter,
Zöld Imre.

ll. Bassus: Ba.tári István,
.Csökönyi Lajos, Kocsis Imre,
Kőhler Mih6.ly, Kőhler Ádám,
Podani Mihály, Szilágyi Lász
ló, Szőke ferenc,

* *'"A Dalárda vezetősége meg...
alakitotta a vigaimi bizottságot
is, melynek elnökéül a .zene
és dal igaz és lelkes bar8tját,
Nónay ferenc ny. százados
urat sikerült megnyern ünk. Ta
gok lettek e bizottságban: Haj...
du Béla karvezető, Beinschrót
Gábor, Bernáth Gyula, 'Hanzély
János, Kádár Lajos, Kocsis
Imre, Kocsis László, Pfeifer
Már/on, Szabó Ferenc, Szabó
Imre urak.

A választmány foglalkozott
a május hó folyamán, valósz:i...
nüleg 15...én, azE~zsébetIiget~

ben rendezendő majális illetve
mükedvelő előadás rendezé...
sének kérdésével. Ez alka~

lommai teendő közremükö
désre a jó nevü Mező/uri Ipa
ros Dalkör sziveskedett igére...
tet tenni és mi előre is halás
köszönettel vesszük ezen,ön...
zetlen fáradozást és baráti
szivességet tudomásul. Igye...
kezni fogunk azt méltóképen
viszonozni.

A vigaimi bizottság ·~zen

majális alkalmával es,tea Gül-
baba cimüdaljáfékbemutatá...
sát tervezi. A szerepékl(iosz...
lása, illetőleg a szerepl'ok fel
kérésea napokbáÍ1törf~·nik

meg: .
Fáradhatatlan tevékenység-e'ért

Beinschrót Gábor ul."ll.ak 'hala~s

. köszöneíéi fejezi ki' e~ h~ly"~ri
, is a Dalárda vezetősége. ;....

. . Sz3ke Fereri4:. ;.

KŐNIGSTHAL IMRÉNÉ
divatszalonjában, Gyomán.

Spitz Jakab, Sipicki Sámuel
Sebessy János" Dr. Szilág'yi
Ferenc, Szabó József biró,
Szerető János, ifj. Szabó Ká...
roly, Szasz Imre, Szalich Já...
nos, Tóth János, Dr. Tardos
Gáspár, Tóth Sándor, Tari Já...
nos, ifj. Tari Albert.
Vass Gábor, Vargha Gyula,
Vatay Gábor, Vatai László,
Vatai János, Varga István, Végh
Béla, Dr. Vogel Károly, ifj.
Wagner Márton, Wagner Jó ...
zsef, Weiszberger, István, Wolf
Márion, Zöld Péter, Zöld Ist
ván, Zöld Dániel, Zem ann
Zoltán.

c.) pártoló Jag (évi 1 Pengő

dijjal) Arany Rózsika, Arany
Endre, Bolehowszky Jenő, Bó
di Bözsike, Bencsik László,
Batári Ella, Berkovits Adolf,
Bedő Imre, Ceglédi Juliska,
Domokos János, Domokos
Mari:1,ka, Eiler Ádám, Ehrmann
Adolf, Erdei Imre, fekete Sán
dor, Farag'ó Ilona, Gál István,
Herter Máríonné, Honti Antal,
Házy Imre, Józsik Esztike, Kiss
Nándor, Korbuly Lajos, Kru...
chiólstván, Kiss Imre. özv. Ka
locsa Istvánné, Kalocsa Jolán,
Kőszegi Isiván, Meg'yeri Lajos,
Na.gy Esztike, Papp Gábor,
Pfeiffer György, Pfeiffer Ádám,
Rákóci János, Schwalm György,
Schwartz Ferenc, Szilágyi Ilo...
na., Szabó Albert, Szabó Gyu
la, Szilágyi Endre, Szilág'yi
Ilonka. Szilágyi Lajos, R.
Szücs Sándor, Szerető Dániel,
Trebits Dezső, Záhonyi Alddál'.

Minden reményünk megvan
arra nézve, hogy ezen névsor
még g'yarűpodni fog, mivel az
érdek!ődők" talán tájékozatla...
nok is voltak még' a belépés...
re vonatkozó eljárás felől.

TiszteleJiel kérünk tehát min
denkit, aki a magyar dal fej ...
lesztése, ápolása iránt érzékkel
bir,akinek anyag'i helyzete meg'
~ngedi, lépjen be a. Dalárda
támogatóinak tisztes sorába.
Ebbeli elhatározását szivesked...
jék Hajdu Béla karnagy urnak
vagy alulirotínak, esetleg' bár
mely müködő tagnak tudomáN
sára hozni.

l. Tenor: Balo~h Lajos, Ei H

lel' Mihály, 19recz György, Ké
ri Lajos, Kun Zsigmond, G.
Nagy László, Perei Lajos, Sza....
bó Ferenc, Szabó Imre, Szi
lágyi Lajos, Tó/h Lá.szló.

ll. Ter:or:· Beinschrót Gábor,
Benke Márton, Dancsó Árpád,
Haibach Ji.rpád, Kovács József,
Kovács László, Makcsali Jó
zsef, Sütő Imre, Szilágyi Ist...
ván, Szávay György, Vince I
József, Zöld László.

A Gyomai Da!árda választ...
mánya Péterálatm Józs~f ur
elnöklcíe alatt az elmult napok
ban ülést tartojt. Ez aIkdIoOl'"
mai cl vaetőség' által febr. hó
elején kibocsálOJt aláirási, ille-
tőleg' taggyüjtő ivek lettek be...
mutatva és ismertetve a vá...
lasztmány előtt.

jóleső örömmel, hálás kö...
szönetíel vette tudomásul a vá~

lasztmány a nemes, áldozat...
kész, megértő lelkü hölgyek
és urak követésre méltó elha...
tározásilt, akik a Dalárda tag...
jaiul jelentkeztek és betürendes
névjeg'yzéküknek hirlapban va ...
ló Icközlését elhatározta, mely
re a Gyomai Ujság érdemes
szerkesztőség·ér kéri fel.

A belépési nyilatkozaJot alá...
irt tagok névsora a következő:

a.) alapitó (ag (egyszers~

mindenkorra 50 Pengő dijjal)
Debreceni Endre, Grosz Zol...
tán, Hartenstein Ignác, Iványi
IslvÉln, Kner izidor, Kovács
Lajos, Pétermann József.

b.) rendes tag (évi 2 Pengő

dijjal) Anderkó Gyula, Dr. Bar
tha Gusztáv, Biró Béla, Borsos
ZsigTnond, Biró DLncdek,
Beinschrót Gáborné. Barok
Gyula, Dr. Christián i<'álmán,
Csernay Géza, Csürkc józsef,
Dr. Debreceni Iván, Domokos
Albert, Fried Géza, Fekete
János, feiler Ernő, Glück Ár...
min, Garai Imre, brass6i Grei...
sin~' József, Gecsei Sándor,
Gecsei Béla, liamza János,
Herter Mádon, I-Jeg·ycsi Jolán,
I-larsányi Pál, liaibach Ádám,
Iványi Aladár, jenei Viktor,
Kaló Lajos jegyző, Kner Imre,
Kncr Endre, Kner Endréné,
KovéÍcs János jegyző, Kovács
János tkp. pénztárnok, Király
Sándor, Kiss István, t<'aió La...
jos, Kerekes Károly, Kádár
Lajos, Kiss Mariska, Kiss Ró...
zsika, Krampncr János, Kramp
ner Ferenc, 1\.ovács Gergely,
Kovács Gábor, Kovács Ernő,

Karbiner Henrik, Kurtz Márton,
lZovács Józsefné, Kociha And...
rás, Kertész Lajos, Kiss Gábor,
Komá.romi Lajos, László János,
Láda Albert, Lach fülöp, Ma ...
dar,Js Gyula, özv. Mányiné
Prigl Olga, Mag·yarossy Sán
dor, Dr. Messinger Albert, Má
day Aladár, Mészáros Mihály,
Mészáros Lajos, Dr. Nagy Pál,
Nónay Ferenc, Nagy Margit,
G. Nagy Lás:~!ó, Nyisztor Pé...
ter, Dr. Osváth János, Dr. Pál...
ka Pál, Palotás István, Páyer
Imre, Pfeiffer Márton, PiJcz
József, Roósz Ádám, Roósz
Gyula, Ruszka Sándor, Schusz
tek Sándor, Schwalm József,

öi kal

Emlékezések.

társasag.
A előadások után Farkasinsz-

ky Imre remek muzsikája mel...
lett reg-g'elig tarló tánc követ...
kezeit. A jó ételekről és ita...
lokról pedig Spitz és Weisz...
berger Pista gondoskodtök.

p lljdonsá ok, kalapdiszek
~--------_...

Hírek a Dalárda életéből.

Vigéc szemtelenkedés.

Róth Lajos nagyrongyász,
'postamesier is volt Endrődön

és a legTcálhJbb kéreskr:dő...
számba ment mindaddig, mig
eg'y viselt aJsószoknyába meg'"
nem botlott.

Vigéc honá hiába nyiloit
be, mert az c:·,el<. provizióját
- direkíc árubeszerzéssel 
mag'a vágta zsebre.

Franck, pozsonyi p6/kávé
g'yáros, amerikai alapra fek:
tette propZlg'anJa módszerét
és vig'éeeinck bekelleti Szil'"

g'uldni az orszéÍg' minden vá
rosát, község'ét, faluját és ha
hetvenszer kidobták őkd bár
honnét, tartoztak hetvenegyed...
szer is tisztdetüket tenni
ugya~ott.

Cinikus, rosszképü, csunya
vörös-zsidó vigéc voU c vi'"
dékre beosztva és nem ig'en
meneküH tőle más, min! a lá-'
bá.róI levehetlen Róth.

Boltja a parochiával szem...
ben volt és akkoron, él szem...
közti kis réscn át, eg'y kes...
keny deszkapiJcllón juthattak
hozzá, I11c1y alaH valóságos
ördög:árok 16íong·oit.

Sikos, nCd\"C5 időn ba}lagott
cl Rótb 3 boltba emlHetl vigé...
ciink és biz az árokba z~,hanJ,

lábát tör/c és Gyomán kapta
gjpszkökssel ment visszCJ Po
zsonyba és cSuk egy esztendő

multán kerÜlt megint a mi vi:
dékünkre.

DircktivájónclK meg'fclclően

megest bckopogtatott R61hhoz,
ki ezuttal - cl vigéc legna
gyobb bámulatára - nc:gyobb
pótkávé meg-rendelést adott
fel neki.

- Kedves Róth ur! Kegyed
már vagy ötvenszer - majd...
nem kidobott az üzletéből és
most ilyen szokatian ügyletet
köt velem!

- Igenis. Mult évben . Ön,
hivatása kljcsitésekor, pont az
üzletem meglátogatásakor lá...
bát törte és ez engem kötelez,
hogy honoráljam a cége ér...
dekében kifejtett ügybuzg'almát.

- Kedves Rófh ur 1 Lenne
kegyes mondani: mckkora
összegü meg:'cndelést adott
volna fel az esetben, ha én I
akkor a nyakamat töröm?!

Kner.
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Kisorsolt nevét jövő heti szá....
munkban közöljük.

Helységnevek rébuszokban.

l. II.LJ Cigánysáior I
Rejtvény :megfejtés.

A Oyomai Ujság t4. számában
megjelent rejjvényeink helyes
megfejtése:

t. Perlak.
2. Oáztámadás.
Megfejtette: Dukon Erzsébet

nyerték el a jutalom dijul ki ...
íüzött szépirodalmi művet, me...
Iyek akiadóhivatalban átvehe....
tők.

Gyomán:

FiImszinház.

Betűrejtvények

legjobbjél volt ~ igen gyen
gén játszottak. Egyénileg a
védelemben Lach, mig a csa
társorban Szőke és Jenei íün ...
tek ki. Eke könnyelmü volt
kissé s a gólokban neki is ré;
sze van. Biró Lach.

Gy S C - Gy M T E
A két helyi csapat találkozá

sa mindenkor érdekes és iz
galmas volt, s kétszeresen az
lesz most. A Ol' S C-t a re;
vtlns vágya füji az ősi 4: 2-ős
vereségért, mig az M T E be
akarja bizonyilani, hogy az
reális eredmény volt. A mér.... I
kőzés teljesen nyilt.

Gyulai M T E ~ Gyomai
M T E 3: 1 A Oyulán lejá!...
szott barátsagos meccsen a
Ol' M T E öt tarta!ékkal ját...
szó csapatát a Oyulai IvI T E
biztosan verte-

Az Apoll/) fiImszinházban
folyó hó 10=én vasárnap egy
"Conrad Veidt - PirandeJló"
viJágaítrakció "Az élő álarc"
cimű 7 felvonásos dráma ke
rül színre. PirandeiIó a mai kor
egyik legzseniálisabb irója és
Conrad Veidt, a modern film;
művészetegyik legkimag"as!óbb
alakja, valóságos emberi tra""
gédiát faragtak eg-y őrült em;
J)er életébql. Megrázóan töké...
letes, teljesen egyéni Conrad
Veidt alakitása, mint ahog-ymeg
rázóan emberi PirandelJó té ...
mája és elképzelése. Conrad
Veidt ebben a tllmben Moissi
-egyik leghiresebb szerepét vette
át és szinte kísérteties múvé""
szettel eleveniti meg előttünk

Di Tavari, a dusgázdag olasz
gróf alakját, élki felölti él téboly
álarcát, hogy vetélytársán bosz
szut álljon. Partnere Eszterházy
Ágnes. A dara b külsőségei,mo
dern milió és a pazar olasz
kastélY'interiörök a rendezés
kiválóságát dicsérik. A műsort

,.Künn a bárá.ny" és "Samuka
mint torreador" amerikai bur...
leszkek s hiradó kisérik.

•••
Ünnepi Istentiszteletek. A

református templomban ápr.
W-én virágvasárnapon d.e. fél
9 órakor predikál Répás Pál
lelkész ~ április t5=én Nagy;
pénteken d. e. fél 9 órakor
predikáI Hcusányi Pál esperes,
április l7-én Husvét elsőnap...

--......... ~ ........- ~ ján d. e. fél 9 órakor predikál
...."PmU'!JMTC .0"..C.......,.'''"2'

Répás Pál lelkész, ágendázik
tiarsányi Pál esperes. ünnep
másodnapján délelőJt predikál
a legatus.

A g-yomai r. kath. templom...
ban tartandó husvéti - szertar
tások időrenje. Nagyszerdán,
nagycsütörtökön és nagypén....
teken délután a órakor Jere;
miás próféja siralmai. Nagypén
teken reggel 9 órakor csonka
mise, passió és szent beszéd.
Nagyszombaton regg-el 8 óra...
kor tüz, viz és husvéJi gyertya
szentelés, este 6 órakor feltá
madási körmenet. Husvétvasár
nap és bétfőn reggel 9 órakor
szt. misék. s mindkct ünnep...
nap d. u. a órakor vecsernye,
illetve lytánia.

A gyomai ág-: b. ev. egyház
Nagyhéfi istentiszteletek sor...
rendje. Virágvasárnapján d. e.
német nyelvü istentisztelet. D. u.
2 órakor kezdődik Jézus szen...
vedési? történetének felolvasása
és folytatódik minden reggel a
7 órakor kezd0dő könyörg"és
alkalmával; befejezést nyer
Nag'ypénteken délután. Nagy
csütörtökön tartatik a konfir... .
mációsok vizsg-ája. d u. 2 órai
kezdette!. Nag-ypénfeken reggel
8 órakor osztafik az Ur szt.
vacsorája először a Konfírmá
ciósoknak, azután a hiveknek
és pedig német nyelven: után

============"w na Jézus szenvedése történe
tének folytatólagos felolvasása
s végül predikáció ném~tnyel-

A h I f ·t-k k" ··tt ven. Nagypéntek d. u. Jézus
e yes meg ej o ozo - d' t .. t' t' k b f

hetenkint két értékes szép..,. szenve ese or ene ene r e ep
irodalmi könyvet sorsolunk ki. jezése. Nagyszombaton d. u.

Beküldési határidő április t 2 órakor könyörgés német
hó Ja-án estig. nyelven. Husvét vasárnapján

{6.)

lapunk zártakor, megszállott területről érke
zett, áJtah.mk már nem ellenőrizhető hir szerint
a. rOllnán király pénteken reggel meghalt.

A l1irt fentartással közöljük.

Krampner bácsi és
a gőgös nagysága.

Egy olyan igazi, gyomai sáros
napon beállit Krampner bácsi a i

gyerekek hajnyirása céljából Ful
lánkné önagyságához, aki a gőg

jéről általánosan ismeretes.
Alig hogy betoppan, őnagysá

ga rémült hangon sikoltja :
- Az Istenért, vigyázzon a

szőnyegre J Nem látja, hogy egé
szen besározza?! ...

Krampner bácsi mozdulatlanul
áll, csak a fejét forgatja körös
körü! és kimeresztett szemekkel
tekif].tget körül.

Gnagysága csodálkozva nézi
egy darabig, végre megkérdezi:

- Mit keres?
- Hát a szőnyeget J - mond- i

ja angol flegmával Krampner.
bácsi

- A szőnyeget? Hisz rajta
áll!

Krampner bácsi maga alá néz I
~s csendes, szelid hangon mond- I
Ja:

- Vagy ugy?! Mifelénk ezt
pokrócnak hivják ...

p O r t.
Gyulai AC - GySe 2:0 (2:0).

A Oy S C megint kikapott.
Igaz, hogy csak barátságos
mérk6zésen, él20nban mégis,
valamikor, nem is olyan régen,
mindkét gyomai csapat nagyon
kemény dió volt sokkal na...
gyobb klasszisu csapatok ré
szére is mint a Oy A C ... A
régi, nagy lendületű, győzni...
akarással teJitett játék helyeJt
ma már az első nem sikerült
Clkció után szinte teljesen letö
rik a eSél pat. tiol itt a hiba?
Szerintünk nem csak a játé...
kosokban van. Ilyen játékkal
egyébként igen kétség'es él baj
nokság" megnyerése ... A mér
kőzésről nem sok jót mond...
hatunk. Általában eg-yik csapiit
sem elégített ki. A Ol' A C
csatársora határozottan jó volt
- a mezőnyben. Ésszerüen
játszottak. Lapos, háromszög
játékkal vitiék előre a támél
elást, de a kijpu előtt IClssuItak.
Iialfsoruk egyformán támad és
védekezik, közvetlen védelmük
él leggyengébb. A Ol' S C tel
jesen felforgCltott és több tar....
talékos csapata pedig minden

- egység és tervszerüség nél
küli volt. A csattIrsor semmit
sem mutatott, de ilyen Ö'3sze...
állitásban nem is mutathatott
A tartalékok, a centerbalf ki
vételével, ~ élki él mezőny

A miniszterelnök
részvéte.

======~-

Marz Miskánélk tuléljdonké
pen Irélfikja van él Horthy Mik...
lós-uton, de beil!ik kélszinó
nélk is.

Egész nap váltakozik olt él
társastlg, és mindenrendü és
rangu polgárok b~szélik meg
él világ és üyoma eseményeit
ebben a kalickaszerü trafikocs
kában.

A napokban történt. Uj hus
véti levelezőlapok érkeztek
és a szükséges rossz, már
t. i. az asszony gyönyörködve
szemlélte a szebbnél ...szebb,
pompázó virág"októl ékes ké
pes levelezőlapokélf s egyszer
csak felsóhajt :
~ Istenem, de szeretem és

cl virágot J
~ Jó hogy tudom! - feleli

rá Marz Miska. Ezutta!
több bort iszOm él te kedve...
dért ...
~ Az- én kedvemért?

kérdi csodálkozva az élsszony.
- _Na igen! - Hogy t. i.

virágos legyen élZ orrom ...
{h.di.)

Adófizetés. Oyomán március
hóban befizettefeít egyesi;
tett együttesen kezelt közadük
ban 9189 pengő 06 fillér. köz....
munkában 466 pengő 60 fillér,
ebadóban 17 pengő 74 fillér.

Gazdasági előadás. A csabai
gazdaság-i intézet egyik tanárja
holnap, 10...én d. e. a község
háza tanácstermében a földhöz
jutottak részére díjmentes
szakelőadást tart.

A Marz-féle
kaszinóból.

Prohtlszka Ottoká.r elhunyta
alkalmából Bethlen István gróf
miniszterelnök a következő

ttlviratot küldte a székesfehér~

vári káptalannak:
Mélyen érzett bensőséges

fájdalommal értesülvén a haza
nag"y fiának, nagyrnéltóság"u

-és főtisztelendő Prohászka
Ottokár székesfehérvári me-
gyésRüspök urnak szent hiva...
tása közben történt oly váréIt....
tanul bekövetkezett gyászos
-elhunytáról, fogadja él nagy...
tiszteletü k6ptalan ugy a ma-
gam, mint él vezetésem alatt
álló magYélI' királyi kormtlny
legőszíntébb részvétét. A mél~

gyar nemzet mai fájdalmas
korszakában kétszeresen <Ít

érzi az oly nagy lelldtulaidon
ságokkal megtIldott és hazá
ját oly forrón szerető főpap-

nak elmulását s mindig ke...
gyelettel fogja megőrizni ál...
dolt emlékét.

Oróf Bethlen István
m. kir. miniszterelnők.
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Dugulás és aranyeres bán
talmak, gyomor- és bélzavarok,
máj- és lépduzzéldás, hát-és
derékfájás ellen a természet...
adta "Ferenc József" keserüviz,
naponként többszörbevéve, biz
tos segitséget nyujt. Tudomii...
nyosmegfigyelések beigazolták, .
hogya Ferencz József viz i:llhasi
megbetegedések eseteiben gyor
san és mindig enyhén hat. Kap
ható gyógyszertárakban, dro",
gériákban és füszerüzletekben.

Csuz, köszvény, rheuma ellen
évtizedek óta kipróbált szer a
hirneves Kriegnei- Reparator,
melynek egy házban sem sza
badna hiányoznia, 'merta leg'"
jobb háziszer. Kisuvegje·. 1.60'
pengő a gyógyszertárakban..
Postán 2. üveget 3.20 pengőért
küld az egyedüli készítő: Kri
egner gyógyszertár, Budapest
VIIl/W; Calvin-tér.

yilttér II

Erovat alatt közöltekért a szerkesztő-

ség nem vállal felelősséget.

Dr. Kéthy Károly egy. tanár, Bpest, irja :
T. Mohai Ágnes forrás, kertkezelösége
Moha. A mohai Agnes-forrás vizet hosszu
évek során át rendelem a jó szolgálatot
tesz a gyomorhurut, a vékonybelek 'hu
rutos állapotta, hólyaghurut eseteiben".
A Mohai Ágnes viz mindenütt kapható.

HANGSZEREK! I
Huzóharmonikák Pengö: 6.75-töl, - Hegedük 5.&S-töl
lí.larine.-t.?k lO;60-tól, -:_ <;Jitárok 14.75-töl, Gitárciteriik·

1"_20-tol, Beszelogepek 28 pengötöl. stb. stb.
KözvetIe~, ~,zállitiis a .gYártáSiJorrástól !14.000 elismerőI
levél! Kulo~ ~agy~r osztaly! Kérje [evélezö lapon
(melyre 16 fIli eres belyeg ragasztandó I) Képes főár~

jegyzéld.inket, melyet dijmentesen küldünk
HeineI és Heli.'old~ hanqszergYár~'

Klinqenth.al 41. §Zdxno {Szásllorszáq.}

jövedelmét jótékony célra for
diÍják, a felülfizetéseket ennél~

fogva hálával fogadják. Az es
télyen Farkasinszky Imre zene
kara játszik. Müsor: 1. Tán-'"
cospárok diszfelvonulása. 2.
Levente tánc. 3. Magyar szó-'"
lótánc. Lejtik: Mészáros Erzsi
ke és Mészáros Teréz. ~Régj
magyar nóták. Játsza Farka..
sinszky Imre zenekara. 5. Ma
g'yar tánc. Lejtik : Arany Rózsi
és faragó Ica. 6. Csárdás be...
.mutatják: Mészáros Erzsébet
és Mészáros Teréz. Müsor után
tánc reggelig.

Korona-pénzek átcserélése.
A gyomai postahivatal éríesiJi
a lakosságot, hogy él pénzát~

cserélés gyorsítása céljából
a korora~pénzeket rövid ideig
váltás utján becseréli pen-'"
gőérfékre.

Lemondott végrehajtó. Jónás
Károly gyomai adóvégrehajtó
lemondott állásáról. Felmentése
irilnti kéreImét a mai képvise
l őtestületi ric közgyülés fogja
tárgyalni.

Vigyázz abiciklidre ! Ifj. Fe
rencsik Károly épitőmester, körös
ladányi lakos, biciklijét aladányi
parton agátoldalban !efektetve
otthag)ta, mig ő maga a folyó:"
nál lévő homokszedő munkásait
ellenőrizte. Ezalatt egy merész ifju
felkapott a biciklire és vigan el
karikázott vele Vésztőre, hol azt
értékesitette. Ifj. Ferencsik 'Károly
személyesen kikutatta kerékpárját
és a biciklitolvaj jelenleg a letar
tóztatásban elmélkedik nemcsak a

'bicikli kerekek, hanem a sors for
gandóságáról is.

A füzesgyarmati harangok
avatási ünnepélye husvét szom
batján lesz diszes ünnepség kere
tében, melyet Harsányi Pál esperes
végez. Husvét első napján már az
uj harangok hivogatják templomba
a gyarmati ref. hiveket. Az avatási
ünnep befejezéséül husvét másod
napján közebéd lesz s erre már
szét is küldte a meghivókat a ref. I
egyház lelkészi hivatala.

sen bizalommal viselkedhetnek
azon vezetőség iránt, az egyes
ség betartásáért vagyoni fele-'"
lősséget is vállaIt.

Az állami rnenhelyekre ujabb
időkben oly tömegekben kül-",
dik be a gyermekeket, hogy
azok elhelyezése lehetetlen. A
vármegye alispánja most kör
iratban figyelmezteti a közsé
geket, hogy csak alapos vizs..
gáJat után utaljanak a men...
helyekre gyermekeket, és pe
dig' csakis olyanokat akik az

, előírás szerint arra igényt tart",
hatnak.

Leventék figyelmébe. Husvét
két ünnepén a levente-oktatás
szünetel, a vezetőség azonban
felhívja a Jevcnte-kötelesekeí,
hogy a husvéti istentisztelete
ken lehetőleg- teljes számban
vegyenek részt.' Holnap,
azaz e hó 10-én a ren.des le
ventegyakorlat kötelező.

Lakatosmesterek panasza. A
gyomai lakatosmesterek pa
naszt emeltek a hatóságnál,
hogy kovácsmesterek clvállal
nak lakatos munkákat, sőt gép
javításokat is. figyelmeztetjük
azokat, akiket illet, hogy ková
csoknak és kontároknak tilos
iakatosmunkát és gépjavitást
elvállalni. A rendeletek ellen
vétők a legszigorubb büntetés
ben részesülnek.

Cirkusz Gyomán. Az Orosz
testvérek kitünő cirkusza ismét
Gyomán érkezett és tegnap

. megkezdte előadásait a HolIer
udvarban. Még ma szombaton
és holnap vasárnap játszanak
Gyomára, aztán Endrődremen
nek, ahol Mtfőn, kedden és
s7erdán tartanak előadást. A
sok~sok kítünő attrakció közt
különösen említést érdemel
Wao.,.Lei, a vakmerő japánok
szenzációs ll1utatványai, cl két
Barisonow orosz-táncos, Alber-",
tini duó, lavil1élugrók 8 méter
magasságból. Szünetek között
Jancsi, él legjobb magyar bohóc
és társai mulaftatják a közön~

séget.
Műkedvelő előadás. A Gyo

mai Iparos és Kereskedő Ifjak
Önképző Köre az uri kaszinó
összes helyiségében, saját
könyvtára javi:ra, az önképző

kör műkedvelő gárdájának
közreműködésével, 1927 ápri
lis hó 17-"'én, Husvét első nap
ján műkedvelő előadást és
í 8"'án, Husvét másodnapján
műkedvelő előadással egybe-",
kötött zártkörű táncmulatságoí
rendez.
Magyar~táncestély.A Gyomai

Jótékony Nőegyesület 1927.
évi áprilir hó 9"'én, este fél 9
érai kezdettel, az Uri-Kaszinó
nagytermében magyar tánces-'"
télyt rendez. Belépli-dij: sze-'"
mélyenként 1 P, családjegy 4
személyig 3 pengő. A magyar
ruhában megjelenők a belépő

dij felét fizetik. Az estély teljes

d. e. 9 órakor, d. u. 2 (,'L;kor
ünnepi istentiszteletek l1(met
nyelven. Husvét hétfőjén reg
gel 8 órakor Urvacsora osz
tás magyar nyelven: 9 órakor
istentisztelet magyar nyelven.
Délután 2 órakor könyörgés
német nyelven. Az összes funk
ciókat feiIer Ernő lelkész végzi.

Eljegyzés. Gyoma iparos tár
sadalmának qn;ik köztisztelet~

ben álló ickinlélyes tagja,
Gecsey Sándor asztalos~mester
eijeg'yezte Molnár Emmuska
urleányt Hód!~lezővásárhelyről.

Minden külön értesítés h21yett.
(Gratulálunk).

A Gyoma} Vjság husvéti
száma 10 oldalon gazdag
tartalommal fog' meg'jelenni. A
hirdetők figyeimét külön is fel
hivjuk erre (lZ alkalomra, s
kérjük, hogyahirdetésüket
legkésőbb szerda délig adják
be él kiadóhivatalba.

Lelkész beiktatás. juhász
Gergely tiszteletes urat; ki 5 - 6
év előtt itt Oyomán volt s. lel
kész, a körösnaGyharsányi eg'y
ház egyhangulag hivta meg
lelkipásztorttul. Uj áliásába Vi
rágvasárnapján iktaíja be Har
sányi Pá} esperes.

Lányi ps]sp5k Gyomán. Lá
nyi József íinini r. k. püspök
május hó 27-én Gyomára érke
zik a gyomai és endrődi bér
málások megejtése végett.

Rendkivüli közgyülés. Gyoma
nagyközség képviselőtestülete,

ma, e hó g~én délelőtt rend-",
kivüli közgyülést tart. A tárgy...
sorozatnak tizenhat pontja van.

Halvacsora. Pálka Pál dr. fő
biró és Jency Viktor lb. főbiró

liszteletére 6.Z endrődi Korona
vendéglőben március 29-én a
meg'hítt barátaik halvélcsorál
rendez/ek. Tekintettel él vallási
z:2!1c-",tilalomra, zene nem voll.

MiJi1deJril!;j ott legyen a Nő-'"

egylet szornbati magyar - tánc
estélyén. ]c:g'yek csak a pénz
tárnál kaplJatók az nap este.

A gyomai Hangya szövet
kezetről. Községünk közönsé-'"
~}C nagy érdeklődésse! kisérte
annak idején a Hangya fo
gyasztási és értékesitő szövet
kezet kényszeregyezségi ügyét.
A különböző rosszakaratu vé..
leményekkel szemben lapunk
má.r akkor is azt az álláspont
ját fejtette ki, hogy egy ilyen
nagy szövetkezet életképessé-",
ge mindenkor biztos és reális
alapokon nyugszik. Mint érte....
sülünk, a hitelezőkkel kötött
s biróifag jóváhagyott egyezség
jogerőre emelkedett s igy ez
az eljárás befejeztetett. Sőt a
kötött egyezség értelmében já
ró első törlesztési rész lelet is
megfizette él hitelezőinek. A
tény azt bizonyítja, hog'y a
Hangya éktképessége bizto
sitva van s hogyarészjegy
tulajdonosok semmit scm ve
szitve, a közönség'gel eg'yütte..-
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sebb fejlődési akciót mindenki
Hatzl!lOffer főjegyző rátcrmeit
ségével hozza kapcsolatba.

ft.. dévaványai jéggyár. Már
megemlékeztünk róla, hogy
Dévaványán a község jéggyád
rat szándékozik létesíteni. Az
előmunkálatok már meg·indul~

tak és a fontos intézményt
résvénytársasági alapon fog~

ják megoldani.

PUBLIKÁCIÓ.
Akác oszlop minden vastagságban

és hosszuságban kapható, Wagner
Márton Fiai fakereskedőknélGyomán
Telefonszám 22.

HIJGYECZ LAJOS lakatosmester
Gyoma Temető ucca 572 elvállalja
takaréktűzhelyek és sii'~teritések

készitését és javitásat, kaClIhák Char
loHe béielését és minden e szakmá~

ba vágó munkát. TakarékUlzhelyek.
be,akott sporheJtekhez ajtók, sO-
tök, rámák, v8skemenceajtól{ a
legegyszerübbtől a legjobb kivitelig
állandóan raktáron. Fürdőszobabe
rencie:z::éseketszakszerüen készit,javi!
és szerel. r<öJiségvetéssel dijmentesen
szolg"ál. lvlinden nála készitett munká~
ért jótállást vállal. Kedvező fizetési
'feltételek.

A Tiszavidéki malommal szemben,·
jó hozatott nádat a legjutányosabb
árban lehet kapni.

. Ifj. Wagner Márton ez év jLl~

lius 1 síől egy évre egy kiadó
lakóházat keres bérbe.

Özv. Dr. Báesy Lajosnénak
Rákóczy-ut 647. sz-o házánál
hengernek való akácfa van
eladó. Továbbá 1 tehén és 6
sertés járása nyári hasznáJaíra
kiadó.

Egy mühclynek vag·y üzletnek al~

kalmas helyiség azonnal kibérelhető."

Értekezni Ehrmann Adolf üzletében
lehet.
~8 százalékos szuperfoszfát mútrá

goya Wagner lvIdrton tiainál Oyomán
kapható.

Butorol-c Tele sima és tömör há~

lók, ebédlők, festett butorok, dió. eper
és bükkfé: kihuzós ebédlő iJsztaJok.
moclern bükkfa és hü.jlitott székek ál,
landóal1 raktáron vallnak Vatay Gá~

bor motorerörc berendzctt asztalos
ipartelepén Gyornán, V:ossuth Lajos
utca 7öJ szám. llgyafllotf: é[pü!e~i3sz
tales ml.l>lk4~{ jutányos áron meg
rem:ielnei.:őS-c.

Icsa Lászlónak Rózsa~ut 1052 ház
szám alatti házánál náclja van eladó.
Értekezni lehet ug"yanott.

Békéscsabán egy jó forgalnlU heI1~

tes és mészáros üzlet elköliözés miaJt
eladó. f-Iorlhy Miklós utca 51.

Csáky Antalnak;) lánc uikerli here
földje nyári hé:sználatra kiadó. Egy
tehén és egy sertésjárás nyári hasz~

nálatra kiadó. Ertekezni 1148 hsz.
alatt Ichet.

Kérenem. Mindazon urak, kik a
fekete Club vagy Modiar!6 szivarka
papirt használják, fell'éretnck. hogya
külső borilékjait ne dobják el, hanem
gyüjtsék össze és május t-én küldjék
bc a gyámak, vagy Gyomán I<':ovács
János trafikjában adják be ahol min~

den 10 darab külső boritékért 1 cso~

mag szivarka papirt kapnak érte.
A kinek régi ezUst, nikkel, al·

pacca vagy réz-pénze van, szintén
hozza el beváltás végett l\ovclcS Já~

nos trafikjában. Ugyanott eladó egy
2 éves l1Jim fehér fajtiszta északi
spitz ktltya és 4 darab spitz his
kutya és angora kis macskák. Meg~
tekinthetők Kovács János trafikjában.

Végül ugyanott egy kazal széna
sajá! termésü. mák, bab, dugl1agyma,
savanyu uborka es savayyu káposzta
kapható.

l<ülönbejáratu szoba konyhás lakás
május elsejére kiadó. Kossuth Lajos
utca 748 hsz.

Káva:.,.,-.

Az endrődi Korona mozgó
ban április hó 10'én szinre
kerül Putty Uél világfilmje ; él

"Sonja," amely három gárda
tiszt és egy kisleány különös

ott. A halak pihenni hagy#
tak. El is szunditoHam két~

szer is s álmombam nem
csak halat ettem, hanem
domszögi bort is ittam rá.
Szinte éreztem, hogy hizok
tőle. Lesoványitott azon~

ban a szomoru való.
Az egész napi horg<§.=

szás eredménye csupán 6
halporonty lett, mit felesé~

g·em kidobott s engem meg
leszidott naplopásért.

Ez [nég csak hagyján.
De mi lesz akkor, ha meg#
tudja, hogy e tilosban va=
ló borgászósomért még 6
pengő birságot is kaptam.

Minden halporonly egy
pengő. Igazim nem érde d

mes Endrődön halászni.
i-jjába, szegényember

vízzel főz, bubánattalrántrá.

A
mostoha gyermekek.

Megkezdték az endrődi ku
tak javitási munkájatait s amint
hirlik, még uj kutakat is furnak.
Sőt talán még ez évben a
járdák javifásához is hozzá.
fognak.

h/lit szólnak ehhez a sze'
gény kocsorheg·yiek, kik jó
vizel csak a Kőrös jóvoltából
ihatnuk; éJZ öreg- szülőink.

kiknek él természet még ezt
scm adja Illeg, vagy él kondo
rosianyaiak. kiknek 16-·20
km.-re ]z(211 gyalogolniok, hogy
averejtékes utadó filiéreiknek
hasznát is vehessék.

Szegény mostoha gyermekei
Endrődnek. falu3zcrü tanyate
lepeteikre a kut,él járda bi
zony nagyon elkelne.

Amint hallottam, ilyen irányu
kérelem érkezeJt is él község
vezetőségéhez, mely igért is
mindent. Jó volnCl azonban az
igéretet beváltélni is, mert él

község' életét él kü!tcrületéíől

kapja. Azután meg ezek a
legelemibb egészségügyi és
szociális követelmények, me~

Iyek él fenli külterülcleknek jo
g·uk is van.

ndrődi és dévav' nyai hirek~

Az endrődi

horgászás.
Kedves, ibolyaszerény

mosolygós márciusi nap
volt. Kint ültünk barátom~

mal a domszögi kisszoba
előtt, honnan a holtkőrösre

és a ligetre szép kilátás
nyilik.

A tulsó oldalon a liget
felöl két életnek induló
sárga szomoru füz bámulja
magát némán a viz tük~

rében s lehajló vesszeit
ringatja a viz fodrain.

A ligeti átjárón él tiszt~

l:jclyettes tH' ül s szigoru
il0zé:ss.el várja horgára az
ártatlan h{'ll:a'csk~kat. Még·
egyéf sem fogoiL Le is
kiál1ölféüTI neki, hogy ~ leg~
aI~bbazt a zsandarkala
pbttegye le, -" mert attól
meg a haJ és messzi re 121
kérITIr -"- és nézzen mo~

solygósan.
Megfogadta szavam. F0

gott is azonnal egy kis
köszvényes keszeget.

A kertek alján akiskáIld
tor rángatja szaporán a
vízből horgát. Már két
marék gilisztát picére "hu~
zott s hai még· most sincs
poréján.

I-Iopp. De mégis. A sD~

rü rángatásnak eredménye
van. A giliszta elfogyott s
üres horoggal egy kis
csabakot rántott ki él far~

kánár fogva.
Nagyot nevettem de ba~

rátom felhördlllt; no, hát
drdeines halászni. ? !

Erre a domszögi Varju
és menénk telepedett. Po:
harába öntött borunkból
és ravasz mosollyal leste,
hogy oldja meg nyelvét
bara a vendégének.

Barátom folytatja: Ti
Jól tudjátok, hogy _én jó
keresztény vagyok. De
már cizt il sok pattogatott
kukoricát meg tökmagola~

jos pirítóst mégis csak meg
unfam. Száraz takarmány
ét még nagybóitben is.
Komolyabb eledelre akar#
tam szert tenni, s tekintve,
hogy él böjtben a zsebem
vezet, hát vettem hitelbe
horgot, dugót és picét ké
szítve, kiülteÍ11 a vizpartra.

Egy egész napig ültem
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Bá<:§y é~ T ársai Bankháza
Betétekre - rnelyek felmondás nélkül bármikorkivehefók.

9 százalék évi kamatot fizet.

zi
t-

50 •
6 P.

2 P.

t liter édes tej 26 fillér.
t • lefölözött tej tagoknllk 4 •

nem tagoknak 6 •
t • iró tagoknak 6 •

nem tagoknak 8 •
• savÓ' 1 •

t • tejszin
t klgr. turó
t • teavaj

rótkerités
tetszés szerinti sürüség

ben és magasságban
rozsdamentes

drótból

lego!csóbban
b esze...

rez
he
tő

F. Kiss Gábor
szitásmesternél. Deák F. II 19.

Gyoma és Vidéke
TEJ SZÖVETKEZET ELADÁSI

- ... ÁRAI' -... . .

If I

a környék legolcsóbb és legelterjedtebb
hetilapjában a G Y O M A I U J S A G-ban.

ARTZ ADOLF

Nagy raktár tavaszi ujdonságokból, u.
m.: férfi, fiu, és gyermekrubákból, to-·
vábbá: férfi, női és leányka felöltókb91,
ezeket a legjobb minőség és kivitelben
előnyös árban bocsájtja a n. é. vásárló
közönség rendelkezésére. -', Saját ér
dekében kérem nagyraktáram
megtekintését. - Vidékre ingyen cso
m,agolás és b é r m e n t e s szállitás.

Frie
, Ifeza

SCH

edőnyök

minden vasárnap
,frissen csapolt

............. ..,..

r
kapható.

férfí, fiu ésgyermekruha,nőiésleánvkafelöltök árubáza,

M E Z Ö T U R P I A C - T É R.

HARASZT'. ANDOR

t án (:ll1eil8Z alonj a
- BUDAPEST.,-

VU Erzsébet körnt i 9 .• Telefon. JÓzsefS9...jJ.

Haraszti Andor fővárosi okleveles tánctanár Gyomán az
Uri kaszinóban kedvező idő esetén az Erzsébet.
liqeti Pavilonban a Husvéti ünnepek után tán«:...
tan.folyd:B:not tart. f'elnőtteknek f. évi április hó 20-án
kezd tani1ás háromszor .egy héten este 8 -11,ig. - Diá
k?knak f. évi április hó 20-án 6 - 8-ig, 8 -15 évesek tanitás
haromszor egy héten..;- Babacsoport 5 - 8 évesek f. évi
április 21-én 4 - 6-ig. Tanitás szolid és Izléses formában a
legujabb táncokból u. m. Kering'ő, Foxtrott, Charleston, Blues,
Tangó és magyar táncok. Tandij 20 peng3., külön
órák egyes személyeknek vagy kisebb társaságoknak privát
háznál is. Elöjegyzéseket elfogad a kiad6hiv.

Pesti dIn I Haraszti Andor tAn<:szalonja Budape.t"
VU., Erz!\Iébet k-örut 19. Telefon 2 József 89-j3.

essingoni fared6riy, acélle
mez...görredőny, vászonre,
dőny, napellenző. ajtócsukó
és mindenféle lakatos áru,

amelyek

Kondor Rezső budapesti
redönygyárának

készitményei, méret szerint
nálam megrendelhető.

Papp Vazul. .

HIRDESSEN

--"..,.,.--......_---------------=
Pa.pp Vazul

ujabb nótAja.

Gazdag az én boltom
Van oU mindenféle
Ha vőn konkurrensem
Ki menne a bére!
De mivelhogy nincsen
S ócskás magam vagyok,
Remek pÓl·.f:ékákat
Potom áron adok.
Nézzék meg a bótom
N em kerül az pénzbe
Lesz miről beszélni
Legalább egy hétre r

Charles Tóni.

művelik meg földjiiket és nem
tesznek eleget anyagi tartozá'
saiknak, a földeket tőlük visz
szavesziI<. Azokat az uj kis
gazdákaf, akik földjeik meg
müvelését önhibájukból elha...
nyagolják, a g-azd asági fel
üg'yelők külön jegyzékbe fog~

laIják, hog"y ennek alapján az
illetők hatósági figyelmeztetés
ben részesüljenek, melynek
sikertelensége esetén a föld
visszavétele következik.

Gazdasági teendők.Gyümöl
csösökben az uj fákat kiültet
jük, lehetőleg iszapolással ül ...
tessünk. Bevég'ezzük anyesést,
az oltást végrehajtj uk. Rügy...
fakadás előtt tisztitjuk meg a
fákat a hernyóktól és a vér...
tetves fiatal hajtásokat nyáron
2 százalékos thanolIal perme...
tezziik, a vértefü-fészkeket és
sebhelyeket Almolával kenjük
be, A bőséges gyümölcster
mést nálunk rendesen meddő

évek váltják fej, azért, mert a
gyümölcsfák megfelelő trágyá
zás hiányában kimerülnek. En'
nek elejét, vesszük, ha szuper~

foszfáltal, 40 százalékos káli
sóval és chilisalétrommal irá
gyázzuk meg a g-yümölcsfákat,
mert ezáltal nemcsak bő ter...
mést, hanem jóizü és jól el
tartható gyümölcsöt is nyerünk.
E bó végén kezdődik él répa,
tengeri, burgonya vetés, tehát
ezek alá, ha van istáilótrágyánk,
kihordjuk és élli:1szántjuk, a
műtrágyát pedig e]szórjuk és
bcfog'asojuk. Jó időben kezde
tét veheti 2 hetenként il csala
mádé vetés. Homoktalajon
zöldtrágyának csillagfürtöt ve...
tünk és emellett szuperfoszfá
tol és 40 százaiekos kálisót
is használunk, mert igy érünk
el nagy termést.

Az iparnak özvegyi jogon
való folytatása. Az ipariizési

jogának elvonása előtt elhalt

iparos iparáni'lk özvegyi jogon

való folvtatására nézve a keres-

, kedelemiig'yi miniszter él követ

kező elvi határozatot hozta:

Ha valamely engedélyhe7 kö-
"
lött ipart üző iparossal szem-

ben az iparüzési jog elvoná

sának az 1922: XII. t.-c. 70.
§~ban megá.llapitotl fellételei

fennforog'nélk, de tőle az ipar

üzési jogot jogerős határozat

tal el nem vonták, az iparos~

nak időközben bekövetkezett

halála esc/én az életbenmaradt

házastárs az üzletet, amennyi

ben a törvény 7. §~ában ~lóirl

rendelkezéseknek megfelel,

akadálytalanul á1veheti és foly

tathatja s vele szemben a tör...

vény 70. §-át csakis az üzlet

átvétele után elköveteIt saját

cselekményei vagy tanusilotl

saját magatarása alapján lehet

alkalmazni.

Aki nem müveH meg föld

jét, attól vissza akarják venni.
A földmivelésiigyi miniszter

szigoru rendelete. A földbirlok~

reform során földhöz jutoHak
gazdá.!kodásának fclüg'yclelére
vOl1atkozólag' szi~:roru rende
letet adott ki a földmivelésügyi
miniszter. Ennek a rendizletnck
első része nagyon is helye
selhető, mert az abban áll,
hogy a fcliigyelők kiszállásaik
élikaImtival lássák el szüksé
ges gyakorlati téln6csokkal a
földhöz juttatott fölJmüvelő la
kosságot és tél1"Ísanak előéldá

sokat g(lzdasági teendőkről.

AZ él törekvés, hogy ezáltal
biztosittassék fokozatosan a
javulási fejlődés, minden te
kintetben helyes. A gazdasági
felügyelők tartoznak április 30,
áig kiszállni il földhöz iutot
taknál és ellenőrizni, vajjon
eleget tesznek kötelezettsége,
iknek. Állandóan figyelemmel
kell kisérnünk a gazdálkodást
és ha valahol megakad a föld
birlokreform végrehajtása, szor
galmazni kell a végrehajtást
gátl6 akadályok elháritásál. A
rendelet második része abban
áH. hogya felügyelők figyel
meztessék a földhöz jutotta
kat, hogy amennyiben nem
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jsábana

Lapidadó:

"HUNGÁRIA"
i~önyvnyoll:llJldai llD.űintézet.

STerJl.ó:e§ziésért ég kiadt'ftsért

felelős ~

WAGNER MÁRTON

ai

Hirdetési szelvény"

Értesilern a nagyérdem ü közönséget valamint a !,erékpározókat, hogy

kerékpárkölcsönző és javító
múheJyemet többek kifejezett óhajának eleget téve Marjai István ur
Vasut utca 712 sz házában (48~as o!vasókörrel szemben) áthelyezett

villanyszereló és műszerész műhelyemben megnyitottam.

Raktáron a legjobb gyártmányu női és férfi gépek. Mér
sékelt árak és kölcsön dijak meglepő,w olcsó árak el,.

adásnál, készpénz fizetésnél.

Defektek esetén méltányos felszá-
mitás kisebbeknél semmi.

Műhelyemben állandóan rendelkezésére állunk a n. é.
közönségnek szakmáim mindegyik ágában. Női es férfi
kerékpárokat megTendelésre házhoz va.gy bárhova a
kivánt helyre azonnal küldöm. - VilIanyjavitásokat szük,.
ség esetén végzem vasár, ünnep és az éjszakai órákban is.

Kérem a n. é. közönseg szives pártfogását.
II r ..............- _ ............ .,...,-,.y.......",...,.~ .....~~

_"'~~~~lli""""'W7t=nzvr"7"""T"'>W?

L E
vWanyszerelő és műszerész G Y O M A.

Minden elófízetónk és olvas6nk
aki 10 ily szelvényt szolgáltat be,

dijtalanul közölhet egy

publikációs hirdetést.

r.-HlBH_.' .....'~~-.ll,H!!lil!l&ll~~· ...........-.-................,

t Millll.dennemnü nyomrn:ta:tványokat izléseli és s:Eép II kivitelben olcsón, gyo:u;,..u~§ ponT!oliiankészit él!. j

I ~I~IU €J RIA~ i
I KÖ:r~r·t-VNYOM])Ai r'!ŰiN'I'IÉZET I
j Pet3:H",tér 2. G Y O M A Petöfi",tér 2. i
1i:....--.~-...................~I5l!IlTIDJW~._~HIM>+~.- .........<HlIlllI><>.J

Ban

13'06
14'13
2'12
3'15

20'40
2'02

14'28
20'05

17"20 gy.
20"14g·y.
15'58 gy.
18"50 fty.

15.20 gy.
15'57 gy,
20'15 gy.
20'51 gy.

GYOMAI UJSÁG

Elinden vastagságban és
hosszuséigban kapható,

Wagner Márton Fiai
fa k e r esk e dő k n él

G Y OM A N.::::

Telefonszá.m: 22..

I ~

Akác oszlop

asztalos-mester tudatja,
hogy Cyomán,Petöfi-ut
785 hsz. alatt, raktáron
tart l<ülönfélekeményfa
há.lószoba b ti to ro k a lJ
egyszerübb olcsóbbat
ép ugy mint egész

finomakat.

háza GyolDa.
(Él'dekkl)zösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesü!ettel, Békéscsaba.)

Bpestről indul
G\'omára érk.
Oyoniáról indul
Bpestre etk

. BUDAPEST-GYOI"'iA

5'50 10'05 gy_ 13'35
9'53 13'01 gy, 19.08
0'32 5-41 8'56 gy.
5' - 11'10 11'50 gy,
GYOMA - BÉKÉSCSABA

BcsabáróLindul 23'15 4'30· 8'13 gy.
Oyomára érk. ,0'17 5'31 8'55 gy.
Oyomáról indul 10'03 15'02 gy. 19'18
Bcsab1áraétk. 11'08 13'40 gy..20'18

Igaz"satcík:sACSY GÉZA,KOVÁCS LAJOSfópostamester, VASS GÁBOR, ügyész: Dr. CHR~STIÁN KÁLMÁN

·Mindenfélebankügyleteket, lmiföldi valutában való fizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközöl.
Váltókölesönöket 4és 6 havi lejárattal a ~e90lcsóbb kamat mellett, bármely nagy összegig folyósit.
Jökekamattöriesitéses, jelzálogföldkölcsönöket félévi 4.4 százalékos részlet menett 94-es. árfolyamon,
~eféteket, melyek felmondás nélkül' bármikor kivehetők, - magas kamatra elfogact - Bővebb fel·
: világositás a . BANK helyisé9~ben a nap bármely szakában nyerhe'US.·

Nyomatott a nIitINOÁ.RI1\." -könyvnyomdai műintézetben Gyomán,

A,ygy" betüvel .jeJzetígyörs-, a többi pedig személyvonat.

--, . . - ; , . . ",. " '- - , - .. ' .' . ~

~~..wti tr n
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~ IV f'/ IV =
! e va vany·a n !
= a "GyoDllai UjsA'!J~ példányszéÍmonkint és =
= előfizetés utján kapható =
i FrUL !
= .könyv- és papirkereskedésében. == .Ugyanott hirdetés~k éi "Gyomai Ujság" részére =m m
lIS felatlhatók, valamint,. mindenréle nyomtatványokra II

= (meg-oivó, plakát, névjegy stb, 'Stb). a megrendelés . i=.' a "Hungá.ria" nyomda részére ótvétetilc l!iI
~ lIS
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Fö idbirtokosok!
··(Gazdá·k I

A (SÁCSY és TÁRSAi
_. BANKHÁZA'

FÖLDBIR.TOKOKRA- j éve!ll
:kötv4!n:y kö.:b:SlöJlJIiöket folv6
lIiit bánneiy nagy Ö§!Ilz~gi~

. -évi -nettó

B 314·sz.ázalék
kamat mellett.

Másutt f'entcinó dJ>.iqább
köluönöket llDeqbbásra
azonnal kifizeiünk.Bavebb
felvilágositáill . a li a n k

helyiségében nyerhető.

~~~~."'1i."p;'-...~"'~1'l''*~~~~~
~~~~~ ~~. ~~ ~~ ~~~~

l\Ilinden,a GYOMAI UJSÁG-bal'
közöltpl.lblíkació a kéizségházán
is kihirdettetik annyiszor, ahány
szor EI. publikáció közöltetik.

li•••••••••~••~.o$>lIl

Ifj. WAGNER MÁRTON
ez év'j Ldi u s 1-től egy
évre egy kiadó lakóházat

.keres bérbe.
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PO L;T I KAI-, TÁR8ADALM 1- ÉS KÖZGAZ DASÁGI H ETI LAP
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Szerkesztőség és kiadóhivatal

"Ii U N G Á. R I ASS könyvnyomda
G y (I ro a, Petőfi-tér 2.

Előfizetésiár negyedlél1re 1 pengő 80 fillér
Előfizetésiár fél évre 3 pengő 40 fillér
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az Ur! És diadalom nin- I keresztyén világ!
csen mellé állitható anna.k, Ma. is világ tragédiák
melyen ujjong a föld és nak megrázó idejét éljük.

Nagypéntek és Husvét, deImességnek, a jóságnak, örvendez az ég, megtelje~ A szörnyű· háboru után
- a keresztyén hitnek e az égi tisztaságnak, a sze- sedik mélység és magas- inog, zug, morajlik a föld-
két fenséges ünnepe.: retetnek királyát vonta ha- ság győzelemnek hozsán~ nek méhe, - sürü ho#

világ tragédia, lálra az engedetlenségnek, nájával, viszhangozzák a mályban van az igazság=
égnek diada.la! a rosszaság'nak és a bün 1 k l 1 l • k 'Szentebb hel'y'e nincsen vÖ.gye r és 1egye \. az örÖt\:- naK irár~/i napja, - né-

szennyének hordozója, a " t l 1" h 't' t k l tennek a földnek a Golgo- -ele ne \. angyal! ymnusa: pel'C, nemze e {eresz en
szeretetlenségnek incarmí- - mert nemcsak az en- vonaglanak s ezek között

fánál, holott amaz Isten.- l' cl y b !
o asa: az em er. O'ecielmesséO'nek a jósáG- első, igazán Krisztust kö-

embernek aláhulldogáló véc- És diadalmasabb helye t7' "'" '"

re ~h,armato11r'a be a rögö- nak, az égi tisztaságnak, vető éi vérhuHajtásban,~ a
. nincsen ennek a földnek a k k' l h l b

ket ! NaQ'vobb és az emc- a szeretetne Irá yát, a- meggya áztatás anésmeg-
~ y Cyrenei Simon szikla sirc-" . . b .

bc>ri lelket meg:ihletőbb órá- nem O általa minket en- sZai{gattatas an a ml ma-
o - ~ jánál. holott Istennek ke-
J'a nincsen él sas szárn'ya- gedetlenségnek, rossza- gyar nemzeti léíünk,gyelemben gazdag szereI-
kon tova re',JüIő időnek, ságnak és bün szennyéc- zugják körülötte népekmea halálnak rettegett

!.TIs1~:lak aJ'ak~;~~~aö:~:j~~ csontvázá.t"q,..",ffiV~:nad.ás" nek hordoz~~~f~n::~e;;:',I~~.I, _~ö:;..eJdék~ie:m ~~:~~~~ss~~
u~ ~ és örökélet angyalává vál; ~. o, "

el él szó: elvégeztéí
o

ett 1És embereket is glorifikált a Rákócziah: és Kossuthoktoitatta át. Boldogabb és
tragédia nincsen G1ell.í ál- b l lk I feltámadásnak o glóriájával szent örökségén, buza ter-

~ az em eri e et angya i
litható annak, melyen meg- a ){egye1emben gazdag mő rónáin, kincsekben gaz-szárnyakon az egek di-
rendült a föld, elsötétült a Isten! dag hegyein osztozkodnak

csőségéig emelőbb órája
kirá.lyi nap, ketté repedt a nincsen a sas szárnyakon Ezeknek évfordulati o ün- világnak raboló nernzetsé-
templomnak kárpitja, me- 10'/0. repülő időnek, mint nepségét ünnepli most az geL - ezred éves dicső
lyen sírtak az egek és mikor ama. fehér ruhás imádkozó lélek töredelmé- ségét, kulturájának érté
gyászba borultak az an= I angya.lnak ajkáról hango- vel és a: boldogan örven- keit, nagy lelkének kincseif
gyalok! - mert a.z enge-! zott e! él. szó: fe!tám::ldott dő lélek hozsánnájával a bocskoros lábakkal szent-
\?m~'~~~h--~~f!.f!'~~-M~~~,~~~~4~~~~~~~~~~~fiftftM"Mf

'TÁRCA
A nagyravágyó eg-ér.

- l\lese. -

Irta: Hatos Tivadar.

Mint a. régi mesében l1lond~

ják: tui az Operenciás tengep
ren volt egy szürke kis egér-.I
ke, akit elfogott a nagyravá
g-yás.
Nősülni készült, de nem a

maga lenézett, jelentéktelen
familiájcíból, hanem ugy, hogy
olyan menyasszonyt kapjon,
aki nemcsak hogy hetedhét
ország legszebb lánya leg'yen,
de általa a világ' leghatalmap

sabb familiájával kerüljön rop
koni összeköttetésbe.

Amint igy törte a fejét, hogy
ki lehetne hát ama hatalmasc
ság, mely az egérfajzat dicső

nimbuszál emelné, ugy találta,
hogy az más n<?m lehet, mint

maga az ég'en ragyogó, fény""
ben és pompában tündöklő

Nap.
Elcihelődött hát lánynézőbe

a Naplloz és szolt hozzá.
ilyenképen:

- Dicső és fenség"es fényes
Nap! Tudom, hog-y tc vagy a
világ- leg'hatalmasubb lénye,
ugyanazért hozzád jöttem,
hogy becézett lányod kezét
megkérjem.

A Nap mosolyogva felelte:

'- Szerelmes kis egérke!
Ne hidd, hogy én volnék a vi
lág leghatalmasabb ura. Mert
hiszen iapasztalhatiad is, hogy
mihelyt egy sötét felhő rá.m
borul, me~::rsemmisHi hatalmap

mat s én nem binthetem él

földre áldásthozó sugaraimat.
Látod jól tehát. hogya felhő

hatalmasabb nálamnál.
Szegényegérlegény elszon

tyolodott kissé, de mert a
nagyravágyás mindennél erő"

sebb volt benne, tovább ment, I
mendegéll, mig a felhőböz

nem ért, akitől, mint a föld l
leg-hatalmasabb uracskájától
szin/én megkér/c a leánya
kezét.

- Szerelmes kis kérő: 
szólt él felhő jóságos mosoly"
Iyal - nem én vag'yok a vi"
lág ura. Oh nem, korántsem.
Hisz tapasztalbaltad, hog-y
valahányszor fuj a szél, zeng"
a fergeteg, ez eng'em mindég
ezerfelé is széjjel tép, megP

semmisit tökéletesen, elfuj oda,
ahová éS akar. Ennek követ
keztc~ben ő nálamnál sokkal
hatalmasabb ur!

Ez a kudarc sem tudta el~

tántoritani csökönyösen föltett

szándékátol a nagyravág-yó

egérkét. Hazament, alaposan

kifente. o kente, cicomázta ma"
gát és aztán bátran lépett a
szél elé, akinél nem ismer na-

gyobb hatalmasságol CI vilá,
gon.

- Ne hidd azt, hogy én
voinék a világ' leghatalmasabb
ura - felelte a o. szél jóindula"
latu komolyságg"al, - Oh nem,
távolról. sem baráJocskám 1
Évezredek óta törekedíem,
hogy egy nekem nem tetsző,

csak ugyszólván parányi hal~

mocskát elfujjak él maga he~

Iyéről, de minde!), évtizedek
óla .fartó erőfeszitésem kárba
veszett. Azeg'erek azonban
keresztül-kasul milliő és millió
lyukat fUl'tak alatla, a halom
összeomlott és megsemmisült,
Ebből láthatod barátocskám,
hogy az egér"nemzelségnél
nincsen nag'yobb hatalmasság
a világon.

Ezeket hallva a kis eg'ér,
vig cincogással törtetett haza"..
felé és aztán az ő nemzetséc

géből vett magának feleséget.
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* **Legjobb természetesen, ha nem
kell pápaszem a szépségek szem
lélésére. A szép akkor is szép, ha
akármilyen üvegen nézed is azt.
Megállsz például Munkácsy Krisz
tusa előtt. Mint fenyő törzsbe
szaladó éles acél szekerce, vág be-
léd a hangtalan vászonról az Éli
éli lama sabaktáni jajkiáltás. Mi
hel Angelo Mózese előtt kitörésre
kész vulkán rémit meg, mely nem
két kőtábla darabjaival, hanem
millió kőtábla cserepeivel boritja
el izibe, a bünös világot. Enyhe
szellő száll SzinnyeiMerse "Nádasá
ról" feléd, sejtelmes titkok suhan
nak a szinfoltokkal megrakott vá
szonról. Lúdbőröző\. . Hát még a
kelö napot körülvevő fényjátéka !
El nem enyészett a viola, már
kergeti a kék; a kéket agyonüti
a narancssárga, a narancssárga el
halványul a barna alatt;· a bar
nára rózsaszinü felhők hömpö-

Magyarul a vak embert világta
lannak nevezzük. Hasztalan kere
resed ennek a kifejezésnek ide
gen nyelvekben párját. Szemed
nemcsak életedet védi, de hűsé

ges vezetőd a színek és vonalak
világában is. Mikor e szépség
vödrőket gyengülni érzed, pápa
szemet vásárolsz. Régi szerszám.
Plinius Néróról feljegyezte, hogy
smaragdon át élvezte a véres cir
kuszi játékokat. Nero nagyon sze
rethette a szinek játékát, alkalma
sint ezért gyujtotta fel Rómát. Mi
kor az üveget a szem szolgálatába
állitották, bizony drága valami volt
az. Csak a gazdag pápák tudták
megfizetni. Ezért a nép eszejárása
pápaszemnek nevezte el. Ma már
válogathatsz benne a zsivajos vá
sár krajcáros bazárjában is, ahol
kicsi fiadnak sipot, dudát, fahu
szárt, fakardot, falovat, rácsos olló
végen ugráló cifra bohócot, kicsi
lányodnak meg gummi vagy
rongyból való babát vásárolhatsz.
Igy aztán megnyugodva szemlél
heted a pápaszemen át aszinek
és vonalak gyönyörü harmoniáját.

Pápaszem.

*Igy aratta Palatinus Ferkó a
magyar zene egyik legszebb dia
dalát Párisban valamikor régen,
még Trianon előtt.

* *

nak a suhogása hallatszott. Egy
nemzet tragikus küzdelmének a
hangjait érezték az idegenek. S
mikor a minden idők számára
utólérhetetlen ütemek következtek,
amiben az árva haza véres har
cokra hivta fel a fiait a csatára,
ahol az édesanyák sirva-küldő

szava egybefonódik a katona-fiak
magyar-dacos-büszke szemvillaná
sával, - akkor már egy megdöb
bent tömeg tágranyilt szemei bá
multak a cigányokra. Hát ilyen is
van? Igy is lehet? Hát micsoda
nép ez, amelyiknek a sorsa igy
tud belemarkoini a szivekbe?

ebben a rendezésben valami teát
rális, valami trükkszerü is. S a
kétszáz kiváló zenész lobogóhaju
karmesterük energikus mozdula
tára mennydörgés szerüen vágott
bele a Marseillaise vértforraló dal
lamába. Már az első taktusnál fel
parázslottak a szemek, kipirultak
az arcok. S mikor anagydobok
bele-belevágíák a forradalom lázas
ütemét a hallgatóság fülébe, mi
kor elkeseredett embermilliók vé-

res gyülöletének a lángja csapott
ki a zenekarból s a behunyt sze
mek előtt utca sarával keveredő

vér gőzölgése rémlett, olyan mor
gás borzongott végig a hallgató
ság sorain, mintha a következő

pillanatban az egybegyült ember
sereg neki akarna rohanni ismét
a világnak. Az utolsó akkordok
·már a tomboló tetszés zajába ful
tak. Egy forró katlan volt az egész
nézőtér. Ilyen diadalt nem aratott
egy zenekar sem.

Alig akartak lecsiUapodni. Pedig
már a 30 cigánylegény felhuzódott
a pódiumra. Álltak, vártak s néz
ték a nagy tömeget. 40 millió
francia sziv dobogását vélték hal
lani. És eszükbe jutott a szőke

Tisza zugása. Szemüket elfátyo
lótfa a könny; nem is vehették
észre a nevető szemeket, amik
arra vártak, hogy a felzaklatott,
háborgó idegeket majd ezeknek a
cigányoknak a furcsa muzsikája
fogja derüssé varázsolni.

Palatinus Ferkó csak nézte szo
moruan a zsibongó tömeget. Nem
játszott. Várt. Mig lassan mégis
csak lecsillapodott a zaj. Akkor
az álla alá vette a hegedüt, bele
nézett a társai könnyes szemébe
s mintha távolról jönne, mintha a
a Rodostó felől fujó szél hozná,
mintha csak a Márvány-tenger
parthoz ütődő hullámok zugása
lenne, felsir egy csodás melódia,
amiben egyezerévet szenvedett
nemzet fájdalma van, de mellette,

benne, felette lobogó lobogó lel- I

kesedés viharzik. És mint a sirály
a viharos tenger szine fölé, ugy
emelkedik, ugy száll előbb egy,
aztán két, három, tiz, talán millió
hegedüből a világ legszebb induló
jának, a Rákóczi-indulónak ve
zető dallama a közönség sorai
fölé: Hős magyarok Hadura ott
fenn .. ;

Most már nem nevetett senki.
Valami ugy összeszorította a szi
veket. És amikor egy-egy könny
le-Iecseppent egy-egy hegedüre,
száz másikat csalt ki a közönség
szeméből. És szállott a dal min
dig tüzesebben. A muhi pusztán,
a mohácsi sikon végigdübörgő

lovasseregek patáinak a csattogása
töltötte be a levegőt. A nagymaj
tényi sik, a világosi mező zászlói- I
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y régi párizsi
han ersenYm
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Hadirokkantak
végkielégitése.

A pénzügyminiszferium él 25
százalékos rokkantak végki
cIégitési összegét három havi
illetmenynek, vagyis 36 pen
gónek megfelelőenakarja meg..
állapítani, amelyhez még 80
pengő külön jutalmat szántak.

A népjóléti miniszter ezt az
összeget nem tartja megfelelő

nek. mIképen ez nem is lehet
alapja egy komoly végkielégi..
gitésnek, hanem akkora ősz- I
szeget akar juttatni a rokkan..
taknak, hogy az gyü'mölcsözte-
tés eseíén a mai járadéknak
megfelelő kamatot hozzon.
200 pengőben kellene megál
lapítani a végkielégitések ösz
szegét 6 százalékos kamato
zás mellett, hogy azok a mos,
taní évi 12 pengő iáradéknak
megfeleljenek.

A népjóléti miniszter ezt fogja
javasolni a pénzüg'yminiszteri,
umnál, amely remélhetőleg

nem fog elzárkózni ezen kérés
elói. hisz ez is olyan kis ösz
szeg. amely aligha válhat az
ország dicsőségére.

séotelenitik Judásoknak se#
regei, .hogy sirjon a föld,
hogy könnyezzen az, hogy
tele legyen jaj-jal e világ,
mert megujitotta Nagypén- Még a mult század végefelé
teket az ember, az örök történt, hogy a francia zenebarátok
ember! egyesülete nemzetközi zeneversenyt

De ma Husvét van! Zöld rendezett Párizsban. Európa min
bársony köntösbe, virágok- den müvelt államából több hataI
nak selymes ujulásába öl# mas zenekar indult a világ fővá

tözik a föld, - bübájosan rosa fejé, hogy a maga számára

l· szerezze meg a megtisztelő babér
zengő madár dallal te Jes

d koszorut. Magyarországon a hiva-
a levegő ég, - mih en talos körök nem igen vettek tudo-
hajnal hasadás és minden mást a készülő zenei esemenyről.
életet nevelő ezüstös har- Mégis akadt a zeneversenynek
mat csepp azt hirdeti: ime magyar résztvevője. Palatinus Ferkó
itt van a feltáma.dásnak, volt ez, a hires cigányprimás, aki
az ujjászületésnek, az ég' összeszedett harminc füstös legényt
nek diadala! Nem lehet s elindult az Óperenciás tengeren
örök Nagypéntekje sem tulra szerencsét próbálni.
az erkölcsi viIágrendnek, Hát szép banda is volt ám, az.
sem az ezred éves mul- Négy cimbalmos verte az acélhu
ton megépült és fénylő rokat s négy nagybőgős dörzsölte
dicsőségre hivott magyar a gyantázott vonót a társaság háta
nemzeti életnek! feltöret- mögött. De bizony a franciák nem
tetik még Trianon kopor- nagyon méltányolták ezt a nagy
sójának zára, kivirágozik igyekezetet. Mosolyogtak, mikor

Ferkó jelentkezett a verseny ren
még a Csiki-havasoknak dezőségénéI. Hiszen annyi müvelt
alján a magyar gyöngyvi, pápaszemes. cilinderes, kottaismerő
rág, felcsendül még a szé~ angol, német, olasz, holland mu
.kely nép ajkán a boldog zsikus jelentkezett már nálunk,
magyar nóta, felivelődik hogy ezeket az alázatosan hajlongó
még az égre a magyar fiukat csak sajnálni lehetett az
dicsőségnek glóriás fénye. előrelátható csufos kudarc miatt.

~~~~ h~r:;'~~~~o:~~;dna~ l .~n~j~. a~~rt~~gr~é~iS:~~:~~~:
könnyezzen az ég, hogy vitatkoz~s után,. m~genged~ék,

t I· legyen angyali ho- hogy mmt utoIso szam, szmte
e Jes k' "1 l' k'1 ' t versenyen lvn szerepe Jene .
zsánr:~val e VI ag~ - rr:er Gondolták: jó lesz közönség-
meguJltotta a feltamadast, csalogatónakaz excentrikus "ázsiai"
a Husvétot az Isten, az muzsika.
őrök igaz Isten! És a hangverseny napjáig sok

Har8Anyi PAl keserüséget kellett még lenyelni
esperes. Palatinuséknak. Vidám arccal mu-

____.~-~ togatott rájuk a párisi nép; ugy
tekintették őket, mint egy bohóc
társaságot; megkérdezték, hogy
puhitják otthon a nyereg alatt a
hust, hogy házakban laknak-e a
magyarok vagy sátrakban s hogy
az alföldi betyárok miatt nem
lenne-e veszedelmes elrándulni
Magyarországra egy kis kirándu
lásra. A tekintet, a szó, a leeresz
kedő vállveregetés mind csak azt
mutatta, hogy a népek söpredé
kének tartják odakint a magyart.
Már az utcára sem igen mertek
kimenni. Féltek, hogy vagy sirva
fakadnak, vagy- megvernek valakit.

Megkezdődtek a versenyek. Min
den nemzet kiküldötíei szinte ki
vétel nélkül a nemzeti jeIIegü zene
legkiválóbb alkotásait mutatták be.
Minden zenekar felvonulásánál ko
moly, frakkos urak léptek a pó
diumra a csudás precizitással ad
ták elő a szebbnél-szebb darabo
kat. Minden szám után volt taps,
lelkesedés, elismerés bőven. A
zeneértők össze-összenéztek, mert
nem tudták, kinek is juttassák a
babért. Az utolsó számot egy 200
tagu francia zenekar adta. Volt
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Óvakodjunk az ál
gépügynököktől.

nek elégedve az est sikerével.
A programm befejezése

után tánc következett reggelig
é:> örömmel jeg'yezzük fel, hogy
az estén tulnyomólag ffiélgyar
táncokat jártak a fiéltéllok s
ritkán került sor él pojácás
idegen táncokrél.

Spitz és Weiszberger Pista
kitünó konyhával, pompás
italokkal és figyelmes kiszol....
gálással járultak hozzá az est
kiváló sikeréhez.

Dicsérettel ke1l megemlékez
nünk végül Végh Béla papir
kereskedó ti ldozatkészségéróI,
aki a lampionokat és a terem
gyönyörü diszitését dijmente
sen bocsájtotta rendelkezésre.

II

Egy nőről azt állitják
Hogy fiu.
Én nékem e kérdés
Nem talány
A mai nehéz időkben

Sok ember nem tudja:
Hogy fiu e vagy lány?

Krix...li.rax

A mai nehéz gazdasági időkben
különösképen kell ügyelni a falusi
gazdaembernek, hogy bevásár1á
saiban és gazdasági eszközeinek
beszerzésében ne üljön fel faluról
falura járó olyan ügynököknek,
akik füt-fát igérnek és ci végén a
megrendelt árura előleget felvéve,
a gazda sem a pénzét, sem a
megrendelt gépet soha többet nem
látja.

Ujabban ismételten az ilyen
csalóknak tömegei lepték el a fal
vakat, ahol a hiszékeny egyszerü
embereket becsapva, az amugy is
nehezen kereső gazdákat jelente
kenyen megkárositják.

A magyar falvak érdekeit min
dig szemelőtt tartó orszáaos in
tezmény, a Faluszövet~ég ~z uton
hivja fel a falusi gazdákat arra,
hogy a házaló es csábitó igére
tekkel kecsegtető gépügynököknek

.megrer:delést ne adjanak fel, kü
lönösen pedig ne irjanak alá a
község vezetőinek megkérdezése
nélkül sem megrendelőlevelet, sem
pedig akármilyen más kötelez
ményt, külöl).ösen pedig ne adja
nak előleget az igy eszközölt meg'"'
rendelésre.

Leghelyesebb, hogyha mező

gazdasági gépeket vagy más gaz
dasági eszközöket vásárolni szán
dékozó gazdák a Faluszövetség
hez fordulnak, mely tárgyilagosan,
minden üzleti szempont kizárásá
val megjelöli azokat a. beszerzési
forrásokat, melyek becsületesen
és megbizható módon szolgálják·
ki az egyszerü falusi embereket.

KŐNIGSTHAllMRÉNÉ
divatszalonjában, Gyomán.

ca, élmelyet háromszor kellett
megismételniök.

A táncban most egy kis pi...
henó következett s eZéllatt
Farkasinszky Imre kiváló zene""
karél huzta, él szebbnél-szebb
régi mag'Yélr nótákélt, Magyar
est volt ez minden ízében.

Következett Arany Rózsi
Faragó Ica magyar - kettóse.
Mint két ingó nádszál, hajla ...
dozott a gyönyörüséges két
virágszál s a közönség nem
tudott betelni, többször meg
ismételtette a kiváló táncpro
dukciót.

Remekül siki?rü!í a Mészáros
Erzsi és Teréz által bemutatott
csárdás is, amelyet addig tap
soltak, mig néhányszor meg
nem ismételte a két kitünő

táncosnó.
S mindeme sok szép között,

tündökló fénypontja volt az
estnek a palotás-tánc.

Tiz magyar ruhas, nemzeti
szallélgos, kokárdás fiatal pár
vonult fel él parkettre. Maga a
felvonulás is feledhetlen .szép
látvány voU: i i..íl még mikor a
tánc meg'kezdódött. " Az a
gyönyörü szép magYélf tánc,
élmelynek nem is lesz soha
párja ezen a világon. Mikor
összeveródnek a bakák s él

finom nói cipócskék tompa
koccanása eg-ybevegyül a ma
g'yar satkantyu büvösszélvu.
ritmikus pengésével ...

Remekül járták a palotást
Batári Lajos Schmidt Mariská
val, Király Sándor Domokos
Mariskával, Lakatos Sándor
Mészáros Terézzel, Kószegi
László Oláh Erzsikével, Pilc
József Culák Mariskával,
Szántai Lajos Mészáros Erzsi
kével, K. Szabó Mihály Ko...
vács Irmával, Tóth László Szi
lágyi I1onával, Varga István
Payer Mélgdával és Zölrl Ist""
van Kiss Piroskával.

Az egész est emelkedett
hanguléltban folyt le és sokan

.gratuláltak Molnár Oyulának,
aki a táncokat nemcsak bela...
nitotta, deéiz estélyen rendez
te is. Táncfanárnó és tanitvcí...
nyok kölcsönösen meg lehet...

a környék legolcsóbb és legelterjedtebb
hetilapjában a G Y O M A I U J S A G-ban.

HANGSZEREK! I
Huzóharmonikák Pengő; 6.75-től, - Hegedük 5.85-től,.

Klarinétok 10.60-tól, - Gitárok 14.75-t6I, Gitárcilerák
13.20-íÓI, Beszélőgépék 28 pengőíőI. stb. stb.

Közvetlen szállitás a gyártiÍsi forrástól 114.000 elismeré5
levél! Külön magyar osztály! Kérje levelező lapon
(melyre 16 filléres bélyeg ragasztandó I) Képes f<Sár-

jegyzékUnket, melyet dijmentesen küldünk.
Meinel és Herold. ha.ngszergyár.

Klingen-tha.l 41. !izáxn.. {Szászország.}

HIRDESSEN

Régi szép, legendás tündér,
világba varázsolt vissza ben
nünket mult szombaton a Oyo
mai Jótékony Nóegylet azzal a
pompásan sikerült magyar
táncestéllyel, amelyet az uri
kaszinóban rendezett.

Meg kellett dobbannia min,
den magyar szivnek, mikor
me~szóla1tak az Imre primás
lágyan szóló hegedüjén a
gyönyörü, andalitó, majd vért...
forraló tüzes magyar nó"ták és
felvonult a leventék és festóien
szép magyar ruhás leányok
serege s táncra perdü1ve, el...
feledhetIen, minden érzéket 112
bilincseló látványt szereztek
a szemnek.

Az estély e<sti 7 órakor kez
dódött lampionos menettel,
amelyet a gyomai leventék
rendeztek.

Nyolc óra után megtelt .az
mi kaszinó óriási terme lelkes
közönséggel. Egyszerre meg...
szólaltak a Rákóczi-induló
vértforraló akkordjai és a kör...
nyék nemesen egyszerü, feke'
te magyar ruhás vitéuivel az
élén bevonult a magyar... tánco...
kat bemutató levente-sereg,
Minden sastollas levente kar...
ján egy-egy gyönyörü virág...
szál, községűnk legszebb lá...
nyai és legkiválóbb táncosnói
nemzeti szinü s.zal/agokkal
ékesített magyar viseletben.

Istenem! De szép, de fensé
ges látvány volt ez t ...

Most jött elsónek a levente
tánc. Oyönyörüen járták: ifj.
Debreceni Endre Mészáros
Terézzel, ifj. Biró Benedek
Oláh Erzsikével, Csapó Oer...
gely Oláh Rózsikával, Imre
István Schmidt Mariskával,
Lakatos Sándor Kiss Juliská...
val, Meg-yeri István Kiss Ró....
zsikával, Szilágyi Kálmán Do
mokos Mariskával, Oláh Ká...
roly Payer Magdával és Oláh
Lajos Czulák Matilddal.

. Ezután szólá-tánc következett.
A két Mészáros nóvér: Teréz
és Erzsike mutatták be. Oyö'"
nyörü látványt nyujtott a két
szép fiatal lányka remek tán...

I

**

A korom, mint
-féregirtószer.

A takaréktüzhely, kályhacső és
kéményből kitakaritott korom, fér
geket elüző és pusztitó hatása
sokszor nagyobb mérvü, mint a
kereskedelmi forgalomba hozott
u.n. féregirtószerek, dacára annak,
hogy ingyen áll a gazda rendel
kezésére.

A földi bolhák irtására a ko
romnál alig van jobb szer. Ha
reggel, amidőn a bolhák -által
megszállt növények harmatosak,
utóbbiakat korommal. behintjük, a
viz kioldja a korom keserü izU
anyagát; s a növényeket ezzel
bevonva, a bolhák számára élvez
hetetlenné teszi.

A levelészek ellen is jó szol
gálatot tesz a korom, de miután
a levelészek viasz szerü, édes izU
agyaggal vonják be a leveleket,
amelyhez rosszul tapad a korom,
szappano~ vizbe 10 - 1 arány
ban keverjük a kormot és ezzel
fecskendezzük be a levelészek
tartózkodási helyét, arra ügyelve,
hogy a levelek hátlapja is bekor
mozódjon. A lepkék is idegenked
nak a koromszagtól.

A káposztát is megmenthetjük
a káposzta özöndéktől, ha lepké
inek röpködési idejében a káposz
tát négy rész korom és négy rész
konyhasóból álló keverékkel be
hintjük, amely esetben az özön-
dék nem rakja bele petéit.

Emberi élvezetre nem teszi ez
a káposztát kevésbé használhatóvá,
mert a korom nem hatol a fej
belsejébe, de kölönben is őszig

lemossa az eső.

*Kormos üvegen át azonban ezt
is megteheted. A gyermekek, meg
a vad népek, hisz ők is gyermek
korukat élik, szeretik a szines
üvegcserepeket. Gyüjtik. Az ő sze
mükben ez is érték. Érdekes, hogy
a müvelt emberek közül is -szá
mosan tartanak egész raktárra való
pápaszemet. Pedig nem is. fájós
szemUek. Van nekik készenlétben
vörös, fehér, zöld, fekete, sárga,
rózsaszinü. Hogy tudják ők ezt
válogatni, azt látni, maga merő

gyönyörűség. Nincs a világon
olyan varázsló, ki a billiárdgolyót
mekegő kecskegidává gyorsabban
tudná átváltoztatni, mintahogy pél
dául a vörös pápaszemet fehérre
átváltották némelyek. Az azonban
kétségtelen, hogy a szép, az igaz,
szép és igaz marad bárminő üve
gen is. nézed. És ez is életcél:
kutatni a szépet, amely mara
dandó és örökkévaló.

(ji kalapujdonságok, kalapdiszek
........'''''"'__ x' - ~ ..I

A nöegylet magyar
táncestélye II

lyögnei<, mint templomból kivo
liuló ünneplő szüzek, nyomukban
hosszuléptü biborpalástos _papok;
majd ciclopsz mühelyben izzó va
sak fénye tobzódik, mig végre fel
kél a nap, melybe szemed bele
nem tekinthet.
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.Szenzációs a hir
S mindig nagyobbra nő :
Budapesten felbukkant
Az üvegszemU jósnö!

Nó ! - mondok szeliden
Ezt én is megpróbálom
.Még ha kinevetnek
jiü:t sem igen bánom.

Mert nagyon szeretnék
Sok mindent megtudni:
Például hogy Bleier Manó
Tud-e versenyt futni?

.\

LeszáU-e inár végre
A boroknak ára?
Lesz-e tiszta járdánk
Végre-valahára?

Agglegény-adóra
Kerül-e a sor?
Lesz-e a zsebemben
Párszáz pengő olykor? ,

Szeretnék megtudni
Nagyon sok-sok, mindent
Szerencse csillagom
Hej! mikor lesz már fent?

De legjobban mégis
Azt szeretném tudni
S e fölött szeretnék
Nyugodtan aludni:

ÜvegszemU jósnő!
Szépen arra kérlek:
Jósold meg őszintén:

Hihetek-e néked?
T

IL
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WagDerné.

&8

Filmszinház.
Gyomán:

Betűrejtvények

Özv. Pap Zsigmondnénak két tehén
járása. disznóiárással nyári haszná
latra kiadó. Értekezni lehet 644 ház
szám alatt. '

"Az uj Dubarry!' cimü 12
felvonásos filmregényt mutatja
be f. hó 17...én, husvét vasár...
napjá.n az Apolló filmszinház.

f o!yó hÓ 18-án husvét hét...
főjén "A prágai diák" cimü
10 felvonásos miszlikus dráma
kerül szinre, Conrad Veidt,
Werner Crauss, és Eszterházy
Ágnes főszereplésével.

Rejtvény Dl.egfejté§J.
A Gyomai Ujság 15. számában
megjelent rejlvényeink helyes
megfejtése:

Nem fejtette meg senki.

A helyes megfejtőkközött

hetenkint két értékes SZép6
irodalmi könyvet sorsolunk ki.

Beküldési határidő április
hó 20-án estig.

Kisorsolt nevét jövő heti szá...
munkban közöljüle

1.

Mi még azt sem látjuk meg
sokan, ha a gyermek egy ná...
lánál nagyobb kannát cipel
tele vizzel: Csak a ferde vállu
és csenevész és korán elhaló
fiatalságoIl csodálkozunk.

Többet törődjünk I1!i is a
gyermekkel. Ne a magunk
idejétmult elavult nézetei sze...
rinthanem hallgassunk okos
és jóakaró emberek tanácsára.
És legf6képen hagyjuk a gyer...
meket sokáig gyereknek lenni.
Ne legyen ketrec a világ neki
és a nagyok ne rendőrök,

hanem megértő és szerető

pajtások legyenek.
Igy a gyermekkel való fog...

lalkozás nem bosszuság és
teher, de a friss és tiszta örö
mök forrása lehet.

OLAJOS LAJOS bornagykereskedöné! Gyomán

a kitűnő minoségU TISZAViDÉKI siller bor literje

1 pengéS 40 fiHIér, a piros bor literje 1 pengő 60

fillér, a vörös boriiterje 1 pengo SO fillér és csak

ZÁRT EDÉNYEKBEN KAPHATÓ ÉS VIHETŐ KI.

Asszonyoknak.

•••
Ünnepi Istentiszteletek. A

református t e m p lom b a n
április 17-én Husvét elsőnap...
ján d. e. fél 9 órakor predikál
Répás Pál lelkész, ágendázik
Harsányi Pál esperes, ünnep
másodnapján délelőtt predikál
Nagy György János legatus.

A gyomai r. káth. templom...
ban tartandó husvéti szertar
tások időrenbje. Nagyszom...
baton r e g g e l 8 ó ri!'"
kor füz, viz és husvéli gyertya
szentelés, este 6 órakor feltá
madási körmenet. Husvétvasár
nap és hétfón reggel 9 órakor
szt. misék, s mindket ünnep'"
nap d. u. 3 órakor vecsernye,
illetve Iytánia.
. A gyomai ág. h. ev. egyhé1z;

ban Nagyszombaton d. lJ.

2 órakor könyörgés német
nyelven. Husvét vasármxpján
d. e. 9 órakor, d. u. 2 órakor
ünnepi istentiszteletek német
nyelven. Husvét hétfőjén reg
gel 8 órakor Urvacsora osz
tás magyar nyelven: 9 órakor
istentisztelet magyar nyelven.
Délután 2 órakor, könyörgés
német nyelven. Az összes funk
ciókat feiler Ernő lelkész végzi.

Tisztelt munkatársainknak és
olvasóinknak boldog husvéti

MAR 15 LITER VÉTELÉNÉL IS ÁRKEDVEZMÉNYI Unnepeket'kivánunk•
-&It ,'tMMM' ed. ,

Azt mondják, századunk a
gyermek százada. És valóban,
mentül nyugatabbra megyünk,
annál inkább feltünik, hogy a
felnőttek érdeklődése, tö.rődése,

szeretete a gyermek felé irá;
nyu!. Nem elkésett szentimen
tálizmus ez a mai reális szá
zadunkban. A gyermekkel va
ló foglalkozás nagyon jó be:
fektetés. Épugy meghozza. a
termését, mint egy jól meg
munkált föld. Az egyénnek ép...
ugy, mint a nemzetnek~ Na
gyon valószinü, hogy francia ...
ország ezért imádja ugy a
gyereket, azaz imádná, ha
volna elég belőle. És Ameri:
káról igazán nem tehetjük fel,
hogy érzelg'ős. Mégis náluk a
pénz után a gyermek a leg'na
gyobb ur!

A modern emher rájött, hogy
a közeljövő a gyermek kezé...
ben van, Ök csinálják a hol
nap politikáját, gazdaságát tu
dományát, müvészetét. Aho...
gyan 9lakitiuk a gyermeket,
olyan lesz a jövő. A gyermek
érték mondják Nyugaton és
ostoba, aki elkallódni hagyja.

Amerikában gyermekheteket
rendeznek. Ilyenkor a gyere...
kek felügyelet mellett részt
vesznek a közigazgefás, köz
lekedés: oktafás~s/b'. vezetésé
ben. Nem egy tehetség tünik
fel igy s nem egy jó tanácsoi
ad a gyermek szabad és
egészséges gondolkozása. a
nagyoknak.felvonulások, sport,
kirándulás feiezi be a gyer...
mek...hetet.

A gyermekek eldorádója
azonban Japán. Ott minden
ünnep a gyerekek kedvéilrt
van. A család élete a gyermek
körm forog. A japán mamM
nem látni nyilvános helyen
soha, mig a gyermeke iskolás
korát el nem érte. Lehetetlen...
nek tartanák a kicsikét magára
VClgy idegenre hagyni. Mindcn
gyereknek van madÉ.rkája, kis
gyümölcsfája és sok papir:
massé játékja.

A legnagyobb nyugaJi viIág
városok bihetetlen forgalmu ut
cáiban ha a rendőr éles szeme
felfedez egy átkelő gyerekko
csit, vagy bicikiin kiránduló BAYER-féle aspirin-tabletták
gyerekeket, a forgalom mcgáll világhirüek s minden
a gyermek' az elsó.fejfájást elmulasztanak

~A~~~fi~~ft~~~~~ft~fift~~ftftft~fiftRAAfifiA

HUSVÉTONNEPÉN CSAK VÖRÖS BORT IGYUNKI
~;if#i\\I1kll~ijt"~'1IiíiQimW~.iWH'WWMiW~P8Mi!!htfiiJN

Gyoma község
képviselőtestületé-=

nek közgyülése.
Gyoma község képviselő

testülete e hó 9~iki rendkivüli
közgyülése kimondotta akon...
dorosi, mezőberényi és mező~
turi vicinális utaknak 3~5 ki...
lóméter hosszban való kiépi...
tését. Eme utépítés által egy
régi közóhaj megy teljese...
désbe.

Jónás Károly gyomai végre...
hajtó iemondott állásáról, amit
a községi képviselőtestületi

közgyülés tudomásul' vett. Majd
a második mozi felállításának
kérdésével foglalkozott a köz...
gyülés, miután a község Ja
kosságáoé1k létszámánál és a
fokozatos kulturális fenődé~é""

nél fogva egy második mozi
fentállását is biztosítani .tudja.

Azt mondják...
Azt mondják, hogy azok a fér

fiak szeretnek leginkább a kaszi
nókban eltanyázni, akiknek nincs
otthonunk. )1

Én azt hiszem mégjobban sze
retnek azok, akiknek van ottho
nak ...

* H{
Azt mondják, rettenetes az, ha

azt kell megcsókolnank, akit nem
szeretlink ...

Szerintem még rettenetesebb,
ha nem csókolhatjak azt, akit
Szeretnénk.

*
Azt mondják: az elmebaj vá

lási ok.
. Én agy gondolom, hogy inkább:

házassági ok.

A Marz-féle
kaszinóból.

Marz Miska panaszkodik:
- Hiába! Az asszonyokkal az

ember sehogysem tud tisztába
jönni. A feleségehz tegnap f~te

veszekszik velem, hogy sokat Kol
tök! Ma reggel meg azon jajgat,
hogy a tyuk keveset költ! . '

Hát lehet egy asszonyon ellga
zadni? ...

Békésmegye_
közgyülése.

Békésvármeg'ye törvényhö
tósági bizottsága e hó 12~én

rövid egyórás g'yülést tartott.
Dr. Kovacsics Dezső főispán

kegyelefes, me!eghangu be;
szédben emlékezett meg a
most elhunyt Prohászka püs
pökről, majd il főispán indii~

ványára táviratilag üdvözölte a
közgyülés gróf Bethlen István
miniszferelnököt nagy külföldi
politikai sikere alkalmából.

Kimondta a gyülés a vár",
megyeháza bővitésének szük
ségét. A munkálatokat még ez
évben be is akarják fejezni.._-----
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Ang-yai a teIDpioIDban.
Csak figyelj rám, égi szónak
Édes, kicsi hallgatója!
Szivecskédnek boldog álmát
Minda sírig Isten ója!
Tiszta lelked kék csillagja
Sugároz ránk szép világot . ..
6h ha tudnád, hogy az üdvöt
Nékem is te prédikálod!

Nem ért, nem tud semmit abból,
Mire figyel mozdulat/an',
Hogy' tudná? Csak álmodik még,
A mi benne halhatatlan.
Mégis én -' hadd valljam ezt meg! 
Csak hozzája prédikálok:
Mert e gyermek, hű szeméve~

Puszta földön égi zálog!

6h de hányan érzik, tudják . ..
A fagyos sziv még sem olvad.
Boldog, csak ha menyet, üdvöt
Büntetlenül káromolhat.
Nézd, hogy eltakarja vétkét
Képmutatás fátyolával!
Áhitatát mért hazudja?
Hisz' hazugság, a mi rávall.

Még alig hogy hároméves
És szemében mennyi lélek!
Kék tükrében meny világol,
Míg a titkokról beszélek.
Aberezgő fénysugárka
Aranyát fürfjére ejti.
Édes, tiszta angyalarczát
Rám függeszti s ott felejti.

Prédikálok . . . Áhitattal
Mind a hivek rám figyelnek.
Szemmel rajtam, szóra szót vár
Az aggastyán és a gyermek.
Míg az Ige szent hatalma
Sebet gyógyit, betakargat:
Piczi lányka, anyja mellett,
Nagy. komolyan figyel, hallgat.

Hadd olvasok szemfüzedben,
Gyuljon a szó lángra nála!
Hogy' tanitasz ! Fényes arczod
A szeretet bibliája.
Templom ez még! Vagy szemednek
Sugarán a menybe szálltariz ?
A te arczod minden arczon ...
Angyaloknak prédikáltam?

CSÉCSI IMRE.
fef. lelkész, Arad..........-..................~~~

Esetek. is; neked adom a képet ötven rendelni s a magyarázgatás he- mondja meg Mester, hogy kezdjek
aranyért. " lyett elővett egy darab papirost, hozzá. "

Frigyes Vilmos német csaszar Bizony PoeInitznek hosszu or- lerajzolta a gombát s azt mutatta "Ráér még arra, édes fiam,
nagyon szeretett festegetni. Egyik ral le kellett gubázni az 50 ara- meg az ételhordónak.A pincér hiszen még elég fiatal. "
udvaronca, báró Poelnitz, egyszer nyat. * * bólogatott, hogy érti a kivánsá- "Hát a mester nem komponált
majdnem elájult a gyönyörüségfól '* got s néhány perc mulva diadal- e már 13 éves korában?"
egyik ujabb mázolmány láttára. Azt kérdik a gyerektől a vizs- mas arccal rohant vissza, kezé- "Az igaz. De látja, én nem is
Frigyes meg is kérdezte tőle, gán: ben egy esernyővel. kérdeztem ám senkitől, hogyan
hogy mit gondol, mennyiért le- "Hogy lehet megismerni a mér- '* '" '* kezdjek hozzá!"
hetne a képet eladni egy képke- ges gombát?" A hires zeneszerzőhőz, Beeth()- >I< * *
reskedésben. "Az ember megeszi és - az- venhez, - akinek centennáriumát Doktorok egymás közt:

"Felség ! A kép értéke felbe- tán vár." most ünnepli az egész világ, - "Na, kedves Kollégám, maga
* '*csülhetetlen. Bárki gondolkozás * elvittek egy 13 éves fiut, hogy befütött nekem, mighelyettesitett. "

nélkül adna érte száz aranyat" A hires francia Ira, Dumas, megbiráltassák zenetudását. A "Hogy-hogy?"
_ felelte Poelnitz. Németországban utazott. Németül Mester mondott is pdr udvarias "Rábizom a befegemet, akit már

»Nézz csak, Poelnitz, " - mondta nem tudott s igy sokszor nehezen szót, mire a fiatal órids vérszemet . évek óta ápolok s maga meggyó-
a császár, ....:... "én szeretlek téged, tudta magát megértetni. Egy ven- kapott és meg..kérdezte: , gyitja egy hónap alatt I" .
köszönöm a következő birálatot déglóben egyszer gombát akart "Nagyon szeretnék komponálni; =--:..
~fiA~RR"ftRRARRRRRfiRRRRRRRRRnftRRRRRRRRRRRRRRRRRRR""R"RRRR"RRRRRRRR"""RR"RRR"""R"RRR"RRR"RRRRR""RRRRRRR"

TÁRCA
Kinek kuruttyoJnak?

Ir-!:a: Dr. MOLNÁR IMRE

(Utánnyomás tilos.)

- Teréz' .. , Teréz l ...
- Parancsol valamit a plébá-

nos ur?
- Hozzon csak ki hamar egy

gyufaiskátulát l
- Azonnal ...
Pár pillanat mulva öreges siet

séggel botorkált le a fehérre me
szelt tornác kikoptatott téglalép
csőin az öreg papgazdasszony,
kezében egy üres gyufadobozzals
csakhamar eltünt a kert eleven
sövénye mögött.

- Jaj, lelkem plébános ur, tán
csak nem tücsköt fogot megint?

- De biz azt.
- Ej, ugyan miért nem hagyja

itt kint a kertben azt az ártatlan
jószágot? Nem marad az meg
ugysem a szobában.

- Nem ám egyedül, de ma
kettötfogtam. Párostul majd csak
bentmaradnak, meg aztán szénát
is, meg friss lóherét is viszünk be
neldk.

- Ej mán no l A plébános ur
mindig bekeveri a szobát ílyen
gizgazokkal ! Hogy tartsunk aztán
ott rendet. A Rózsi nem győzi ke
rülgetni azt a sok nebántsd sze
metet.

- Jól van no, ne prézsmitáljon,
hanem adja ide azt az iskátulát.

- Hát iszen adom, azért hoztam
le, de tessék már mondani plébá
nos ur, mit szeret ezen a hangos
bogáran. .

- Mit-e? Hát éppen azt, hogy
hangos~

- Ó, hát akkor a békákat mért
nem szereti az ablaka alatt? Azok
csak elég hangosak ?

- Mert ahogy a tücskök rám
csiripelik az álmot, a békák ki
kurutyolják a szememből.

- Engedeimet rusnya féreg a
mind a kettő ...

- No-no, a béka igen, de a
tücsök az más.

- Kellene is már azok ellen a
békák ellen valamit tenni. Amióta
az uj artézi kut vizét itt vezetik el
a plébánia alatt, nincs nyugta az
embernek éjjel. Esős időben meg
annyi a kis béka a· járdán, hogy
már lépni sem mer az ember, mert
fél, hogy rátapos egyre. A mult-

kor is a Kozmánét majd a nyC;l
valya törte, hogy elgázolt egyet.

- Jól van no, de hát mit csi
náljon az ember? Ha az utca erre
lejt, muszáj itt· vezetni az árkot.
Amerre az árok mén, arra folyik
a viz, ahun meg viz van, ott meg
terem a béka.

- Jaj, hát nem is az a baj,
plebános ur, hogy a viz erre folyik,
mert az meg jÓ is - nem kell
öntözőVÍzért messzire mami. Csak
a béka a baj. De azt meg csak
ki lehetne pusztitani valahogy.

- Hova gondol már megint
ilyen szamárságot? Isten teremt
ményeit nem szabad csak ugy ok
nélkül pusztitani.

- Nem is kellene azt megölni
plébános ur, csak kifogdosni, oszt
elvinni máshova.

- Jól van no, majd meglátjuk.
Most meg siessen az ebéddel, mert
kettőkor temetésem van, háromra
meg már az iskolába megyek.

Teréz néne elültetvén régtől fő

zött haditervét a gyülölt éjjeli
hangversenyezők ellen, megelé
gedetten tOPQgott vissza birodal
mába a lábasok, kanalak s egyéb
főzőszerszámok közé.. Rózsa plé
bános ur pedig igérete szerint

törte a fejét a továbbiakon. Nem
is olyan bolondság, amit ez a.
Teréz mondott. Ki kell fogni a
békákat s elvinni máshova...
Egyszeriben készen volt az elvi
döntéssel. Most már csak a rész
letek volnának hátra - igen ám,
de épp itt a bökkenő. Ki szedje
össze őket '( Telt az idő ebédig,
csak nem jött rá, mitévő legyen?
Ó csak nem vadászhat az árok
parton! Teréz néne sem arravaló.
Rozinak meg egyéb dolga .van.
Mindhiába keresett megoldást, nem
talált. Ez bosszantotta, különben
is a gondolkozás mindig ingerlé
kennyé tette.

Az ebédnél Rozi szolgál fel.
- Jaj, ténsasszony kérem,

szaladt ki ijedten a konyhába 
nem tudom, miért haragszik a
plébános ur, pedig nem is készül
prédikációra. A leves forró volt
neki, a hus kemény, a főzelék meg
sótalan. Majd a fejemhez vágta.

- Eredj mán te ijedős! Ne
félj, nem harapják le az orrod, 
csititotta Terézia asszonya lányt,
befelé pedig mosolygott. Jól tudta
Ő, hogy most a békák ugrálnak a
főur fejében.

A kántor kikapott, mert késett
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eső, akkor szép lesz a vetés és a
tehenek jól tejelnek.

Persie megvannak az eladó le
áJ:lyoknak is a maguk babonái.
Osszegyillnek nagyszombaton 8-an
lO-en és -annyi tányér zsiros ga
luskát késziz'enek, ahányan vannak
Egy éhes macskát rábocsátanak a'
galuskára. Akiét először megkapja
a macska, az férjhez megy még
abban az évben.

Nagyszombaton, niikor a ha
rangok megszólalnak, sok lány
megmosdik, ne legyen szeplős. Van
olyan is, aki a templomi szentelt
vizzel törli végig az arcát e na
pon és azt reméli, hogy elmulik
tőle a szeplője.

MegszÓlalt a lator.
Nyomoruságok viharában,
Elcsendesülő alkonyaton,
Fönn a Kálvárián, lelkemben,
Megszólalt a másik lator.

Ezeréves, marcona arcát,
A szomoru Krisztusra vetette,
Bünvádak - lepte, nehéz lelkét,
Szemein át, égő kin ette. .

"Ezredek felületessége
Aggatja rám a vétkek mázsáját,
S nem akad pilla, mely lelkemen
Fürkészne az életbe át.

Milliók huzzák izmaimat,
Kik mind, eszegeken fesziilünk,
S mereven megy mellettünk az idő,
Salakot tetéz csak felettünk.

Tenyeremben e szeg: az élet!
Nem sirt még föl a vétkek kinja,
Átkok aggatva lábaimon,
S alélt izomzatomnem birja.

Cafattá hasad véres tenyerem,
S ha aszegekről leszakadna,
Eltépődnék kinom ereje,
S megbocsájtás sohsem fakadna,

Vért vonszolnak ajkamról a szavak,
Az enyhület jár Isten véled? ! ! l
Föiememelte Krisztusra fejét,
S szemeiböl rásirt az élet.

zérlete alatt, akik a buzgalom
emelése érdekében féltucatjáért fi

'zettek egy krajcárt.
Az öreg pap megelégedetten ült

a vacsorához. A leves éppen elég
forró volt, hust porhanyónak, a
főzeléket éppen a legizletesebbnek
találta s boldogan tért nyugovóra.
Másnap reggel még' mise előtt

kifizetett az első békaszállitmány
ért majd egy foritot. Pár nap
mulva alig volt béka az árokban
s már-már mi sem zavarta 
hacsak a tücskök nem - a plé
bánia csendjét.

Egy hét mulva egyik méla nyári
estén hazafelé ballagtában két
gyermeket lát az öreg paq az árok
mentén buzgólkodnL Ahogy a ho
mályból kiveszi,kosárforma van
mellettük, abba bele-:-belenyulnak,
majd a vizbe eresztgetnek valamit.
Megszólal .az egyik:

- Jaj, ha jön valaki s meg
lát ; ..

- Eridj má, te szamár, - hát
ha nem eresztjük vissza ezeket a
a friss békákat, mit fogunk, ki
holnap a plébános urnak?

Hostar-

- Önnek igaza lehet - felelte
.nyugodtan Napoleon. ---; Mindenki
annak az elnyerésifért harcol, .
amije éppen nit;cs.

'Nagyhét babonái.
A nagyhét egyes naptaihoz kü

lön-külön babonák fűződnek. A
székely azt tartja, hogy ha nagy
szerdán tüzüt. ki valahol, azt
gonosz lelkek gyujtják meg, mert
e napon egész hatalmukat kifejt
hetiIe. Ha égi háboru van e na
pon, az egész év. terméketlen lesz.

Sok helyt a legény nagypénte
ken denevérljog, azt egy uj csu
porba zárja és a jöldbe ássa.
Nagyszombaton, föltámadáshoz
való harangozáskor kiássa a fa
zekai és összetöri. Ha ebből egy

. cserépdarabot valamelyik leánynak
a szoknyájára dob, az szerelmes
lesz bele.

A nagyhét ételeinekis megvan
a maguk jelentőségilk. Efizerint
ha az ember nagycsütörtökön
zöldséget eszik, akkor egész éven
át egészséges marad. Számos he
lyen e napon a marháknak is zöld
gallyat adnak enn4 hogy.beteg
ség ne érje őket.

Másutt 'azt tartják, hogye,nap
tól egészen husvétig nem jó lova
kat takaritan4 ,mert egész éven át
soványak lesznek.

Néhol nagypénteken első kerep
lésre megrázzák a gyümölcsfákat,
hogy bő termés legye'!. Némely

. vidéken e napon vetik a mákol
.• és tisztitják a méheket.' Azt tart-
ják, hogy ha e· napon esik az

A gyermekek, erezve, hogy itt
ugyis hiábavaló minden tagadás,
sőt az Őszinteség még' érdem
számba is mehet, simán. vall"ottak:
-' Békát fogtunk.
- Aztán mit akartatok vele, he?
- El akartuk vinni . . .. . -:

AJ., öreg. pap, mint akinek titkos
gondolatát talá!t~k kihitiele'n köz-
bevágott:. .
~ Nagyon jól van. Hát csak

fogjátok ki a többit is, de meg
ölni nem szabad őket. Hanem vi
gyétek ki valamennyit a rétre.
Minden. kifogott békáért kaptok
egy krajcárt. ,

Felragyogott a két imposztor
szeme:

- Igenis, pl.ébános ur! .
~ No jól van, elmehettek.
A nebulók nem vártak több

. biztatást, hanem boldogan ,s a le
hető leggyorsabban elrobogtak.

A kántor csak ámult s kérdő

tekintetére a pap megadta a rövid
magyarázatot :

-:- Mindig felkuruttyolnak leg
jobb álmomból a haszontalanok,
hadd szabaduljak meg tőlük.

Est~re már egész gyermekregi
ment fogta' a békát az árokparton
a két rerpényteljes kántorfiu ve-

Mi a cé1irányo~abb ?
Lasker, a jeles német >szónok

még tanulókorában össieszólal
kozott egy horihorgostársával.

- Ha nem hallgat - mondta
az óriás a kis, vézna LaskerJiek

.- ugy mindjárt a zsebembe du
goin.

- Eh! - viszonzá Lasker 
jobb les.z, ha a fejébe dug, ott
több. hely van.

Csak praktikusan.
A régi vándorszinéSZ világban

az ujonnari szerződtetett' drámai
hős megkérdezte adirektortól :

- Hol van itt a sugólyuk?
.Az igazgatókidűllesztettmellel

büszkén felelte:
- Ná/Ullk nem létezik sugó

lyuk! Ha mégis netalán elakad,
gyujtson rá egy népszerű nótára;

Az idők jele.
Valaki megjegyzi a társaság

ban:
~ Érdekes, hogy ez ,a Pacs

.maghy festö három év előtt 'min
dig csendéletet festett, aióta pedig
folytonosan csataképeketállit ki.

- Igen, igen - feleli egy jól
,értesült - éppen három éve, hogy
megnösült és ,együtt lakik az
anyósával.

Elmés válasz.
Abban az' időben, amikor még

a Nagy Napoleon mégcsak füzér
hadnagy volt, egy külföldi tiszttel
való beszélgetés során' az idegen
tiszt igy szólt:

:- Az' én honfitarsaim tisztán
dicsőségért harcolnak, migafran
dák egyedilla pénzért.

Zeneköltők szol(ásai.

Auberről beszélik, hogy legszebb
dallamait lovagolva költötte s hogy
nem volt képes három napnál'to
vább távol maradni Páristól. 
Adam állitólag mindig ágyban
fekve s macskákkal játszva ké
szitette müveit. -Dorrizetti uta
zás kozben rendesen aludt s a
természet szépségei iránt nem birt
senni fogékonysággal. - Haydu
karszékbe dőlve s az eget bámulva
költött. - Mozart a maga gon
dolatait Homer, Dante és Petrarca
müveiből meritette, mig végül
Verdiről azt mondják, hogy Sha
kespeare; Goethe, Schiller és Hu
gó' Viktor' kölfeményéiből vetté lel..,
kesülését.

>

Apró történetek a.
multból és jelenből.

Hideg· zuh:any.

X vidéki városkában egy fő

városi iró szindanlbját mutatták
be. Az iró maga is megjelent a
premiéren és előadás után igy
szólt a velé vacsorázó helybeli
lapszerkesztffhöz:

- Vette észre, szerkesztő ur,
hogy drámám utolsó felvonásá
nak végén mennyire frappirozva
volt a közönség? Valósággal ha
lálos csend uralkodott a nézőtéren.

- Óh, kérem - felelte mo
solyogva az ujságiró - ez· ná;..
lunk minden estel bármely. dardb
nál igy van. Ugyanis ebben az
időben a közönség azt figyef4
nem jön-e még az utolsó ló
vonat ...

öt percet. tően megdöbbentette a . két kis
- Persze, magát' se lehet az ősfoglalkozát - de csak egy pil

as:z;taltól .fölszippantani, amig bort . lanaJra. A következőkben fölcsil
lát! lant előttük a szabadulás egyen,en

A gyászolók kikaptak, mért si- lehetŐsége: most valahogy Cl
ratják az;t a. nyolcvanhárom. esz- osonni s napszálltáig haza se
ten4Ö.s halottat olyan hangosan. menni. Akkorára apjuk ugyis el-

KHcapott a borbély, aki szeren- felejkezik a bor mellett mindenről
csétle:nségére éppen szembe jött s megvalósithatják, azt; ami jelen
veUne te,lpeté.sröI visszajQvet, mért vadaszatuknak is ~égsö.célja volt,
nem. j~tfd~lelőtt borQtválni, most . tudniillik a békák meghonositását
már, riiara4hat, ahun van. a kántorlak . kerekes kutjában.

8:ikapQtt a.lev:élhqrdő, mért nem . Evégből óvatosan zsebre akarták
hQ,2;oft }J0st~f délben. . csusztatni az ösnek kiszemelt te-
V~re' a; fötéxre értek a kántor-'- lepit~si alanyt' s hangtalanul haza-

. ral,; aj.{jre rárrag.adt valami a plé- sompolyogni ~ .ám ekkor hamis
bánosingerlékenységéböl s aki . kásmosolygással utjukat állta az
épp ~ért véletlen haragra gyul- . öreg plébános. . .
ladt, amikor megl;í.tta, hogy két '- Jól van, no! Ne bántsa
kisebbik: fiél., békákél.t pécéz az ar- őket ,-- intette, le az indulatos apát.
téz;ikutleyeietp árkában. Épp 'aK:- . - Gyertek ide gyermekek.
kor rántottak. ki a vi~ből egy ter- A kántor értelmetlenül nézett a
m~tes ke<::.skebékát lendületes iv-:- papra, majd, vállat vont s," nem
ben.. " szólt egy szót se. A gyermekek

- Mit csjnáltok gazemberek? ! kelletlenül..k~zeledtek, azzal a ta
fel' .stentori' .. hangon, pasztalati .alapon kialakult meg-

en12~ed1{e tu4at alá, szorult fe-:- győzödéssel, hogy nem jó ugyan
..:..... Istenverte két a viharfészek közelében lenni, de

kutwJ,tekerg:öie! Nem takarodtok . hamár muszáj, legalább jól ö~
Novárjatok, majd szehuZ2;ák magu~at, a kisebb fe-

, dolga aléniának ! lü!et kevesebb kockázattal jár.
A kW1emetlen. bejelentés érthe- ~ M~t csináltatok, fiuk!
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Köszönetnyilvánitás.

Mindazoknak, kik felejthetetlen
édes apánk, illetve nagyapánk

végtisztességtételén megjelen
tek; megjelenésükkel és rész·
vétnyilvánitásukkal fájdalmun
!cat enyhiteni törekedtek; akik
Irásban fejezték ki részvétö
ket, továbbá nagytiszteletű
Harsányi Pál esperes és Ré
pás Pál ref. lelkész urak szi
veket megható és vigaszt
nyujtó szép beszédeikért ; Var
ga Kálmán ref. tanitó ur és a
Gyomai Dalárda lélekemelő
gyászénekeikért valamint akik
fogataikat rendelkezésünkre
bocsátani szivesek voltak, fo
gadják ezuton súvből jövő
hálás köszönetünket.

Gyoma, 1927. április 12.
A gyászoló család nevében:

SZÖKJE F:E1RE1\iC
ref. ig. tanító,

59" j. ......

kérdés.

az Unnepekil'e való kedvezés céljából nagypénteken, nagy.
szombaton, husvét vasárnap és hétfón m j n d e n k i n e k

". II.

Értesitem a n. é. közönséget és t. vendégei~et,hogy

kiválónak elismert jó böromat

Birónál

Tréfás

- literenkint 1. P. 28 f. (16.000K.-ért)
szolgálom ki. _

E:zuttal boidóg luasvéti Unnepeket kivánok.

Tisztelettel

Su.szter I§tvan.
I lj I

mondja fitymálva Móricka.
Az egy közönséges csalás. Ki
van irva, hogy első osztály és
csupa fapadok vannak benne ...

Hostar.
MeqhiUésnél. náthánál,

torokfájásnál, idegfájdalrnakná.l,
szaggatásnál naponta fél po
hár természetes "Ferenc Jó
zsef" keserüviz rendes gyo
mor- és bélmüködést biztosit.
Egyetemi orvostanárok véle...
ménye szerint él Ferenc Jó....
zsef viz hatása gyors, kelle...
mes és megbizható. Kapható
gyógyszertárakban, drogéri
€Ikban és füszerüzletekben.

Mi a killönbség a nő és a béka
között ?

- Semmi! Mindakettő sokat
kuruttyol és mindkettő fél a gó
lyától ...

~lll!!i!!II!!!!!IIH!!!II!!!!!Il!!I!!II!!!!!II!!!!!I!!!!!!II!!1!!II!!!!!I~!I!!lllli!!II!!lllil!!ll!II!!mIOJl!!l~~l!II!!ll!II!!l!!llm!l\l!!!!!llm!U!!II!IU~
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:: jtekepályal'~
=~ A Gyomai Ipartestlllet értesiti igen tisztelt ~
=~ tagjait és a nagyérdemü közönséget, hogy· ~

_:=:=-~_::-::.' uj t e k ce p á. l Y á j éi t lD.egnyitja. :~~.=;=.
_ A megnyitás h II S v é t e I s ö n a. Ji j Ja. n ==
~: KUGLIVERSENN)lEL ~=
~~ . lesz-egybekötve. A dij egy szép husvéti bárány. ~-
~-::.- - - ~- -. ~
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.ISirkoszoruk míívirágokból
~.. ..' .~

tenletéshez szükséges
JI~+lI k kIDUYJ.rag (:§o ro

GYOMAI UJSÁG

A nagy távolság.

A tanitó felteszi a kérdést
harmadosztályos nebulóknak "

- Ki tudná megmondani, me
lyik város van legmesszebb tőliink ?

Kukac Pista a két ujja billeg
tetésével jelentkezik.

- No halljuk Pista! - mondja
a tanító.

- Vác! - szól Pista bátran
- Azért, mert apám már más-

fél éve odament és még mindig
nem jött vissza ...

Csalás.
Mórickát beiratják a falusi ke

resztény iskola első osztályába.
Mikor a legelső előadásról haza~

jön, a 'mama rögtön érdeklődik.

- No Mórickám, hát hogy
tetszett az iskola?
~ Hadd el mámikám! -

Tréfás esetek.

Ujbékéltetö bizottság~ Az
iparosság körében. a munka
adók és munkások közötti
differenciákcrt intéző békéltető

bizottságat az iparhatóság
egészen ujból fogja megszer...
vezní.

Fejlődik a Révlapos. Ha
majd kiépül. égyik legszebb
része lesz Gyomának a Rév
lapos, ahol szép kis lakóhéÍ
zakat épitenek majdan az oda
telepített házhelyesek. Csinos,
igen izléses lakóház építésé'"
vel kezdte meg- az épitkezési
akciót brassoi Greising József
telekkönyvvezető, aki őszre

már be is akar költözni uj
tuskulánumába. Községünk fej ...
lődése megkivánja. hogy az ő

példáján felbuzdulva. a többi
házhelyesek is mielőbb hozzá
fogjanak az épiikezéshez.

A husvéti footballprogramm.
Érdekl2snek igérkezik vö'3árnap
a Ztigló S E ez a játékképes
ségü, budapesti elsőosztályu

amatól' csapat a GY M T E...
vel. hétfőn pedig a GY S C
vel játszik barátságos mérkő...
zést.

Az endrődi Koronamozgó
ban. 1927. április hó 17-én.
Husvét· vasárnapján szinre ke
rül a "Varázskeringö"• a vi...
lághirü operett filmváitozata 8
felvonásban. Bécsi udvari pom
pa, muzsikás lelkü estélyek,
gárda tisztek fényes serege.
Bájos jelenetek és szökések.
Mindvégig lebilincseló és vég...
tclenüi megható film. Utánna
"t:1ienek a Mumiak" vigjáték
és ..Hiradók". .

Egy öreg ipar:os halála. Ál...
ta!<Íllos részvétíei vett tudomást
Gyoma község polgársága ar·
ról. hog-y Szőke Sándor, 95
éves iparo8 elköltözött közü·
Wnk. A sok. nehéz időt meg
érc aggastyán végelgyengülés
ben szenvedett ki, s benne a
mi kedves munkatársunk,
Szőke Ferenc tanító ur édes
atyját gyászolja. Temetése
igaz ószinte részvét mellett
ment végbe s cl gyomai dCl~

lárda megható éneke kisérte
utolsó utjára az érdemes aggas...
Iyánt.

Özv. Schrőderné boltja. A
községi elóljáróság iktatójában
egy egyszerü, szürke akta
fekszik. Özv. Schrőder Jánosné
bejelenti, hogy férje halála után
az üzletet tovább vezeti .
Egyszerü. szürke akta s meny...
nyi bánatot, milyen nagy, nagy
szomoruság'ot hirdet. Hogy az
i:lranyos kedélyű, lebilincselő

modoru, jó öreg János bácsi
már nincs az élők között,
hogy mennyire hiányzik mind
nyájunknak és hogy az árván
maradt. szerető hüséges hitves
tovább folytölja öz élettel való
küzdelmet ott. ahol a jó János
bácsi abbahi:lgyta... A jósá~

gos lsten legyen segitségére
ebben a küzdelemben az el...
árvult hitvesnek.
Védhimlő oltás. A gyomai

kerületben a hivatalos meg
állapítás szerint a védhimlő

oltást Gyomán dr. Bartha Ousz...
táv orvos, Endródön dr. Weisz
Aladár fogják teljesíteni.

Ismét veszett kutya. Vaszkó
linre endrődi lakos kutyája
megveszett és összemarta Mé...
száros Vince és Takács Mi
hály lmtyáját. A veszett kutY<lt
éppen ugy, mint az általa meg
mart kutyákat kiirtották.

Budapesti gyermekek Gyo
mán. Akik a nyári vakációra I
fővárosi gyermekeket nyarai
tatásra elvállalni óhéljtanak, je·
!entkez:zenek a községházán.

Murgács nótaestély Endrő

dön. Finta Albert endrődi fó·
jegyző junius 5-én Pünkösd
kor a jegyző-árv~k javára
nagyszabásu estélyt rendez.
amelye Murgács Kálmán a
népszerű nótaköltő is közre
müködik. Dr. Gyökössy Endre
a Petőfi·társaság tagja kö!te...
ményeiból fog felolvasni. Az
estély iránt nagy érdeklődés

mutatkozik. Gyomáról is so'"
kan fognak Endrődre átmenni
a magyar...nóta kedvelők.

E ~ !es~sz~sscl~e~ez~és-:rat~e! u~mj~d~ 8iosz~s~lL~rLalOk~!
vatal teritők, gyertyatartók, lótakarók, forgók, kocsiskabát, díszruha, üvegezett üzletberendezési állványok. Nagy~

mennyiségü érc és fa koporsók, szemfedők, lepedők, diszek, tapéták, betük, betütartó szekrények, sírkő-koszoruk, sirkoszoru
szalagok, sirkoszoru szalag nyomda stb stb - .

Olcsó árban egy tételben eladó
VATAY GÁBOR ASZTALOS MESTERNEL GYOMAN, KOSSUTH LAJOS UTCA 737. SZÁMU HÁzANÁL

1927. április 17.
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r
kapható.

=-

edőllyök

minden vasá.rnap
frissen csapolt

Kondor Rezső budapesti
redőnvgyárának

készitményei, méretszerint
nálam megrendelhető.

Papp Vazu!.

essing'oni faredóny,acélle
mez=görredőny, vászonre~

dőny, napellenző. ajfócsukó
és mindenféle lakatos áru,

amelyek

Gyoma és Vidéke ~
TEJSZÖVETKEZET ELADÁsr

- ::: ARAl: ::: -

Fri
G'

Gyo:ID.a Endrődi ut .398.

FigyeleJn ~ Fiqyel~J:i.l. ~

M in d e n n eID: Ü ,'.

bognár-munkák'
jutányos áru készitését, fatőrzsek fürészelését, Vév
Iamint kubikos kordék készitését vasalva is váI#
Ialja. ugyszintén kapa és kaszilnyeJet viszont· ele .,

adóknakis jutányosan készit

PodaniJános
bO'!JDár : '

t!"lxalI"!llaIXl\illll:la*&»ltJl:!%JI!!I#lllltllll:lIllilftltl:vr~

Mély tisztelettel értesiiem anagyérdemü"
közönséget, hogy a

legujabb külföldi é§. belföldi

megérl<:eztek.

A legmodernebb, díszes és a legegyszeriibb' szobafes
tés! is méltányos áron el.váUalom.

~ Ková~s Má.tyá.s'
§zobafestö. '

minta'kollekcl ói:m

Özv. Dr. Bácsy Lajosnénak
Rákóczy~ut 647. sz. házánál,
hengernek való akácfa van
eladó. Továbbá t tehén és 6
sertés járása nyári használatra
kiadó.

Egy mUhelynek vagy üzletnek al#
kalmas helyiség. azonnal kibérelhető.
Értekezni Ehtrriann Adolf 'üzletében
lehet.

HUGYECZ LAJOS lakatosmester
Gyoma Temető ucca572 elvállalja
takaréktO;zhelyek és sirkeriíések
készítését és javitásilt, kalyhák Char
loUe bélelését és minden e szakmá- ,
ba vágó munkát. Takaréktüzhelyek.
berakott spC?rheltekhez ajtók, su
tök, rámák, vaskemel"liceajt6k a
legegyszerUbbtól a legjobb kivitelig
állandóan raktáron. FUrd5szoba be
rendezéseket szakszerüen készit, javit
és szerel. Költségvetéssel dijmentesen
szolgá I. Minden nála készitett munká
ért jótállást vállal. KedvezéS fizetési
feltételek.
18 százalékos szuperfoszfát múirá-

gya Wagner Márton fiainál. Gyomán
kapható.

Butorok. Tele sima és tÖmör há
lók, ebédlők, festett butorok; dió, eper
és bUkkfa kihuzós ebédlő asztalok..
modern bükkfa és hájlitott székek ál
landóan raktáron vannak Vatay G,k
bor motorerőre berendzett asztalos
ipartelepén Gyomán, Kossuth Lajos
utca 737 szám. Ugyanott épü!etasz
talos munkák jutányos áron meg
rendelhet5k.

Békéscsabán egy jó forgalmu hen'" l liter édes tej 26 fillér.
tes és mészá~os üzlet elköltözés miatt 1 <> lefölözött tej tagoknak 4 <>

eladó. Horthy Miklós utca 51. ~e.m tag'oknak 6 "
Csáky Antalnak;; lánc uikerti here 1 l> ITO iagoknak 6 •

d· . , h '\ i k' dó E nem tagoknak B •
föl )c ~yan aszn.a,~ r~ I~,' gy ,le< 1 • savó ll> c

tehén es egy ser~e.sJaras nyar! hasz-I't·,1 • tejszin
mílatra kiadó; Ertekezni 1148 hsz. . 1 kJgr. turó
alatt lehet. 1 • teavaj

Sip nélküli Sipos.
A kis Sipos sosem sipolt
Mégis övé az a szép bolt
Nem csalja be a vendéget '
Mégis csinál üzleteket!
Cime nemes és nemzetes,
Praxisa majd ötven'éves
Főerénye a becsület
Cégére : a szolid üzlet!
Olyan volna ő bót né/kil!
Mint a madár szárnyak nélkül!
S éljen bármilyen sokáig
Boltos lesz ö mindhalálig!

Krix...Krax.

PUBLIKÁCIÓ.
Akác oszlop minden vastagságban

és hosszus6gban kaphaló, Wagner
MártonFiai fakeresked6knél Gyomcín
Telefonszám 22.

hogy izgalmas mérkőzésben
lesz részük, ebben nem is csa
lódtak. Mindkét csapat nagy
lelkesedéssel készült erre a
téllálkozásra. s minden tudáso
kat ki is adták a mérkőzés le
folyása alatt.

Az első félidőben a Gy M
T E széllel támogatva játszik.
igy is azonban ö Gy S C a
többet támadó. számtalan gól
helyzetet dolgoznak ki, de a
Iövésekben nincs szerencséje
a csapatnak. A Gy M T E
támadásait már siker koronáza,
Májer a 22 p"rcben közelről

~óJt vág.
A második félidőben teljesen

kidomborodott a Gy S C fö...
lénye.

A Gy S C#ből jól dolgozott
a védelem, fekete es Lach,
Eke néhány szép védést muta#
tolt. A halfsorban egyedül
Papp Pista játszotta ki formá·
ját, ugy él támadásban, mint a
védelemben helyén volt. Papp
G. és Kóródi voltak már job,·
bak is. A cSéltársorban Elek
régi nagy förmáját játszotta
ki.

A Gy M T E-ből Pfeiffer, a
népszerü "Marci" hatalmas
formában védett. s számtalan.
nehéz helyzetet önfeláldozóan
tisztázott. Rozsnyó és Kruchió
közül az utóbbi volt a jobb.
A halfsorban Tandi tünt ki,
agiIitásával, mig Papp J. in ·
kább erős játékával. A csiltár....
sorból Májer és Gecsei vol...
tak a jobbak, Szilágyi és Hein
fart is ögilisan játszott, él jobb...
összekötő azonban gyengén
szerepeit.

s p O r t.

Bogár bácsi nófája.
Én. vagyok az oreg Bogár,
Régi tnesteJ~ ki nem kontár
Hiremetugjl nagy, mint kicsi
Gyomán tul is hírül viszi!

Ismer engem a filiszter,
Gázdaember és miniszter
S bármiféle idő is jár
Kint mászik az öreg Bogár!

Vigan mozog bennem a vér
Artézi kut engem dicsér
De mig vizet prédikálok:
Magam inkább jó bOJt iszok!

Krix...Krax.

8 oldal.

Gy S C - Gy M T E 2:t
(O: t) A két gyomai esapat
mult vasárnöpi küzdelme a
bajnoki pontokért nagyszé1mu
közönséget vonzott ki az Er...
zsébet-Jigeti sporipályára.Akik
eljöttek abban a reményben,

Betétekre- melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők.

9 százalék évi kamatot fizet

5icikIisp'nóía.
Én v~gyok itt Gyomán
Abiciklis Fekete!
Hogyha én rám hallgat
Lesz benne öröme.
Ha kell jó bicikli
Avagy villany-áram,
Potom áron kaphat
Akármikor nálam.
Kielégitem én
Minden kedvét, vágyát
S reggel jókedvüen
Hagyja el az ágyát!
Nem igérgetek én
Fénylő aranyhegyet
De arról mindenki
Tan~ságot tehet,
Precíz az én munkám
JÓ olcsó az ára,
Ki egyszer nálam volt
EljUn nemsokára!
Keressen fel tehát

, Kedves bátyám uram
Jöjjön asszonyostul
Aranyos gazduram
Ha csak egyszer vélem
Jó üzletet csinál
Soha életében,
Nem fordul meg másnál!
Drága ifjuság!
Most meg hozzád szólok:
Kölcsön biciklivel
Bármikor szolgálok!
Előnyös feltétel
'Igen potom áron:
Legyen hát szerencsém
Tavasszal és nyáron! ..•

Fekete Lajos
műszerészés bicikli-kereskedő.'

A másolat hiteléül:
Krix...Krax.
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Nagy ra.ktár tavaszi ujdonságokból, u.
m.: férfi, fiu, és gyermekrubákból, to
vábbá: férfi, női és leányka. feiöltőkből,

ezeket a legjobb minőség és kivitelben
előnyös á.rban bocsájtja fA n. é. vásárló
közönség rendelkezésére. - Saját ér
dekében k é ro e m n a g y r ci k t á r ci m .
megtekintését. - Vidékre ingyen cso
magolás és b é r m e n t e s szállitás.

Különlegesség-i

dohAllyáruda

Tulajdonos:

GyoDl,án"

A "Gyomai Takarékpénztár" épmetében
a főtéren, a llagytöz§d.e helyiségében.

rok.kant honv. százados.

Mindennemü cigaretta hUvelyek, töltök,
és az összes dohányzó mellél< cikkek.

Megnyilik 1927" m.n.ájus t~én..

Haraszti Andor fővárosi okleveles tánctanár Gyomán az
Uri k.au'iizinóban kedvező idő esetén az Erzsébet....
ligeti Pa.viionha.:n él I-iusvéti ünnepek után tAnc~
tanfolyamnot tart. f'elnőtteknek f. évi április hó 20-án
kezd tanitás háromszor egy héten este 8 -11:ig. - Diá
koknak f. évi április hó 20-án 6 - 8-ig, 8-15 évesek tanitás
háromszor egy héten. - Babacsoport 5 - 8 évesek f. évi
április 21-én 4 - 6-ig. Tanitás szolid és lzléses formában a
legujabb táncokból u. m. Keringő, Foxtrott, Charleston, Blues,
Tangó és magyar táncok. T andij 20 pengő., külön
órák egyes személyeknek vagy kisebb társaságoknak privát.
háznál is. Elöjegyzéseket elfogad akiadóhiv.

Pesilt:a lCilil!D.: HaraSizti Andor iáncsl!Zdlonja BudaJllesi9

VU•• Erzsébet k6rut li9. Telefon: Józ8ief 59-j).

férfi, fiu ésgyermekruha,nőiés1eánVkafeföHökáruháza,

M E Z Ő T LJ R P I A C - T É R.

NÓNA Y FERENC

I+IARASZTI ANDOR

t An (:~~Zalonj cl
- BUDAPEST,-

VII Erzsébet körut 11.9. T elef6ll II .Józ§ef890053.

GYOMAI UJSAG

I

1
pompás

könyvét

FIGYELEM!
~

Armnin

könyvosztályánál

L

1
kitünó

magyar iró

h I tt
pengő pengőért

rendelheti meg április 30-ig a

fa é r m e n t e Ei klUdés- és csomagolásért

.. pengőt számitunk.

BUDAPEST, V., AKADÉMiA-UTCA. 10. SZÁNt

BARTA LAJOS: Elsülyedt világ. Elbeszélések.
fARKAS IMRE: Melódia. Uj versek.
FARKAS IMRE: Szent tavasz. Elbeszélések.
HAJÓ SÁNDOR: Az ötvenéves férfi.
HARSÁNYI ZSOLT: A féltékeny költő.

Kuplék, ,dalok, sanzonok.
KAffKA MARGIT: Csendes válságok.
KARINTHY ,FRIGYES: Ne bántsuk egymást.
KOSZTOLANYI DEZSO: A rossz orvos.

Regény.
LIPTAI IMRE: Kegyelmes Uram. Szinpadi

komédia és más jelenetek.
SZÉP ERNO: Régi kedvünk. Versek.

FIGYELEM!

1927. április 17.

, cégnél valódi Gyukits kalapok minden szinben,
nyakkéndők, harisnyák és czipők nagy

választékbankaphatók.

Figyelmes és pontos kiszolgálás!

I '
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feielö§ ~

'~VAGNER MARJON

Lapkiad.ó ~

~~ H U N G Á R I Ji."
:l1i.@J!1lyvn.yo::mJl.d.ai Dll.űinféz<!'t.

kerékpárkölcsönző és javitó l
műhelyemei többek kifejezet: óhajának eleget téve Marjai István ur
Vas ut u!ea 712 sz házoíban (48-as olvasókörrel szemben) áthelyezett

villanyszerelő és műszerész műhelyemben megnyitottam.

Raktáron a legjobb gyártmönyu női és férfi gépek. Mér
sékelt árak és kölcsön dijak megJepŐ<211 olcsó árak el~

adásnál, készpénz fizetésnél.

Defektek e~'etén méHányos felszá-
0,1 -" 1i" vc II ] r~ onnlas nilsebOCKne.i. semnu.

lvlűhelyembcn állandóan rc:ndelkezésére állunk él n, é_
közönség"nek szakmáim rnindegyik ágában_ Női és férfi
kerékpárokai megrendciésre házhoz vagy bárhova a
kiv:ánt helyre azom;a! küldöm_ - Viilanyjaviiásokal szük....
ség esctél1 végzerr. vaséÍr, ünnep és az éjszakai órákba.n is.

hérem a n. é. közönscg szivc:s pártfogását_ "
l:l.J,o"'::"=~-=C!o\E.O"..t:.t.~T<".loirI~-.:;t~~-=cr,~d."~=~"Z;l""'~:l:i;:r:n,'j;;=~=~=-~~~
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Érlesitem a nagyérdemü közönséget valamint a kerékpározókat, hogy

a rj'IGyo]líűlai Uj§l&'W~ példflyszámonkint és

előfizetés u [ján ka~haió

ÖZV. Hrab,ov/szI{y Lajosné
kön~r~'- és palp§r~.{ereskedésében.·

Ugyanott hirdetések a. "Gyomai Ujság'" részére

feladhatók, valamint ml11clenféle nyomta.tvcinyokra

(meg-hívó, pla.kát, névjegy stb stb a megrendelés

a "Hung"ária" nyomda részére átvétetik.
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i I'~in.deID.neJml.úi n!c>=tdl.t":."."ttl!1l.~o!<s'at hlé..e§ tf§ §~ép j
~ k"vJl1.tl:eJiben. ol~g'!J<n,9Y0ll:'5oi1ln es pOlrn.io§an ké5Znt a ~

! r;Y !
~ ~l!!i-\r ~ I n' j~ fl<J}-r~ . t~qf, ;~)J'.~
~. ~~ J@:.... ..!lX!. -'- ~ -OL \I. .L i
il KŐNYVN1{OI'}!]})H l"íŰNN1[.t~E1f !i Petőii~",Mr 2. G Y {J~ l""í[ J\.. ]JIető:fi""Mr 2. J'"
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Minden előfize!őnk és olvasónk ~
aki 10 ily szelvény t szolgáltat be, I~

dijtalanul közölhet egy ~,'.
publikációs ~1irdetést. ~

20'40
2'02

14"28
20-05

10'06
14'13
2-12
3'15

17-20 gy_
20"14gy_
15-58 gy_
18-50g'Y_

15.20 gy
15"57 gy.
20'15 g-y_
20-51 g-y.

bog:; CYOiíillág"l9 PetőfiQi.J~

135 hsz. aiaU9 raktáron
tOEu't ka.W:'~~1fié!e kel'1é~yfa

bá:ószoba. ÍJ t~ ~ cl f :1) ~,;;: Ql "i:9
egyszerUbb oic.s,J5;b~21t

ép IL9gy ~irth"&t egész
iinomakat

ti

M.!iii!!I! 4'......~~@tl!Wli\\"I1\l\-%J1'a\líiili\l.jlj.5f~~1Ml1'i!!llliJ.i:i!/iilA~Il'iillí\i~t;!!iiil!li1',1i\iMlR~~;;m\1!~~~~
Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,

ii ilIfA

A "gy" betüve! jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

BUDAPEST - GYOMA
5-50 10'05 gy. 13'35
9-53 13-01 gy_ 19_08
0'32 5"41 8"56 g"y.
5' ~ 11-10 11'50 gy.
GYOMA - BÉK:!ÉSC§ARA

Bcsabáról indul 23'15 4-30 8-13 gy.
Gyomára érk. 0-17 5-31 8'55 gy"
Gyomáról indul 10"03 15'02 g-y_ 19-18
Bcsabára érk_ 11'08 13'40 gy, 20'18

Bpestről indul
Gyomára érk_
Gyomáról indul
Bpestre érk.

~ ldb" I ~ ~ lrö IrrO\{OSOK!

Gazdák ~
A sAcsy és TA!RSA~

BA~\H{Hl1ZA
FÖUHl!J:RTOKOIH~A.:; é'Ves
k4itvény k@1<l:§öu0Kei !~lyó
!lilit bármmely ID-a~ &~§jZegi'J'

évi n e1l:t4

8 314 százalék
ka.ma.'~ meneU.

Má!i1ll.tt !entáUó <i:EJl.·á,~ább
k3:D.ct!iönöket aael1:ibií.:a:,,§,SFaJ.
azonndl kiJi'i:ll:etiivlll.]j:.E~veoJb
:felvilágo§litJíu~ <'ll :R a n t€.

h.elyiségében nyeJr1h.ető.

~~~~~~~~*3~,;~~rk~~:~~~*5.
~it~~~~-";;::"",,~~/"~ll;"''''<tlVóhw,,

Minden, a GYOflllAi UlSAG-béW
közölt publikáció a kőzségházél1
ls kihirdettetik cm!i1yiszor, a!'lál'ilY
szor al publikáció közölt<::t~k.

ll•••• ~~~'.~$-~;~<$'-~~~m

Ifj. \íV A G r~ E R MÁR1'Oir<J
ez év j u n lU s 1-tői egy
évre egy kiad,ó ~a.kóhá:zat

keres bérbe.

Igazgatók: SÁCSY GÉZA~~{OVÁCS LAJOS főLcos'i:amester9 VASS GABOR~ügyész: D~·. CHR~ST~AN KÁLMÁN

Mindenféle bankügyleteket, külföldi vaiutában való fizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközöL
Váliókö!csönöket 4 és 6 havi lejárattal a ~e90!c5óbb kamat meneu~ bármely nagy összegig folyásii.
Tökekamattöriesziéses, jelzálog földköksönökeí félévi 4.4 százalékos részlet menett 94-es árfolyamon,
Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, magas kamab'Q el-fogad. ~ Bővebb fe~~

vHágositás a BANK hely~ségében a nap bármely szaká~a.n nyerhető.
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= Ugyanott hirdetések a "Gyomai Ujs6g" részére ~
= feiadhatók, valamint mindenféle nyomtatványokra ~
= (meghivó, plakát, névjegy stb. stb) a megrendelés ~! a "Hungária" nyomda részére átvéletik. ;
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Gyoma, 1927. április 24.Ára 16- fillérIL ivfolyam 1-7•. szám.

P-O'LITrKAl- TÁRS"ADALM 1- ÉS KÖZGAZ DASAGI HETI LAP. ,
Szerkesztőség és kiadóhivatal

"H U N G AR lA" könyvnyomda '.
G Yom a, Petőfi-tér 2.

Elöfizetési ár negyedévre 1 pengő SO lillér
Elöfizetésiárfélévre 3 pengö 40 fillér
Elöfizetésr ár egész évre 6 pengő.

Felelösszerkeszt5 :

WA"GNER MARTON
társszerkesztö:

HATOS T~VADAR

A lap szellemi és anyagi részét IlletéS
minden megkeresés

"H U NG AR I A" könyvnyomdá
eimére kUldendő. .

Lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.
Megjelenik minden vaSárnap reggel.

Tejtermelésünk
javítás.a.

Általános gazdafelfogás
nálunk, hogy hem érdemes
tejet termelni. Nem fizető...
dik ki: él takarmány drága,
a' tej olcsó, -sót a nyári
időszakban nem is Íehet
azt értékesitenL Ezért van
az, hogy a tehénállomá...
nyát a g~zda nem· szapo
rifja, héÍnem csökkenti és
.. tejszempont" gyanánt ki
mondja az itéletet: "Csak
annyit, amennyi a saját
szükséglétemre •kell! "

A. .másik hibáJa a tej.>:
termdésünknek; hogy ileg·
nagyobbrészt rossz tejelő

teheneket tartanak a gaz
dáink és ezeket ráadásul
a leg-silányabbantakarmá·
nyozzák.

A - legutóbbi' áUatössze·
irás szerint Gyomán körül
belől 2000 tehén van. Ha
ezek csak valamire való
tejelők volnának, akkor
naponta cca· 20.000 liter
tejet adnának.
. Nem . hiszem, hogy na...

ponta 6000 liternél több ! tur6 alakjában. Marad na'
tejet fogyasztana Gyoma. ponta 15 liter tej eladásra,

.'A tejcsarnokba most na... :Iiterenként 20 fillérrel, te·
ponta 500 liter tejet hoz" 'hát a napi bevétel 3 pengő,

nak be. Nem tulozok, mi'" •azaz 37.500 korona.
ikor azt tartom, hogy Gyo-- Azért merek literenként
:mának a tejtermelése most átlag 20 fillért felvenni, mert
:naponta 6900-7000 liter, iff ahol feldolgozzuk a' te..
"ami olyan csekély mennyi... 'jet és a' melléktermékeket
iség a teh~nállományhozis értékesitjük, a mai gaz..
!képest, hogy ezt nem kell dasági árak· mellett él 20
'bővebben magyaráznom. filléres árat fentarthatjuk.
A tehénállományhoz viszo... És ezzel a 20 filléres' ár·
nyitott körülbelőli 13.000 ral kapcsolatban egy pár
liter napi tejveszteség liter- szót a fogyaszfókhoz is
ként 20 fillérrel számitva intézek. Ne higyjék· el a
napi 2600.- Pengő. vagyis fogyasztók, hogy· a mos-
32.500;000 korona veszte-- tani élelmiszerárak mellett
séget jelent. Mennyi takar... afejtermeló tulárat kap, él

mányt lehetne ennek csak tejért, ha literj€ért20 fillért
a feIéért venni? A másik kap. Tessék összehasonli..
felével mennyi hasznos tani egy liter tej tápértékét
beruházást tehetne a gaz-- bármilyen hasonló összeg...
déi? ért vásárolt élelmicikk árá'

Most nézzünk meg egy val, a tojás összehasonli·
20 holdas gazdát, ki két tás nem gilt, majd arra is
olyan tehenet tart, melyek rátérünk egyszer a tej jó..
napi 10..10 liter tejet adnak. val olcsóbb.

Napi tejbevétel: 20 liter. A gazda pedig vegye elő

Mondjuk a család öt él ceruzáját (a mai gazdá..
tagból áll, kik naponta nak ezt is meg kell ta
fejenként egy...egy liter tejet nulni) és számitsa ki: ha
fogyasztanak tej, vaj. és a 20 hold földjén csak

I buzá.t és tengerit termel és
'tart két rossz tej elő tehe..
;net és naponta csak 2-3
liter tejet tud eladni, nem·e
;jobban jön ki, ha több
takarmányt termel és két
jótejelő tehenet tart és na·
:ponta3 pengő mellékjöve·
delme van.

i A Gyoma és Vidéke tej ~
Iszövetkezete jobbtejelő teA'
heneket fog beszerezni Vél·

lószinüleg a Dunántulról.
A szövetkezet igéretet ka·
'pott, hogy ezeknek a teA'
heneknek abeszerzéséhez
szükséges . pénzt előnyös

kamat mellett folyósiíják a
szövetkezetnek. igy a szö...
vetkezet révén a· gazdák
több évi reszletfizetésre
kaphatnak má.r az idén
ilyen teheneket, miket a
sajá.t tejhozamából min:'
den neheiség nélkül ,letöri
leszthet a vevó.

Most vasárnap április
24...én délután 3 órakor a
Kisréti kaszinó nagytermé
ben értekezletet tartunk,
melyen a vármegyei gaz..
dasági felügyelő is részt
vesz és erre az értekez""
letre a Gyoma és Vidéke
tejszövetkezet igazgatósága
megbizásából' meghivok
minden érdeklődőt.

Wagner Márton~

TÁRCA

Edison
és az asslonuok.
A fonográf' világhirn.- felfalá .

lójélaz idén ünnepelte szüle...
tésének nyolcvanadikévfordu~

lójá.f, frissen, mUrIkára, képe--'
sen, jó e~észsé~ben.

Azt. a legtöbb ember tudja
Edisonról, hogyscelf made man.
Éppen cSakhogyirniés olvas~
ni tanították, a többi tudását·
maga szerezte. Kevesen. isme
rik azonban Edisön magátié--'
letét; :pedig mint mindenkire", a
nagy- fe!taIálóra'nézve is 'rop...
pantjeIlemzó ez.

Edison mindaddig nem gon
dolt nósüIésre,amig édesanyja
élt. Anyja volt az, aki elóször
felismertce a még gyenge gyer
mek zsenialitását és nehéz
napjaiban is mindig segitségé-
re sietett; de meghalt, mielótt
fiaérvényesülését megérhette
volna.

Edison anyja halála után
vé~elenüI egyedüI érezte ma... ·
gát és ekkor elhatározta, hogy
megnősül. A gyárában dolgo·
zó munkásnók közül válasz...
tottamenyasszonYát.

Egyik naponkürüIjárt a dol
gozó munkásnók között és
megállt áz egyik munkásleány,
Mary StillweII háta mögött. A'
leány nem látta fónöke köze...
ledését, de váratlanul megfor-
dult és igy szólt hozzá:

- Tudtam,hogyönáIIahátam
mögött. Mindigmegérzem. ha
Ön a közelemben van.

Edison igy felelt a lány leg--
nagyobb meglepetésére:
. - Nagyon sokat' gondolok
magára aZ utóbbi idóben é8"
ha magának nincs kifogása
ellene, ugy feleségül fogum
venni.

Egy hónappal késóbb cl

cSiÍnós' munkáslány már' Edi·
son felesége lett· és .nagyon
boldogan élt vele nyolc éven
át. Ekkor Mary meghalt. Edi,;..
sont· é:1 CSapás annyifl'lmegvi.;·
selte, hogy hetekig feküdt be",'
t.zgen.

Elsó . házasságából három
gyermeke született: Marianne,

Thomas Alver és William Les·
He. A két idŐsebb gyermek
iker' volt és odahaza becézé5
néven Dot és Daslinek - pont
és vonásnak - hivták óket
Ép ez idótájt foglalkozott Edi
son a fonográf tökéletesitésé
vel és igy a Morse"'abc e két
alapmotivumánakfelhasználása
nagyon is kézenfekvó volt.

Edison csak hosszu idó után
kötötte me&! a második házas
ságát. Ekkor egy gazdag gyál
ros leányát vette el, akivel ép'
oly példás házaséletet élt,
mint elsŐ feleségével.

Nagy emberek nemcsak é:1

természet örök . harmóniáját
értik meg. de maguk körül is
harm6niát tudnak teremteni.
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Az export körüli vissZé1""
téritések dolgában ugy
intézkedik az uj rendelet,
hogya kereskedelemvissza~

kapja a gyártóI történt
vásárlása alkalmával lerótt
forgalmiadót. Intézkedés
történik a be nem váltott
v61tók forgalmiadójának
visszatéritése dolgában is.
Ezenkivül a kisebb arányu
reformok egész sorát hoz~

za az uj rendelet. -
Amint látjuk, a rendelet,

amely már nagyrészében
elő' van készitve a pénzügy
miniszteriumban, sz6mos
üdvös ujÍíást tartalmaz, de
még mindég csak félmeg-;
oldás a fázisrendszerre va~

ló 6ttérés helyett.

Az utolsó' mohikán.
- Él még Rózsa Sá.ndor utolsó bé*

tyá.rja. -c-

A tizenhárom vértanu város
sában, Aradon a város sze'
gényházá.ban él Hégei Islván
95 esztendős aggastyán. Arról
nevezetes az öreg, hogy Ró;
zsa Sándor hires betyár ban;
dájának a tagja volt. Ha j6··
kedvében taláIiák, mesél is az
.akkori időkről. Szeghalmon
került össze Rózsa Sándorral,
az akkor még- fiatal legény"
számba menő Hégei Pista,
aki ugy megtetszett a vezér;
nek, hogy menten maga mellé
velte "pandurnak" a jó svá;
dáju legényt.

- Az ötvenes évek deTe~

kán nagy urak voltunk mi -
. meséli az öreg, - eg"yült haj;

tottuk .el a Sina báró gulyáját.
Hiába jöttek' ránk a rezes
zsandárok, Rózsa Sándort
nem fog-ta a golyó, mert pán;
célt viselt az inge alatt. Komá
romból, Eszékrőlmaga szö:
kött ki, Tekén meg mi szaba;
ditottuk ki negyvennyolc hü
lovasbetyárral. De gyilkolni
nem volt szabad, mert a gyi!:
kos n~m kapott irgalmat Sán,
dor bácsi/ól. Ne. mondja bi~

zony senki róla, hogy nem
volt jóérzés is benne. A szere
tőjét a szépséges szögedi
halászlányt, a Rózsit, holtanap
jáig szerelte, annyit busuIt
ulána a s7amosujvári börtön,
ben, hogy ez a bánat vitte él

halálba. Amikor eltemették
Szamosujváron a 65 éves Ró
zsát, összegyü!tünk halála hi;
rére tizenketten él régi bandá,
ból, éjszaka ki!opózlunk a
temetőbe, hogy . teljesitsük a
halott vezérünk meghagyott
kivánságát: belelőttünk vég'"

nak a kiindulási állomáson
teljes árujegyet kell váltaniok,
mellyel ingyen utazhatnak visz...
sza. Épen ezért a meneíjegyek
az utazás végéig gondosan
megőrzendők. A látogatók el;
szállásolásáról Budapest szé:
.ke"lfőváros Idegenforgalmi hi;
vatala és pályaudvari kircn:
deltségei gondoskodnak. La:
kásokat bárki előre is meg;

rendelhet, ha a vásárigazol;
ványról leszakitott levelezőla:

pot beküldi az idegenforgalmi
hivatalnak. Természetesen min;
denki olyan áru lakást kérhet,
amelyik társadalmi és vagyoni
viszonyainak legjobban meg:
felel. Az igazolványok dara
bonkint '3 pengő 20 fillér elő;

zetes beküldése ellenében a
szegedi kereskedelmi és ipar
kamaránál szerezhetők meg.

egyenlőtlen e1b6n63t, még
pedig a belföldi kereskede~

deIem jav6ra. Eddig a kül~

földi kereskedők 2 sz6za:
léknyi előnyben voltak a
magyar nagykereskeclővel

szemben, s most ezt a
különbözetet a v6mforgal~

mi adó megv6ltoztatásával
tűnteti el a pénzügyminisz:
ter. ~

A bizom6nyosok és ügy~

nökök forgalmi adój6t ille:
tőleg is nagy v6!tozást hoz
az uj rendelet, amennyiben
a bizom6nyús és ügynök
a forg-almi é1dót kizárólag
éi jutaiéka utón rója le. A
belföldi és külföldi keres~

. keclők analogiéÍjára itt is
uj szabályoz6sra kerül el

külföldi képviseletek for:
galmi adója, amelynek
megoldása ugyancsak a
vámforgalmi adó közbe:
jöttével' történik. -

Nagy horderejü vá1toz6s
ké;3zül a gabonanemüek
forgalmi adója terén, a
gabonakereskedelem jav6~

ra. Az ui rendelet nem fog
ismerni kizárólagos ter;
ménykereskedőt és igy bi~

zonyos megkötöttség mel:
lett általában kivétetik a'
gabona a forgalmi adó
alól. Hasonlóképen szab6:
Iyozza a rendelet a Iiszt~

üzlet teljes forgalmiadó
mentességét is. -

Két hónap mulva jön- az uj
forgalmiadó rendelet.

GYOMAI U]§ÁG

A forgalmiadó terén na~

gyobb arányu reformok
.történnek cl legközelebbi
időben, ugy lehet, már a
ta'rasz végére. A pénzügy:
Íl1iniszteriumban uj forgal:
miadó rendelet készül,
amely - amint tudomá:
sunk van róla, a kereske~

delem és ipar sok jogos
panaszát respekt6lja,habcir
nem is fogja orvosoiniezt
az adót a mag-a teljességé:
ben. -

Ha már továbbra is szá: I
molnunk kell a forgalmi: i

adóval, a fázis rendszerre
való áttérés volna a köz:
óhaj honorálása, ehelyet!
azonban csak bizonyos,
nem épen jelentéktelen
könnyitések készülnek az
uj rendeletben, amelyet
még' igy is örömmel fogad
a gazdasági' élet ázzal a
gondolattal, hogy csak át
meneti intézkedésről van
szó a tökéletesebb meo":ö.

oldásig. -
Az uj rendelet a forg"al:

miadó egész komplexumá:
ra kiterjed és számos ed:
digi rendelkezést álaposan
megváitoztat. Lényeges
módositásokat hoz az 6ta~

16nyoz6s . terén, és egyik
legjelentősebb. pontja lesz
az, amely megszünteti a
külföldi és belföldi keres:
kedelemmel szemben való

ványt megszerzi mag-ának.
Belföldiek számára kétféle vá:
sárig-azolvány készült: külön
a látog-atóknak és külön a ki:
állitóknak. A látogatóknak áp:
riIis 29-tőJ május 12-ig nyuj:
taflak menefdijkedvezményckcf.
A látogatói vásárig-azolványok
erre vonatkozó szövegei meg
felelő tájékoztatási adnak. A
Iátog"alói vá.sárigazolványok a

vásár tb. képvisel6inél szerez-
.hetől< be. A vásárigazDIvány
névre szól és csak e-g-y sze:
mély veheli igénybe az!. Az
ig-azolványok gyermekek ré:
szére nem érvényesek. A mult
évi kedvezményektől lényege:
sen eltérő körülményként ki:
emeljük, hogy ebben az év:
ben a Budapesti Nemzetközi
Vásárra kedvezményesen uta:
zó kiálliíóknak és látogalók-

E hó 15-ike jelentős dátum
a magyar politika tör/énetében.
Bethlen miniszterelnök ezelőtt

hat esztendővel veite át a
kormányt s hallatlan kül- és
belpolitikai nehézségek legyő:

zé se után iszonyu munkával,
rel/ene/es erőfeszHésekkel s
bámulatos polilikai zseniali
tássai biztos vizekre vezette a
mag"yar állam sülyedni látszó
hajóját. A történelem ismer en
nél hosszabb kormányzásokat
is, de nehezebbet, sulyosabb
megpróbáltatásoktól megtüz
deJtet, keveset.

A miniszterelnök személye
és politikája körül még ma
sem ültek el a vita_ hullámai,
de az eredményeket tekintve
azoknak kell igazat adnunk,
akik szinte egy uj . országala:
pitót látnak benne s tisztelik
azt az erkölcsi erőt, szivós
kitartást és csodálatos ügyes
séget, amelyekkel egy veszteIt
háboru, forradalom és kommün

. viharaiból átmentet/e az ezer
esztendős nemzeti gondolatot.
Ha Bethlen utját nézzük, a
szakadatlan megpróbáltatások
láncolatánál nem látunk egye:
bet. Óriási munka hárult vállaira
meg kellet! teremtenie él kül
és belpolHikai konszolirlációt,

. vissza kellett állítania a tör
vények uralmát, le kellett
győznie számos és veszedel
mes ellenségünk rosszakaralát
s pénzt kelleJt teremtenie a
fuldokló magyar gazdasági
élet meg-seg·itésére.

Az elfogulatlan szem a ma
élők között nem talál senkit,
aki vá\lalhatná munkájának
folytatását, ő maga kell, hog-y
álljon a kormányrud mellett,
mert az ő kezébe van letéve
a jövő záloga.

.2 oldal. .

A budapesti
nemzetközi vásár.

Hat

ÁpriJis 30:án nyitják meg az
lparcsárnok összes helyiség-ei:
ben és külön erre az alka;
lomra épített paviilonokban a
Budapesti Nemzetközi Vásárt.
A vásárrendező bizottság
azok számára, akik a magyar
árukiállitást meglátogatják. kü
lönböző kedvezmenyeket biz:
tositott. Ezeket a kedvezmé:
nyekei' elsősorban természe:
tesen vidéki és külföldi láto
gatók vehetik igénybe. - A
magyar hatóságok, valamint
közlekedési vállalatok által a

.. Budapesti Nemzetközi Vásár
idejére engedélyezett kedvez:
ményeket kizárólag csak az
élvezheti, aki a vásár vezető:

sége által kiadott vásárigazol-
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HANGSZEREK! I
Huzóharmonikák Pengó: 6.75·tól, - Hegedük 5.85·tól,
Klarinétok 10.60·tól, - Gitárok 14.75·tól, Gitárciterák

13.20.tól, Beszélógépek 28 pengótót stb. stb.
Közvetlen szállitás a gY.. ártá.Si forrástól! 14.000 ellsmeröI
levél! Külön magyar osztály! Kérje levelezó lapon
(melyre 16 filléres bélyeg ragasztandó I) Képes föár·

jegyzékUnket, melyet dijmentesen küldünk.
Meinel és Herold. hangszergyár.

Kiingenthal 41. száDD.. (Szászország.)

tisztességbŐl a sirjába, mert a
betyár csak ugy tud békén
nyugodni, ha cimborái adják
meg neki a végső nyugodal...
mal.

Igy regélget az egykori be...
tyár, aki már nem tudja többé
kezébe venni a vinceJlérszer...
számot, amivel ezelőtt keres""
te a kenyerét s most késő

öregségében ezeket a hires
emlékeket mondogatja.

Pestalozzi.
Száz évvel ezelőtt, 1827-ben,

halt meg a világ egyik legrokon
szenvesebb tanitómestere : Pesta
lozzi. Megérdemli, hogy megemlé
kezzünk róla, mert egész életét
annak a magasztos célnak szen
telte, hogy a nyomorba süllyedt,
háboruk által sarcolt, szinte állati
életet élő népet nevelje, tanitsa s
a tudós fegyverével lássa el. Igazi
sociálpaedagogus volt. Demokrati
zálja a nevelést. Korában inkább
csak a vagyonos, előkelő emberek
neveltették gyermekeiket. Pestalozzi
volt az, akinek müködése nyomán
kezdett a köztudatba átmenni, hogy
a közösség érdekében minden
gyermeket nevelni kell s hogy az
iskoláztatáshoz mindenkinek, a
legszegényebbeknek is, egyformán
joga van. Keresi azokat az eszkö
zöket, amelyekkel a tömegnevelés
megvalósitható s igy uttörőjévé

válik az általános iskolakötelezett
ség uj korszakot nyitó hatalmas
eszméjének. Kezdetleges eszközök
kel, szerény anyagi körülmények
között, közönyösség ellen folyta
tatott állandó harcban végzi apos-
toli munkáját, amit bizony csak
jóval halála után, a legujabb idők

ben kezd az emberiség méltányolni.

Pestalozzi 1746-ban született.
Egy zürichi orvos fia volt. Atyját
még kis gyerek korában elveszi
tette s igy teljesen anyja nevelése
alatt nőtt fel. Az édesanyai neve
lés, meg a beteges szervezet ér
zékeny lelküvé tette. Egész életén
keresztül nagy álmodozó maradt.
Volt teológus, jogász, gazdász,
végre 30 éves korában megtalálta
önmagát s Birrnél, Neuhofban, egy
szegényiskolát alapitott, ahol a je
lentkező gyermekeket ingyen tani
totta s emellett mezei munkával,
szövéssel, fonással foglalkoztatta.
Öt évi keserves küzködés után be
kellett szüntetni iskoláját, mert fe
gyelmezni nem tudott s a tanit
ványok teljesen a fejére nőttek.

Mégis itt maradt 18 esztendeig s
a népnevelési irodalommal foglal
kozott. 38 éves korában megirta
Lienhard és Gertrud cimü regényt,
amely egy csapásra világhirüvé
tette. Ebben a regényban Gert
rudnak, egy okos, életrevaló, gya
korlatias szellemü asszonynak az
áldásdus tevékenysége nyomán
felvirágzik egy tönk szélére jutott
német falu. S ezt az eredményt
Gertrud azáltal éri el, hogy az

egész falut tanitja, neveli. Szinte
ennek a regénynek a hatása alatt
bizzák meg Pestalozzit a stauzi
kolostorban árva gyermekek neve
lésével. A kolostort azonban,
ekkor voltak a napoleoni háboruk,
- kórházza alakitották át s Pesta
lozzinak innen is tovább kellett
menni. Néptanitó lett a burgdorfi
iskolánál. Itt szervezte meg szemi
náriumát, ahol az elemi iskolai
tanitás nÍódszerét kifejlesztette s
barátaival, tanitványaival, egy se
reg leendő elemi iskolai tanitóval
megismertethette. Követői az elve
tett magot szertehordták az egész
világba s müködésükkel, propa
gandájukkal szebb korszak hajnal
hasadásának hirdetőivé lettek.

Elvették tőle a burgdorfi iskolát
is. Most már, 1804-ben maga
szervez iskolát Yvordonban, amely
csakhamar európai hirü lesz. De
Pestalozzi jó szive, gyakorlatiat
lansága, adminisztrativ ügyekben
való járatlansága s a tanulók fe
gyelmezetlensége, örökös vesze-
~edése miatt a hires yvordoni is
kola is megszünt 1825-ben. Nem
is kisérletezett tovább Pestalozzi.
Visszavonult Neuhofba s két év
mulva be is fejezte életét.

Elveit legjobban: "Hogy tanitja
Gertrud gyermekeit" cimü müvé-
ből lehet megismerni. Kiindulási
pontja az, hogy ha az ember a
sötétben észrevesz valamit, ren
desen három kérdés merül fel
lelkében: hány tárgyat látok? mi
lyen az alakjuk? mi a nevük?
Eszerint a dolgoknak három erő

sen jellemző tulajdonságuk van:
szám, alak és név. Ebből a három
jellemzőből kiindulva kell a ne-
velést végrehajtani. Az embert lé
leknek három főereje: a számlá
lás, az alak szerint való megkü
lömböztetés és a beszéddel való
megnevezés. Ezért kell az elemi
oktatásnak három főrészre oszlani :
a beszéd, fogalmazás, nyelvtan
tanitására, - az alaktanra, ahova
a tértan, rajzolás és irás is tarto
zik és a számtanra. Hangsulyozta,
hogy a betük és szavak bemagol-
tatása helyett a szemléleten ala
puló értelmes gondolkozást tanit
suk az iskolában. Elsőnek mon
dotta ki, hogyanépiskolának nem
csak ismereteket kell adni, hanem
gondot kell forditani a gyakorlati
élet által követelt képességek köz
lesére is, tehát hogy az elemi is
kolai növendékeket kézügyességre,
mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi
tantárgyakra is tanitani kell.

Eléggé nem is méltányolhatómó
don hirdette, hogy a legelső és
legfontosabb iskola a szülői ház,
ahol a benyomások legmélyebben
nyomódnak be a gyermek lelküle-

tébe. A legjobb tanitó az édes
anya, aki ösztönszeriien tudja el
találni az utat, amelyen haladva
gyermekének legtöbb jót tehet.
Ezért kell a szülőket is nevelni,
hogy ennek a nagyszerü hivatás
nak minél jobban eleget tudjanak
tenni. A családi nevelés kapcsán
természetes szószólójává válik az
egyedül helyes valláserkölcsi neve
lésnek is.

Pestalozzi korát évtizedekkel
megelőzte. Sajnos, a gyakorlati
életre való alkalmatlansága miatt
sok eszméjét nem tudta megvaló
sitani, illetve helyességükről kor
társait meggyőzni. A legujabb kor
azonban szinte mindenben igazat
ad neki s népnevelési kérdésekben
mindig többször fordulnak hozzá:
a szeretet melegétől áthatott, esz
ményi kutforráshoz.

Álljunk mi is az ünneplők közé
s szenteljünk néhány·percet Pesta
lozzi emlékének, aki egész életét
érettünk, a mi boldogulásunkért,
haladásunkért áldozta fel.

Csak egy árok.
Végigmentél-e már az utóbbi

heteken figyelő szemmel a gyo
mai főutcán, kedves olvasó? És
észrevetted alít a változást, amit
szorgalmas munkáskezek néhány
nap alatt odavarázsoltak ? Hogyne
vetted volna észre! Hiszen szinte
más faluban képzeljük magunkat
hirtelen. Pedig csak egy árkot ás
tak. Egy egészen egyszerü szürke
földdel bélelt árkot. És milyen
más, mennyivel rendezettebb lett
egyszerre az utca.

Szépségre vágyó lelked szemei
előtt talán már ott zöldel az a
pázsit is, amit a gondos háztulaj
donosok teritettek ki az uj árok
és a járda közét? Pár marék
szénamurvával, egy kis fümagke
verékkel. Kevés költséggel, ember
társaik iránt sok figyelemmel, némi
kis utánjárással. Vagy talán egy
szép zöld élősövényt képzelsz
végig a járda mentén, hogy a
szépség megmutatásával nevel5d
jek a közönség esthetikai érzé
ke? Néhány virággruppot, mint a
délvidéki nagyközségekben ? Zöld,
piros, sárga, kék szinfoltokat ebbe
a nagy poros szürkeségbe, ami
az alföldi közsegeknek olyan szo
moru jellemzője.

Ne gondold,· hogy ez olyan
nagy lehetetlenseg. Mutatja a pél
da. Az árok. Csak egy ember
kell, aki cselekedni akar és cse
lekedni tud.

Mennyi minden szépet meg
lehetne valósitani.

Egy kis szeretet a fák iránt,
egy kis virágkultusz, a lélek ne
vető repdesése a szép felé s talán
a lelkekről is le lehetne töriilni
az Alföld szürke porát, talán az
arcokon is visszatökröződnék a
természet ragyogó deriije.

Münchenben láttam egy kaszár
nyát. Nagy, otromba kőkolosszus

volt. De történt, hogy egy jóked
vii adakozó nagy alapitványt tett
csak arra a célra, hogy ennek a
kaszárnyának minden ablakából
piros muskátli viritson. És az ot
romba kőkolosszus ugy hordta
ezt a pompázó virágdiszt, mint a
hatalmas elefánt egy koszoru ten
gerszemü gyermeket. Megszépült
tőle. Nevetett a lélek, ha ránézett.
Szinte szerette volna mindenki
megsimogatni az irQmba, kicser
zett falakat. Bizonyosan még a
katonák is mosolygó lélekkel jár
káltak a falai között.

S mennyi ilyen kicsiséggel lehet
ne szebbé tenni az életünket. Pár
szál virággal, egy-egy kis zöld
folttal, az ablakokból kikandikáló
muskátlival, a kerités mögül haj
ladozó orgonával, az utak szélén

pirosló gyümölcsökkel. Miért nem
tesszük? Hiszen látjuk, hogy le
het. Van rá példa. ütt van az
árok.

Áldott jótevő az aki a· szépség

nek tiszta cseppjeit tudja bele
cseppegtetni ezer meg ezer ember
lelkébe!

l Luc:erna
4 és fél hold egész nyári haszná.
latra kiadó KalOCsa Mária páskum
tanyáján. Érdeklódni lehet a tUlajMI
donosnál : Budapest VJlI. József
körut 23 f. 4 vagy l·én Tl1pay

Károly urnál,

Az agglegény-adó.
- Körkérdés. -

A fel-felbukkant és ismét el,...
tünt él.gglegény"'adó ujból ki..
sért. Most egy kissé komo...
lyabb formában.

Rendkivül érdekesnek tart..
juk, mit szólnak ehhez él. kér..
déshez az elsősorban érde..
keltek: az agglegények és él.
még jobban érdekeltek: a nők?

Ezennel megnyitjuk lapunk
hasábjait azok számára, akik
ehhez az aktuális, igaz6n ml'
gyon érdekes kérdéshez hoz
zászólni óhajtanak. A vélemé...
nyeket kérjük lehető rövid, ve
lős cikkekben leadni, mert
hosszulélegzetü irásokat nem
tudunk használni.

Boldog agglegények és ~r"

tában maradt hölgyeim: kezd

jük meg a párviadalt 1. ..

a "GYOMAI uJsAo"
szerkesztősége.
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játék és Elek szép lefulássa!
hozza veszélybe Zugló kapu~

ját, de a jól müködő vérlelem
mindent ment. Zugló is me
leg helyzetet teremt a gyomai
kapunál, de Eke jó formában
van és ment. Mindkét csapat
erősen támad. Eredményt el~

érni egyiknek sem sikerült
25...ik percben Elek össze~
fejeléséből kifolyólag megsé~

rül és elhagyja a pályát, de
később visszatér. Az első fél
idő változatos támadásokkal
ér véget.

A második félidő már sok~

kal erősebb játékol mutat, ed;
dig csak lapogató játékot
mutatott. Zugló támadásokba
kezd és szebbnél szebb lefu~

tásokkal kedveskedik a kö~

zönségnek, ami az ő részére
is eredményes lelt, mert a 15
ik percben gólt rug, melyet
25:ik percben megismétel 2,,0
él két góltól a GySC lehan;
goltan védekezik, de Zugló to
vább támad és 34;ik percben
3: O-ra hiztositja agyőzelmét.

Zugló fölényével ér véget a já
ték.

Zuglóból az egész csapat
jó volt, megérdemli az elért
helyezését. GySC-ből Szőke,

Fekete, Eke tünlek ki, mig
Lach és Papp Gábor durva
ság-aikkal vonták magukra a
közönség figyelmét.

Malatinszki kissé elfogult
volt. (hDl..)

I
•••

Istentiszteletek. A reform.
templomban ápr. 24;én d. e.
fél 9 órakor prédikál Répás
Pál ref. lelkész. Az· ágostai
evangélikus templomban dél~

előlt 9 óraknr német nyelvü
Istentiszteletet lart FeUer Ernő

lelkész. A róm. kath. templom;
ban reggel 9 órakor Istentisz
telet evangélium magyarázattaI,
tartja Csernay Géza plébános.
D. u 3. órakor lytánia.

Halálozás. Papp József gyo
mai asztalosmester a husvéJi
ünnepek alatt meghalt Gyulán,
ahová magát operáltatni ment.
Mielőtt azonban mütélre került
volna a sor, megszünt élni.
Temetése nagy részvét mellett
ment végbe.

Női leventéink most csü;
törtökön tartották első gya...
korlatukat, amely igen szépen
sikerült.

Til
fIusvét vasárnapján.

"Zugló" Ae OyMTE 4: 2 (O: 2)
Barátságos biró Lach.

Hatalmas szél teljesen el...
rontotta mindkét egyesületnek
szépnek igérkezett program
ját. Pontosan negy órakor ál...
lottak ki a csapatok, a vá~

lasztás Gy M T E-nek kedve~

zefí, Zugló kezd szél ellen, de
az erős széllel támogatott
munkás csapat átveszi a tá;
madást és szebbnél szebb tá ...
madásokkal veszélyezteti Zug;
ló kapuját, 15;ik percben Rozs
nyó által előre ado ti labdával
Gecsei lefut és megszerzi a
munkás csapat részére a ve:
zetést. 1 : O. Továbbra is Gy
M T E a támadó. 25;ik perc
ben Tandi szép lövését kapus
nehezen fogja, 38:ik percben
Heinfarth védelmet áttörve
tizcnhatosról jobb felső sarok
ba helyezi a labdát 2: O. Első
félidő Gyoma fölényével ér
végeI.

Második félidő már sokkal
nehezebb volt a GyMTE, ré ...
szére, mert Zugló erősebben

támad és a szél is az ő javá;
ra szól, 4-ik percben 11:esbő!

gólt rug, 6-ik percben Krulek
hibájából megszerzi a kiegyen
lítést, sorozatos támadásokkal
kapujához szoritja a GyMTE-i
1O:i~ percben megszerzi a ve
zetést.

Munkás csapat védekezésre
szorul, dc védekezésével sem
tudja megakadályozni Zug...
lónak fürge csatár sora által
kapura rugolt labdáit, mert 35
ik percben 4 - 2 biztosítja a
győzelmét. Játék Zugló fölényé
vel ér végcí.

Zuglóból kitüntek Menyász,
Rubió, Lengyel, Törpényi, Bán,
Susztár, de általában az egész
csapat szépen játszott.
GyMTE-ből hiányzott Pfeif~

fer a kapus, Kovács és Papp,
jók voltak Gecsei, Heinfarth,
Szendrei, Tandi és Rozsnyó,
Krutek a kapuját gyengén ved
te, a gólokból menteni Iehetett
volna legalább egyet, Biró ki ...
sebb hibák l 6leltekinve jó volt.

GyMTE revansot kap Buda
pesten.
Husvét Jnásodnapján.
"Zugló" AC GySe 3: o (O: O)
Barátságos biró Malatinszki.

Tegnapi szél kissé alább ha...
gyott, de még ez is erősen be...
folyásolta a játék menetét,
GySC támadással kezdödik a

Vérszegényeknek orvosilag javasolva.
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Erovat alatt közöltekért a szerkesztő-

ség nem vállal felelősséget.

Dr. C. Blodig cs. tanácsos,. egyete;ni
tanár, Grác, irja: T. Mohai Agnes for
rás kutkezelősége, Moha. Kellemes kö
tele:')ségemnek tartom bizonyítani, hogy
az Agnes-forrás a hugyhólyag, a lég
zési és emésztési szervek hurutos bán
talmainál a legjobb er~dménnyel alkal
maztatott. A Mohai Agnes viz min-

d,~t! kapható!

Leg:rndkacsabb
hélrenyheségnél

is használ oa.

yilttér ..

Filmszinház.
Gyomán:

Valamikor, jó néhány évvel
ezelőtt, gyakran olvashattuk
a moziplakát élén ezt a két
szót; "Nordisk film"! ilyenkor
az utólsó székig megtelt a
mozi, mert mindenki tudta,
hogy kiváló klasszisu filmda ...
rabot fog látni. Pénzünk le~

romlásával egyidejLileg meg
szünt él Nordisk filmjeinek be
hozatali lehetősége is, s azóta
a svéd filmművészet remekeit
ritkán volt alkalmunk látni. Az
Apolló filmszinház folyó hó
24"'én vasárnap a "Dalolj Bo
lond! "-címü 1O felvonásos
svéd világ'ajjrakcíóban mutatja
be él. Nordisk fjlmgyár legujabb
nag-yszerü alkotását, amely a
svéd filmmüvészet meglepő

előrehaladásáról tesz' fényes
tanubizonyságot. Az előadá

sok 4. 6 és 8· órakor kezdőd
nek.

Akác oszlop minden vastagságban
és hosszuságban kapha1ó, Wagner
Márion Fiai fakereskedöknél Oyomán
Telefonszám 22,

Rejtvény nn.eqfejtés.
A Gyomai Ujság 16. sz6mában
megjelent rejtvényeink helyes
megfejtése:

1. Lendületes.
2. Istentelen.
Megfejtette: Wagner Már~

tonné, Harsányi Baba és Oláh
Erzsébet, nyerték el a jutalom
dijul kitüzött szépirodalmi mú...
vet, melyek akiadóhivatalban
átvehetők.

Betétekre - melyek felmondás nélktil bármikor kivehetők.

9 százalék évi kamatot fizet.

Betűrejtvények
A helyes megfejtők között

hetenkint két értékes szép:
irndalmi könyvet sorsolunk ki.

Beküldési határidő április
hó 27-én estig.

Kisorsolt nevét jövő heti szá...
JTIunkban közöljük.

l.

U.

A gyomai iparos és keres:
kedő ifjak önképzőköre ked
ves meglepetéssel szolgált a
husvéti ünnepek alat! közön:
ség'ünknek.

Egy énekes vigjátékot, a
"Juhászleg'ény, szegény ju;
hászlegény";t adták elő két
estén át.

Ünnep első napján tetszés
szerinti helépő dijjal, ug'yszól ...
ván főpróbifuként, husvét hétfőn

pedig rendes helyárakkal és
!á.ncvigalommal eg'ybekötve
rendeztek az előadás!.

A kacagtató részletekben
bővelkedő szindarabot a ter:
me! szinültig megtöltő közöD-"
ség- nagy tetszéssel fogadta és
sokat tapsolt a szereplőknek,

akik iparkodtak tudásuk leg:
javát adni.

Nag-y kár volt, hogy a darab
egyik főszereplőjének, Szabó
Imrének, aki Gergő juhász!
jdíszot!a, bariton szerep jutot!.
Tl{dvafevő, hogy Szabó Imre a
gyomai dalárda első tenoris;
tája, ig'en szép, csengő tenor;
hang'gal rendelkezik s a bari...
ton-partiban nem tudta kiváló
énekképcsségét és szép hang:
jál érvényesiteni.

Kiss Juliska - mint értesü
lilnk ;~ kezdő. Ezt egy kis
lámpalázzal igazolta is eleinte,
<.112 később már bátrabban
mozgott és énekelt. Értékes
mükedvelőnek igérkezik, ha
kissé megszokja a szinpado!.

Beinschróth József zamatos fi ...
gura volt mint biró, Szalóki
Lajos pompás karrika!urát kre
ált a kondás szerepéből. Ig-en
jók voltak Salamon Ilonka, Bács
Ferenc, Kiss Imre, Király Sán~

dor és Piltz József is.
Második ünnepen Farka...

sinszky Imre szivderítő mu...
zsikája mellett reggelig tartó
time követte a szini előadást.

(ht.}

Iparos és kereskedő

ifjak estélye.

I i - á



1927. április 24. GYOMAI uJsAG 5 oldal.

Uj tanitó Gyomán. A kul#
tuszminisz!er a gyoma-halma:
gyi tanyai iskolához rendes
tanifóvá Borsó Imre volt ra
mocaházi ref. elemi iskolai
tanitót nevezte ki.

A leventékről. A gyomai
levente-egyesület a maga kebe...
Iében futball és tüzoltó-csapa
tot állít fel. A tréning minden
szerdán lesz megtartva az
Erzsébet-ligeti pályán. Csütör...
töki napon a női levente-csa
pat fogja tartani gyakorlatait
futball-pályán.

Dalárda hangverseny. A
gyoméli dalá.rda, amely az u#
tóbbi időkben örvendetesen
rohamos fejlődésről tett tanu
ságot, május hó 15-en nagy
szabásu hangversenyre keszül.
Kétségtelen, h02"Y ez a hang...
verseny a legmes"izebbmenő

érdeklődésre és támogatásra
tarthat számot.

Figyelmeztetjük alótartó
közönség'et, hogy azok akik a
tavaszi lóvizsgálatnál lovaik
kai nem jelentek meg, a mu
lasztást még pótolhatják. Huhn
Ferenc közsegi állatorvos
nyolc napon át minden reggel
hét órakor lóvizsgálaíot tart.
Akik erre apótvizsgálatra
sem vezetik elő lovaikat, a
Jegszigorubb büntetésben fog...
nak részesülni,

Gazdáink figyelmébe. A
hullámtérre kihajtandó jószá...
gok beoltása az eredeti terv
rnegviiJtoztatásával nem elő

zőleg fog megtörténni, hanem
a helyszinen, vagyis a hullám
téren fog végrehaitatni. Tehát
mindenki kihajthajja be nem
oJtott jószágát. Az oltás kölf
ségeihez a földesgazdaság'
hozzájárul.

Az endrődi Koronamozgó
ban e hó 24-én színre kerül
Rod91ph Valentinó mestermű

ve "Az ördög fia," szerelmi
regény 9 felvonásban. Ifjuság,
szépség, mozgalmasság, csá
bitás, hüség nagyszerüen vál
takoznak. Monumentális film.
gyönyörü természeti felvéte
lekkel. "PinguIin mint detektiv"
vigjáték és hiradók. Előadá

sok kezdete fél 7 és három#
negyed 9 órakor. Előadások

alatt zenekar· játszik.
Leventéink Gyulán. A pün

kösdi ünnepek alatt a gyulai
levente-egyesület háziversenyt
rendez, melyre meghivta töb
bek között a gyomai levente
egyesületet is. Mint értesülünk,
leventéink elfogadták a meg
hivást es bizakodva néznek cl

ver-seny elébe.
Társas vacsora. A Szakállas

féle endrődi vendéglő ma,
szombaton este magyar va...
csorát rendez borj u pörköltteJ
és turóscsuszával. A vacsorán
meghivó nélkül mindenki részt
vehet.

Életre kelt sportklub. Az
endrődi Testedzők Köre, amely
1921-ben alakult; de hamaro
san mély letargiába merült,
ismét életre kél. Nehány lel ...
kes sportférfiu e hó 24#ére
gyülést hivott össze, hogy fel
rázza tétlenségéből az Endrő

dön annyira nélkülözött sport
társaságot. A lelkes kezde...
ményezők biznak abban, hogy
Endrőd megértő közönsége,
az iparosság és a minden ne
mes törekvést támogató Ke...
reskedeImi Kör pártolása nem
fog elmaradni.

Az endrődi vágóhid építését
a vármegye jóváhagyta s igy
legközelebb kiirják a verseny...
tárgyalást.

Fejlődika népbank. Az "End
rődi Népbank megvásároIta
Endrődön a Timár István-féle
házat.

Az endrődi uj iskolák épit
kezése ügyében e héten End#
rődön járt Pogány Kálmán
ku!tuszminiszteri álla.mtitkár.

Elhunyt egyházfi. Alt Géza
endrődi egyházfi 53 éves ko#
rában e hó 19...én meg'halt. Az
AIt~család egyfolytában 130
esztendőn keresztül töltötte be
az endrődi r. kath. egyháznál
ezt a tisztséget s él most el
hunyt egyházfi volt a család
utolsó férfi sarja.

Öngyilkosság. Enctr6dön e
hó i9-én reggel felakasztotta
magát Giric János 21 éves
Iegén y. Mire észrevették, már
halott volt. Tettének oka· ez
ideig még ismeretlen. Anyagi
gondok nem készíethették a

.végzetes tettre, mert jómódu
szülők gyermeke volt. E hó
18·án bálban mulatott egész
hajnalig s ezutan dobta el
magától az életet. Valószinü
leg szerelmi csalódás érte az
életet nagyon könnyelmüen
értékelő fiatalemb~rt.

Sörbarátok éneke.
. Nincsen párja e világon

A jó zsevró-bőrnek.

Nincsen párja e világon
A friss, csapolt sörnek.
Minden vasárnapon
A Fried Géza méri
S potom, szolid árát
Bizisten megéri!

Krix..Krax,

Lucerna 4/2 hold, egész nyári hasz
nálatra kiadó Kalocsa Mária páskum
tanyáján. Érdeklödni lehet a tulajdo
nosnaI : Budapest VIII. Jozsefkörut 23
f. 4. vagy l-én Tápay Károly urnát.

Felkéretnek mind azok, a kik a Bu
dapesti Nemzetközi vásárt, a mely
1927, év április hó 30 tól május
9 ig van n yitva-meglekinteni óhajt
ják-az utazáshoz és az éÍru szállitás
hoz szolgáló ötvel'lszázalék .ked
vezményre jogositó vasuii igazolvá
nyokat Kovács János trafikjában, Fo
gyasztási szövetkezetné! vagy az ipar
testületi jegyzőnél váltság meg,

özv Papp Zsigmondnénak két tehén
járása dis~nó járással nyári használat
ra van kiadó 644 ház sz. alatt.

Harangavatás.A füzesgyarmati
ősi nagy református egyház hatal
mas iskolájának felépitése után

áldozatos szeretettel Istennek di
csőségére háboruba elrekvirált ha
rangjaituj, szépharangokkal;pótolta.
Ezeknek felavatása volt emelkedett
örömök között Husvét szombatján.
A felvirágozott harangokat az ifju
ság lovas bandériumának vezetése
mellett hozta be az örvendező kö
zönség. A templom előtt Oönczy
Béla egyházmegyei főjegyző magas
szárnyalásu imadsággal emelte a
lelkeket Istennek trónjához, a ha
rangok elhelyezése után pedig
Harsányi Pál esperes mondott mély
érzésekkel gazdag beszédet, mely
nek végeztével a dalárda Oálffy
Kálmán saját szerzeményü harang
avatási énekét adta elő gyönyörü
precizitással. Isten adja, hogy a
feltámadás nagy ünnepére átadott
harangok hirdessenek mielőbb

magyar feltámadást.
A nőegylet köszönete. A gyo

mai nőegylet lapunk utján
mond köszönetet a magyar
táncestély érdekében és sike...
rének előmozditásában részt
vett leventéknek, vitézeknek,
táncos pároknak. Azonkivül
Greising József telekkönyvve
zetőnek 150.000 koronás fő

zési dijért, Csermák Kálmán
nak a vitézek eltátására adott
két bárányért, - az áldozatkész
felülfizetőknekés mindenkinek,
aki a siker előmozditásához

hozzájárult.
Felülfizetés. A Gyomai Ip.

és Ker. ifjak. Önképzőkörének
1927. április 18-án tartott mű

kedvelő előadásán felülfizettek :
Kner Izidor, 8.75. p. Barok
Gyula, 4, p Oláh Lajos, 2. p.
Melyért ez uton mond köszö
netet a vezetőség.

A gyomai urikaszinó, amely
az ő kulturális nagy feladatát
mélyen átérzi, az elmul~ héten
tartott gyülésén egyhangu lel
kesedéssel elhatározta egy ki
tűnő hangverseny-zongora be-
szerzését. E czélból egy bizott...
ság már e hét derekán Buda...
pestre utazott s mire a sorok
napvilágot látnak, az uri kaszi
nó nagytermében már állni fog
a pompás hangszer. amely
lehetóvé fogja tenni a nagyobb#
szabásu hangversenyek és
zene-estélyek rendezését. Meg;
állapitjuk, még pedig igaz
örömmel, hogy a mi uri kaszi
nónk ezzel a ténnyel az első

helyre emelkedett a vidéki
kaszinók sorában.

PUBLIKÁCIÓ.
Egy mühelynek vagy üzletnek al

kalmas helyiség azonnal kibérelhető.

Értekezni Ehrmann Adolf üzletében
lehet.

HUGYECZ LAJOS lakatosmester
Gyoma Temető ucca 572 elvállalja
takaréktuzhelyek és sirkeritések
készitését és javitásat, kalyhák Char
lotte bélelését és minden e szakmá
ba vágó munkát. TakaréldUzhelyek.
berakott sporheltekhez ajtók, sU-
tök, rámák, vaskemenceajtók a
legegyszerübbtől a legjobb kivitelig
állandóan raktáron. Fürdőszobabe
rendezéseketszakszerüen készit,javit

Jutalmak kiosztása a nyári folya.
mán. Aki állandóan figyelemmel kisér
te lapunk számait, tudomást szerezhe
tett a megjelent felhivásokból, hogy a
kőzismert "fekete Club" cigarettapapi
rak gyárosa, a Samum-Altesse r. t.
(Budapest, VI. Gömb ucca 32. sz.) rek
lámiradája révén az idén is megrende
zi jutalom akcióját és azoknak akik
legkésőbb jilius hónap első feléig be
küldik az elhasznált cigarettapapir bo
rító fekete szalagokat, a beküldött sza
lagok száma arányában különböző ju
talomtárgyakat fog kiosztani. Minél
több boritószalagot küld be tehát va
laki, annál ér~ékesebb tárgyat fog kapni.
A Clm az ami volt: Samum Altesse r.
t. reklámiradája, R-pest, VI. Gömb-ut.
32, h~)Vá ~z összes küldemények, a
felado nevenek pontos feltüntetésével
irányitandó. '

ttvágytdldn!iágnál~
rossz gyomornál, bélrekedés
nél, renyhe emésztésnél, anyag.
cserezavaroknál, csalánkiütés...
nél és bőrviszketésnél a ter
mészetes "Ferenc József" ke...
serüviz rendbehozza a gyomor
és a belek müködését, és meg
szabaditja a testet a felgyülern ...
lett rothadó anyag'októl. Az
orvostudomány több uttöróje
megállapitotta, hogy a Ferenc
József viz ábszolut megbiz
ható hashajtó. Kapható gyógy
szertárakban, drogériákban és
füszerüzletekben.

és szerel. Költségvetéssel dijmen!csen
szolgá I. Minden nála készitett munká
ért jótállást vállal. Kedvező fizetési
feltételek.

18 százalékos szuperfoszfát mútrá
gya Wagner Márton tiainál Gyomán
kapható.

Butorok. Tele sima és tömör há
lók, ebédlők, festett butorok, dió, eper
és bükkfa kihuzós ebédlő asztalok.
modern bükkfa és hajlitott székek ál
landóan raktáron vannak Vatay Gá
bor motorerőre berendezett asztalos
ipartelepén Gyomán, Kossuth Lajos
utca 737 szám. Ugyanott épUletasz
talos munkák jutányos áron meg
rendelhetők.

Két ágy, különbejáratu pados szo
bában kiadó. Ugyanott koszt is kap
ható. Tisza István ut 1129.

Dévaványán a fő uton egy üzlet
helyiség azonnali beköltözéssel kiadó,
Bővebb felvilágositást ad Platz József
Gyoma Gr. Tisza István ut 400 szám.

Érfesitem a méhészeket, hogy kap.
tárakhoz szükséges Hanemann.rács
megérkezett. Bogrács, ásó, kapa leg
olcsóbb árban kapható. Eladó egy
lámpás rádió·felvevőgép,mellyel 8-10
külföldi állomást hallani lehet, ára
teljes felszerelésel 80 pengő. Szendrei
Ferencz vas és fűszer kereskedőnél,

Gyoma Deák F. utca 23 sz.
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17-20 gy_ 20-40
20-14 gy_ 2-02
15-58 gy_ 14-28
18-50 gy_ 20-05

15_20 gy. 13-06
15-57 gy_ 14-13
20-15 gy_ 2-12
20-51 gy_ 3·15

~

ArlDin
FIGYELEM!

1927. április 24

a környék legolcsóbb és legelterjedtebb
hetilapjában a G Y O M A I U J S A G-ban.

f;IGYELEM!

Gvo~a Endri)di ut 398.

jutányos árukésziJését, fatórzsek fürészelését, V(l#
lamint kubikos kordék készitését vasalva is váI#
laIja, ugyszintén kapa és kaszanyelet viszont eI~

adóknak is jutányosan készit
Podani JáDO§

bO"fJnár

Bpesfről indul
Gyomári:1 érk.
OyomáróJ indul
Bpestre érk_

mintakollekcióim
megérkeztek.

A "gy" betüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

BUDAPEST - GYOMA
5-50 10-05 gy_ 13-35
9-53 13-01 gy_ 19_08
O-32 5-41 8-56 gy_
5- - 11-10 11"50 gy_
GYOMA. - BÉKÉSCSABA

Bcsabáról indul 23-15 4-30 8-13 gy_
Oyomára érk. 0·17 5'31 8-55 gy_
Oyomáról indul 10-03 15-02 gy_ 19-18
Bcsabára érk_ 11-08 13-40 gy_ 20-18

A legmodernebb, diszes és a legegyszerübb szobafes
tést is méltányos áron elválJalom.

Kovác§ Má:tyá§
§zobafe§tö.

cégnél valódi Gyukits kalapok minden szinben, .
nyakkendők, harisnyák és czipök nagy

választékban kaphatók.

Figyelmes és pontos kiszolgálás!

Vasuti menetrend

fl' I • ilUUI II! ilUU UUIlj( HU II *!ti U a ill II I II II I~

Mély tisztelettel ériesitem anagyérdemü
közönséget, hogy a

legujabb külföldi és belföldi

~W~WWWYUUWWWUUyUtiUUUUUUWUU~UUU~UUUUUUWUY~

FiqyeleIn % Figyeletn %
Mi Dd e ft D e Jn. li

bognár~munkák

GYOMAI UJSÁG

Bogár bácsi nótája. HIRDESSEN

1 liter édes lej 26 fillér.
1 • lefölözött lej tagoknak 4 ..

nem tagaknak 4
1 .. iró tagoknak 4 •

nem tagoknak 4 •
1 .. savó 1
1 .. tejszín '2 P_ - ..
1 klgr_ turó 40 •
1 .. teavaj 6 P.

.Akác oszlop

FÖIdbirtokosokI
Gazdák I

A BACSY és TÁRSAI'
BANKHÁZA

FŐLDBIRTOKOKRA..>éves
kötvény köluönaket folyó
sit bár:anely nagy összegig

évi nettó

8 314 százalék
kamat mellett.

MáSlutt fentáUó drágább
kölcsönöket :ane"fJbbásra
azonnal kifizetünk.Bővebb
felvHá"fJositás a B a n k

helyiségében nyerhet~.

Gyoma és Vidéke
TEJSZŐVETKEZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI: ::: -

r:Jinden vastagságban és
hosszuságban kapható.•

Wagner Márton Fiai·
fakereskedóknél

. -.' .. ,

Minden, a GYOMAI UJSAG-bSD
közölt publikáció a községházán
i'skihirdettetik annyiszor, ahány
szor a publikációközl)ltetik.

•••••••••••••••••

G Y O M Á N.:::=

Telefonszám: 22.

Én vagyok. az öreg Bogár,
Régi mester, ki nem ko,ntár

,. Hiremet ugy nagy, mint kicsi
Gyomántal is hirill vi~zt!

Ismer engem a filiszter,
Gazdaember és miniszter
S bármiféle idő is jár
Kint mászik az öreg Bogár!

Vigan mozog bennem a vér
Ártézi kut engem dicsér
De mig vizet prédikálok:
Magam inkább jó bort iszok!

Krix...Krax.

essingoni faredőny, acélle
mez#görredőny, vászonre~

dőny, napeJlenzó, ajtócsukó
és mindenféle lakatos áru.

amelyek

Kondor Rezső budapest~

redönygVárának
készítményei, méret szerint

nálam megTendelhetó.
Papp Vazul.

-_......:~-----......

E ~ összes~t9~S}be~e~ és~rat~e~ U~in~d! Lz~s~~LL~a~a~k'~!
vatal teritők, gyertyatartók, lótakarók, forgók, kocsiskabát, diszruha, üvegezett üzletberendezési állványok. Nagy

mermyiségü érc és fa koporsók, szemfedők, lepedők, diszek, tapéták, betük, betütartószekrények, sirkő-koszoruk, sirkoszoru
, ' - szalagok, sirkoszo.ru szalag nyomda stb stb

Olcsó árban egy tételben eladó
VATAY GÁBOR ASZTALOS MESTERNEL GYOMAN, KOSSUTH LAJOS UTCA 737. SZÁMU HÁZÁNÁL.

6 oldal.

edőnyök

5iciklisp nóía.
Én vagyok itt Gyomán
Á biciklis Fekete!
Hogyha én rám hangat
Lesz benne öröme.
Ha keH jó bicikli
Avagy villany-áram,
Potom áron kaphat
Akármikor nálam.
Kielégitem én
Minden kedvét, vágyát
S,reggel jókedvüen
Hagyja el az ágyát!
Nem igérgetek én
Fénylő aranyhegyet
De arról mindenki
Tanuságot tehet,
Precíz az én munkám
Jó olcsó az ára,
Ki egyszer nálam volt
Eljön nemsokára!
Keressen fel tehát
Kedves bátyám uram
Jöjjön asszonyostul
Aranyos gazduram
Ha csak egyszer vélem
Jó iizletet csinál

,Soha életében,
Nem fordul meg másnál!
Drága ifjuság!
Most meg hozzád szólok:
Kölcsön biciklivel
Bármikor szolgálok!
Előnyös feltétel
Igen potom áron:
Legyen hát szerencsém
Tavasszal és nyáron! ...
Autóm is van nékem
Kölcsön lehet venni,
A világ végéig
Lehet vele menni!,

Fekete Lajo§
műszerészés bicikli-kereskedő.

A másolat hiteléül
Krix...Krax.

Vásár. Az endrődi egyna#
pos országos vásárt május hó
:14#én tartják meg_ Egy napon
lesz tehá! az állat~ és kira
kodó vásár_
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ro

művirágokból

--'-----------
Sirlcoszo

lönlegességi

]f da

i e g o I c i§l ó b b aD. és leg...
izlé~H~§ebb kivitelben,

I a régi ártézi kut mellett.
~~\"ii"'__

i~temetéshez szükséges

ORIIARASZTI AN

t ánt:~/§za

Pesti' ciJm, ~ Haraszti And1.@J!!' tá:li.i!.i!:szal@nja Eui/Lape:!it.
VII., Erzsebet köru1!: t9. Tei<)'::t1'on.: József 89-jJ.

- B U B~A P E S T"
VII Erzsébet: körut:19.. Telefoli"H Józ§ef 89",.53..

Haraszti Andor fővárosi ,okleveles tánctanár Gyomán az
Uri kaszi:n.óbaD. kedvező idő eseíén az :Erz~ébet""
ligeti Pa:vilonban a Husvéti ünnepek után t án.c""
tanfolYdDl.ot tart. f'elnőtteknek f. évi április hó 20-án
kezd taniiás háromszor egy héten este 8-11:ig. - Diá
koknak f. évi április hó 20-áh 6 - 8-ig, 8-15 évesek tanítás
háromszor egy héten. - Babacsoport 5 - 8 évesek f. évi
április 21-én 4.,.. 6-ig. Tanítás szolid és lzléses formában a
legujabb táncokból u. m. Keringő, Foxtrott, Charleston, Blues,
Tangó és magyar táncok. T andij 20 JlI'eIDl~IJÖ, külön.
órák egyes személyeknek vagy kisebb társaságoknak privát
háznál is, Elöjeg-yzél§eket elfogad akiadóhiv..

1927. április 24,;.,
Ibb
lin.

•

G "y @ :Jltn. á. n"
A. ~,Gyomai Taka!"ékpénzlár" épületében
a főtéren, a nag-yiöz§de' helyiségében.

T1IJl.lajdoD.@s :

N f1~ A Y FERENC
J!!'okkant honv.- száza.dos.

Mindennemü cigaretta. hüvelyek, töltők, '
és az összes d©hányzó meUék cikkek.

fit'Jegn."JrE1:ik 1921'" J.nájus 1~é:n..

T
vilial1yszei"eiő és műszerész G Y O M A.

Értcsitem a nagyérdemű közönséget valamint a kerékpározókat, hogy

kerékpárkölcsönző és javító
műhclycmel többck kifejezct! óhajának eleget téve Marjai István ur
Vasut utca 712 sz ház<iban (48~as olvasókörrel szemben) áthelyezett

villanyszerelő és műszerész műhelyemben megnyitottam.

Raktáron a legjobb g-yárimányu női és férfi g"épek. Mér
sékelt árak és kölcsön díjak meg'lepől?l1 olcsó árak _el;

adásnál, készpénz fizetésnél.

Defektek esetén méltányos felszá
mitás kisebbeknél semmi.

Műhelyemben állandóan rendelkezésére állunk a n. é.
, :r közönségne~( szakmáim mindegyik ágába.n. Női és férfi

~
~ keré!qJárokai megrendelésre házhoz vagy bárhova a

I
', "'~," ki,vánl h~]yr~ azonnall~ül~!öm. -, Villa~yjavitá.so~atszük-
, ll~ seg eselen vegzem vasar, unnep es az eJszakaI árakban is.
, ~ ~ Kérem a ll. é. közönseg' szives pártfogásá.t.
f' ~-L.~Zl.~-=.:~~.=.mI.~~.oZ"'.J:'a:'.~=<l:lI'~;". ~==========;=,,~~~=~~~=-~'"=.l(:C:~~~~&...,.,..,......

r~':'-=-~~

I

pompás
könyvét

könyvosztáiyáná.!

L

1
kitünő

ma.gya.r iró

p

BARTA LAJOS: Elsülyedt világ'. Elbeszélések.
FARKAS IMRE: Melódia. Uj versek.
FARKAS IMRE: Szent tavasz. Elbeszélések.
HAJÓ SÁ.NDOR: Az ötvenéves férfi.
HARSÁNYI ZSOLT: l4. féltékeny költő.

Kuplék, dalok, sanzonok.
KAFFKA MARGIT: Csendes válságok.
KARINTHY FRIGYES: Ne bántsuk egymást.
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: A rossz orvos.

-Regény. " , .
LIPTAI IMRE: Kegyelmes Uram. Színpadi

komédia és más jelenetek.
SZÉP ERNŐ: Régi kedvünk. Versek.

pengő peng6érl

rendelheti meg április 30-ig a.

La.pkiadó:

N G Á R I A"

BUDAPEST, V., AKADÉMiA-UTCA. 10. SZÁM.

-B é r m e n t e s kmdés- és csomagoiásérlJ:

1 pengőt számitunk.

Minden előfizetőnk és olvasónk
aki 10 ily szelvény t szolgáltat be,

díjtalanul közölhet egy

publikációs hirdetést.

SzeFKe§ztéi'iiért é§ kiadásérf

felelős:

WAGNER MARTON

"k<5,n:yvn.yon:u:lai JIJlll.üi:ntézet.

j-

(Érdekközösségben a Békéscsabai TakarékpéTllztár E:gyesi.i!ettel, Békéscsaba.)

Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában való fizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközöl.
Váitókölcsönökei: 4 és 6 havi lejárattal a legolcsóbb kamat mellett, bármely nagy összegig folyásit.
Tőkekamattörlesztéses, jelzálog földköksönökeí félévi 4.4 százalékos részlet menett 94-es árfolyamon,
Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, - magas kamatra elfoga.d. - Bővebb fel-

világositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.

Igazgatók: BACSY GÉZA, KOVÁCS LAJOS főpostamester, GÁBOR, ügyész: Df. CHRISTIAN KÁLMÁN
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POLITIKAI-, TÁR8ADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP
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H. évfolyam 18. szám. Ara 16 fmér Gyoma, 1927. május 1.

Szerkesztőség és kiadóhivatal

"H U N G A R & A" könyvnyomda
G 'J o m a, Petőfi-tér 2.

Előfizetésiár negyedévre 1 pengő SO fillér
Előfizetésiár fél évre 3 pengő 40 fillér
Előfizetési ál" egész évre 6 pengő.

Felelős szerkesztő:

WAGNER MÁRTON

társszerkesztő:

HATOS TIVADAR

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
eimére küldendő.

Lapzárta P É N T. E K, déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

tejellAtA8.

női levente~

«:8apat «:élja.
A leventék üdvözlése "Szebb és egyik sem fejleszthető él

jövőt 1" - Ez tulajdonképen má~ik rovására. Ha ennek
magába foglalja az egész prog- szükségességét régebben be=
rammot. - 1915 óta sok min; Ját/uk volna - talán nem len...
dent megtanu!tunk - sajnos ne annyi önmagával megha...
drága áron. Rájöttünk arra is, soniott lélek - akik vagy mint
hogy az ifjuság' nevelésében a társadalmon kivüliek haladnak
szellemi képzéssel párhuza: a lejtőn lefelé - vagyfelborult
mosan haladjon a testnevelés lelki egyensullyal elvetik mé\'"

lelkeinket nem bántja sem
a perzselő napsugár, sem
a gyilkos fagy ...

Mi áll tehát utjába annak,
hogy lelkeink zsendülő ve
téséből arany k~lász érle
lődjék, miért nem látunk e
lelki réteken csak szines vi
rágot és mi a megsemmisitő
különbség földanyánk ön
tudatlan nagysága és a mi
lelkeink között?

Az, ::.:imi az embert min
den földi lénytől megkü
lönbözteti: az akar(tf.

az ő vádjaival szemben,
hogy az évezredek óta be:
lénk hullott válogatott ma
got csak igy hasznositot
tuk, hogya sok kertész
mellett még mindig meg:
terem lelkeinkben a befén
dek, az egymásnak ártani
akarás, a háboru, a fékte
len szenvedélyek, a tobzo
dó élvezetek burjánja ...
vajjon mivel?

Mert ezeknek a magve
tőknek nem kellett földön
tuli erőkkel küzdeni, hiszen

i1:Z egész országban a nitókkivá16 pedagógiai ér
gyomai állami polgári iskola zékkel nevelik és tanitják a
ijjusági vöröskereszt egyesü- "gyermekeinket, amit a tejel
lete az első ahol, a" Gyoma látás bevezetésével is bebi
és Vidéke" tejszövetkezet zonyitottak. Ami jó gondo
kezdeményezésére megvaló- lat felvetődik, mellyel a
sult a tejpropaganda. Min-' gyermekeink tudását és fej
den polgári iskolai tanuló lődését gyarapitani lehet, az
naponta 2 deciliter lefölözött őnáluk azonnal testet ölt és
tejet kap tanári felügyelet azt meg is valósitják.
mellett és ezért hetenként 5 Büszke örömmel tölt el
fillérltartozikfizetni. Ugyan- bennünket, hogy az egész
ilyen mennyiségérf a tanárok országban a mi iskoláink
is heti 5 fillért fizetnek. voltak az uttörők ebben a

Az elemi iskolákban IS nemes mozgalomban, mit bi
megszervezés alatt van a zonnyal a többi iskolák most
tejellátás és azt hisszük, a már tőlünk fognak átvenni.
jövő héten már az elemi is- Hálásan köszöntjük a derék
kolákban is megkezdődik a tanáraink és fanitóinkat, hogy
tejkiosztás. a gyermekeinknek megsze-

Tudtuk, hogy a közsé- rezték ezt a napi. vérgyara
günkben müködő tanárok, ta- I pedást.

Amikor cl zsendülő vetést,
a rengő arany kalászt, a
rét ezerszinü virágját, a fák
mosolygó gyümölcsét és
mind azt a sok gyönyörü=
séget nézzük, amit a föld
ad, mert csak a föld adhat,
kell hogy lássuk, hogy
érezzük: ez a lélek tiszta,
nemes, nagy lélek, amiben
minden megszépül, ami
belehullott, még a mérget
termő növényt is zöld le:
véneI szines virággal éke=
siti, hogy az se bántsa a
felséges harmoniát.

Látja és érzi is ezt a
gondolkozó szemmel, ér
telme~ RlggY8!cszem!élődő

ember, de kevesen látják
és .érzik azt, hogy az em
beri lelkek tömege is ugyan
olyan termő talaj, mint a
föld. - Annak is meg van
a maga magvetője, aki
szántja-veti és reményked:
ve féltő gj~mddal várja ve
tésének zsendüIését.

Amióta él földön élő em=
ber emberiségnek nevez
hető, mindig voltak mag:
vetők, akik azt a talajt vá
lasztották munkájuk teréül
és évről-évre,évszázadról
évszázadra elvetették belé él .

gondosa.n megválogatott
magot: az istenfélelem, az
emberszeretet, a törvény
tisztelet, a szorgalom, ~ a
tiszta élet, a müvelődés

magját. - Aztán más mag
vetők jöttek, akik tovább
ápolták a gyenge kis pa=
lántáí, ami elődeik munkája
nyomán kibujt él termő ta:
lajból, amig eljutottunk ide,
a husza.dik század emberei
nek lelkeiből álló talajhoz.

Vajjon, ha egyszer meg
szólalna földanyánk és szá
mon kérné lelkeink termé
sét, mint ahogyan annyi
szor megszámadoltatjuk mi
őt; mivel tudnánk védekezni

A magyar ugar, I
a vires verejtékkel öntözött
édes magya.r anyaföld fel
ébredt téli álmából, ledobta
magáról avult avar szinü
ócska ruháját és büszkén,

,~

kévélyen ölti fel uj köntö-
sét, a szépet a remény:zöld
szinűt.

A magvető szeme féltő

boldogsággal szalad végig
cl zöld tengeren, ami már
hullámot ver, mikor a tava
szi szél elsuhan fölötte,
aztán föltekint az égre,
ahonnan megujult reményé:
re életet vár, de aminek

..··".haragosfl?,H·egejből éségeíő

napsugarából egyaránt jö:
het az élet és a halál. .

A magvető élete mese
beli óriásoknak való küz
delem, mert ellenfelei föl
döntuli erők: az égető nap
sugár, a mindent elnyelő

vizáradat, a tavaszi fagy,
a romboló szélvihar, amik

. közül egyiknek leg-pará:
nyibb részével is hiába áll
szembe, hiába fesziti neki
két izmos karját és egész
maga magát, erőlködése

annyi munkát sem ad ellen
feleinek, amennyivel az őszi

szellő lesodorja a száradt
falevelet.

Csak egy barátja van
ebben a küzdelemben: a
föld, melyet nem oktalanul
nevezett el évezredek előtt

élő emberek vallása anya
földnek,' mert' ő jó mint az
anya. - Odatartja hátát az
ekének, feltárja ,keblét a
magvető előtt, magába,
rejti a ráhullott magot és
uj életet ad a magnak, 'a
magvetőnek, mindenkinek
és mindeneknek, azoknak
is akik megértik és azok
nak is, amik csak megér
zik az ő áldozatos jóságát.

A föld ci természet lelke.
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Dunánt li tehen
be~zeIzé~e.

elkönyvelik és az illetó tehén d

tulajdonos az eladásnál vagy

bármikor bívCltalos okmányként

használhatja fe! ezeket az ada

tokat.

Az értekezlet 5 óráig tartott

állandó élénk érdeklődés mel

mett és azzal az eredménnyel,

. hogy akik a vasárnapi délután

jukból ezt a két órát itt töltöt=

ték, hasznos dolgokat tanulhal

tak és tanui, egyben részesei

lehettek annak, hogyha csak

annyi gazda, amennyi ezen az

értekezleten is részt vett, össze
fog-na és megértéssel a saját
helyzete javitására munkálkod
nék, nagy 8redményeket tudna
elérni.

Azt lájjuk, hogya Gyoma
és Vidéke tejszövetkez8t azt a
célt tüzte ki, hogya gazdák
anyagi helyzetén javítson. A
szöveikezet rövid 4 hónapi
mi.iködése reményt nyujt, hog'y
az öntudatos, tervszerű műkö

désével a kiti.izött célját el is
éri.

Itt a tavasz legszebb, legbájo
sabb ünnepe. A természet meg
indulásának, a virágfakadásnak,
az illatos orgonavirágnak gyö
györü ünnepe.

Olyan nap, amelyet szivének,
lelkének mélyéből me15ünnepel min
denki. A természet fenségesen nagy,
magasztosan szép ünnepe,

Odvözöllek Május! Jöjj el na
gyon sokszor, gyakran legyen al
kalmunk benned gyönyörködni!...

{-s.)

1927. május 1.

MÁ1US 1.

Megható 'templomi ünnepség
folyt le mult vasárnap a turke
vei református egyházban.

Özv. Harsányi Sándorné urnő

a napokban családjával együtt
elköltözik Turkevéről, hogy szü
lővárosában, Debrecenben töltse
el életének hátralevő részét.

Ez alkalomból az ősz matróna
fia, Harsánnyi Pál ref esperes
tartott magas szárnyalásu, lelket
meginditó prédikációt a turkevei
templomban, megköszönve a tur
kevei hivek szeretetét és ragasz
kodását, melyet családjával szem
ben hatvanegy éven keresztül gya
koroltak.

Ujabb sikerek a
megfiatalitás terén.

Irta: Krecsmárik Endre.
Szeged, 1927. ápr. hó.

Amióta a hires bécsi pro=
fesszor, dr. Steinach Jenő vi
lággá röpitette a megifjitás lep
hetőségét, az orvostudomány
nag'y buzgalommal vetette rá
magát az dajta kisérlelekre,
annál inkább is, mivel a fiatad
litó operácíók nagyszerüen jöp

vedelmeznek s a forgalom
sem csekély, hiszen melyik
"vén kujon" nem akarna ifju
hóditásokat csinálni, il!eJve
arra megfelelő képességet
szerezni?

Roppant sértet je azonban

Bucsuzik
a Nagyasszony.

fejlődő lelkivilág-át. Kell
még a fiatalnak is, ho~S'Y benső

énjélwn egy fixumot találjon
amihez gondolatait, vágyait,
törekvéseit oda kösse és ig'y
viszi bele egész kis lelkivilá:
gát eme nag-y szeretettel, lel
kesedéssel, önzetlenül meg
alakitot! egyesületbe.

Minden nőnek meg van a
mag-a elhivatottsága, dc
ma~ryar nő, magyar anya csak
az lehet, aki sajai maga lelkét
minden szép és iótulajdonság:
gal felékesitve, meg'edzett test:
tel és lélekkel munkálkodik a
magyar feltámadásért.

P éteJrDll.a.n.:né.

a női levente-csapat
vezetője_

kritikát gyakoroljon, nemesd

bűtni törckeJjen és ig'y ráte

relődjön az önnevelés mes'"

gyéjére. - Mind ezt a már

bízonyos érdtséggel biró fia=

talsággaI lehet csak ereclmeny

nyel megvalósitaní.

Vidéken épen a leányoknak

nincs meg a lehetőség'e, hog'y
célszerűen szórakoztató s
cmcllelt n8velő elfoglaltság'ban
lenne részűk. Eg'y ennek megd

felelő társulás kebelében ren=
dczetf versenyek, kinÍndulád

sok, előadások lekötik az if
juság tulfűtöt! fantáziáját és
megóvja őket a szertelenség':
tól, mely tulcsapong, ha nincs
semmi, amihez koncentrálja

Vasárnap délután a Kisréti I
olvasókör nagy terme szük volt
az érdeklődők befogadására,
még- az előtérben is sokan
álltak. Reiehardt Béla gazdasti
~i félLigyelő felvilágositására
és tanácsára az értekezlet eId
haiározta, hog'y él vármegyei
gazdasági felűg-yelőség utján
egy kérvényt ad be a földmű=

velés'ügyi miniszieriumhoz,

melybcn 40 darab tehén és üsző

beszerzésére átlag 650 Pengő

kölcsönt kér a Gyoma és Vid
déke tejszövetkezet részére 4
évi visszafizetésre. méltányos
kamat mel1eJi. Ez a kérvény
már hé/főn el is ment a várme",.
g'yei felügyelőség'hez.

Megtudluk még Reichardt
felügyelőtől, hogy Orosházán
megalakul! a Békésmegyeí Me
zőgazdasági Kamara. Reméi=
jük, hogy Gyoma is hamarosan
tag'ja lesz ennek akamarának.

Aki tag'ja ennek akamarának,
annál cl kamara alkalmazásá
ban levő icjeJlenörök időnkint

az illető isIállójában fejésipró
bát végeznek, az eredményt

2 oldal.

g-uktól - a leg'főbb javat, ma
g-át az életet. A nagy világ=
birodalom bölcsei mondották:
"sp testben, ép lélek." Ezt az
ép lelket kiépiteni céltudato
san vezetett testneveléssel,
testgyakorlattal ,és sportjai 
célja a ]evenlcegyesülelnek ugy
a fiu, mint leá.nytagok minden
egyess~ben.A 14-21 életkorig
talán a legfontosabb az ifjuság
sZélb6lyszerü' fog!alkoztélldsa
és annak cl tudata, hogy ő

egy erkölcsi testület tagja, ami
bizonyos szubordinációra kö
telezi és féken tartja á mai
ifjuság tulteng'ő önmaga be
csülését, korai önállóság-áL

Azon már régen tul vagyunk,
hogyanőktől elvitassunk
minden képességet, az meg
m'ár épen bizonyitásra nem
szoruló tény, hogya szebb
jövő kiépitését a nőtől,

a leendő magyar anyától leg=
alább is olyan mértékhen vár=
juk el, mint a jövő férfiátóL És
hogyan óhajtja ezt a ,női Je:
vente csapat megvalósitani?

Azok a magyar érzelmű leá
nyok, akik eh8z kedvet érez:

. nek és minden társadalmi, és
törvényes kénysz8r nélkül igaz
lelkesedéssel belépnek' eme
cél szolgálatába ~ hetenkint
eg-yszn összegyűlnek, hogy
torna-gyakorlatokat végezz@
nek, sporfoljanak szaktanár
vezetése, felüg'yelete mellcíJ és
nles-szokják az iskolán kivűl

is az összetartozélndóságot,
az egymás békés elviselését,
egymás gyengeségeinek, fo:
gyatkozásélinak szeretetbő] fa:
kacló m.zgértését. megtad
nulják hogy nem a születés
előnyei! kell tulbecsülni, ha
nem a személyes értékeket, a
jóságot, a szivnemességet,
szelidséget, ügyesség'et, tudást
és hog'y mások kiválóságának
szívből örülni tudjon. Ez az
összctartozwndóság érzése ned
mes versengésre készte1i az
ifju lelkeket, hogy az eg'yesüd

let· keretén kivül is ö!tözkö=
désben, viselkedésben, a mund
kában, szórakozásban ös SZd

--------------------"------------,----------
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A csodagyermekek.
Irb: Mark T'Watn.

A csodagyermekek korát éld
jük. Magam is ilyen csodad

gyermek JehetJem volna, ha
történetesen ebben a kérdés:
ben nincs állandó nézeteltérés
köztem és az apám közöl!.
Eg'y alkalommal ez a vélemény
különbség íliajdnem komoly
következményekk81 járt reám
nezve. Apám szigoru ember
volt, aki nem türt ellentmon=
dást, emellett teljes meggYÓd
ződéssel tagadta a gyermek
elmebeli képességének komoly

és irodalmi értékű megnyilat:
kozását.

Én elég korán tisztába jöt:
tem apám felfogásával és tő

lem telhetőleg tartózkodtam is
a bölcs megjegyzésektől.Mert
ha nagyritkán elveszitettem az
önuralmamat és' nagy vélemé~

nyeket nyÍlvánitottam, sajnálat
tal kellett tapasztalnorn, hogy
családom a leg-cseké!yebb

együttérzést, vagy elismerést
sem tanusitja korán mutajkozó
értelmiségem iránt. Söt, bUZd
ditó szavak helyett ütlegeket
kaptam, holotl bizonyos meg
állapitásaim voltak olyan böl",
csek, mint a csodagyermekek
nek kiszólásai, amelyeket a
bámuló rokonok vagy szülők

a láng'ész megnyilatkozásának
tartanak.

Most pedig rátérek az apám=
mal való első mélyreható né
zeteltérésemre_ A keresztelóm
előtt tör/ént, hogy bosszabb
és szakkörökben bizonyára
kelló méltánylást keltő érteke,
kezésben vázoltam környeze'
temnek a mesterséges táplál
kozás veszedelmes hátrányait
és miközben siljnálaftal kelleIt
tudomásul v:ennem, bogy értel""
metlen csajádtagjaim üg'yet
sem vetnek előadásomra, tÜd
re\memet veszitvén, el6keJő

műizléssel kezdtem válogaJni a
bö[csőmben heverő játékszed
rek között. Komoly megfonto
lássa Í egy gUl11mikarikát vád
lasztoltam, hogy növekvő fOd

gaim élét kipróbáljam, amikor
felfigyeltem, mert szüleim csa'
ládi tanácsot tartottak arról,
hogy milyen névre keresztel
jenek.

Miután a falióráró! meggyő

ződt8m, hogy néhány másodd
perc mulva töltöm 'be életem
negyedik hetét, feszült érdekd
lődéssel kisértem szüleim pár
beszédét. Apám kijelentette,
hogy nagyapám emlékére Áb
rahám névre akar keresztelni.
Anyám könyörgő hangon koc
káztaHa meg, hogy Nóé szin
tén igen kiválló jellegű egyé
niség volt. Nagybátyám el6ttem
megfoghatatlan okból az Izsák
névvel akart fejrubázni. Apám
arca. elsötétült és kimondta,
hogy az Ábrahámon kivül Jeg"
feljebb Sámuel név jöhet SZÓd
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fa és épitési anyag telepei, cementárugyárai, gépraktárai

Gyoma Endrőd Köröstarcsa
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 7.

Nasici tanningyár és gözfűrész rt. szlavóniai, erdélyi és felsömagyarországi keményfa termelésének egyedüli Jerakata.
Szállit bármily mennyiségben bármelyik vasutál10másra legolcsóbb árban mindennemű bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknak gőzölt bUkkfát és tölgy parkettát, kedvező fizetési feltételek mellett.

Irta: SZŐKE FERENC ref. ig. tanit6.

AlDodor.az ifjuini akaró vén dandik
önérzetét, hogy az undok pá...
viánok mirigyitól kellessen
kölcsönözni a fiatalságot. Ezen
is segített cl tudomány.

Steinach, Voranov, Javorski
után Doppler tökéletesitett~

az eljárást. Megfigyelte, hogy
az öregedó szerekre jellemző

a vérszegénység. Azokat az
izomrosfokat tehát, melyek az
öregedést előidézik, karbol ...
oldattal elpusztítja. Ennek meg'"
lepő a hatása. A beálló nagy
vérbőségtől felfünó élénk mü
ködés indul meg s amegre'"
parált öreg don Juan akár a
többnejüsé~Te is ó.ttérhet.

Egy angol tudós nagyszerü
ifjitó kisiÍrleteket végez a
paizsmirigy adagolásával, de
egyelőre csak az állatokon.

Franciaországbar fiatalem...
berek vérét fecskendezik öreg
emberek véré be, állítólag szin ...
tén jó eredménnyel.

Egy dolgot azonban tisztázni
kell. Itt nem élethosszabbitás...
ról, hémem. a kora öregség
e!tünteíéséről van szó. A fia...
talitásnak mindig meg van az
az ára, hogy a hatás meg...
szüntével az öregedés annál
rohamosabban következik be.
No de mikor fiatalnak és bo
hónak olyan jó lenni?

I Lucerna I
4 és fél hold egész nyári haszná'"
latra kiadó Kalocsa Mária páskum

I
tanyáján. Érdeklődni lehet a tuléÜ'" .1
donosnál : Budapest VIII. József

. körut 23 f. 4 vagy 1...én Tapay
Károly urnál.

Az élettapasztalattal biró
emberek tudják, hogy az élet...
ben való boldogulás titkát
nem lehet röviden, egy...két
szóbaösszefoglalni. Azt azon
ban állithatjuk. hogy ha egyéb
feltételünk már megvan, akkor
a jó modor igen nagy elónyt
biztosit célunk biztosan és
könnyebben való eléréséhez,
tehát az életben való boldo...
gulásunkhoz.

Tagadhatatlan, hogy szeren...
cse kell a boldoguláshoz,
amint a mindennapi életben
ezt sokszor tapasztalhatjuk is,
azonban a jó modor mégis
egyik igen fontos feltétele an
nak, hogy a mai nehéz meg...
élhetési viszonyok között
mégis minél biztosabban el...
érjük boldogulásunkat, megél...
hetésünket.

Az okos értelem és saját
érdekünk is azt tanácsolják,
hogy legyünk udvariasak,
nyájasak, jó modoruak ember-
társainkkal szemben. mert ak...
kor azok . szeretnek és szive...
sen foglalkoznak velünk; sok
~setben megajándékoznak hi...
zalmukkal, barátságukkcll, elő ...
segitik boldogságunkat. Ne té
vesszük szem elől az életben,
hogy a jó modorral szerezhe...
tünk legtöbb barátot.

A modortalan, goromba,
durva ember, aki különben
lehet igen okos, jeles képzett...
ségü, sokszor tapasztalhatja,

hogy embertársai· elhuzódnak
tőle. kerülik a társaság·ál. Az
ilyen embertől még aszives...
ség'et s>em örömest fogadják
el embertársai, valami sértő

és bántó szokot/lenni ugyanis
az ő figye~mességében. Igyek-

. szik mindenki elkerülni az
ilyeneket messzire.

Ki tehát a jó madoru ember?
Az, aki tisztel és becsül min...
den arra méltó embert, éimint
Ó is megvária llzoktól, hogy
őt viszont tiszteljék és becsül
jék. Aki beszéd közben nem
akar mindenáron felfünóvé
lenni, inkább szerényen, csen...
desen VIseli magát. Aki nem
kiván soha senkinek terhére
lenni. Feltünó magatartást nem
tanusit sehol. Aki, ha jó anya
gi helyzetben van, gllzdagságá
ról nem szivesen beszél. Aki
tudásával, ismereleivel nem
kérkedik, ozt nem fitogtatja·
szüntelen.

A jó modoru ember nagy
figyelemmel, Wrelemmel hall...
gatja mások véleményét, nem
rendez nagy, heves vitéltkozást
az ó állitása mellett, hanem
inkább enged. Nem csinál éret
len élceket, nem igyekszik
senki gyengesegét kihasznál...
ni. inkább elnézi, észrevétlen...
né teszi azt. Az igélzán jó mo
doru ember soha sem vét
szándékosan az udvariasság
szabályai ellen. Nem kellemet
len, nem ízléstelen soha.

A jó modor nagy haszna
minden életpalyán tapasztalha"
tó, azonban az ipari és k~res

kedói életben nyilvánul meg
mégis legfe!tünóbben annak
elónye. A nyájas, előzékeny.

figyelmes, udvarias kereskedő

inkább és biztosabban boldo...
guI, mint aki rideg, mogorva,
goromba .a közönséggel szem
ben. Megalázkodás. szolga'"
lelküség és hizelkedő alázatos...
ság nem kell a boldoguláshoz.
Igazi jellemes ember nem cse·
lekszi ezt. Amilyen figyelme...
sek mi szoktunk lenni mások
iránt, csak ?lnnyit várunk vi'"
szont embertársainktól. Igy
tehetiük kellemessé az érint;
kezést felebarátainkkal és tár...
sadalmi életünket kedvessé.
A jó modor utat nyit mások
szivéhez és becsüléséhez. Ezt
elérni pedig nem leher közöm...
bös senkire nézve. mert ttirsas
lények vagyunk.

(folyt. köv.)

a

Azt mondják. aa

Azt mondják: megélni nehéz!
Hát nehéz. De legnehezebb egy

fillérból száz pengőt csinálni. El
lenben az első egymillióból
könnyü a többit megcsinálni. Mert
hát a pénz is a társaságot szereti

'*
Azt mondják: gyönyörüek az

elegáns világ házasságai.
Szerintem az elegáns hdzas

ság csak kaucsuk-lánc. Összetart,
ha akarjuk, de nyulik is, ameny
nyire akarjuk. Tüske.

ba. Meggyózódésem szerint éi
névválasztás joga engem ille
tett. de mert erélyes közbeszó...
lásaimat a bölcsó rángatásával
igyekeztek letorkolni, a végsó
lépésre határoztam el maga
mat.

Hatalmas erőfeszítéssel ki...
emelkedtem párnáim bilincsei...
ből és odakiáltottam :

- A Sámuel név ellen az
érdekeit ünnepélyesen óvást
emel.

Nyilatkozatom minden fo...
galmat meghaladó elképedést
kellett. Anyám és nagybátyám
hátratántorodtak, sót apám is
megijedt. az első pillanatban.
De ez csak egy percig tartott,
mert apám mérgesen rámriva1t :

- Nem kérdeztelek I

Nagyon megvoltam sérfve
és metsző gunnyal kérdeztem
apámtól :

- Saját nevemet ilIetóleg
csak van nekem is beleszó...
lásom I

Fölényem eleinte nem is té...
vesztette el hatását. Apám
hosszabb vitába elegyedett ve-
lem.

- Semmi kifogásod nem
lehet egy olyan kiv61ó férfiu
neve ellen, mint Sámuel pró
féta, akit maga lsten- nevezett
igy, amint magához szólította.

- Ez tény - yálaszoltam
- de nézetem szerint a pr6·
féta sem leh\2:íett elragadtatva
nevétól, mert tudtommal eló...
ször ugy tett, mintha nem hal-
lotta volna az isteni szózatot

és csak a másodszori meg...
szólitásnak engedett.

Szóv61tásunk egyre hev(>sebb
lett és amikor meguntam a vi...
tát, ihletszerüen jelentettem ki:

- Apám. engedje meg, hogy
megkiméIjem Önöket él to ...
vábbi fejtörestól. Én Mark
Twain vagyok!

Nyilatkozatom lelrhatlltlimul
felbószítette apámat. Rettene...
tes dühében felkapott egy szé...
ket és családunk történetében
minden valószinüség szerint
gyermekgyilkosság büntette
fordult volna elő. ha óvatos
körültekintéssel n0II1 vettem
volna elejét a további bonyo..
dalmaknak és kereket nem 01
dotíam volna. Apám és üldö...
zőim, akik csak hosszabb

hajsza után értek utól, idó
közben alighanem belátták,
hogy bizonyos mértékben még...
is igazam lehetett, mert nem

bántottak, és igya reám nézve
igen kinos össze/üzésból si
került ép bőrrel menekülnöm.
Dll apám ezentul gondosan

ügyelt arra. hogy él teljes fen...
hatósága alatt álló legszükebb
családtagon kivül senkivel se
érintkezhessem és ezért legna-

gyobb sajnálatomra nem ment
hetem fel őt azon szemrehá...
nyásorh terhe alól, hogy köny
nyen megfélemlithető környe...
zelemmel karöltve, örök icrőkre

megfo'5ztott engem a csoda...
gyermekeket megillető dicső....
ségtől.
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Pola Negri film "Az éjszaka vi
rága" CaIiforniai történet 7 felvo
násban. A viszontagságos élet
fenséges ábrázolása ez a film.
Pola Negri mesteri játékával, vég
telenül megható meséjével ldma
gasIik a legnagyobb filmek közül.
Utánna "Szalon sportsman" 2 fel
vonásban és "Sic és Ámor" l fel
vonásban. Végül Hiradók. Előadá

sok kezdete fél 7 és háromnegyed
9 órakor. Előadások alatt zenekar
játszik.

Epe... és :Jnájbetegsé...
geknél, epekő és sárgaság
eseteiben a természetes "Fe.
renc József" keserüviz a hasi
szervek müködését élénkebb
tevékenységre serkenti. KIini;
kai tapasztalatok igazolják, .
hogy az otthoni ivókura külö#
nösen hatásos, haa Ferenc
József vizet kevés forró viz
zel keverve, reggel éhgyomor
ra vesszük. be. Kapható gyóg-y
szertárakban, drogériákban és
füszerüzletekben.

Németország - erősen keresi
a magyar baromfit. A külföl,
dön igen élénk az érdeklődés

a magyar baromfi és tojás
iránt és különösen Németof.
szágban nagy a kereslet. A
budapesti kereskedelmi és ipar
kamarához számok német cég
fordult azzal a kéréssel, hogy
teremtse meg az összekötte6
tést megbizható baromfikeres;
kedő cégekkel.

Tavaszi párbeszéd. Két
csavargó találkozik a liget...
ben. Az egyik éppen aznap
mondta fel a teljes eJJáfással
egybekötött lakást az állam..
nak s hosszu idő után élvez#
te az ápriiisi szabad levegőt.

- Hogy vag-y, mít csinálsz?
kérdezte régen Dem látott ba'
rátját.

- Köszönöm, jól! Mialatt
te a hüvösön ültél, én egy
~kszerüzletet nyitottam.

- Tedd bolondda öregapá
dat. Ugyan mivel nyitottál vol
na te ékszerüzletet?

- Mivel? .. liát feszítővas

sal.
Országos dalos-verseny. A

minden évben szokásos országos
dalosversenyt az idén Szegeden
fogják megtartani aug. hó 13-15
napján. Értesülésünk szerint a
gyomai dalárda is részt fog venni
az országos versenyen.

.A rozsnyói diákok f. é. május
8-án d. e. 10 órakor a Pesti Vi
gadóban (V, Vigadótér 2.) talál
koznak. Társasebéd ugyanott.
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vásárolt tojás és vajat más el
árusitóknak nagyban adja el,
erre külön iparigazolványt tar...
tozik váltani.

Az agglegény-adóról mult
számunkban feltett körkérdésre
többrendbeli válasz érkezett be,
amelyeknek közlését jövő heti
számunkban kezdjük meg. Az
érdekes és felette tanulságos czikk
sorozatra felhivjuk a közönség
különös figyeimét.

A dévaványai Uránia moz'
góban május 1#én szinre ke...
rül az "Éjféli nap" a cári bal.=
let csodaszép primadonnájá",
nak regénye, 9 felvonásban.,
A regény főszereplője Laura
la Piante. Utanna következik
"Zigotó, a becsületes tolvaj"
7 felvonásos vigjáték.

TanitógyiiIés. A békésme.=
gyei r. kath. tanítóság most
szerdán tar.totta évi vándorgyü
lését Gyomán. Agyülésen
számos tanügyi kérdés került
tárgyalás alá. Délben az uri
kaszinóban 65 teriíékü banket
volt, amely - ősi magyar
szokás szerint - nem szüköl·
ködött pohárköszöntőkben.

A Kormányzó dévaványai
keresztfia. Megirtuk, hogy
Molnár János dévaványai föld·
birtokosnak, a napokban szü...
letett 22#ik gyermeke és a bol
dog apa - Horthy Miklós
kormá'nyzó urat kérte fel a
keresztapai tisztség vállalására.
Kedden volt a gyermek keresz
telője Dévaványán, melyen
megjelent a kormányzó ur
képviseletében Almássy Sán#
dor főispán és Alexander Imre
alispán, akik átadták a kor#
mányzó ur és felesége értékes
ajándékait az ujszü]ött számá
ra és résztvettek a száz terité6
kes banketten.

Halálozás. Tömöry Aladár
d~vaványai buzakereskedő

Budapesten elhunyt. Nagy nép
szerüségnek örvendett életében
s általános a részvét váratlan
elhunyta felett.

Nemzetközi ebkiállitás Buda
pesten. A Magyar Ebtenyész;
fók Országos Egyesülete mi;
ként minden évben ugy az idén
is a Tattersall fedett csarnoká
ban rendezi az általános és
összes ebfajtákra kiterjedő

champion ebkiállitását. Május
hó 22·én vasárnap lesz az
ebkiáIlitás, még pedig a kül·
földi érdeklódések folytán nem
zetközi jelleggel.

Az endrődi Korona-mozgó
ban május l-én szinrekerül. Nagy

tkt
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Eljegyzés. Szilágyi Mancika
és Szabó Gyula iegyesek..4.p
riJis hó.

Az uri-kaszinó zongorája. La
punk megemlekezett már arról
a nagyjelentőségü kulturtényről,

hogy a gyomai Uri Kaszinó
koncert zongorát vásárolt. Az
elnökség a hozzá beérkezett
ajánlatok alapján a Bácsy és
Társai Banktól vette föl a ZiO
millió koronás kölcsönt, mint
legelőnyösebb föltételüt.

Haza lehet hozatni a kiilföl
dön eltemetett hősök hamvait,
miután a magyar kormány ez
ügyben megállapodott Német,
ország, Olaszország, Lengyel
ország, Ausztria, Szerbia és
Románia kQrmányaival. A ha'"
zahozatalt bélyegmentes kér,
vényben kell kérni, mely az
elhalt összes személyi adatait
és a költségvállalási nyiIatko,
zatot tartalmazza. Ezt a kér'
vényt a wlügyminisztérium
harmadik osztályának háborus
veszteségeket és hadisirok
nyiIvántartásának csoportjához
legkésőbb április 30-áig- kell
benyujtani.

Bácsi és Társai Bankháza
részéről Vass Gábor igazga;
tónak Budapesten folytatott
tárgyalása folytán a hét folya;
mán két bankigazgató látoga,
tást tett a Bácsy és T. Bank
házánál. Ennek eredménye;
képpen a bankház eddigi üz;

. leti összeköttetését hazánk
eme leg-nagyobb pénzintézeté#
vel még szélesebb alapra fek
tette le és bevonta Oyomán
kivül a környék négy közsé
ge hitelszükségletének a Bácsy
és T. bank utján való !·ielégi~

tését. A szépen fejlődő Bank#
ház utján a hitéltkeresők ré;
széről eddig élvezelt előnyök",

ben most már a környék köz
ségei is részesülhetnek.

A Gyomai Takarékpénztár
igazgatósági tag-ságáról Dr.
Pálka Pál, Tápay Károly, Mácz
Ákos és Huhn Ferencz lemon
dottak. A f. hó 30#án tartandó
rendkivüli közgyülésén fogják

.az uj igazg·atókat megválasz;
tani.

A vegyeskereskedő tojást és
vajat is árusíthat. A kereske...
delemügyi miniszter egy eset;
·ben kimondotta, hogya vegyes#
kereskedő tojás és vaj· árusi.=
tásával is foglalkcihatik. Ha
azonban ezt nem üzleti köré#
beb végzi, hanem nagyban

.
rigmus.

I

Heti

4 oldal.

t,
az összes felszereléssel, berendezéssel és áruraktárra1 együtt ugymint 1 darab 8 oszlopos gyászkocsi, ravatalok, ra
vatal teritől{, gyertyatartók, lótákarók, forgók, kocsiskabát, díszruha, üvegezett Üzletberendezési állványok. Nagy

mennyiségü érc és fa koporsók, s~emfedők, lepedők, diszek, tapéíák, betük, betütartó szekrények, sirkő-koszoruk, sirkoszoru
szalagok, sirkoszoru szalag nyomda s:tb stb

Ismét van háboru
Verekedik Kina,
Czopfos vitézeknek
Van most ezerkinja~

Legujabb hadvezér
A dicső Csang-I{ai-Csek.
Ugy vág rendet l{ö:?:Íük
Mint egy jó bikaesek !

Magam is pártolnám
.Ezt a Csang-Kai-Cse!l:ket
Ha kiUdne részemre
Ezerpengős csekket ! ...

{Se} = I

Olcsó árba'n ,egy tételben eladó
VATAY GÁBOR AS4,TALOS MESTERNEL GYOMÁN, KOSSUTH LAJOS UTCA 737. SZÁMU HÁZÁNÁL.

Istentiszteletek. A református
templomban május ·1 #én d. e.
fél 9 órakor prédikál gyomai
lelkész szolgálatának 20 éves
évforduJója alkalmából Harsányi'
Pál esperes. Az ágostai evan
gclikus templomban délelőtt 9
órakor magyar nyelvü lsten~

tiszlele/etíart Feil,,>rErnő lelkész.
A róm. kath. templomban reg.=
gel 9. órakor Istentisztelet
evang-élium mag-yarázattal, tart
ja CseI:nay. Géza plebános.
D. u. 3 órakor Iytánia.

Leventék nyiualtatása. Na
gyonszimpatikus tevrvel foglalkozik
a gyomai . leventeegyesület. Arról
van szó, hogy hatvan fiu leventét,
.két .30-30-as turnusban a nyár
folyamán Tatatóváros vagy Lillafü
red környékén ingyenes nyaralta
tásban részesitsenek. A női--Ieven

ték nyaraltatása a Balatonmellékre
van tervbe véve. A nyaralás 3
hétig taJi,_ a nyaraló leventék az
alatt ellátást kapnak és az utazási
költséget· valamint 35 kilóig a
podgyász-;-száIIitási költséget is a
levente-egyesület fedezi.

Ki a zöldbe. Megjött a szép
május és megjött az ideje an
nak, amikor rabság-gá válik a
fütöft, meleg szoba s vágyik
mindenki szabadba ... a zöld
be. Megnyilnak a nyári ven
dégIők, a ligeti pavillon, a
Körösparti ."Vadkacsa" barát
ságos, ragyogóan tiszta kerti
helyisége, ahol Józsi bácsi a
fehér sipkával és Mariska néni
lebilincselő modorával, jó bor#
ral és pompás uzsonnával fo'"
gadja a vendégeket. Megnyílik
az Ipartestület remek szép,

. busásan zöld udvara is és
megnyIlik sok-sok kerti' helyi
ség .mindenfelé.
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Rejtvény na.egfejtés.

A Gyomai Ujság 17. számában
megjelent· rejtvényeink helyes
megfejtése:

1) Milli ó szeres.
2) Szamárbeszéd.
Megfejtette: Scheffer Jolán

urhölgy. A jutalom dijul kitű·

zött szépirodalmi mú a kiadó;
hivataIban átvehető.

A szeghalmi határban 341 magyar
hold birtok, melyből 241 hold szán
tó a többi kapálló és legelő a rajta
I~vő lakóh~zzal istálló .és nagy mag
tarral elado, esetleg kisebb tételek
ben is. A vétel az több mint fele a
féntálló kölcsön átvállalásával ren
dezhető, egyébb fizetési feltételek
igen k~dvezőek, 6 év alatt is fizet
hető. Erdeklődők forduljanak a Bá
csy és Társai Bankházhoz Gyomán.

5 oldaL

I. István király

-"

..

Betűrejtvények
A helyes megfejtők között

hetenkint két értékes szép...
ir0dalmi könyvet sorsolunk ki.

Beküldési határidő május
hó 4-én estig.

Kisorsolt nevét jövő heti szá
munkban közöljük.

r.

A csepeli 60 kilovattos rá
dióleadó. A E1agyar posta meg
bizást adott a berlini Telefun;
ken társaságnak egy 60 kilo...
vatíos leadó megépitésére, mely
ugyanolyan lesz, mint a Köln
m'elletti Langenberg leadó. Ha
ez az· erős leadó meg lesz,
detektoros készülékkel is ve...
hetjük a csepeli leadást. Ilyen
készüléket egypár százezer ko
ronáért lehet már kapni és re,
méljük, minden tanyában is
hallgatják majd naponta...ha
mást nem is, de az időjelentést.

TY

. rek vizsgálatát a hatósági állat
orvosok hatáskörébe utalták,
akiknek legfontosabb teendője

a tejelő tehenek évi vizsgálata
és kötelező tuberkulinozása.
A rendelet megakarja akadt! ....
lyozni azt, hogy él tuberkulóti
kus tehenek teje és tejterméke

.forgalomba kerüljön, mivel
apasztani fogják a csecsemő·

halandóságot. A rendelet értel
mében minden tej kereskedő.
továbbá minden gazda, akinek
hét vagy több tehene van,
ellenőrző;könyvecskét kap,
amelyben a hatósági állatorvos
bevezeti az ellenőrzés napját
és rendelkezéseit az istálló,
illetve a megvizsgáIt állatokra
vonatkozólag. A tej;és tejfer;
mékkereskedéshez a hatósági
állatorvos által kiáIIitott bi;
zonyitvány szükséges, amelyet
kötelező tuberkulonizás előz

meg. Ezeket az ellenőrző;köny

vecskéket évenként négyszer
kell láttamoztatni.

sét, Lázár István elbeszélését
és Schöpjlin Aladár novelláját.
A magyar irodalom ezen nagy
nevü reprezentánsai mellett
nagy tér jut a fiatal iróknak
is. A lap állando heti levelet
hoz az asszonyoknak és Bo...
hémia cimen szinházi és mü,

. vészeti intimitásokka! kedves;
kedik olvasóinak. Bő szemle...
rovat fogja őszinte kritikájával
1ájékoztatni a közönséget s
mindezek mellett még egy
társadalmi cikk, szerkesztői

üzenetek és keresztrejtvény
egésziti ki a nagyalaku, szines
boritékkal ellátott, pompás
hetilap tartaImái. Az uj lap
példátIanul olcsó ára számon
ként 20 fillér. Előfizetése ne...
gyedévre P 2~50. Szerkesztő,

ség és kiadóhivatal: Budapest.
V., Sziget-utca 26. szám, ahol
előfizetőknek, gyüjtőknek és
érdeklőd6knek készséggel ad;
nak felvilágosítást.

Árumintavásár. Tudvalevő,

hogy Budapesten április 30-tól.
május 9-ig ismét nemzetközi. áru
mintavásár lesz s erre az alkalomra
a rendezőség kedvezményes vasuti,
szállodai és belépőjegyeket bizto
sitott a vidék rendelkezésére. Me
legenajánljuk olvasóink figyelmébe
a vásár és . kiállitás (Mücsarnok,
Városliget) megtekintését, mert az
igen látványos és tanulságos lesz.

Gazdasági teendők: Kertj e;
inkben teljes erővel induljon
meg a veteményezés. Bab,
kelkáposzta, karalábé, karfiol,
a következő héten uborka,
dinnye, tök már szabadban
vethető. A 40 százalékos ká
lisónak ugy a mag, mint a
növény szárképződésénél van
fontos szerepe: Különösen a
homokos és tőzeges talajokon.
Miután e talajok káliban na'
gyon szegények, ugy ezeken,
mint a káIiigényes kapásnövé
nyeknél a szuperfoszfát mellett
él 40 százalékos kálisó hasz;
nálata is szükséges.

Az eperfalevelek szedése. A
selyemtenyésztés érdekében
szükséges, ~10gy a háztujajdo,
nosok a házuk előtt levő eper
fák leveleinek szedését meg;
engedjék. Csakis azokat sza;
bag tehát a levélszedéstől el;
tiltani, akik a fákat rongálják.

A fejőstehenek tuberkutino
zása Romániában. Az állat;
egészségügyi törvény végre
hajtására rendeletet bocsiltott
ki a román kormány, mely sze'"
rint az állati eredetü élelmiszc-

HANG·SZER'EK!
Huzóharmonikák Pengő: 6.75,től, -:-. Hegedük 5.85-től,

Klarinétok 1O.60·tól, - Gitárok 14.75-től, Gitárciterák
13.20-tól, Beszélőgépek 28 pengőtől. stb. stb.

Közvetlen szállitás CI gyártási forrástól 114.000 eDismerö
levél! Külön magyar osztály! Kérje levelező lilpon
(melyre 16 filléres bélyeg ragasztandó I) Képes főár-

jegyzéklinket, melyet dijmentesen küldünk.
Meinelés Berold9 hangszer'IJyár9

Klin'IJenthal 41. §záJm.. (Szchzország.)

megjelent és 1920-ban Grill K.
által ujra kiadott Bezerédj és Szi
lassy-féle Mezőgazdasági Lexi
konnal. A Mille-Féle Gyakorlati
Gazdalezikon a legmodernebb
tudományos alapon, gyakorlati
szempontból dolgozza fel és nyujt
ja a mezőgazdasági tudományok
mai egész kincsestárát.

Kik jöhetnek vizum nélkül
Magyarországba? A belügy...
miniszter megengedte, hogy
idegen állampolgárok különös
méltánylást érdemlő és lehető

ségig igazolt esetekben, pél...
dául halál, sulyos betegség,
orvosi mütét, halaszthatatlan
életbevágóan fontos teendők,

vizum nélkül is bebocsáttassa
nak az országba. Bebocsátha
tó az emlitett okok nélkül is
az az idegen állampolgár, aki
lakhatási bizonylattal igazolja,
hogy állandóan Magyarorszá'
gon lakik, ha önhibáján kivül
mulasztotta el a vizumvá!tást:
Bebocsátható még az az ide...
gen állampoIg·ár is, aki az uta
zás megszakitása nélkül szán
dékozik az országon átutazni,
ha igazolja, hogy sürgős eIu,
tazás miatt nem volt ideje vizu
mot váltani, vagy él vizumvál,
tás elmulasztása önhibáján ki
vül történt, viszautasitása pi?dig
helyrehozhatatlan kárt okozna
neki.
Dévaványaszenzációja~Mol

nár János dévaványai napszá
mos felesége nemrégiben 22;
ik gyermekének adott életet.
A boldog apa Horthy Miklós
kormányzót kérte fel kereszt
apául s a kormányzó ö tiszt
séget el is fogadta, a várme
gye főispánjátbizva meg helyet
tesitésével a keresztelőn.

Ugyanakkor él .szülőknek a
szép alkalomhoz méltó ado'
mányt juttatott.

Uj irodalmi hetilap. Május
hó 3-án, a Hellas irodalmi és
nyomdai. r. t. kiadásában Buda
pesten megjelenik a legolcsóbb
szépirodalmi, müvészeti és tár
sadalmi hetilap: a "Mindnyá'
junk lapja" Segesdy László
szerkesztésében. Ez a vállal...
kozás végre megvalósifotta
azt a régi. ohajt, hogy minimá
lis összegért is lehessen nívós,
tartalmas és jól szerkesztett,
eleven irodalmi ujságot adni.
A készülő első számtartalmá'
ból már mostkiemelhetjük :
Rákosi Jenő cikkét, Bónyi Ador
ján regényét, Karinthy frigyes
tréfáját; Kosztolányi Dezső ver,

I
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Különlegességi dohányáruk
május hó l-től kezdve Gyomán
kaphatók. A tőzsde tulajdonosa
Nónay Ferenc ny. százados.

Karintiában sztrájkolnak a
rádióelöfizetők, mert a nagy...
fe')züitségü árammal zavarja a
hallgatást és az állam nem
szünteti meg ezt az állapotot.
A sztrájk annyiból áll, hogy
április l ..én az előfizetők nem
fizi?tíék be az előfizetési dijat,

Angliában ez év február 28
án 2.235.000 rádió előfizető

volt. Ezeken kivül 4400 süket
ingyenhallgató volt. Tavaly
1.906.000 előfizetője volt Ang
liának.

Gyomán még a kutágast is
megfejik. És csodálatos: a
kutágas ontja a tejet, a szép
ritka, zsirtalan tejet, mellyel a
szegény anya a csenevész
gyermekét táplálná, ha az a
szegény gyerek bünös embe;
rek vizezett tejéből fejlődni tud
na, Micsoda elvetemültség, mi
csoda alacsonylelküség füti az
olyan embernek a kapzsiságát,
ki a legocsmányabb bünt kö
veti el, amikor a másnak ela
dott tejet vizzel hamisitja, hogy
több legyen, vagy leszedi arról
a tejfölt! Megigérjük ezeknek
az elvetemült bünözőknek,ami
kor hurokra kerülnek, nem
leszünk kiméle/esek és peJlen"
gére állitjuk a nevüket.

Gyakorlati gazdalexikon ei
men a gazdák nagyhetére : az
OMGE budapesti tenyészállatvá
sárjára jelent meg egy kétkötetes
1300 oldalas gyakorlati mezőgaz

dasági szakmunka, melynek elő

szavát Mayer János m. kir. jöld-
. mivelésügyi miniszter irta. - A

teljesen modern felépitésü és ki
zárólag praktikus szempontok
szerint szerkesztett "Gyakorlati
Gazdalexikon" cimlapján az iró
munkatársak között olvashatjuk:
dr. SchandI Károly, dr. Tóth ]enö,
dr. Tömöry Kálmán és Steuer
György államtitkárok neveit. A
specialista szakirók száma ösz
szesen 103. A Gyakorlati Gazda
lexikon szerkesztési munkáját egy
és fél evi munka árán Mille Géza
győri gazdakamarai ügyvezető tit
kár látta el; a mü kiadója a
Sylvester nyomda, terjesztési köz
pontja pedig a Pantheon Irodalmi
Intézet. A két hatalmas kötet szá
mos mümelléklettel, igen sok kép
pel illustrált, gondos és csinos
kiállitásu, békebeli vászonkötésü
diszmunka, mely bármely köny
vesboltban 44 pengőért vehető

meg. De megrendelhető részlet
fizetésre is ugy, hogy elsőizben

8 pengőt kell lefizetni és 6 hó
napon át további 6 pengőt havon
ként. A megrendelést a szerkesztő:

Mille Géza Győr, Petőfi tér 8.
eimre is lehet eszközölni. Esetle
ges félreértések elkerülése céljá
ból megjegyezzük, hogy ez a most
megjelent Gyakorlati Gazdalexi
kon semmiféle összefüggésben
nincs az 1905-ben és 191O-ben

)

'"

l

d

l

ll.
l
l-

lr

D
et
n.

;i



--

Vá
Tő

Be

Bpes
GYOl
Gyül
Bpcs

Bcsa:
Gyor
Gyor
Bcsal

C
lego

A

~

Hi
.-

v Ge.

1927. május 1.

A

Eladó birtok.
"Gyányi Zsjgmondnénak Déva
ványán, lakik a Csermák ma
lom mellett, 150 hold földje
haszonbérbe kiadó. A birtokI
közvetlen köves ut mellett az
Ecsegi állomást61 1 kll6méter·

re fekszik."

isa a a
szó100

GYOIna Endrődi ut .398.

jutányos áru készitését, fatőrzsek fürészelését, va""
lamint kubikos kordék készitését vasalva is vál...
lalja, ~gyszintén kapa és kaszanyelet viszont el""

adóknak is jutányosan készit

Podani János
bognár

"TÜNDÉRVÁSÁR"
legközelebbi számában, épen ezért
kisérjétek figyelemmel a "TONDERVÁ
SÁR" következő számait. ~ Ha nem
ismernéd még a "TONDÉRVAsAR" ké
pes heti gyermeklapot, még ma ok
vetlen kérj a k i a d ó h i v a t a It ó I

~ I II II I IXI I I !II I I I I I I I I I I I I !II lilII I IlII I 11111.'~

Mély tisztelettel értesitem . a nagyérdemü ~
közönséget, hogy a

legujabb külföldi és belföldi

ingyenes mutatószánlot.
Előfizetésiár negyedévre csak
1 P. 20 f. - Egyes szám ára
10 f. és mindenütt kapható.

A megfejtést küfdjétek
be a "TONDÉRVÁSÁR" kiadó
hivatalába, B U D A P E S T,
V/B. AKADÉMIA UCCA 10. sz.

A megfejtők között sorsolást rende
zünk. Minden megfejtőnevét közöljük a

FigyeleD1 % FiqyeleBn !
Mindenne:rnü

bognár-munkák

megérkeztek.
mintakollekcióim
A legmodernebb, diszes és a legegyszerübb szobafes

tést is méltányos áron elváUalom.

Kovacs Má.tyá.s

~1 •• I., •• ,I.i •• I••• IIIII.! •• I::.~~~~~~~~; ••i~

Fejtsétek meg ezt a rejtvény!

Minden, a GYOMAI UJSAG-ban

közölt publikáció a községházán

is kihirdettetik annyiszor, ahány

szor a publikáció közöltetik.

•••••••••••••••••

• e.
Gyerekek!
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1 liter édes tej 26 fillér.
1 • lefölözött tej tagoknak 4 •

nem tagaknak 4 •
1 • iró tagoknak 4 •

nem lagoknak 4 •
1 • savó 1
1 ~ tejszin 2 P.
1 klgr. turó
1 • teavaj 6 P.

essing-oni faredóny, acélle
mez-g-örredány, vászonre""
dány, napellenző. ajfócsukó
és mindenféle lakatos áru,

ameIyek

Kondor Rezső budapesti
redéS.nygyárának

készifményei, mérei szerint
nálam megtendelhe.tó.

Papp VazuL

Redönyök

Gyoma és Vidéke
TEJSZÖVETKEZET ELADÁSI

. - ::: ÁRAI:

Sörbarátok éneke.
Nincsen párja e világon
A jó zsevró-bőrnek.

Nincsen párja e világon
A friss, csapolt sörnek.
Minden' vasárnapon
A Fried Géza méria

S potom, szolid árát
Bizisten megéri!

Krix..Krax,

2-án hétfőn reggel a mázsaháznál végzi.
Az időközben leellett, vagy beszerzett
jószágok ójtás. végett. esetről-esetre be
jelentendők lesznek. A f. évi bizt. dij
első részletének befizetésére azonnal
felhivatnak a: tagok.

Felkéretnek mindazok, akik a Bu
dapesti Nemzetközi vúirt, amely
1927. év április h6 30 t61május
9 ig van nyitva,megtekinteni .óhajtják-,
az utazáshoz és az áru szállitáshoz
szolgáló ötvenszázalék kedvezményre
jogositá vasuti igazolványokat Kovács
János trafikjában, Fogyasztási szövet
kezetnél vagy az ipartestületi jegyzőniél

váltsák meg.
HUGYECZ LAJOS lakatosmester

Gyoma Temető uCCa 572 elvállalja
takaréktOzhelyek és sirkeritések
készitését és javitásat, kalyhlik Char
lotte bélelését és minden e SZakmá
ba vágó munkát. TakaréktUzhelyek.
berakott sporheltekhez ajt6k, sU
tök, rámlik, vaskemenceajt6k a
legegyszerübbtől a legjobb kivitelig
állandÓan raktáron. Rlrdöszoba be
rendezéseketsza'kszerüen készit, iavit
és szereL Költségvetéssel díjmentesen
szolgál. Minden nála készitett munká
ért jótállást vállal. Kedvezö fizetési
feltételek.

Lucerna 4/2 hold, egész nyári haSZ·
'milatra kiadó KalOCSa Mária páskum
tanyáján. Érdeklödni lehet a tulajdo·
nosnal : Budapest VIII. )ozsefkörut 20
f. 4. vagy t-én Tápay KáToly umá!.
18 százalékos szuperfoszfát múlrá

gya Wagner Márton tiainál Gyomán
kapható.

Butorok. Tele sima és tömör há
lók, ebédlők, festett butorok, dió, eper
és bükkfa kil1UZÓS ebédlő asztalok.
modern bükkfa és haWtott székek ál·
landóan rakti'iron Vannak Vatay Gó
bor motorerőre berendezett asztalos
ipartelepén Gyomán, Kossuth Lajos'
utca 737 szám. Ugyanott épUletasz
talos munkák Jutányos áron meg·
rendelhetök.

Két ágy, különbejáratu pados sza·
bában kiadó.' Ugyanott koszt is kap·
ható. Tisza István ut 1129.

Dévaványán a fő uton egy üzlet
helyiség azonnali beköltözéssel kiadó.
Bővebb felvilágositást ad PICltz József
Gyoma Gr. Tisza István ut 400 szám.

is használ a

b élrenyheséqnél

Vérszegényeknek orvosilag javasolva.

Papp Vazul
legujabb nótája.

rádi
III

VIZ

Filmszinház.
Gyomán:

Az Apolló filmszinház május
hó l-én vasárnap aParamount
amerikai filmgyár csodaszép
alkotását, "A két arcu dáma"
cimű modern történetet mutatja
be 7 felvonásban. A cimszere
pet Pola Negri a bájos és nagy
tehetségü film diva játsza, akit a
Paramount filmgyárfényes szer
ződése köt Amerikához, ahol
bizonyára r.emcsak az amerikai
jankeek szivét, hanem az ame
rikai dollárokat is rövidesen
megfogja hóditani. Pola Negri
nek ez az első amerikai filmje
és egészen bizonyos, hogy ez
a film nemcsak Pola Negri te
hetségének, hanem rendezésben
és kiállifásban az ámerikai
nagystilüségnek ismélfó rep
rezentánsa lesz. A műsort:

"Trambulin kint van a vizből"

és "Viharos házassilg" cimü
két-kél felvonásos burleszk és
Filmhiradó egészítik ki.

Egy mühelynek vagy üzletnek al
kalmaS helyiség azonnal kibérelhető.

crtekezni Ehrmann Adolf üzletében
lehet.

Icsa Lászlónak a Rózsa-ut 1052. szá
mu házánál nád van eladó. Értekezni
lehet ugyanott.

A községi állattenyésztők szöv. az
elmaradottak III. szori ojtását május

6 'oldaL

DUBLIKÁCIÖ~

Tisztelt nagyközönség
Tessék rám figyelni
Amit én most mondok
Jó lesz megszivlelni!
Adja el énnekem
Minden rongyát, csontját
Minden fölösleges
Holmiját, butorát.
Aki portékáját
Gyorsan felajánlja,
Ugy hogy tizenhat nap
Nem mulik utánna,
Annak én készséggel
Teljesítem vágyát
S adok ajándékba
Egy remek spórkasszát !

Krix...Krax.

A tejhamisitók ellen igen
szig'oru meg·torló intézkedése-

. ket foganatosít a vármegye
alispánja, tekintettel a küszö
bön lévő nyári szezonra. Fi
gyelmeztetjük erre az érdekel
teket jó előre.
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(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesUlettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: BÁCSYGÉZA, KOVÁCS lAJOSfőpos·tamester,VASS GÁBOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KÁLMÁN

Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában való fizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközöl.
Váitókölcsönöket 4 és 6 havi lejárattal a legolcsóbb kamat mellett, bármely nagy összegig folyósit.
TőkekamaUöriesztéses, jelzálog földkö!csönöker félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-es árfolyamon,
Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, - 9 °10:> kama.tra elfogad. - Bövebb fel-

vUágositás a BAÍ'~ helyiségében a bármely szakában nyerhető.

Bát:

Fok
legol(:§óbban és leg....
izlé§e§ebb kivitelben.,

a régi ártézi kut nlelIett.

indennemü cigaretta hüvelyek, töltök,
és az összes dohányzó mellék cikkek.
Megnyilil~ II9Z'1" 1ll:Dáju§ 1~én.

Különlegességi

yáruda
Gy o lm. án.

"Gyomai Takarékpénztár" épületében
a főtéren, a nagytözsde helyiségében.

Tulajdonos:

"NÓNA y FERENC

J
I i I
:Ib ~_M!!!

~~flo~~'~~~'MWH<Wl~~AfilMH'tM.M

I

pompás
könyvét

=;a~,.,..~~~"C = ==ac:::::c :t:W1ii2i!ll:!!

~~~--T

1
kitünő

magyar iró

pengő peng6éri

g'endelheii meg április 30-ig a

BARTA LAJOS: Elsülyedt világ·. Elbeszélések.
FARKAS IMRE: Melódia. Uj versek.
FARKAS IMRE: Szent tavasz. Elbeszélések.
HAJu ;SÁNDOR: Az ötvenéves férfi.
HARSANYI ZSOLT: A féltékeny költő_

Kuplék, dalok, sanzonok.
KAFFKA MARGIT: Csendes válság"ok.
KARINTHY FRIGYES: Ne bán/suk egymást.
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: A rossz orvos_

Regény.
LIPTAI IMRE: Kegyelmes Uram. Szinpadi

komédia és más jelenetek.
SZÉP ERNO: Régi kedvünk. Versek.

BUDAPEST, V., AKADÉMIA-UTCA. 10. SZÁM.

könyvosztályánál

B é r m e n t e s küldés- és csomagolásél"t

1 peng6t számitunk.

T
vUlanyszerelő és műszerész G Y O M A.

Műhelyembcl1 állandóan rendelkezésére állunk a n. é.
közönségnek szakmáim mindegyik ágában. Női és félii
kerékpárokat megrendelésre házhoz vagy bárhova a
kivánt helyre azonnal küldöm. - ViHanyjavitásokat szük...
ség esetén végzem vasár, ünnep és az éjszakai órákban is.

Kérem a n. é. közönseg szives pártfogását.

Értesitem él nélgyérdemü közönséget. valamint a kerékpározókat, hogy

kerékpárkölcsönző és javitó
műhelyemel többek kifejezett óhajának elege! téve Marjai István ur
Vasut utca 712 sz' házában (48~as olvasókörrel szemben) áthelyezett

villanyszerelő és műszerész műhelyemben megnyitoltam.

Raktáron a legjobb gyártmányu női és férfi gépek. Mér
sékelt árak és kölcsön dijak meg!epő~n olcsó árak el#

~ adásnál, készpénz fizetésnél. .

~. Defektek esetén méltányos felszá-
~ rnitás kisebbeknél semmi.

~

~..m'l'~~'1II,!;jj

~..t.':.~~~~~

fr

20·40
2·02

14-28
20'05

13·06
14·13

2·12
3-15

17·20 gy_
20'14 g-y.
15·58 gy.
18-50 gy.

15_20 g'y.
15-57 gy
20·15 gy.
20-51 gy.

Bpestről indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

BUDAPEST - GYOMA
5-50 10·05'gy. 13·35
9·53 13·01 gy. 19.08
0'32 5·41 8-56 g'y.
5- - 11 ·10 l i '50 gy.

CGYOMA - B:E:KÉSCSABA
Bcsabáról indul 23·15 4-30 8·13 gy.
Gyomára érk. 0·17 5'31 8-55 gy
GyomáróJ indul 10'03 li3"02gy. 19'18
Bcsabára érk. 11-08 13·40 gy. 20·18

A "gy" betüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

I
iegolcsóbban kapható zi NGÁR~A könyvnyom-

dában, Petőfi-fér 2.

Hirdetési szelvény.

Minden előfizetőnk és olvasónk
aki 10 íly szelvényt szolgáltat be,

dijtalanul közölhet egy

publikációs hirdetést.

Szerke§ztésért és kiadásért

felelős:

WAGNER MÁRTOI'!

Lapkiad.ó :

"H U N G Á R I A"
kön:yvnyolllldai lIll6intézeá.

sse '(Jidlek: ~egei'~eirjedtebb lapjáb:ali"~
.,.", ,'" i.:t~ ,,~~~~i~!]

j á ba
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kapható:

WAGNER MÁRTON FIAI ÁL.
GYOMÁN.

Kőris és szilrönk, kőristalp és küllő, nyirfakocsirud,

kátránypapir és elszigetelőlemez, menyezeínád VÖ-='

rösrézdrótíal fonva, akác-='osz!op minden méretben

Figyelem!

Telefonszám: 22.

~ =~~~~~,~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~

Telefonszám: 22.



Gyoma, 1927. május 8.Ara 16 fillérII. évfolyam 19. szám.

POLITIKAI-, TÁR5ADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP

"

élet, melynek javarésze Oyo"
ma község nagy kincse, ta
nuja annak, hogy egy az
öröme: a kötelességtudás,
egy az eszményképe: a Mes
ter - egy a vezető vilá
gossága: a keresztény okos
ság, - egy a fegyvere: a
szeretet. Lelke épülete az
alázatosság mélységes fun
damentumán emelkedik a

_magasságok felé, keresve az
Isten jöldi dicsőségénekgya
rapodását, a kezére bizott
lelkek javát, a családi élet és
családja boldogságát. Adja
az Úr, hogy azt az őszinte,

mélységes és nem muló sze
retetet, mellyel itt mindnyá
jan körülvesszük, - s mely
nek szimbólikus kifejezői a
hivei, tisztelői és barátai ál-

1,

tal átnyujtott selyem papi-
palást és jöveg - sok év
tizeden át élvezze köztünk.

Ami igilZán kiváló éttermi
pincéreink most harcolnak a
tényleg megaIázó borravaló'
rendszer eltörléseéri. Kuldje.
nek ki képviseletet Olaszor
szágba. ahol 5-10 százalék
borravalót ütnek a számlák
hoz és figyelj ék meg az unott
pofáju. lomha kiszolgálását él

borravalóra nem számitá kar
társaiknak és. menten belátják.
hogy min'dkéí félre jobb meg
maradni a vendégekre költsé
gesebb borravaló adasa mel....
lett.

Róma egyik elegáns étíer#
mében vagy hetvenen étkez#
tünk. Minden teritéknek meg#
volt a gazdája és két pincér
meg az italos fiu szolgálta ki
a sok vendéget. Szerte sz<ií#
hordták a párolgó ételekkel
megrakott· edényeket, lerakták

,az e célra szolgáló asztalokra,
)aztán szép lassu tempóban
tányért váltottak és csak aztán

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
eimére kllldendő.

Lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

ztend

nek, ahová viszik őket: a mi
rájuk nézve nem hátrány, mert
a mag-varnak nem kenyere a
Badecker, mag-yar nyelvüt n02m
is kap és mag"ára hag-yatva a
legtöbbje bolondjára bukkan él

megnézni vaÍókra, hordár, sztl!
lodai portás, meg" utcai rend
őrtől való kérdezősködésalap"
ján.

Pont Itália annyira felfedett
terület már, hog-y róla komoly
ösmertetést imi, nevetség-es
lenne.

Eg-yetlen ország sem tudja
magát ugy ke!letni, idegen for#
galmáf ugy növelni, mint a
"Napsütés és Müvészetek ha·
zája!" És érdemes is látniva"
lójj, ug"y a müvészetiekCí, mint
a természet nyujtotta szépsép'
geket, akár többször is meg:
nézni, noha ug-yancsak le kell
szálIitani még polgárembernek
is nemcsak él táplálkozási igé
nyeit, hanem a kiszolgálás
kritikán alul volfát is.

társszerkesztő :

Felelős szerkesztő:

HATOS TIVADAR

WAGNER MÁRTON

csak akkor. amikor nem ig-en I
lehet fürödni a vihar miatt. 
Ell\?nben parti sétánya különb
a nizzai náL koszt,ja jó, száJIo
dái jórészt minden igényt ki:
elégilőek.

Velencét is kellőképp frek:
venláljuk, noha a pár előkelő

igen drága szállodák és pen#
siók francia konyháit kivéve:
magyar g-yomornak ehetetlen
a kosztiuk. De a Lidó ideális
fürdőhely és Velen C", látniva:
lóival, idegenforgalmával ál:
landóan kellemes szórakozó
hely.

Ennél messzebb már l1em
igen mennek fürdőzni a ma",
g-yarok, csak speciális okok:
QÓI. Észak-Olaszországba kis#
sé szétnézni üzletileg, Délre
nászutra és főként liusvétkor,
Rómába.

Ez utóbbiak már leginkább
az idegenforgalmi szervezie
társaskirándulói és oda men#

TÁRCA
Világjáró magyarok.

Hegymászó, szeg-es talpu ci:
pős. hosszu:botos magyar
turista legkisebb százalékkal
tarkitja a népek, nemzetek kó:
borgóit, de viszont nem hi
szem, hog-y lélekszámra egyet
len országnak is lenne annyi
külföldi fürdózője, mint Ma
gyarország"nak. - Igaz, hog-y
ebben tényező a mi fürd6:po#
litikánk is. mert nemcsak a
mostani valutáris viszonyok
teremtette eltéréseknél. de min
den időben o!csóbban lehetett
igazi tengerben fürödni, mint
a Balatonban, még ha messze
ut költsége terhelte is az idc#
gen be jutást.

Abbázia volt évtizedeken 6t
a magyarok kedvenc fürdő

helye és ma is az, noha fö:
vénye nincsen és hulíámverése

HARSÁNYI pAL REF. ESPERES JUBILEUMAHOZ.

annepet ült az elmult va- emelkedik lassan-lassan a helye. Mert lelkeket bizott
sárnapon a gyomai refor- felhők jelé az óriási tölgy, reá az Úr és akkor igy szólt:
mátus eklézsia. Onnepelte az ünnepelt is igyemelkedett Fölséges arcom tiszta mása
szeretett esperesét, Harsányi az esperesi méltóság magas mindahány, gondozd őket. A
Pált, aki az fZap töltötte be fokára. Ahogy imponál kincsek kincsei ezek, csillogó
Oyomán való lelkészi mükö- az óriási tölgy, ugy imponál gyöngyeik kiontott vérem
désének második évtizedét. Harsányi esperes egyénisége csöppjei ,. - vigyázz! hogy

Valami természetes, ha is mindenkinek, aki szemé- sárba ne essék a gyémánt,
azok, akiket ennek az em-llYiSégének értékeibe elmerül. el ne homályosuljanak a
bernek a lelke érintett, sze- Mert saját erejéből nőtt gyöngyszemek. Lelkeket bi
retete melegitett át, a két év- naggyá, nőtt negyedmifliónyi zott reá az Úr és szólt:
tizedes hatámapnál emelke- reforlTJátus hivő vr:ze..f(Jjévé. Aranylámpáikban én gyuj
dett szivvel állanak össze és Esze, jelleme, lelkiismerete tottam meg a _. hit világát,
emléket iparkodnak ál/itani emelte a magas polcig, a.z vigyázz, hogy ki ne aludjék
annak a szívnek, akinek jó- élet akadályain, küzdelmein soha, őrizd, élesztgesd, !zogy
ságát százak és százak él- keresztül ily naggyá. Bölcs szüntelen lobogjon.
vezték. Mindnyájan akik hoz- mérséklete, tiszta logikája, S a jubiláló pap, mindig
zájárultak ez ünnepséghez - akaratereje, mélyen járó el- teljes tudatában élt nagy hi
kicsinyek és nagyok, ifjak méje és Istenadta szónoki vatásának, annak, hogy ő

és öregek, - tudták, érezték, képessége tette községünk az Isten arca másainak gOfZ
hogy itt egy nagy élet üli társadalmának vezetőjévé. dozója, a nagy kincsek sá"
szívbeli diadalál. Az igazsá- Hála az Úrnak, hogy nem- járja, az Úr templomának
got szeretők szive örült az zefi fétünk nehéz napjaiban, kapuja, az alföldi szinma
ünnepnek. a kiPiJ.!asztott nemzedék kö·- gyarság lelki pásztora. Igen!

Ahogy kicsiny csemetéből l zött van a tiszteletre méltó I mert két évtizeáes munkás

Szerkesztőség és kiadóhivatai -I
"H U N G A R I A" könyvnyomda

G 'J o m a, Petőfi-tér 2.
Előfizetésiár negyedévre 1 pengő SO fillér
Előfizetésiár fél évre 3 pengő 40 fillér
Előfizetési ár egész évre 6 pengő.
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Amerikai rendszerüszíktörőgép
bemutatá Karcagon.

A magyar irodalom
keUészakadása.

Érdekes helyzetbe kerülJ a
mag-var olvasóközönség egy
pár évtizeddel ezelőtt. Két tá
borra szakadt irók és olvasók
sereg-e egyaránt_ Az egyik tá
bor, mondhatjuk talán: az idő

sebb generáció s velük együtt
az irodalom hivatalos szervei:
az Akadémia, a Kisfaludy és
Petőfi-Társaság az Arany-Vö
rösmarty-Jókai által megterem
teJt kristálytiszta klasszikus ma
g-yar irodalomban látták a nem
zeti lélek jogosult és .zgyedül
lehetséges kifejezőjét, mig a
másik tábor, tulnyomórészt a
fiatalok, hivatkozva arro, hogy
az: emberi élet körülményeinek
a megváltozásával az izlés, a
szép fogalma is átalakulf nap
jainkban, uj, a klasszikustól
különböző formákat kerestek a
maguk kifejezésére. Az uj tá
bor Ady Endre fellépésével kezd
igazi erőtényezővé alakulni,
akinek vezérségét a "fiatalok",
a "modernek" kivétel nélkiil
elismerték. A "hivatalos" iro
dalom reprezentáns irói Mik
száth,Gárdonyi, Herczeg,
Vargha Gyula, Kozma Andor,
Csathó Kálmán, Tormay Ce
cile, a "Nyugatosok" zászló
tartói Ady Endre, Babits Mi
hály, Móricz Zsigmond, Szabó
Dezső lettek. Természetesen
mindkét csoport körül a köve
tők nagy táborát megtalálhatjuk.

Ez a kejjévá!ás megvoIt él

közönségben is. Apák és fiak
elkeseredett harcokat vivtak
egymással Adyék körül. fehér
aszta.lok meileH már-már ke
gyetlenebbek leltek az iroda]~

mi vitatkozások, mint a politi
kaiak. Az adysta fiatalságnak
destrukciót, Istentagadást, haza
árulást, erkölcstelenséget vertek
a fejéhez, él fiatalok meg fölé
nyesen néztek le a maradi,

konzervativ, bornirl, begyepe
sedett fejü öreg"ekre. A közös
szerencsétlenség, a háboru,
nem simította az ellentéteket,
sőt kiélezte. A köztudatba
belerág-ódott az a hit, hogy a
háboru elvesztésének legfőbb

okozója a sajtó által elköve",
>fett rombolás volf az emberek
lelkében. A francia forradalom
előkészitésének az analógiá
jára nálunk is az irókban, kü",
lönösen a ,.Nyugatos" irók....
ban keresték a magyar lélek
megfcrtőzőit. Irodalmi és po....
litikai tekintélyek nyilatkoza
tái táplálták ezt a hiedelmet.
Pl. olyan nagyhirü emberek,
mint Rákosi Jenő vagy Herczeg
ferenc bélyegezték meg nyil
tan vagy burkoItan az "Adyz
must." S hOl>rY a zavar telje
sebb legyen, a legmélyebben
gondolkozó magyar elmék
egyike, a reálitások és számok

birodalmának egyik fejedelme,
Hegedüs Lóránt viszont Adyt
a legnagyobb magyar költő,

Petőfi mellé helyezi a költők

rangsorában.
Nem csuda, hogy a közön

ség megzavarodott. Nem csu
da, hogya protestáns egyete"'
mi hallgatók Soli Deo Glória
eg"yesülete Makai Sándor ko
lozsvári ref. püspököt kérte
fel, hogy deritsen világossá
got erre a mindnyájunkat olyan
közelről érdeklő kérdésre.
És ime: Makai püspök hosz#
szas és lelkiismeretes tanul
mányozás után egy egész
kötetben tesz eleget a felszó
lifásnak s a "Magyar fa sorsa,
a vádlott Ady költészete" cimü
müvébén Ady mellé áll s gyö
nyörü tanulmá'nyában Adyt
egyik legzsenidfísabb, igazi
vallásos költőnek vallja. Termé
szetesen ez a könyv, amely
amu~:rv is csak mO'3t jeleni

meg, a közvéleményt hirtelen

nem változtathaJja meg. A köz
véleményben áll a harc ma is,
mint ezelőtt. Annyira, hogy az
egyik olvasótábor nem is akar
tudomást venni a má'3ikról s
ma nálunk majdnem az a
helyzet, mintha két egymástól
teljesen független életet élő

magyar irodalom lenne a vi#
lágon.

Pedig hát nem lehet tagad
ni, hogy ez nem helyes. Hi
szen mindkét tábornak igazi
fajmagyar hivei vannak. Mind
két tábor magyar lelkiszükség"

leteket elégit ki. Tehát mind
két i'ránynak magyar megnyi
latkozásnak kell lenni. De ká"'
ros ez az antagonizmus azért

Szeghalom község köz-
intézményeinek vezetői és né#
hány tanulni vágyó kisgazda
f. hó. 19-41 Karcagon a föld
mives iskola gyakorló és ki
sérleti teIepén Szentannay 3-á
muel igazgató szíves kalauzo
lása mellett megtekintették a
sziktalaj javitására irányuló
kisérleteket.

Ez alkalommal igazán ta
nulságos és értékes tapasz
talatokat szereztek, mely bi
zonyára éreztetni fogja jóté-
kony hatását községünk gaz'
dasági életében is.

A szikes talajok megjavitása
égető problémája volt már a
régi Nagy.Magyarország"nak i55,
mennyivel égetőbb azonban él

mai megcsonkitott s a meg
szállás alatt ellenségeink által
kirabolt csonka országunknak,
melynek egyedüli értéke a bu
zakaJásszal ékes rónaság ma:
rad!.

AJföldünknek ,azonban igen

is, mert az ádáz küzdelemben
bizony sokszor nagy nemzeti
értékek maradnak a porondon.

A ferde helyzet megs7üntc
tésére, az ellentétek megvita
tására, talán a kibékülésre a
leghivatottabb forum mostaná-

ban tette meg a kezdeményc'
ző lépéseket. A Magyar Tudo
mányos Akadémia elnöke,

Berzeviczy Albert, febr. 6-án
a Kisfaludy-Társaság ünnepi
közülésén tartoffa azt a nagy
jelentőségü megnyitó beszé-

deI, amelynek visszhangja azó
ta állandó izgalomban tartja
az irodalmi közvéleményt.

(folyt. köv.)

jelentékeny része szik, vagy
szikes terület, mely a szivós
kitartással dolgozó magyar
gazdának acélos buza helyett
igen gyakran csak csalódást
és adósságot terem.

Az ország pénzligyi szaná
lása sikeres és állandó termé,
szetesen csak a magángazda:
ságck teherviselő képességé
nek emelése által érhető el,
minek elengedheJetlen feltétele
az intenzivebb gazdálkodás és
a többtermelés.

E célt szolgálják azok a
kisérletek, melyeket a szikes
talajok termővé tétele és rneg"
javitása érdekében a földmi
velésügyi minisztérium Karca
gon a földmives iskola gya
korló telepén kétféle módszer
szerint végeztet.

Az egyik módszer a talai
nak technikai felförésén, a
másik annak vegyi átalakitá-'
sán alapszik. Az első szolgá
latában áll az amerikai szik:

kerültek az elhUll ételek a ven
dégek elé. Senki sem szólalt
fel ellene. Eg"yik társaság azt
állapitotta meg", hogy i1f igy
szokás, a másik, hogy kevés
a személyzet és türték szépen.
Szebben mint ithon tették
volna.

flórenz egy - szintén elő

kelő:vcndég!őjében a pincér
ur szépen megnézeJt minden
tányért, mieJőtta vendég elé
tette volné! és ha valami nem
belévalót Jálon: szépen ki:
fujta belőle. - Ug"yanoft tá
nyérváltáskor, az összeszedett
tányérokban maradt éfclmara
dékokat mindig minclen ven
dég előtt kaparg"ajja az étel:
hordó egy tányérba, szerte
mázolván a kiüritett tányerok
karimáit zuspáizzal meg mi:
egymással: minél undoritóbbat
el sem lehet' képzelni és noha
a fele vendég gazdasszony
voU, mégcsak észre sem vette
senki e roppant disznólkodás!.

A legjobb szállodában is,

ha az első napon kitejj cipőA

tisztitásért még aznap meg

nem kapja a lohndiener az

extra borravalót: huszonnégy

óra mulván is tisztifatlan leli a

következő napon az ajtaja elé

kitett összes holmijá!.
A jámbor jó utasok kifisz

togatják aztán szépen maguk
ruháikat és cipőiket. - Ez
utóbbit e sorok irója a pom'"
pás, szőrös ágytakaróval.

Badarság lenne ilyenek mi
afti mérgelődéssel elrontani
egy ilyen lelkigyönyöröket
nyujtó utazást, különösen ha
először járja az ember Olasz
hont.

Aki magyar ember be tudja
venni, hogy egy 20~30 na
pos ut minden ebédje paradi
csom!ével csuffá tett makaró
nival kezdődjék, az még azt
is kibirja, ha látta a makaróni
készítést, kezelést.

Csodálni való, hogy a pá
pák bünei közzé nem sorol~

ták, hogy töméntelen. vag"yo:
nukból kizárólag itália szá- I

mára oly pazar mennyiségü
mükincset hagytak, hogy csak
a firencei egybe épiteft két
képtárba több mint száz te ....
remre való jutott belőle. Hol
ott a régi festőknek, szobrá
szoknak első sorban a szintén
tultengő számban lévő hatal
mas méreíü templomokat, dó'"
makat kellefl telepingálni, szob
roknak bóditó tömegével tele
rakni. (E képtárak látogatóinak
száma ez év első három ha
vában tulhaladta a harmincöt
ezret.)

A multat egyetlen nemzet
alkotó müvészete sem repre
zentálja megközelítőleg' sem
oly mérvben, mint az olaszoké
és nag"y kérdés, hogy a pápák
bőkezüsége csappant-e meg",
vagy a muszák kegye fordult-e

el a falJiánoktól, hogyamo....
dern müvészetnek az egyetlen
Segantini a szóba jöhető kép
viselője.

A mi természeJi szépségekel
nyujt Olaszhon, messze elma
rad a müvészetiek mögött és
inkább komikum. mint élvezet
a kirándulási helyekre való ki
fáradás.

A ki R_óPlában megnézte a
Szent Péter templomát, cso
dás arányaival, festményeivel,
szobraivaI. Szét nézet az im
már liftfel elérhető templomte#
tőről, kupola-erkélyrőlaz Örök
város fölött sok-sok kiiómé
ternyi körleten, megnézte az
ugyancsak épitészeti remekmü
Szent Pál templomot, Michael
Angelo Mózesével, Szent Pé
ter üveg alatt oltárszentségként
kezelt börtön-billincsével. A
vatikáni könyv- és képtárt, meg
meg sok minden más igazán
megnézni valókat, hogy minek
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MessingerMór Utóda Grosz Zoltán
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törőgép, mely a talajt 40 - 60
cm. mélység'ben felhasitja s
keresztben való felhasítás által
pedig meglazitja, anélkül azon
ban, hog'y az alsó vadctalajt
felfordítaná. Az .e.zzelvaló ki~

sérlet még a kezdet ,kezdetén
van, igy eredményéről csak
pár év mulva lehet Hszta ké
pet alkotni. Azonban már most
m~gálIilpitható, hogya gép
körülbelül 600 milliós ára s
mintegy 700 kat. hold munkap

képessége, azonkivül az üze p

mi köl1ségek Mgysiiga szinte
lehetetlenné teszik, a jórészt
kisgazdák birtokában levő szi
kes terliletek megjavitását.

A ~ziktalaj másik módon,
va~yis vegyiátalakitásának
szinte bámulatos eredménye
tapasztalható a karcagi földp

mives iskola kisérleti te!epén,
hol a még két évvel ezelőtt·

csaknem terméketlen fehér
szik ma már televényes fekete
földdé vál1ozotts a mult év
ben kat. holdankéntátlag 15#
45 m. buzáttennetts az ugyan- i

ezen terüleícn jelenleg levő

szintén buz,a vetés máris meg

dőlt.

Ez eredményt a mésziszap#
pa! érték el.

Az lltöbbi móJ tcháí már
kipróbált s biz!os ereúmény
nyel kecse~'tető és nenl olyan
költséges, mint (j szildörő gép
pel való javitás.

Kat. holdanként cea 450 111.

annak még' kiruccanni zsufolt
vi!!anyoson a távoli Tivolib<l,
vizeséseket, meg él rajta tullévő

estei Ferenc kastélyt megbáN
mulni. ez akkor is kérdés vol
na, ha valóban érdemes lenne
meg-nézni.

Tivoli vasutáJlomcisa előt!

nagyszámu egy éskétlovasfogat
lesi az utasokat és olasz han
gossá~n?al ordítják, hog'y egy
líra a viteldij a vizesésig !

Mindenki kocsira száll és egy
kilométernyi ut után m..:gállnak
a hintókésa kocsisok noszo
g-atják utasaikat,hog'y nézzenek
le ohid alá.

Lent a mélyben a sziklák
közz ül, ,egymás m.ellett hálOm
kis viz.loccsanás tör' elé>, akkora
és olyszerü, mint amilyen a
közepes nagy hajók oldalán

-amikor eresztik kiaz elhasznáit
vizet.

Onnét gyalog néhány lépés
re következik az igazi, nagy
vizesés.

mésziszap szükséges -hozzá.

melynek ára 3 m. buza s a

vegyi uton való javitás lelkes
apostola Szentannay Sámuel
igazgató véleménye szerint
az igy megjavított föld többé
szik nem lesz, sőt kellő mü'"
velés által folytonosan javul s
abban bármelyik, a mi éghajp
latunk alatt termeszthetővövény
szépen díszlik.

Az intenzivebb gazdálkodás

Királykérdés.
A Literaturában, ebben a

frissen és érdekesen szerkesz
tett uj magyar szépirodalmi fo
lyóiratban olvassuk a követke
ző érdekes esetet:

Móra Ferencet, ugyis mint a
szegedi muzeum nagytudásu
direktorát, ugyis, mint a mai
nemzedék leg'jobb humoru és

legmagyarabb iróját az eg'yik
vidéki város kereskedelmi csar..
noka meghivta, hogy tartson
nekik bármilyen témáról előN

adást. Móra, aki különben a
világnak egyiklegelfoglaltabb
embere, természetesen nem ju
tott hozzá, hogy dőzetesen

érdeklődjék az e!óad6st ren...
dezőkné!, !Jogy hát minő téma

is íc(szcnék oti leg'jobban, vagy
hog'y leg'alább is ki minden
lesz jelen az előadáson (t. L
rendszerini eJtől is füg'g a téma
meg'választása,) Vonatra ül, meg

Hegyi forrás táplálja és a

a sziklamélységet áthidaló hid

alatt félkör alaku pár méter

széles, laposra lefaragott szik

láról ömlik le a nagy mélység...

be, melyen mesterség'e':> beálli

tás folytán a kis mennyiségü

viz elszélesedik és noha vé...

konyan ömlik, vizesésnek lát

szik. Még csak nem is tré p

fa vizesés a tarpataki legalsó
'\b-

vizeséshez képest, mig a kö...

zépsőNés felső tarpataki a vi'

szonyla,gban - Niag'ara.

Mindenfi,ákeres ott ólálkodik
kezdettől passacSJrja mellett és
:ajánlkozik a további, odalálszó
estei ,-kastélyjg v.aló fuvarra: ki
tiz, ki 15 pengőt érő liráér!. A
csalóelottkiránduló turisták leg
többje azonban siet, hogy még
elérje vonatját és rögtön visl:'
szatérhessenRómába.

(Folyt. köv.)

s a többtermelés érdekében
kivánatos, hogy hasonló tanuI
ményi kirándulásokon az érde
keltek minél számosabban
vegyenek részt, mert hiszen
az ott nyert tapasztalatok első

sorban ~ gazda közönségünk

anyagi jólétét s közvetve köz
ségünk Jelvirágoztatását moz..
ditják elő.

Tóth Sándor.
ref. tanit6.

érkezik s bár ünnepélyes fo
gattal, de lóhalálában viszik az
elóadásra. Amikor felmegy a
pódiumra, akkor Iiltja, hogy
bizony ebből a publikumból
nem igen fog kiokosodni, annyi
mindenféle szerz~t ült a pódi
um előtt. Volt ott katona, pap,
kereskedő. tanár, keresztyén,
zsidó, összevissza keverve.

(No feri, - gondolja magá
ban Móra, - most légy okos l
Most találj ki olyan témát, ami
itt mindenkit érdekeljen )

S máris megszólal a maga
csöndes, derüs, kis~é szöge
dies hangján:

A királykérdésről fogok szól,
ni ... (Ez már csak igazán min
denkit érdekel ma széles e
hazában, - okoskodta csön...
elesen magában Móra.)

Hátha a c\erüs égből ménkő

csapott volna be hirtelen a te...
rem közepébe, akkor se fogta
volnél el a hallg'atóságot olyan
dermedt rémület, mint amikor
Móra ezt a vész es szándékát
bejelentette. Hogyisne: sikerül!
eddig ebben az alföldi városN

kában a társadalmi békét fajra,
felekezetre, politikára való tCP
kintet nélkül megóvni, s most
idecsöppen ez az ember s pa
rittyával lő bele a tükör kellős

közepébe!
Mów. aki mellesleg pompás

emberismerő is, egyszeriben
megsejditette a bajt, de azért
nem hajitotia a lovak közé a
gyeplüt, hanem nagy lelki nyu
gaJommal fonogatta tovább a
mondókájál imigyen:

Hát igen, a királykérdésről

fogok b-eszéini, csakhogy nem
közjogi alapon, amihez nem

.. sO,kat ért?k, hanem - hogy
· ugy mondjam - e~aládjogi ala...
·pon. EI fogom t. L mondani,
hogy az én családomban hogy

· állunk a királykérdésseI.
(A megkönnyebbülés sóhaja

zugott végig a termen, . szinte
hallani lehetett, hogy koppanN
nak a szivekrőllehulló kövek... )

A dolog ugy áll, hogy az én
familiámban minden lehető ál
láspont képviselve van. A fele-
ségem, az áldott jólelkü, fiap

talos nagymama, természetesen
a legitimizmust képviseli. .Iste....
nem, bajos is azt a szegény
ttrva királyfit ott messzi idegen
országban, az Óperencián is
tul könnyes szem nélkül emle
getni, vagy éppen elfelejteni.

A lányom, meg él vőm terN

mészetesen a szabadkirályvá'"
lasztás pártján állanak, csak
éppen - ugy mint künn lIZ

országban - mindenikük mást
meg mást választana, - ha
tehetné.

A kis unokám rendületlen
republikánus, amit annál is
könnyebben megengedhet ma
gának, mert hiszen öss7evissza
26 hónapos a CSÖppség, s igy
nem forog abban aveszedeN
lemhen, hogy becsukják a köz....
társasági érzülete miatt ....

Itt aztán szünetet tartott Móra.
Persze mindenki, generális,
apátplébános és zsidó is feszül".
ten várta a további vallomást:
hogy is áll hát maga Móra il

királykérdés dolgában? O pe
dig csöndes, huncutkás mosoly
lyal, zavartalanul folytatta tol'
vább :

Ami pedig engem illet, hát
en ugy oldottam meg magam
ra nézv-e a királykérdést, hogy
én tekintettel az adott· viszo....
nyokra, még egyre - Rudolf
trónörököst várom vissza nagy
Oroszországból, ahol ő tudN
valevőleg Kossuth. apánkkal
együtt gyüjti egyre az ármádiál,
amivel majd elfoglalja ősei örö
két, az igazságos Mátyás ki...
rály trónusát .

Harsogó kacagás fogadta
persze Móra Ferenc közjogi
programmját [

Nagyszabásu
tornaverseny

6yomán.
Ez év junius 19-én ritka szép

sportünnepélybeJllesz részünk.
A békésmegyei polgári is....

kolák, összesen 10 iskola nö
vendékei kelnek versenyre il

nagy vándordij, eg-y fehér se p

lyem zászló elnyeréséérL
A pompás zászló Jelenleg

a mezőberényi polgári iskold
birtokában van s most az
összes polgári iskolák treni'"
roznak, gyakorlatoznak, min....
denik ezzel ,a reménnyel, hogy
ő viszi el a vándordijat.
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templomban is, ahol figyelem
-és áhi/at kell, nem suttogás,
nevetgélés, tolakodás és a
templomi rend megzavarása,
amint ezt különösen esküvők

alkalmával tapasztalhatjuk sok
esetben. Dc otthonunkban,
nyilvános helyeken, ünnepé
lyeken, szinházban is a jó
modor törvényeit tartsuk szem
előtt. Feltünő magaviseletet
ne tanusi/sunk sehol.

Embertársainkkal való érint
kezésünk alkalmával különöa

sen arra vigyázzunk, hogy az
idősebb, öregebb felebarátun;
kat illő tiszteletben és figye;
lemben részesítsük mindenüH.
A mai korban éppen e tekin;
tetben igen sok esetben panasz
ra lehetne okuk az éltesebb,
öregebb embereknek a fiatal:
sággal szemben.

Vannak tiszteletre méltó
kivételek, azonban nagy álta
lánossagban tényleg nem nyil
vánul meg a jó modor az idő

schbekkel szemben, amint pe
dig' volt a régi időkben.

A nőket nagyobb tisztelet,..
ben részesiti a jó modoru em;
ber, mint a férfiakat. A durva,..
ság és sértő magatartás nő

vel szemben nagy illetlenség
és elitélendő udvariatlanság'.
Különösen a hölgyekkel való
társalgás nagyon jó iskolája
a jó modor elsajátításának.

A jól nevelt ember a szegé
nyebb sorsu, egyszerü embe;
rekkel szemben scm viseltetik
gőgösen, lenézően vagy épen
bántó gorombasággal. Tiszte
let illeti a becsületes munkás
embert, akinek kérges kezét
szivesen szorítja meg minden
jó modom embertársa, aki az
értelmes, müvelt ember névre

. igényt jar!.
A cse!édekkel hasonlóképen

emberség'esen, kimélettel bá:
nik a valóban jó modoru em:
ber. Nem durva és követelő

azzal szemben, aki segítségé#
re szegődött az ő szolgálatá
ba. Igavonó állatnak nem sza~

bad tekinjeni a cselédeI. Ahol
megbecsülik őket, ott jobb

'kedvvel és nagyobb szarga;
lommai is végzik azok él mUD:
kájukaJ.

Vég'ül még az állatok védel
mére nézve is azt mondhüt,..
juk, hogy jó lelkü, jó modaru
ember nem :ud durva, kegyet;
len lenni az állatok:<al szem;
ben scm. Nem méltó az em:
berhez, hog'y a tehetetlen, ok:
talan állatokkal' hatalmát, sok
esetben haragját, indulatát erna
bertelen kinzásokban mutassa
ki, értesse azokkal.

Röviden összefoglalva a jó
modor előnyét és hasznát,
hafározoítán mondhatjuk, hogy
az életbe kilépő ifju és leány'
legjobb ajánló levele az ő

kedves agyénisége, a jó mo
dora,udvariassága és szerény- .
sége.

A jó modor mindenkinek'
előnyér" szolgál, mindenkinék
s;z;ükéges.

-_..oa-xu 'lSI!Jtrtef!e

modor.A

A gyomai hősök

szobra.
Népes értekezletet tartott tegnap

délelőtt a gyomai hősök szobor
bizottsága Pétermánn József fő
jegyző elnöklete alatt, aki bejelen
tette, hogy !stók János szobrász
teljesen elkészült a szobor mintá
zatával s mielőtt öntéshez kez
denének, kéri a szoborbizottságot
annak megtekintésére.

A bizottság önként jelentkező

tagjai} saját költségükön ma haj
nalban utaztak Budapestre.

A főispán értesitette Pálka Pál
főszolgabirót, hogy József főher

ceg vagy szeptember tizenhato
dikán vagy október második fe
lében vehetne részt az ünnepélyen.
A bizottság ugy határozott, hogy
ha csak lehetséges, oly időben

talija meg a leleplezést, amikor
József főherceg is résztvehet.

Ezután az ünneprendezés elő

zetes, tájékoztató előkészületeit

beszélték meg.

dot adott az ünnepeltnek, majd

az Uri Kaszinóban folytatódott

meghitt barátok között a megel11
lékezés ünnepe. Hiszem, nincs
senki, aki hálás szivvel ne sóhaj
tana áldást esperesünk érdemdus
eletére.

GYOMAI UJSÁq

A gyomai
dalegyesület májusi

ünnepélye.

peres meghatottan köszönte a tő

le megszokott meleg érzéssel,
gyönyörü szavakkal azt a nem
mindennapi megnyilatkozását az
értékelő szeretetnek és ragaszko
dásnak.

Este a dalárda Hajdu Béla
karnagy vezetése mellett szerená-

Örömmel adunk hirt a Da:
lárda vigaImi bizottság'ának
azon dicséretes buzgólkodásá
ról mellyel a május hó l5-én
rendezendő majális és müked
velői előadás sikere érdekében
fáradozik.

Ez alkalommal szeretettel lá
tatt vendégünk lesz a Mezőturi

Ipm os Dalkör, amelynek szives
közrcműködése elé bizonyára
mindnyájan nagy várakozással
tekintünk. Ug'yancsak igyeke,..
zet/el és a fegjobb akarattal
törekszik és tanul a helybeli
dalárda is ezen ünnepélyre,
hogy lehetőség szerint meg':
felelni tudjon feladatának és a
pártfogásra érdemes voltát be
bizonyithassa községünk derék,
müpéÍrtoló közönsége előH. A
dalárda vezetősége minden
ig'yekezete arra irányul, hogya
május 15-ki majális minden:
képen szórakoztató és kedves
emlékű legyen az ott megjele-
nő vendégeinknek. A rendezés ll.

nehéz és nagy türelmet igény- Hogy viseljük tehát mag'un a

lő fáradságos munkájál Nónay kat, miként teszünk bizonysá:
Ferenc, Hajdu Béla és Molnár got mások előtt arról, hogy
Oyu;a urak voltak szivesek jó modorunk van emberlár#
elvállalni. sainkkal való érintkezésünk-

Az előadásra kérűlö "Gül 5a- ben?

ba" cimű zenés daIiáték szea Mindenütt szükségünk vön a
rcplői a következő hőigyek és jó modorra, Az utca is olyan

urak: hely, ahol viJág'osi:1l1 észrcvc-
Szigethy Erzsike, Csáki Li: hctő, ki cl ió modoru, ki cl

dusk:J, Csáki Ilonka, Arany neveletlen, durva. Az egymást
Rózsika, Tólka Esztike To/ka jiszleIc11el, illendően, nyájasan
Erzsike, Kiss Juliska, Kovács üdvözlő, köszöntő emberek
Erzsike, Akantisz lcd, Nagy jó modorukról tesznek bizony
Mariska, Ceglédi Juliska, Dera sá~Nt.

kovÍr2s Anna. Ha társaságban vag'yunk
Beinschróht Gábor, Szabó eg'yütt, ott mái kötelezők azok

Ferenc, Szabó Imre, Kőhler a szabályok, melyeket él jó
Mihály, Haibach Árpád, Podani modoru embernek ismerni is
Mihály, Király Sándor, Szilágyi kell. Sajnosan állapítjuk meg,
Lajos, Sütő Imre, Kun Zsig'" hogy napjainkban ig'en sok
mond, Varga István, Piltz József, olyan dolgot láthat a jó modo'"
Borsos Zsigmond. ru ember a társas életben,

Amennyiben május hó 15-('e összejöve1elek, llllllatságok
ncm volna kellően előkészithct6

alkalmával, amelyek bátran
a darab előadhatása, az eset: nevezhetők 11l0dortalanságok,..
ben május 22are marad a ter;
vezett majális es előadás. nak. '., ., .

Szőke Ferent:. Szukseg'es a JO mador a
....---- .. *MtMMt

I. H"tt~n;tL2/?7~l~ E,~ [t, I
Klarinét.?k 10:608tó\, -:_ C?itárok 14.7~8!ől, Gitárcitcrák

10,208tol, Beszelogepek 28 pengotol. stb. stb, .

I
Kb,·zVetlen SZálli,tás a gyártási forrástól! 14.000 elismeről'
levél! Külön magyar osztály! Kérje levelező lapon '
(melyre 16 filléres bélyeg ragasztandó 1) Képes föár8

jegyzékUnket, melyet dijmentesen küldünk.
Mein.el éSl Herold, han.qlllzerg-yár,

Ii:.Hn.qenthal 41& szálln. {SZd5:L.OI'IllZáq.}
~_~l\tllíIiW'll'l!~"ií\!N'f~<í\'IiíitMl~

HIRDESSEN a környék legolcs6bb és legelterjedtebb
hetilapjában a G Y O M A I U J S Á G-ban.

Harsányi Pál
jubileumi ünnepé

nek lefolyása.

4. oldal

Az ünnepség komolysága, szin
vonala és meghittsége mértéke az
ünnepelt értékének. Ez az oka
egyrészt, hogy Harsányi Pál es
peresünket ,jellemezvén, az ünnepe.
séget a maga egészében is ide
iktatjuk. De szükséges másrészt
ez azért is, mert az elhangzott
ünneplő szavakban igen sok jel
lemző van a jubilánsra, ezekben
van· plasztikusan, értékesen, az
átélés szavahihetőségével és a sze
retet, a megbecsülés,· az értéklés
zománcával bevontan fölsorolva.
Moiaikszerü lesz igy a megemlé
kezés, talán még ez sem egészen,
de a megértő lelkek ezeket olvas
ván, az ünnepelt egyéniségének
saját erejükből való kialakulásá
ból gyönyöröket is meritenek. És
ezek az örömök fogják kiszinezni
ezt a halovány képet s hüvé ten
ni ezt a megemlékezést.

A napfényben tündöklő virágos
május első vasárnapján, a regge
li haraN.gozó után gyülekeztek az
ünneplők a ref. egyházi nagyte
remben. Répás Pál ref. lelkész
felkérésére, - aki különben irá
nyitója, rendezője volt a szép ün
nepnek, Domokos Lajos Imrátorral
együtt egy küldöttség kereste fel
a jubiláló esperest a lakásán, föl
kérve őt és szeretett családját az
ünneplők körébe való megjelenés
re. Itt 'üdvözölte őt lelkésztársa :
l<épás Pál. A szívet' nyitó és fan-

,tíziil gndagitó ünnepi hang, a .
mesterien felépitett rhetori beszéd
klasszikus példája volt a szivből

jövő igaz megnyiiatkozásnak.
Beszédje nem csupán az elisme
rés forrásából fakadt, hanem sza
vai a tanuskodásé voltalc És igaz
tanuskodásé; mert hisz annak
lelke vallja mindazt, aki vele egy
célt' szolgál egy utat jár, látja
111indeil lépését, tudja nyilt szive
gondolatait, mert lelkésztársa.

Megható volt az a jelenet, ami
kor Répás Pál, beszédje végez
tével "átnyujtotta az ünnepelt es
peresnek a hivők, barátok és tisz
teiők ajándékát: a gyönyörü se
lyem pa'pipalástot, Répás Pálné
nagytiszteletü asszony pedig ha-'
ta!mas fehérszekfü csokorral ked··
veskedett az esperes ur kedves
feleségének. Ezutá,1 Csernay Géza I

r. kath. plébános mély gondolatok- '
ban gazdag beszédie követ!cezett.

Bizonyos, hOg'j mély nyomokat
csak nemes gondolkodással páro
sult, mély érzésekkel és Istenadta
szónoki képességgel megáldott
lelket teremtenek bennünk. A róm.
kath. egyház plébánosa klasszikus
beszédjében a jubiláló esperesben
kivált a felekezeti béke ápolóját
és <Tondozóját ünnepelte.ö ,

Örömkönnyek csillogtak a jelen
levők szemeiben, látszott, hogy
ottan mindenki lelkéből ünnepelt.
Nem csoda, hogy a jubiláló es-
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Istentiszteletek. A református

templomban május 8~án d. e.
féi 9 órakor prédikál Harsányi
Pál esperes. Az ágostai evan
gelikus templomban délelőtt 9
órakor német nyelvü Istene
tisztelete1tart FeilerErnő lelkész.
A róm. kath. templomban reg"'"
gel 9 órakor Istentisztelet
evangélium magyarázattaI, tart
ja Csernay Géza plebános.
d. ·u. 3 órakor lytánia.

Hősök sirjának díszítése. A

világháboruban ,elesett hősök

sirjainak minél diszesebbé tá

tele czéljából a kormány or

szágos gyüjtést eng'cdélyezett.

-Nálunk Gyomán e hó 28-án

29-én lesz a gyűjtő-nap.

Tüzrendészeti bizottság. A

vármeg'ye alispánja utasitotta

Gyoma és Endrőd község elöl"'"

járóság'át, hog'y a főjegyző

vezetésével a képviselöteslü~

let által kijelölendő pol~Flroke

ból tűzrendészeti bizoHságot
alakitson.

Az idei bérmálást a jelzett
időben, május hó 17-én fogja
megtortani Lányi József tinini
felszentelt püspök, kinek meg
érkezésekor, az Ő söjfJt, hatá
rozottan kifejezett kivánságára,
minden ünnepélyes fogadtatás
elmarad.

A földhözjuttatottak részére
e hó 26-án a 48-as kaszinó~

.ban ingY<2ncs g'azdasági ok
tató-előadás ~'og tariotni.

Meghívó A Gyomai tv!unkús
Testedző Egycsűlet 1927 rná~ I
jus 3 !ló 15-én va'árnap d. Ll, 3 I
órakor rendkivűii kl):r:~nülést~ l
tart cl "Holler" szállodtJhan (GVŐ I
spor/helyiségében,' TekinteHC'1 I
az igen fOl1jos~targysorozajra

felkéretnek a lagok cl teljes
számu és pontos megjelenésre.

Elnökség.
Az endrődi Korona-mozgó

ban május hó 83 án vasárnap
szinre kerül "A szoknyás vő-

legény" Egy vidám vőleg'ény

szomoru kalandjai 8 re!vonás
ban. Pazar elevenségü vígjáték.
- A bravurosabbnál~bravuro~

sabb kalandokon élnnyit kacag
a publikum, amennyit még so~

ha. Azután, "Fix Fox a lovag'
korból." vigjiIték és vég'ül "Hir
adók" Előadások kezdete fél·
7 és háromnegyed 9 órakor-
Előadásokalat! zenekar játszik.

Gazdasági teendők: A bure

gonyaűltetést és az elmaradt
répa és tengeri vetést be kell
végezni. A kender, Jc:n, köles I

elvetése is megkezdődik, Ai
dohánypalánlákal ki lehet Lilie!- :
ni. A répát egy(?zzük, ahol szük- i
séges, az clsö kélpálást is vé~ !
gezzűk. A cukorrépát az első

kapáláskor, adohánypalántákat
a megeredéskor chilisalétrom
mal trágyázzuk, mert ezáltal a

gyors növekedést elősegitjük

és a megerősödött növény
jobban ellenáll a bogarak, fér
gek pusztitásának.

Sétahangverseny Gyomán. A
gyomai dalárda május 15~én

délután sétahangversenyt rene
dez, melyen a mezőturi iparos
dalkör is vendégszerepel.

Megjelent a "Míndnyájunk
Lapja," Az ország leg'olcsóbb
hetilapja a "Mindnyájunk Lap
ja" első száma megjelent Se...
gesdy László szerkesztésében.
A szép kiállitásu hetilap gaz
dag tartalmából kiemeljűk Rá
kosi Jenő cikk ét, Schöpflin Ala
dár novelláját, Karinthy Prigyes
krokiját, Kosztolányi Dezső,

Miklós Jenő és Segessy Lász
ló verseit, Lázár István eIbe...
szélését. Két folytatásos re
gényt is köz01 a lap: egyik
Bónyi Adorján uj szerelmi re
génye a "Szeverin szerelme."
a másik PáIinkás Béla fantasz
tikus regénye a "Belzebub" Az
állandó "Bohémia." rovatban a
müvészvilág' pletykáit es hireit
találja az olvasó s mindezek
mellett még állandó "Heti levél",
g'azdag' kritikai rovat és ke
resztrejtvény egésziti ki a 20
filléres lap nagyszerü tartaimát.
A "Mindnyájunk Lapja" minden
szerdán jelenik meg és minden
utcai árusnál, trafikban és pá
Iyaudvarom kapható. Szerkesz
tőség' és kiadóhivatal, Buda~

pest, V., Sziget-u. 26.

yilttér II

Dr. Hom Erdl, rendelő főorvos, Műrz

zusclllag, ida: A N\Ohai Ágnes-forrás
több év óta lett íntézetünkben használva,
kitünő ásványviznek bizonyult, kUJönö
sen jó szolgálatot te,,:;: az emésztési
57ervck n:e,~'b0tegetJé"énél, az idegrend
s;er javitásá.ban~és hólyaghurut esetei
ben, - A Mohai Agnes--forrásviz min
denütt kapható! - T. Mohai Ágnes
forrás kutkezelősége, Moha,

figyelem leventék ! A hal~

mag'yi iskolánál ez év május
1-től külön oktatási körzet ala
kult. Nevezett iskola öt kilo~

meternyi körzetéből a levente
kötelesek oit tartoznuk g'ya
korJatra jelentkezni. Az uj
körzetben vitéz Molnár Pál
végzi az oktajási teendőket.

Ez az intézkedés a gyomai
tevente-egyesület méltányos és
körültekintő fjgyelmesség'ét di
cséri.

Agyvértódulá§, sziVe
szorongás, nehéz légzés, fé[e~

lemérzés, idegesség, migrén,
lehangoltság, álmatlanság' ill

természetes "Ferene József"
keserüviz használata által rövi
desen me~rsziiDtethcJők. Tudo
mányos megállapítások meg'"
C'i'ősi!\k. hogya Ferenc Jó...
~§ef viz cl mi1kacs sZ(2kszo~

rulás mindenféle jelenségeinél
cl legjobb szolgálatot teszi.
Kapható gyógyszertárakban,
drogériákban és füszerüzletek
ben.

A székesfehérvári bikavásár
eredménye. A Fejérvármegyei
Gazdasági Egyesület f. évi
április 2-án tartotta meg a
szokásos évi tavaszi bikavá...
sárát Székesfehérvárott a mén
telep istállóhelyiségeiben. A
vásárra bejelentettek 41 drb
bikát, amelybő! felhajtottak 38
darabol. Eladatott 26 darab,
vagyis a felhajtoff mennyiség
69 százaléka.

Kísebb lesz a szeghalmi
járásbiróság területe. Illetékes
helyről vett értesülés szerint
Ugra, Nagyharsány községe
ket aKomádiban felállitandó,
Okány, Zsadány községeket
pedig a Sarkadon felállitandó
kir. járásbirósághoz csatolják
át. Tervbcveíte az igazságügy....
miniszter a BerettyóujfaIuban
léiesitendő uj kir. törvényszé
ket is. Hir szerint a közigaz
gatási beosztás is abiharme...
gyei területen fentiek szerint
módQSul.

Hirdetmény.
A gyulai m. kir. államépi!é"",

szeti hivatal felhivja az érde
keit lakosság figyeimét arra,
ho~n a körösladányi Sebes 
Körös hid átépitési munkáink
zavartalan elvégzése miat! a
forg'alom 1927. évi majus hó
1-ső napjaitól 1927. évi julius
hb végéig eg'yjáratu ideiglenes
fahidon fog' lebonyolitlatni,
melynek teherbirása a rendes
fahidakét nem haladja meg
(maximum 60 qjármüve! egyűtt.)

Eg'yébkénJ a iármüvek veze...
tői magukat minden esetben
dZ épik'svezctőség rendelkezé"",
seinek alávc!ni tartoznak.

l\!J. kir. állilrnépitészeti hiva~

ta!, Oyuláll.

BetűreJtvények
A helyes megfejtők közötl

hetenkint két értékes szép...
irodalmi könyvet sorsolunk ki.

Beküldési határidő május
hó 11-én estig,

Kisorsolt nevét jövő heti szá
munkban közöljük.

I.

11111
á

II.

Rejtvény :aneg:fejiés.
A Gyomai Ujság' 18. számában
megjelent rejtvényeink helyes
megfejtése:

1. Szomoru jelenet.
2. Szt. Sebestyén.
Meg'fejtette: Szabados J6 ...

zsefné UrnőA jutalom dijul kitű...
zött szépirodalmi mú a kiadó...
hivatalban átvehető.

Filmszinház.
Gyomán:

Az Apolló 'tiImszinházban f.
hó 8=án vasárnap ahirneves
német iró, Roda-Roda viIág#
hirű szatirikus katonavigjátéka
a "Csákó és kalap" kerül mü
sorra melynek főszerepeit az
elegáns és kedvelt Harry Lied
ke"Az erdészlány" főszerep"",

lője, továbbá Mindszenthy
Mária és Olg'a Tscheehowa
játszák. Ennek a legszebb
HaJTY Liedke t1lmdarabnak
minden jelenete az ötletes
humor és szellemes helyzet4

komikum legfrappánsöbb meg
nyilvánulása. Mint színdarab.
annakidején a Magyar Szin"",
házban aratott óriási sikert.
A müsort "Buster és a repü
lőg'ép" 2 felvonásos amerikai
burleszk, és Filmhimdó eg'é4

szítik ki.

Dékány Izidor dévaványai sű

tőmester egy 12 -13 éves 1e
ány-gyerm.eket örökbe fogad.
Közelebbi fe1v:i1ágositást Vásár
utcai lakásán ad.

PUBLIKÁCIÓ.
Lucerna 600 négyszög öt gyö

nyörli másod éves lucerna nyári ter·
mése nyilvános árverésen fog eJadatni
Harsányi Pál esperes révlaposi ker!4
jében vasárnap e hó 8·án délelőtt 11
órakor,

Veres Sándornak 1800 kvad·
rát heréje a Csergettyúi páskomba egy
kaszáJásra esetleg nyári haszn6Jalra
egy darabban vagy részletekben iS
eladó, Értekezni lehe! 515 házsz6m
alatt.

Mi:ll'hó uica. 532 st:, M6 négy.
szögö! beltclkcs ház elköltö7.és foly·
tán azonnali beköltözésre minden el·
fogadható árért és kedvezó fellételek
mellett szabad kézból eléld6. crtekezni
lehet a helyszínen a tulajdonossal.

Perei Lajos háza szabadkézból
eladó, Malom utca 1633 hsz.

lIatvan:y Antalnak. 2 k1l 4

tasztráiis hold herés kaszálója egy
szeri kaszálásra eladó. Páskom! !cmya.
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anya?

I
Lucerna ·1

4 és fél hold egész nyári hClszná·
ICltra kiCldó KCllocsCl Mária piiskum
tClnyáján. Érdeklődni lehet a tulClj#I
donosnál : BudClpest VIII. József
kömt 23 f. VClgy Tapay Károlyniil. .

az
'M.

mig ma a

minden héten tele van mesék·
kel, versekkel, mulattató mó~

kákkal, szórakoztató játékok#
kal, rejtvényekkel és pompás
képekkel.

kiadóhivatalától, Budapest, VIE
Akadémia#ucca 10 szám alatL

A gyermek leghüségesebb ba·
riltja, minden gyermek öröme,
szórakozfatója és játszótársa a

Ez az egyetlen gyermekujs6g,
mely hetenkint jelenik meg és
előfizetési ára n e g y e d é v r e
mégis csak 1 pengő 20 fillér.

az-ol

"T Ü nd é r v á s á r"

,,1' Ü n cl é r v á s á r"

'Kérjen levelezőlaponingyenes mutatószámat

hetenkint tiz' fillért???
aki nem áldoz gyermekére

fíl'1111111 !! III I I II • , IX' I II I • X • I I n II I I hl III u U1
. Mély tisztelettelértesite.m .a nagyérdemü ~

közönséget, hogy a

le-qujabb külföldi és belföldi

m i n t a k o I 11 e k c i ó i m
megérkeztek.

~
A legmodernebb, diszes ésa legegyszerUbb szobafes

tést is méltányos áron elvállalom.

Kovács Mátyás

~HUllI II :UI.I I I k EIllll:]it I a II I IIS,Z,o,.~-::'e.~tl~·11 II~

IBérbeadó birtok. ·1
."Gyányi Zsigmondnénak Déva
ványán, lakik a Cserrnák ma
lom mellett, tsa hold földje ••
haszonbérbe kiadó. A birtok
'közvetlen köves ut mellett az
Ecsegi állomástól 1k'ilóméter#_

re fekszik.".................

40 ~

26 fillér.
4
4 ~

4 •
4 ~

1

GYOMAI uJSAG

Szives pártfogást kér
Haraszti Andor.

Redönyök
essingeni faredőny, acéIIe
mez#görredőny, vászonre'
dőny, napellenző, ajtócsukó
és mindenféle lakatos áru,

amelyek

Kondor Rezső budapesti
redőnygVárának

készitményei, méret szerint
nálam megrendelhető.

Papp Vazul.

Vérszegényeknek orvosilag javasolva.

A szeqhabni határban

541 magyar hold birtok, melyből

241 hold szántó a többi kapáló és
legeláa rajtCl lévő lClkóházzal is#
tálló és nClgy magtárm] elCldó, eset#
leg kisebb tételekben is. A vételár
több mint fele a fentálló kölcsön
áíválICllásiival rendezhető, egyébb
fizetési feltételek igen ~edvezőek,

6 év alatt is fizethető. Erdeklődók

forduljClnClk i'I Bácsi és Társai
BClnkházhoz Gyomán.

bélrenyheségnél

is használ fi

·Parádi
iii

-VIZ

Minden, a GYOMAI UJSÁG-bal"

közölt publikáció a községházán

is kihirdettetik annyiszor, ahány··

szor a publikáció közöltetik.

1 liter édes tej
1 • lefölözött tej tagoknClk

nem tagoknClk
1 • iró tagokDClk

nem tClgoknak
1 • Scl\'Ó
1 ~ tejszin 2 P.
1 klgT. turó
1 ~ teClvaj 6 P.

Gyoma és Vidéke
TEJ SZÖVETKEZET EL~DÁSI

- ::: ÁRAI:

Össztánc (zeneesté1y) vasárnap este 8-tól.

A felnőtt kurzusra még lehet
b e i ir a t k o z n i.

6 oldaL

Papp Vazul
legujabb nótája.

DévClványán cl fő uton egy üzlet
helyiség ClzonTIClli beköltözéssel kiCldó.
Bővebb felvilágositás! éld PléltZ József
GyomCl Gr. TisZCl István ut 400 szám.

LucernCl 4/2 hold, egész nyári hClSZ#
nálCltra kiCldó KCl!ocsa MáriCl páskum
tClnyáján. Érdeklődni lehet cl tulCljdo#
nosnál : BudClpest VIIl. Józsefkörut 23
f. 4. VClgy 1#én TápClY Károly urnál

18 százalékos szuperfoszfát műtrá#

gyCl WClgner Marton tiClinál Gyomiin
kClphCltÓ.

Butorok. Tele simCl és tömör hii#
lók, ebédlők, festett butorok, dió, eper
és bükkfCl kihuzós ebédlő ClsztCllok.
motlern bükkfa és hCljlitott székek iil#
lClndóan raktáron vClnnak VCltClY Gá#
bor motorerőre berendezett Clsztéllos
ipClrtelepén Gyomiin, Kossuth LCljOS
utCCl )37 szám. Ugyanott épUletasz
talos munkák.jutányos áron meg~

rendefh·éfok.
HU'Gl'ECZ -L'AJOS ~lakCltosmester

Győrtla Temető UCCcl~ 572 elviillalja
takarékWzhEUyek . és sirkeritések
kiészitését és jClvitiisat, kalyhák Char
lotte bélelését és minden e sZClkmá#
ba viigó munkát. TakaréktUzhelyek.
t)erakott sporheltekh.e;z ajtók, sU-
tok, rámák, vaskemenceajtók cl
legegyszerübbtől a legjobb kiviteIig
iillandóan rClktáron.Filrdoszobabe
rendezéseketsZClkszerüen készit, jClvit
és szerel. Költségvetéssel dijmentesen
szolg'ii I. Minden nála készitett munká#
ért jótiilliist vállal. Kedvező fizetési
feltételek.

Egy mühelynek VClgy üzletnek ClI#
kalmCl5 helyiség ClzonnClI kibérelhető.

Értekezni EhrmClnn Adolf üzletében
lehel.

Tisztelt nagyközönség
Tessék rám figyelni
Amit én most mondok
Jó lesz megszivlelni !
Adja el énnekem
Minden rongyát, csontját
Minden fölösleges
Holmiját, butorát.
Aki portékáját
Gyorsan felajánlja,
Ugy hogy tizenhat nap
Nem mulik utánna,
Annak én készséggel
Teljesitem vágyát
S adok ajándékba
Egy remek spórkasszát !

Krix...Krax.

~DJ I aI r:ux *" I ~~~~'t=~::~~:k~::~~~~~~~
..-
~/'''''''''''''''~'.Jl május hó 7-én szombaton

cl. u. fé! 5 órakor kezdődik

E ~ összes~~Z~SS}b~ez~ésC:r!~e! u~~d~ siosZ~S~lzk~c~a~a~~~!
vatal teritők, gyertyatartók, lótakarók, forgók, kocsiskabát, diszruha, üvegezett üzletberendezési állványok. Nagy

mennyiségü érc és fa koporsók, szemfedők, lepedők, diszek, tapéták, betUk, betUtartó szekrények, sirkő-koszoruk,. sirkoszoru
szalagok, sirkoszoru szalag nyomda stb stb

Olcsó árban egy tételben eladó
VATAY GABOR ASZTALOS IVIESTERNEL GYOMÁN, KOSSUTH LAJOS UTCA 737., SZAMU HAzANAL.
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háza GyoDl.d..
(Érdekközösségben a Békéscsabai Tal<arékpénztár Egyesülettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: BACSYGÉZA, KOVÁCS LAJOSfőpostamester,VASS GABOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KAI:-MAN

Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában való fizetésekeí, gyorsan és előnyösen eszközöl.
Váitókölcsönöket 4 és 6 havi lejárattal él legolcsóbb kamat mellett, bármely nagy összegig folyósit.
Tökekamat'törlesztéses, jelzálog földkö!csönöket félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-es árfolyamon,
Betéteket, -- melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, - 9 % kamatra elfogad. Bővebb fel-

világositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.

---

./

Tulajd.onos:

NőNi\..vi( FERENC
rokkant honv. százados.

Különleg'ességi

dohányáruda
G y o Im á. n.

A "Gyomai Takarékpénztár" épüleiében
a főtéren, a naqytöz§de helyiségében.

jutányos áru készitését, fatőrzsek fürészelését, va~

lamint kubikos kordék készitését vasalva is vál=
lalja, ugyszintén kapa és kaszanyelet viszont el=

adóknak is jutányosan készit

Podani János
bognár

Fiy"ye1eJ.n. ~ Fiqyele:rn :
Mi:n.denne:rnü

b~o nár-munkák

G.yO:ID.d. Endrődi ut .398.

1
pompás

könyvét

1
kUünő

magyar irá

2 I tt
pengő _lilii pengőért

rendelheta meg április 30-ig a

p

BARTA LAJOS: Elsülyedt világ. Elbeszélések.
FARKAS IMRE: Mclódia, Uj versek.
FARKAS IMRE: Szent tavasz. Elbeszélések.
HAJu SÁNDOR: Az ötvenéves férfi.
riARSÁNYI ZSOLT: A féltékeny költő,

Kuplék, dalok, sanzonok.
KAFfKA MAI~GIT: Csendes válság"ok.
KA!~l;\lniV r'RIGYES: Ne bántsuk eg-vmást.
KOSZTüLÁl'f'/I DEZS(): A rossz o;~os.

Regény.

I
LIPTAI IMRE: Kegyelmes Uram. Szinpadi

I lwmédia és más jelenetek.
SZÉP ERNŐ: Régi kedvünk Versek.

jsá ban.

Lapkia.dó :

"H U N G Á R I A"
kön"yvn"yo:nD.dai nl.üinfézet.

Szerke§lzfésért és kiadásért

felelős:

WAGNER MÁRTON

aiyo

villany.szerelő és műszerész G Y O M A.

Hirdetési szelvény.

Minden elófizetőnk és olvasónk
aki 10 ily szelvény t szolgáltat be,

díjtalanul közölhci egy

publikációs hirdetést.

kerékpárkölcsönző és javító
mílhelyemel többek kifej.ezett óhajának eleget téve Marjai István ur
Vasut utca 712 sz háziiban (4g~as o[vasókörrel szemben) áthelyezett

villanyszcre\ő és műszerész Illűhelyembcll megnyitottam.

Raktáron él legjobb gyártmányu női és férfi gépek, Mér
sékelt árak és kölcsön dijak meglepólw olcsó árak el~

adásnál, készpénz fizetésnél.

Defektek esetén méltányos felszá
mitás kis,ebbeknél semmi.

lvlűhelyemben állandóan rendelkezésére állunk él n. é.
közönségnú szakmáim mindegyik ágában. Női és férfi
kerékpárokai megrendelésre házhoz vagy bárhova a
kivánt helyre azonnal küldöm. - Villanyjavilásokat szük=
ség' esctén vég"zem vasár. ünnep és az éjszakai órákban is.

Kérem a n. é. közönseg szives pártfogását.

~==========f-~";~=;;====':;;;;;;=;~"""~~~::=...:"'~J!IIll'!"I= -wx

13'06
14"13
2'12
3'15

20'40
2'02

14'28 ~.
20'05

könyvnyom-

17'20 gy
20-14gy_
15'58 gy_
18·50 gy

15.20gy.
15·57g-y.
20'15g-y,
20·51 ~(y.

l
kapható a HUNGARiA

dában, Petőfi-tér 2.

;I rr=-~~~~==":;:==~"";;;;::.~=-'==========::::;
BUDAPEST, V., AKADé:MiA-UTCA. 10. SZIi.M. I, II

~~

h.~ ÉrksitelJl il nilg'yérdemii közönsége! valamint a kerékpározókat, hogy

I
-=-~-==-l

tI tr d;

B é r m e ri t e s kmdés~ és csomagoiásért

'l pengőt szárnatunk.

A "gy' belüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

Bpestről indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

BUDAPEST - GYOHA
5-50 10-05 gy_ 13'35
9'53 13-01 gy. 19.08
O-32 5-41 8-56g"y.
5' - 11'10 11'50 gy,
G YOl"iA_ - BÉKÉSCSABA

Bcsabáról indul 23'15 4'30 8'1 ő gy.
Oyomára érk_ 0'17 5-öl 8-55 gy_
GyomáróJ indul 10-03 13'02 gy. 19'18
Bcsabára érk. 11-08 13-40 gy_ 20'18

csa
legolcsóbban

--

l
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Gyoma, 1927. május 15.

legedni az ezen nagy költség
gel és fáradsággal megszerez
hető látni valókon,

Mintahogy nem képes feld
fogni a világhires jelszól sem
hogy "Nápolyt látni és meg
halni l"

A világjáró emberek Olasz...
országnak ezen részét legin...
kább ö husvéti szent ünnep...
ségek ölkalmával látogatják és
ezidóben, noha már virul az
első érésü narancs és citrom,
virágzik a magnolia. kamélia,
rengeteg a magyör ember nem
szerette élettelennek látszó
tülevelii fa: a táj egy cseppet
sem muta/elevenebb vegetációt,
mint nálunk, mert él megneve
zett zöld fák közzül bántóan
ri ki a rengeteg még csak

rügyezni kezdő gyümölcsfa', a

mindenütt lévő vastag, leve

lezni" sem kezdő szőlővenyige,

még vastagabb élő. de még

nem elevenedő kÖTóival.

Olaszország ezen szép vi,..
dékeit későbbi hónapokb~n

kellene felkeresni : de például

Dalosok napja.
Holnap, vasárnap lesz a

gyomai dalárda n'agy napja.
A törekvő dalegyesület, k ö ll..
séget és fáradtságot nem ki
mélve, a "Gül Baba" cimü
daljátékot adjö elő.

Szebbnél-szebb dalok, ve
gyes és férfikar, tánc fordul
elő ebben a darabban. Korhű,

diszes jelmezekben jelennek
meg a szereplők, kiknek szád
ma- a dalosokkal együtt hat..
vannál is több.

A mezőturi iparos dalkör
kollegiális készséggel támo...
gatja a gyomaiaka/ és szintén
részt vesz az estélyen.
Elsőrangu müvészi élvezetre

van _t~hót .k.ilátásunk,eltekintve
attól, hogy cl mi dalárdánk
meg is érdemli a legnagyobb
foku támogatást. Remélhető

tehát. hogy mindenki ott lesz.
Délután a két együttes da..

lárdö sétahangversenyt ren...
dez.

A lap szellemi és anyagi részét iIIetö
minden megkeresés

"H U N G AR I Ai' könyvnyomda
eimére kUldendő.

Lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

hogya nagy vihar miatt nem
lehetett bejutni a kék barlangba.

És három napig reggel, déI
ben és vacsorakor az ételek
birálatát kedvesen tarkitja a
nagy élmények elbeszélése.
mely nem áll másból, mint a íen
geribetegségnek az illetőnél va
lő jelentkezési módjának élénk
festői leirásából: mit undorító,.
nak mind csak a másiknál talál.

A kirándulás nem marad el
Rómábön sem és füszereül az
utba eső tájszépségek szolgál...
nak, április közepén tisztán (l

ciprusok és más lülevelüek
sokaságával és a sötét, élet
telennek látszó olajfák fekete
erdeivel. Mikért bőven mega..
dózik a kiránduló él saját és
kiránduló társai járművei által
felvert por áliandó nyeléséveJ,
mely után hazaérkeztekor va...
lósággal tisztába kell magát
raknia.

Aki csak egyszer is jártö fi

Svábhegy, Zugliget és Buda
más hegyi utjait, vagy - pláne
az egykori Stracenöi völgyün,.
ket. igazán nem képes felme-=

kapta, . hogyaHadviseltek
Ipari és Kereskedelmi Szö
ve/kezete· által kilátásba he...
Iyezett ilyen hosszu lejáratu
kisipari kölcsönnek semmi féle
komoly alapja nincs, ilyen ak
ciót egyáltalában nem tervez
nek, következéskép előjegy

zések gyüjtésével sem biztak
meg semmiféle intézményt.
Épen ezért a kisiparosság ká
rosodásának meggátIása cél
jából felhivja az érdekeltek fi
gyeimét, hogy ö kö!csönnel
szemben ö lehető legnagyobb
óvatoss€lg ,telies mértékben
indokolt és öjánlatos.

szágos ügy s a kormány'
a maga részéről mindent
elkövet az égető kérdés
mielőbbi megoldása érde
kében.

Ara 16 fillé,

társszerkesztö :

Felelös szerkesztö :

HATOS TIVADAR

WAGNER MARTON

A Hadviseltek Ipari és Ke-I
reskedelmi Szövetkezete kör
leve/ekkel árasztja el az or
szág ipartestiileteit és kisipa~

losságát, amelyekben 25 éves
íörleszíéses állami kölcsönt
helyez kilátásba és felhívja
őket él kölcsön sürg'ős Tegy"
zé~:'-:re. l'JJi5!csönjegyzést ügy..
nökök is gyüjtik, akik a jegy
zéssel eg-yideiüleg kölcsönbe"
jelentőlap eimén 1 P. 20 fH-
Iért szednek az iparosoktól.

A kereskedelmi és iparka..
mara illetékes helyen érdek
lődött a kölcsön ügyében,
ahonnan elZt öZ információt·

- Óvatosság ajánlatos. -

Ki8iparosok
JI II + Ir++1 ++él alDl. n.O (:8on'e.

foglal cl egy vendégfogadó, I
hogy csak ennek terraszáról
ltdni a látnivalókat, jó drág'im
mért éielek-italok fog-yasztásö
révén és bi7 csak a jóidején
az első sorokba elhelyezke,.
deltek élvezhetik az egyéb
ként nem valami rendkivüli
kiiátást.

Nápoliyal még bolondabh
az eset. Két,h€lrom napból
itt is egyet a kék barlang
megtekintésére szán a turista.

Társaságunk kettőből egyet.
Rozoga kis vizijármü indul

neki. roskadásig emberteherrel
megrakva. - Kissé zajos a
tenger, annyira, amennyit ten..
gerjárf ember fel scm vesz.

fele kiránduló azonban ezt
sem birja és Sorrentóban ki
szállnak, este hatkor már va..
suton N€lpolyban vannak: le;
törten és horzalmak meséjét
mesélvén az átéltek retten e...
tességeiről.

. A másik fele müsorszerüleg
este kilencrc érkezik, még
betegebben és szégyenkezve
sugjiIk meg ösmerőseiknek,

ménnyel kapcsolatosan
óhajtják megoldani.

A belügyminiszter az ér
tekezlet végén kijelentette,
hogy él tanyai kérdés or-

II. évfolyam 20. szám.

Szerkesztőség és kiadóhivatal

"H U N G AR I A" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

Előfizetésiár negyedévre 1 pengő SO fillér
Előfizetésiár fél évre 3 pengő 40 fillér
EI<sfizetési ár egész évre 6 pengő.

A tanyakérdés
rendezése.

p O LIT I KAI-, TÁRSADALM 1- ÉS KÖZ6AZ DASÁ61 H ETI LAP

- Postát, temetkezést és tüzoItóságof
kap a tanya. -

Világjáró magyarok.

II.

Ez azonban csak kocsival
tehető és a visszautért megint
egy~egy Jir€lt vasal be a fuva~

ros, - ig'y keresvén ide-oda
kél kilóméteres uHal, nél!)"y~öj

kir€lndul6iával 8·10 iirát 30~40 I
perc öla/t.

De azért nem tamdnak Ö?

emberek.
Firenzében is programmpont

él' kirándulás, ha csak két napig
tartózkodnak is ott, Fiesole
v€lroskM okvetlen megnézik,
rászánván erre három órai
villanyoson való utöt. A város
ka házai rendszertelenül szer#
tes'zórtan fekszenek egy völgy
katlanban és csak azok a
kirándulók Idtják, kik a mindig
tulzsufoJl kocsi állóhelyeit fog
lalják el. Az ezeken innen-tul,.
nak levők meg ezeket az utas
társaikat bámLJThatják.

A hegyi szerpentin#ut kilá
/óhelybe torkDllik, melyet ngy

TÁRCA.

A napokban fontos ér...
tekezlet volt a képviselŐd.

ház delegációs termében
él belügyminiszter elnök
lete alatt.

Az elfogddott előadói

javaslat szerint a tanyák
közigazgatási szükségle
teinek ellátására közigaz
gatási kirendeltségef létesi
tenek, vagy ahol ilyen

. szerv nem Iétesithető, visz...
szaállitj.;jk él puszfabirói in
tézményt.

További teendők a ta
nyai temetkezés, a tanyai
postaszolgálat és a tanyai
tüzoItóságnak rendezése.
Ez utóbbit a leventeintézd

I·
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Az integritás.
A tótok gyülést tartottak az

integritás mellett. A vezérszónok
azzal fejezte, be a beszédet, hogy:

- Az integritásból nem enge
dünk!

Viharosan visszhangozta a hall
gatóság:

- Nem engegyünk, . nem en
gegyünk! '

Egy későn érkező pasas, aki
éppen a nagy tiltakozáskor lépett
be, megkérdi a szomszédját:

- Miről van szó?
Lelkesülten feleli a szomszéd:
- Nyein tudom, de nem en-

gegyünk! ...

Békéscsaba, Orosháza, Sze
ged, Baja és Hódmezővásár'

hely vendéglősei és italmérői

száz tag-u küldöttséggel keres
ték fel a pénzügyminisztert a
napokban.

Azt kérték, hogy a miniszter
tiltsa el a füszereseket és sza
tócsokat a szesz kismennyiség
ben való árusitásától. Kérték.
hogy a bortermelők is csak
eg-y italmérési engedélyt kapq
hassanak s csak saját termelő
helyükön mérhessék sajátter
mésü boraikat.

Végül kérték, hogyakaszig
nók és egyéb társadalmi egye
sületek csakis saját tagjaik
részére mérnessenek ki sze~

szes italokat.
A miniszter kiIátásb~ helyez

te, hogy a küldöttség kérését
teljesiteni fogja.

Vendéglősök

panasza.

mulassza ezen helyet felkeresni
este, de nem egymagában. sől

két-hörm."ldmagával" sen'.
Palermo ilyen fertályát csc,k

nappal keresheltem fel. c::
szabályos, szép széles, három
négy kilométeres uka, lele
szemét/el, piszokkal és jórészt
ajtó nélküli egyszobás lakások
kal, melyek majdnem minde~

nike üzlethelyiség is elől és
már az uícáról belátni a ren
detlen, piszkos, roppantul s;rc
gén yes kis lakásokba.

Előtte itt-ott tipeg' pál poros
to1Jazatu galamb és minden
ház előtt egy-két csunya pisz~

kos macska -és szerte kisebb
nagyobb csoportokban külön
böző koru annyi rongyos, fél
meztelen gyermek, hogy min=
den szobára legalább hatnak
kel! jutni belőlük. - Igencsak
kor szerint verődnek össze és

a még alig járni tudó pötl(\mg

nyi kölyköcskék is fellig'yclet

nélkül játszadoznak az Ulca

porában és bizony nagy ügyes

séggel tudjuk őket a többnyire

2. Senkit sem lehet fenye
getésekkel a munkától vissza-
tartani. .a....... ,_

3. Senkit sem lehet arra
kényszeríteni, hogy kivánsága
ellenére bármelY' politikai párt
pénztárába fizetéseket telje...
sitsen. .

4. Aki állami szolgálatba
lép, annak teljes hüséget kell
fogadnia az állammal szemben.

Olaszország'ban . jártam ban,
minden nagyobb városban meg
szoktam látogatni ti szegény
negyedeket, nálunk cigánysor
nak nevezett utcákat, melyek
ott. különösen este, rémesek.

Velencében épp a mostani
utban láttunk eg"y néppárbajt.
Csődület vett körül kél munkás
külsejü, harminc év körüli em
bert, kik a számukra megha
gyott tisztáson vivták meg
harcukat. Szabályos párbaj volt.
Szabatos eg"ymásutánban ken
tek le felváltva egymásnak
egy-egy hatalmas pofont, ádáz
dühvel és akkorákaí, hogy min
denik után megtántorodott a
ki kapta és végre egyikiik el,
aléltan terült el a földön.

E pillanatban kilépett a bá...
mulók csoportjából két rendőr

és "Prontó l" (elég' l) kijelen
téssel befejezettnek nyilváni
tották a viaskodást.

A Giárndino Pubblicó előtti

kis terecskén történt ez, ahova
Velence koldus negyedének
rém szükes uícái torkol!anak
és Velencét járó ember el ne

A koronaügyész az alsóház
ban megnyitotta az 1927 ápri
lis 4-én elfogadott szakszer-

vezeti törvényjavaslat második
olvasását és nyilatkozatában

a javaslat alapelveit a követ
kezőkben jelölte meg:

1. Az általános sztrájk tör...
vénytelen és senkit sem érhet
bántódás azért, mert a sztrájk...
ban való részvételt megtagadja.

Az angol szakszervezeti törvény
alapelvei.

- A gyomai dalosegyesülethez 1927. május 15-iki ünnepélye alkalmából. ,

Édes testvéreim, ti drága dalosok
Régi jó időkből feltámadt Táltosok
Magyar szivem, lelkem odaszáll közzétek
Minden idegszállal ti véletek érzek!
Daloljatok csöndes, altató nótákat
Hogy feledve légyen tengernyi sok bánat.
Daloljatok vigat, ne kisértsen a mult
Száradjon fel a könny, mely szememből kihull!.
De nem! Még' sem! Ne azt daloljátok,
Feledni nem szabad, feledni ma átok!
Az egekig ható harci dalra vágyok!
Zengjen vértjorraló, tettre késZtő nóta.
S nagy magyar szivetek legyen hozzá kóta!
Csak azt daloljátok s mindenki megértse,
Nincsen, ki a magyart büntetlenül sértse!
Van még magyar lsten, van még magyar érzés
Régi dicsőséghez lessz még visszatérés!
Nagy lesz még a magyar, nagy és dicsőséges

Honfi erényektől ragyogó és ékes! . ..
. .. Ez legyen nótátok, csak ezt daloljátok
S aki meg nem érti: Szálljon reá átok! . .

Hatos Tivad.ar.

kőport a" fejérmegyei svábok.
De különösen Palermóball q

lépfcn-nyomon párosával. me~
csapatban hajtják a szamara
kat, teheneket, hogy az utcán
kifejve árusitsák a frissen feit,
hamisitatlan tejet. Naiv hi
edelem. Por és hőség tikkasztja
a szegény állatot és szivesen
veszi, hogy minden utbaeső

kutnálitatják, mit bővebb teic'
léssel hálál meg. A kecskék
meg épp falka számra jönnek
mennek, ugyancsak tejkeres
kedelmi szempontból és bogyó-

'ikat - ugylátszik - csak egy
szer takaritják el hetenként,
mert feketéinek tőle az utcák.

Nápoly és Palermónak a
külvárosi utcái is ig'en széle...
sek, de ahol nincsenek kövez
ve : gödrösek-dombosak és
még csak planirozva sincsenek.
Homokos lévén él talaj, itt már
igazán türheíetlen a por, min
csak az enyhit, hogy sokat le
köt belőle az a sok piszkos
viz, mit szerte kivétel nélkül
minden házból a háZélk elé ön~

tÖ2"etnek.

Selyemhernyó""
tenyésztés

Mag'yarországon, sajnos, a
termelésnek nagyon sok ága
el van hanyagolva, sőt itt sok
olyan dologról még csak sej
teimük sincs az embereknek,
amiből más országokban szé
les néprétegek élnek.

Ezek közé tartozik a se
lyemhernyó tenyésztése. Észak
Olaszországban peldául szinte
kivétel nélkül, minden földmi
vés és más kisember foglal
kozik ezzel a termelési ággal
és jelentékeny összeget hoz a
a konyhájukra ez a munka,
melyet inkább lehetne szóra
kozásnak nevezni mint mun-
kána:<.

A selyemhernyó tenyésztése
május elején kezdődik. Utasi-
tást, selyemhernyópetéket kel
tésre ingyen ad a földmivelés-
ügyi minisztérium.

májusban ki hag"yja el saját
országát amikor itt minden
olyan szép, mint akár a világ'
Jeg'szebb helyein és a nyári
hónapokban ki megy a tropig

kus hőség'ü Délolaszország-
ba ?!

Egyébként pedig Róma, Ná
poly, Palermo biz nem tartoz
nak a tiszta városok közzé.
h.ülönösen a két utóbbi.

Ufcái alegbenső helyeken sem
igen scpreHek ésittporcsakazért
nincs, mert annyira locsolják
a legf()bb uJcákat, tereket, hogy
sárteng'ereken kell - ugrálva 
keresni. hog'y bokáig ne pisz
kolódjék be az ember lábbelije.

A rövid körleten tul pedig
PC?r és szenny: keverve állati
szemé/lel.-félszázad előtt járta
Pest utcáit annyi teherhordó
állat, mint most e két szép
olasz városi. Akkor, amikor
sváb purasztok szaniárfogaton
hordták szét a szüretien Duna
vizc1 a házakba: "Donau-Was
ser" orditqzással; valamint
ugyancsakesacsifogaton hord
ták utcaszerte a surolásra való

Református nagy-
.gyülés Budapesten. ,

Mag'yarország'i reformátusok
május hó 21-én és 22-én nag'y
g'yülést tartanak Budapesten.
Ez lesz az első impoúms
megmozdulása a református
társadalomnak hazánkban.

·Az öt református püspök
diszelnöksége és kőzremükö

dése mellett folyik le ez a két
napos g'yülés, melyen a refor
mátus egyházi élet legkiválóbb
szónokai ismertetik a kitüzött
tárgyat: hog'yan kell a refor
mátus embernek lsten dicső

ség'ét szolgálni:
'1. az egyházban, 2. a hazá

oGn, 0. a társadalomban, 4. a
, g'azdaság'i és szociális életben.
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A mag'yarországi postames
terek és alkalmazollClik nyug~

díj-egyesülete mult vasárnClp
tartotta 58-ik évi rendes köz
gyülését, mely tisztujitással
volt egybekapcsolva.

A közgyülésen rendkiviil me
Jegen ünnepelték Kovács LCljOS
főpostamestert, aki 51 éves
postai szolgálat után. mint az
egyesület husz éven át volt
elnöke, lemondott tisztségéről

korára való tekintettel.
A közgyülés viharosan iinnc

pelte a lemondó elnököt, mint
a kötelességtudás. mintaképét
s le nem irható lelkes hangu
lat közepette a? egyesület örö
kös diszelnökévé válClsztoHa.
majd megható ünnepség kere
Ílzben leleplezték életnClgyságu
arcképét, melyet az egyesület
festetett meg az igaz érdem
elismeréséüI.

Az ősz rőpostamestera meg
hafoltságtól remegő hClngon
köszönte meg a gyönyörii
ünnepeltetést s mikor bevégez
te egyszerü szavakból álló, de
mélyen átérzett beszédét, nem
maradt szem szárazon, ott csil
logtak a meghatottság könnyei
mindenki szemében.

Elnök lett Wagner Richard.
alelnök Mezey János és Bégi
Mihály, mindhárom a főposta

mester volt tanitványai. Igazga
tósági tagul Bolyó Sándor, vá..
laszímányi íagul Kádár Márfon
endrődi postamester válasz
tattak meg'.

Közgyűlés után ötszáz teri
tékes ebéd volt a Metropol
szálló nag'yterrnében. hol cl

sok szónoklat közül magasan
kiemelkedett Harsányi Pál ref.
esperes és liszte!etbeli posta..
mester költői lendiiletü,.poéit..
kllS hasonlCltokkal tarkitott, szi
veket és lelkeket meginditó be
széde, mellyel a közt. álló fö
postamestert és diszelnököt,
majd az Ő nejét, él kedves Ella
nénit, mint minden posfások
"szereteIt E I 1a n é II i"-j é t
éllette. Gyönyörü, meleg sza
vakban üdvözölte ClZ uj tiszti~

kart, a postaintézmény nagy
nevü vezeíőit: Demény Károly
vezérigazgatót és Soós Gyula
posta és távirda fóigazgatót.

Ha valaki. ugy fóposfames
terünk elmondhatja. hog'y olYCln
meleg, olyan sziveket megható
ünneplésben kevés embernek
jutott része. aminóvel az ó ér
tékes személyét ünnepelték ez
alkctlomhól.

Érdekesnek tartjuk megeml
liteni, hogy 1867. óta mindig
békésmeg-yei postás állott az
egyesülel élén. 1867-ben Poko
mandi jános sZél.rvasi postames-

A főpostamester

ünnepeItetése
Budapesten.

a poliiika és él magánélet szelJ1~
szög'éből birálják. Összehason
lítja Ady politikai hitvallását
Peföfiével, mely nemkevésbé
vég'leíes volt, mint az Adyé..
"Érdemes,visszaemlékczni. ho
g'yan "beszél Gyulai na2'y köJ~

tő~kor/ársának politikai áilás~

fog!aJásairól" "Képzelme" 
mondja, - "a közéletben meg'
pendült eszmék legtávolabbi
erőszakolt következményeivel
foglalkozik. " A magyar tör~

ténelbennem talál más hőst,

mint Dózsa Györgyöt... A
római történetből Spartacust,
a rabszolgák vezérét szemeli
ki megdicsőités végett. Átkoz~

za a palotát s a kunyhót, mint
egy uj hitvallás jelképét tünteti
fel. S minő önhitt megvetéssel
tekint az akkori közélet orszá~
gosan tisztelt férfiaira! "Mintha
csak a Kisfdludy~társaság va~

lamely ma élő kritikusát halla~

nók - Adyról beszélni l De
avval a külömbséggel, hog'y
Gyulai mindebből nem vonj ?l.

le azt a konzekvenciát, amit a
mai kritikus Adyra nézve le~

vonna," "Nem látunk semmi
n·zhX:zség·et abban, hog'y n21p~

iaink konzervatív kriHkusa is
cl ne ismerhetné Ady tünemé~

nyes nagyság·áf. ha annak íul~

zó poliJikájávaJ magát nemis
azonosithatja, .. Szemelvénye~

ket idéz Adyból, amelyek alap
ján megmutatja, mily megható
szerelmi vallomásokat tesz e
I<iátkozolt költő hazájának, 
A cikk eg'ész hangján végig'~

vonul a megértésnek, a hciy~

zet tisztázásjnak a vágya, a
megértésé, melv e nagyszerü
eicven ma~ry'ar kulturát ismét
eg-gyé, s az egész nemzet hir
to!-::.dvcí tC2nné.

p."hiy{J!a)os" irodalom kép~

vise:6i 'és%(~röl Császár Ele~

mé:' is nyilajkozik cl Petőfi~

TárseséÍg- pódiuméÍról, él másik
részéröl Schöpfiin Aladár a
Nyug-(llban ir erről a kérdés=
rőL Császár pesszimista, Olyan
szakadLkokat lát a két irányz
zat j.,:,o;:ött, amik szerinte Ic-hc
tetlenné teszik a kibékülést,
Sc!1öpfiin bizik Bcrzeviczy jó~

akaratában és nagy tekintélyé
ben s reméli, hogy mikor
"Annyi gyLiiölködés és gyanu
inkiálja körülötJiink a közélet
leveg'őj:2!. hogy csalódni kelle
ne. ha az emelkedettebb lelkek I
nem vtJg'yódnának eg'y miaz~

ma néiküli, lis:da levegőjü

szig'etére az irodaJomnak,"

Ennek a szép harcnak min~

JenesQirc meg'lesz lq:{é'dább
az az eredménye, hogy él kü~

lönböző irodalmi irányok kép
viselői közelebb fognak kerül
ni e~;ryrnás intencióinak él meg'
értésében, egymás törekvései~

nek a megbecsülésében.

~~ ~o::~ ~
(Folyt. köv,)

is uiy üresek, mint cl levegője:

nemcsak hogy nemesebb vadat
nem lót száz meg sZéíz kitoz
mé.teres utijkOil, dc egy rongy
iiyulal scm. Sőt llélziálléllOi
scm. - ) .. kis bir'toku, szegény
lako:,sÉJg nem ösrneri a íar.va
rendszer! és !Jem munkcliLlőb'en
képtelenül üres cl látkép. Élő

lelket órák llOsszant nem Idini.
A kipécézeJt nagy városokat

ekrvc, a vélsulrö! sivár kép Já
rul a rH~Ző elé. Rengeteg, egy
másra halmozot!, egyforma
stilllS[], szinD kőház, minden
faiombozat nélkül. Palermo öb
lét, városái már igen messzi·
rői meglátni él hajóró!. Feslőien
fekszik a. város és szépség'éJ,
érdekesség'ét emeli, hogy eí]'Y
nagy. a leilger];c nyuló hegy
oldalában, aljában. külön kis
városrész épült és' szinte be~
látni mindkét résznek az utcá
iba és sehol semmi 7~öJd : csak
puszta szürke fal és tempJom
tom '{okkol, itt-ott koloszáJis
épületekkel tarkított háztömeg.
Sérlhetlen, hog'V mind él dél~

olasz városok széles u/cái csu:
paszok, fási/atlanok, holot! kis
számu közterei tanuséig'a sze~

. rÍnt atalai kiválóan alka1mas a
fásitásra.

mértéktelen tömjénezésükkel
elkábitották, öJc!ésükkel tolták,

vonszolták a szertelenségek
lejtőjén lefelé" s igy az, ami
Adyban visszatetsző, talán
nem is be[ö!e, henem a kör
nyezetéből fakadt. Kimondja,
hogy nem ,Ady rontotta meg

korát, hanem cl kor lett olyan,
ami gyön yörüségét találta eb~
ben a költői irányban. "Azt
hiszi, horN e gondolatok so~

rán kell az Ady emlékével
való kieng'eszíelődést keres~

nünk, s talán ez is hozzájáz
rulhat az irodalmunkban ma
tátongó szakadás majdani át~

hidalásához."

Berzeviczy beszédére nem
soká megjött a válasz. A Nyu
gat hasábjain, él "modern" tá~

bor eg'yik legfényesebb jehet~

ségü tagjának, a zengő ritmu~

su magyar versek irójának,
Babits Mihálynak, a tollából.
Kifejli az C'llc:ntábor vélemé~

nyrzt s persze közben polemi
miA/ál Berzeviczyve1. Tagadja,
hogy ők valaha is megtog'ad~

ták volna a multat. Hiszen
Ady a kurucokhoz, Csokonai
hoz, mások V örösnw!"Jyhoz,
Bcrzsenyíhez tértek vissza, s
védi Aclyl, akit él vilá~riroda-

lorn eg'yik legnagyobb költő:

jének moneJ. Kijelenti, hogy

ha Adyi él modern tábor bdo
lyás,J~ rG'"JoJta meg, akkor
épen a Kisfé1!udy~Társaságai
kell sulyos mulasztással vá:
dolni, hog'y ezt cl "rendkivüli
tehetséget," nem ig'yekezell a
maga irtlnyzaiámlk megnyer z

ni. lvléllatlannak tartja, hogy

az Ady kiiltészetéí mindig csak

kClkcrckLi apel) jj:'mü'/ckkcl I
kárttevés néJk ül kik uli; ni. . I

TuJva:cvöj'~~2" Oiaszc.rszag·,'
szegény az épí,úai1vagoíc:bdrl .'0 .

igy pJd!(Í:5iléikliiick CI htl%a1\. --- I
A via D;:nJic rCilg'C' Ic6' szc~:rény l
lakossa a szatócs;,oc!áson ki: l
vűl .ieginkó;)[) mOSdssa! fOg'lal-!
\(~zlk, I] ~'engctcg hos~zu u,tea l
Dlmdcn now! e~:"\!zket kület
fonja végig', sót dl: utcát is l
keresztben, melynek !egtöbbjén I
i1IJandóan szÉJrad a kimosott
fehérnemü és kedvcsl?n tarki/ja
a sok helyt, ug'yaneZ'..?n kötelez
ken sz~racló hosszu makaróni
vonal: portcng'erbcn, büzös,
le~nes nyiit utcákon.-H! árulják
lépten llYOfTIUl1 a fagy/altot és
más nyalánkság'ol, piszkos,
SlurtoS árusok: szép összhang'
ban azzal, hog'y u haslllálat~

ban lévó utcai iilemhelyek
cg'yelőrc nincsenek felépítve és
viszonosság alapján szépen
türi mindenki, vagy a más
S'yerméke veszi a há.za elei ét
ig'énybe.

Az olaszorszá.gi utazásnál
lehangoló a figyelő magyarok
ra, hogy órák bosszant néz~

het ki II vonat ablakain és
q~'vetlen slárnyast nem lát él

levegőben, egy szürke verebet
scm. De földje, mezeje, erdői

(II. közl. folytatás.)

Nag'delentős":gü ez abc...
SZ': ,-l röképen azért, meri első

nek illetékes helyről nyi
latkozik ebben a kérdésben. S
azért, mert a nyilatkozat ko~

moly, tudományos alapon álló,
őszinte: mélto az Akadémia
elnökéhez. Konstatálja, hogy
irodalmunkban ma bizonyos
szakadás van s tárg-yilagosan
birálja az Ady problémát, mint
ennek a szakadásnak magvát.
Szerinte:" Ady tehetség'ének
és hatásának nagyság'a és rend
kivülisége vita tárgya nem le~

het. Tehetségét és hatását scm
agyonhallgatással, sem ledo~

rangolással, sem kiátkozó
szent haraggal nemlétezővé

nem tehetjük:' Elismeri, hogy
Adynak sok szi.vbemarkoió
költeménye van, dc viszont
sok versét nem tud másnak
minösiíeni, mint egy beteg'
fantázia eHévedéseineL és egy
beteg lélek meg'nyilatkozásai~

nak. Tudja Adyról. hogy vér~

s7..erinii mag'yar, í?lhiszi, hoSY

magyarul érzett s próbálja
meg'találni azt a tré1gikus vo·
nást, amely ezt az ellentmon
dást megmagyarázza. Azt hi
szi, hogy Ady t "ujitó mcré"izz

ség'e s minckn bpg-yománytÓI
való elszakadása korán e!z
id"~Fnitdlc azoktól, akikhez
talán lelkiicg- közelebb állhé1~

to Ir \'o]n21, s azok táborábe:
hajto!tcl, akiknek a felforgatás
a (clfmgötásért kenet!" .. ,
"l:-~zck palzsuJcra cmc:i!ék öl,

'A magyarirodaiom
kettészakadása.

l
j
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'fa és épitési anyag telepei, cemen!árugyárai, gépraktárai

yoma Endrőd Köröstarcsa
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 7.

Nasici tanningyár és gőzfiirész rt. szlavóniai, erdéiyi és fe1sőmagyarországi keményfa termelésének egyedüli lerakata.
Számt bármily mennyiségben bármelyik vasutáUomásra legolcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknak gőzölt biikkfát és tölgy parketlát, kedvező fizetési feltételek melieti.

Józseffőhercegés az endrődi fiu.

Agglegény-adó
Fenti cimü körkérdésünkre il'

beküldött válaszok közlését mai
számunkban kezdjük meg.

Tekintetes Szerkeszlőség!

Hivatkozva az április hó 24
én b. lapiukban az agglegény
adóra vonatkoző körkérdésre,
mini b. lapjuk hüséges olvasó
ja bátorkodom hozzászólni én
is mint közvetlen érdekeIt fél.

liogy talán ismét egy uj
adórendszer szentesitése van
küszöbön, ezl nem vonom
kétségbe, de előbb tessék az
országban egy erős vérkerin~

gést előidézni, merj ha meg'
van az elhelyezkedési lehető~

ség bármely életpályán, akkor
azt hiszem minden magam
fajta józanul gondolkodó agg~

leg·ény nem fog gondolkozn i,
hanem él legrövidebb idő alaH
azon van, hogy egy jóravalb,
tiszlesseges háziasszonynak és
feleségnek valól keressen.

Ami pedig· a !ányokai illcii,
erre röviden csak az a meg
jeg-yzésem, hogy necsak szé
pen, elegánsan öltözködni, ha
nem az összes házkörüli teen
dőket íninl egy jó háziasszony
szolda elsajátitani igyekezzék,

Sok olyan leányt ismerlcm
már, aki szeret szépen öltöz
ködni és szórakozni; ellenl'en
egy levest sem képes meg-fóz
ni. Egy· ilyen nőhöz hogy
merjc valaki az élelét lekötni '?
Es ha kissé kevesebbel válo
ga/nak, akkor, azt hiszem
sokkal hamarább férjhez tnd:
nak menni.

HEGYESI LAIOS,

Tréfás eseteJ\.
Melyik a jobb?

Az anya, aki a gólyanéni láto
gatását hamarosan válja, meg
kérdi a négy éves fiacskáját:

- Gyuszikám, mit szeretnél
jobban: ha fiu, vagy lánytestvéT
két hozna a gólya?

Pár percnyi tünődés után Gyu
szika igy szól:

- Legjobban szeretném, ha
egy szép nagy hintalovat hozna, ..

Alapos változás.

- Kedves· direktor ur- kérdi
a vigéc - megfelel az uj gép-

mert 8 percet késlünk, a fi.ir~

dőzés részünkre lehetetlenné
van téve. Kérjük a tekintetes
Szerkesztőséget, minI a nép
ig'az barátját, hogy ezl a fur~

csa dolgol sziveskedjék lapjá~

ban szóvá tenni.
Több :mn.u.nkás.

Mikor engem meglá! a kis so
vány emberke, felugrik, kalo~

násal1 tiszteleg s kérdésemre
azl feleli,. hogy ő semmiesetr~

sem fog kórbázba menni; elien
kezőleg, azonnal visszatér a
tüzvonalba ... Felsőcombját öt
nappal ezelőll lőtték átés kar~

jába több mint négy hete kap;
ta a g-olyó!. Mindkél sebét
igen gyalrán mag-a kölözte be
és nehéz szolgálatál naponIa
kivájó vitézséggel végezte.

Az l. osztályu ezüst vitéz~

ségi ermet tüzÖm mellére és
kezet nyujtok neki, közben ön~

magamlól kérdezem, vajjon
azt, amit Árvai Imre, az endrődi

szegény napszámos fia meglelj,
ki lltánozná?"

Egyszer csak nyilik a ketrec
ajtaja és szent Ég)". onaSl
mancsaival besomfordál eg'y
halalmas. nálánál jóval nagyobb
oroszlán.

!-\.rampner bjcsin?1k elállt a
szivverése. A rémüleliv:aclsá
ga gyöngyözött él homlokán.
És a hatalmas bestia mind kö
zelebb nuzódoH hozzá, vész~

lerhes morg-ásokat hallatva.
Rémülten igyekezett ől elke- I

rülni !{rampner bácsi, de a
bestia mind szükebbre vonta
a kört, mig végre az egyik
sMokban kelleti meghuzódni.
Fogvacogva leslc Krllmpner
bácsi él retlenetes állal minden
mozdulatát 5 halálos verilék
lepte el, amikor az egy g'yor~

san kanyargó mozdulallal egé;
szen melléje került.

A vér meghüll Krampner
bácsi ereiben, érezte, hogy itt
a borzalmas vég-, .. S ebben
a pilJal1élthan suttogó hangon
szólalt meg a hatalmas orosz~

lán:
- Te kollega,_ mond csak,

mennyi napidijat kapsz te? ..
(hati.)

A porlás azonban nem en~

gcdell be, mert "hat óra után
már nem adnak jegyet!"

tvli a lakásunktól óriási nagy
ulat leszünk meg, elfáradva a
napi munkától, hogy egyszer
alaposan tisztálkodhassunk és

A "Honvédelem" cimü folyó- j
irat folyialásokban lllosl közli
József főherceg harcíéri naplójáL
A legutóbbi számban megem~

lékezik egy endrődi ifjllról, aki
bámulatraméltó hősiességgel

viselte mag-ál él borzalmas viA
Iág-háboruban.

A7- erre vonatkozó rész a
maga eredetiségében, ahogy
József főherceg elmondja, igy
szól:

"Le Beau lábornok telefonon
\Zgy Árvai Imre nevü 39~es

közlegény részére kéri sürgő

sen él nagy vitézségi érmet.
Ezt azonnal magam kiviszem
neki Sztropkóra... Jobb karja
sinek közé van kötve s bal
felső combjál kötözik éppen.

Ez a dolog- Pesten tör/ént
I{rampner bácsi egy hirdetést
olvasot/, amelyben. valami ál~

latscreg-Iel lulajdonos mesés
dijazással magas növésü férfia
kat keres.

Krampner bácsi sohasem
volt ellensége a píznek. Sze
rencse fel! - g-ondolá - és
jelentkezett.

A direklor igen szivesen fo~

gadia, előadván él dolgok mi~

ben állásáL Nincs oroszlánja,
bele kell tehál buini eg-y orosz
lanbőrbe és a ketrecben le és
felsélálni. Egyszóval aom az
oroszlánt. Pompás napidiiat I
helyezett kilátásba.
~(rampner bácsi, bár agár=

szerepre alkalmasabbnak vélte
voJna magát, még-is beálll orosz
lánnak. Ott sétált a közönség
orra előtt és az oroszlánból'
alatt derüsen mosolygolt. lát=
ván azt cl félelemt~1ies tiszte~

lelet, amellyel egyesek meg-bá
muJták őt.

Krampner bácsi az
oroszlán ketrecben o

....

Dombszög.

Jer volt az elnök, utánna Hor-I
váth· János mezőberényi posta
mester következett, az utóbbi
20 év alatt pedig Kovács Lajos
a jelenlegi főpostamester és
diszelnök vezette az egyesüle
tet. Az ő vezetésü tette oly
nag'gyá a nyugdijegyesü]etei,
hog-y ma több mint nyolcmil
liárd vagyon felett rendelkezik,
él mi lehdővé teszi, hogy a
posta alkalmazottak tekintélyes
nyug-dijjal vonul halnak majd
nyugalomba.

(ht.)

Minden ujságiró kiváncsi, Ha,
nem volna kiváncsi, nem is vol
na jó ujságiró.

É'n is kiváncsi vagyok. S mert i

hogy ilyen vagyok, meg akar
tam tudni, miért hivják az end
rődi Dombszöget- Dombszögnek ?

Mivelhogy én ott sem domboi;
sem szöget nem látok, dombszöget
még kevésbé.

Érdeklődn.i kezdvén, megtudtam,
ho};.y r.c: 1880-as években egy i
részvénytdrsaságnak
volt azon a Izelyen csárdája.
Helyesebben mondva, az ott lévő

csárdát ez a részvénytársaság
vette át.

Ez a társaság, minden logika
mellőzésével, ötletszerűen adta a I
csárdárwk eiméül: "Dombszög,"·
Azelőtt "Regalé-"nak, meg "De- ,
pó-nak" tisztelték.

I913·,barz aztán a mostani tu-·
lajdonos, Varju Fülöp apósa vette
át a csárdát, tőle meg a jelen
legi vendéglős: Varju Fiilöp örö
költe.

És ez a szárnyatlan Valju, a
Fülöp dolgozott következetesen
azon, hogy a Regale és Depo,
elnevczéskitörölődjékaz emlé- I
kezetó5lés a Dombszög-Domb
szög llwradjon... Ami sikerült
is neki.

Panaszos levél. I
!

Munkás körökből kaptuk a l
következő panaszos levelet:'

Tekintetes Szcl'keszl6ség!
Ivli,munkások, akik naponIa

regg-cltői estig dolgozunk, cl

mult szombaton 6 óra után 8
perccel megjelenIünk a Tisza~

maiom fürdőjében, hogy egy~

szer egy hélen mcgfürödjünk.
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A helyes megfejtők között
hetenkint egy értékes szép
ir0dé1lmi könyvet sorsolunk ki.

5eküldési határidő május
hó 18-án estig.

Kisorsoltnevét jövő heti szá~
munkban közöljük.

Helységnevek.
l.

Rejtvény Du'gfejtés.
A Gyomai Ujság 19. számábaIl
megjelent rej1vényeink helyes
megfejtése:

1. Kötegyán.
2. Nemó.
Megfejtette: Földi Márié1. A

jutalom dijul kitüzött szépirodal
mi mű a kiadóhivatal ban átve
hető.

111 I

ll.

királyi palota I

Betűrejtvények

asszisztálása mellett készült.
Utánna szinre kerül a "Falusi
örömök," "Sicc és a büvész
inas" vigjáték és :,Hiradók'"
Előadások alatt zenekar játszik.

Urológiai..., vese...., hó
lyag..., és végbélbete...
geknél a természetes "Fe'
renc József" kesediviz gyor#
san csökkenti a székelési za
varokat. Kórházi bizonyítvá
nyok elismerik, hogy a Fe...
rene József viz biztos és
kellemes hatása következtében
állandó használatra rendkivül
alkalmas. Kapható gyógyszer
tárakban, drogeriákban, és fü,
szerüzletekben.

Hazafias Színpad kiadvá
nyunkban három uj hazafias
szellemü egyfelvonásos szin
darab jelent meg, amelyek if
jusági (iskolai) 'és múkedvelói
előadásrakiválóan alkalmasak.
Lampérth Géza: Mind haza
jönnek cimü darabja él mai ma
gyar életből ragad ki megható
és fölemelő képet. mely eg'y
hősi emlék körül játszódik le
s különösen ilyen emlék ava
Táskor, vagy felállítandó emlék
céljaira rendezett ünnepélyeken
való e!őadásra alkalmas. Pász
tor József: A tölgyfa eimmel irt
megragadó irredenta szinjáté
kot, mely hazafias ünnepélye
ken felnőtt, inkább városi mú
kedvelőknek lesz bizonyára
kedvelt darabja. Kozma Imre:
Lesz katona fiam cimü darabja
pedig elsősorbanvidéki műked
velők számára alkalmas. A
fenti három szinművet tartal
mazó füzet ára 1 pengő. Vi
szonteladóknak kedvezményt
nyujtunk. Megrendelések a Ma~

gyar Nemzeti Szövetség könyv
terjesztő osztálya eimére kül
dendők,Budapest, V., Géza-utca
4. sz., félemelet. Telefon T.
274 - 90.

Baleset az EBer-gyárban.
Az Eiler-féle téglag'yárban eg"y
munkásnak öt ujját lefürészel~

te a körfürész.
Diák-kirándulás. A g'yomai

polgáriiskola fiu-és leanynöven
dékei tanáraik kisére1ében ked
den kirándulást rendeztek a
németzug'i kiserdőbe. A sza
bad ban főzött ebéd után azon
ban megeredt az eső, mire a
kirándulók Feiler Ernő ev. lel
kész tanyájába. menekültek,
holszives fog'adtatásban és
vendéglátásban részesültek.

Keresem a Péter András reál
gimn. részére Karácsonyi János:
Békésvármegye története c. két
kötetes munkát. Kiadta 1895 ben
Békésvármegye közönsége. Aki
hajlandó volna lemondani róla a
fent emlitett iskola javára, az szi-
veskedjék az ár megjelölesével az
iskola igazgatóságát értesiteni.

Haladunk. Mostanában nap
nap után alkalmunk van olyas
miről irni, ami Gyoma község
haladásáról szól. Az a sikkes,
nagyvárosi stilusu autóbusz,
amit ifj. Debreceni Endre be:
szerzett s amely meg'kezdte
pályafutását Gyoma és End
rőci kőzött, ,valóban díszére
válik községünknek.

ViHanyvilágitás Dévaványán.
Komoly stádium ba jutolt a dé
vaványai villamos világilás kér
dése. Május hó közepén tart:
jd e tárg'ybal1 közgyüIését a
képviselőtestület, amely bLo
nyára egyhangulag hozzá fog'
járulni a terv meg'valósitásá~

hoz. Kétségtelen, hogy Ha!zl
hoffer J6zsef főjegyző a tet/ek
embere, cki gyors tempóban
segíti elő Dévélványa fcjlődéséL

Szederkényi Anna: A legtisz
tább viz. Most hag'yta el a
sajtót a !egnépszerübb mag'yar
irónö huszonötödik könyve: A
legtisztább viz, Három felvo~

náso~. cirámai játék ez, amely
nek szines, i:,:g"a!mas és meg:
ható kc'peibö! az anyai szcre~

te! af.íolheozisa formálódik ki.
A szin padon elemi erővel ható
és az igaz költői müveknek
kijáró mély és tartós sikert
arató drámai játék könyvalak:
ban is az olvasó elé tárja azo
kat a különleg'es értékeket ame
lyek irónőjénck olycn kivételes
helyet biztositanak a magyar
irodalomban. A díszes kiállitá
su könyv ára két peng'ő. Kap
ható minden könyvkereskedés
ben.

Az endrődi Korona mozgó
ban 1927. május hó 15-én va
sárnap, szinre kerül Rudolph
Valen!inó méltó utódjának
Raman Novarronak uj filmje
"A kis kadett" romantikus tör
ténet 8 felvonásban. A rendki
vül népszerüvé icH fiatal és
daliás filmmüvész szerepében
eg'y ideálisan szerelmes kis
kadettet alakit. A film a hatal~

Olas amerikai haditengerészet

Ambrus Sándor halála. Vár
megyei közéletünknek sulyos
és nagy gyásza van. Csaknem
váratlanul, alig nehány napi
beteg'ség után szinte megdöb:
Qenve vetíük az értesitést, hogy
~ármegYénk kiváló érlékü volt
főtisztviselője Ambrus Sándor
nyugalmazott főispánur el hunyt.
Komoly, acélos akaratu, puri:
tán jellemü, nemes, nagy egyé
niség volt Ó, ki buzg'ó és lel
kiismeretes szolgálatának min
den fokozatában dicsőséget,

tisztességet és elismerest szer
zett nemcsak önmagának, ha·
nem a vármegyének és ennek
határain tul az egész magyar
közéletnek ! Temetése az elmult
hét csütörtökjének délelőt/jén

volt a vármegye székházából
az egész vármegyének mély
és bensőség'es tisztelet adása
mellett. nag'y és nemes életé~

nek emlékeze/c pedig fényleni
fog' mindnyájunk előtt!

Adomány. Ambrus Imre
szeghalmi birtokos 40 pengőt

adománnyozolt él hősök emlék
szobrára. Ezt a nemes tlldo:
zatkészséget követendő példá:
ul állit juk oda olvasóinknak.

Szabadságolás. Mányil1éPrig[
Olgd községi óvónő tanfclü:
g'yelői határozatta! három hó:
napi szabadságot kapott, he:
lyel/eséül Papp Ilona okJ. óvó
nő bizal0tt meg'.

Uj állatorvos Endrődön.

5üdi Mihály mag'án állatorvos
Endl:.ődön,letelepülé'3i cnge~

délyt nyert.
Endrőd haladása. Endrőd

községnek nagy hiánya volt
mindig' a jó ivóvizben. A lakos
ság" nagy Öl ömére a képvise
lőtes1ület hárorJ ui ártézi kut
furatásáí határozta el.

Képviselőtestüteti més volt
most szcrdá:l cndrőclön. Negy
vellh~rom ttirg-ya volt él köz:
gyülésnck. k(~zte nehány épit: l
kezési és utrendezési kérdés.
amelyek mind él község'i la:
kassá};t nagy mcg'cJégedésére
nyertek elintézést.

Vásárok megszüntetése. A
szegedi kereskedelmi és ipar~

kamara. mozgalmaI inditott él

téli és nyári kirakodó-vásárok
liak, mint szükség'teleneknek.
megszüntetése iránt.

Békésmegyei tanítók gyü1é
se. A békésvárme~nei általános
tanitóegyesüJel május hó 21-én"
d. e, 9 órakor tartja közgyü~

Iését Gyulán, a vármegyeház
közgyiilési termében.

Társasvacsora. Pestsik Dc:
zső körösladányi kir. posta~

mester negyedszázödos szol~

gálatának betöltését az őt

é5szintén tisztelő jóbará1ai f. hó
19-én nagy társasvacsorával
ünneplék meg. - A m. kir.
postamesterek és postamesteri
alkalmazottak országos egye~

sületét Kovács Lajos főposta:

mester, diszelnök, Mezey Já
nos postamester alelnök, 50
Iyó Sándor postamester igaz:
gatósági tag és Kádár Márton
postamester, választmányi tag
fogják képviselni.

rigmus.Heti

istentiszteletek. A református
templomban május 15:én d. e.
fél 9 órakor prédikál Harsányi
Pál esperes. Az ágostai cvan
gelikus templomban déle[őit 9
őrakor német nyelvü Isten~

tisz/eletei tart FeilerErnő lelkész.
A róm. kath. templomban reg~

gel 9 órakor Istentisztelet
evangélium magyarázat/al, tart
ja Csernay Géza plebános.
d. u. 3 órakor lytánia.

Halálozás. ld. Nagy Árpád
nyug'. ref. taniló e hó 7-én
Mezőturon meghalt. Általános
részvét kisérte utolsó utjára a I
jeles tanférfiut.

irókisasszony? Azért voltam bá
tor ajánlani, mert nagyszerüen
tud diktandó után kopogni.

Fanyarul felel a direktor.-
- Már nem kopog, hanem

diktál! . ..
--- D'iktál? .. Hogyan?
- Hát, mert feleségül vettem . ..

A segítség.

András gazda kinéz az udvarra. I
Keresi a két lurkót, a Miskát meg
Gyurit. Nem látja öket sehol, hát
elkiáltja magát.-

- Hol vagy Miska?
- A padlásról leszól a hang.-
- Itt vagyok édes apám!
- Mit csinálsz apadiásan?
- Semmit!
- Hát a Gyuri hol van?
- 6 is itt van.
- Mit csinál?
- Segit nekem.

Egy ármányos mérnök
Eladdig spekulált,
Mig egy szenzációs
Valamit feltalált.
Selyeminget, mellényt
Szerezhetsz majd bárhol
Valódi hazai
Kukoricaszárból!
Ki is hitte volna
Még a tavaly nyál'ba',
Hogyaselyembogár

. Igy· lesz lepipálva?
S én mint jó hazafi
Büszkén verem mellem
Eztán tengeriböl
Készül majd a selyem!
Bucsuzom tetöled
Das eper/a lombja
Nem joglal/ak eztán
Mé/a ri.o"f!1usomba.<"
A te időd lejárt,
Feled kw, Vicza
Elfoglalja helyed
Im a kukorica!
Csak egy kis tévedis
Eshetik meg velem.
Hogy tengeri-kigyó
A tengeri-selyem!
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béirenyl1lcségnéi

1927..

eimre
Btűdapest, v., Akadémia-ucca

l . részletremegren elenl készpénzért a

acélk:
Vt1SZüll re-=
,Jjlóc:::d-:ó

c I(l~~~ctc<~ áru.
(jlJL!vck

aki5nyv1ára

nla Dm.Ban. hiányzi],\,: ez a hat könyv!

Sheehaml Grey D,)Ktor vakság-a.
lrországi regény.

Dr. §z2Jbó László: Az igazi Amerika.
Meg'fig-ydzsLZk az amcrikclÍ életbő\.

A ráclLtmkirály.
Uiópiszlikus regény.
Dánia Nag-yasszonya.
Jack Regény,
!~ldergand A.lbin.

II hat kötet ked.vezmé1l'lyes ára erős vászcmkötésben,
arranyozással, toiiban

=:o3!dO'Jl~ :lRe-.zső btuJapes-ii
TeóLőn1(g1:'á:::"á2!a~

készitn,ényei, rll!Zret szerin I
nálarll

(ma:dmum 60 qiármüvcl
E:;yébJ(~llj a járnüi\'c1

( '>IUC=

tői magukat IT:inc1cn c:,<:,bcll
dZ épitésvczcJöség' ,-cm:cikczé=
seinek alávetni tar1oznak.

1\1. kir. áLamépitészcii h:va=
tal, Gyulán.

A g-yuíai m. kir. ál;amépité~

sali hba/al felhívja az érdc=
kell lakosstlg ngve1n"!':t arra,
hogy a kÖj'ösladányi Sebes 
KÖt'öS hiel át,zpiíc:si nlunkáink
zavartalan elvégzése miatt CI

for~:alom 1927. évi rll~ljU5 iiÓ

1-3(-) llcpjaitö! 1927, (>i
h6 cg'jliáratu ic;
fahiJon fog lebon
melync:k kilerbil'dSa

ES'v mülL:lynck VCiJY üzletnek al~

kalmas helyiség' é\zonnai kibérelhető.

Értel\ezni Ehrmann Ado!f iizI2tében
lehel.

["f..EaU]}llF.iD [):á7ii~n..e 12LcO
szánlu hézu ürök árZ-\ll elad,5. Us(,.:an"'"
csak (~ POC~~::i;~Ic. Ic\/ö kerti szölő,jc~ ta"'"
nya tökjz, és ujLerli ~öldjei elé'dók,

Lueer:El "/" hale!, c;;ész nyári hJsz
nélaíra kiadó I\aL>csa t/lária páskun:.
lany6ján. Érdeklödl1i lelEt a tulajdo~

nosnál : [.uda.psst \/;iI. Józ-5cfkörl~i 23
f. 4. v,:'!gy 1~én T,j;)ZlY ~(ároly urnál

iS SZá2@~éko5s).:~pcrfoszféÍt ínű1rá-

~rya -\lVagncr IvI6rtOll rlainó1 Gyolnán
kapJl,JtÓ.

B~to,oK Tele sima és tömor há~

lók, ebédlők, festett buíorok, dió, CDer
és i-->ükkfél I~ihuzós cbzdi6 asztelok.
modern bükkfa és hajlított székek ál
landói'JIl raktáron vanna:, Vatay Gá
bor motorcr6rc berenc.czc!l asz!al(·s
i))artc1ep(~11 G"onlán. t{ossulh Laios
~tca 737 szád;. UgIJS5"'i:Ott épiHet3:sz"
ta~cs mUrBki~l{ j12fÉJrnyos á'ron wle,~.:

rell1deii1E..~5k.

i-HJ{;;YE(;;:Z:' LAJOS ial,aiosmestcr
Gyo:na TCDleíő ucca 572 clváliu]ja
ta~(aréJ~tüz~")e~YE;}: és sj\J"~~elr~téslE;k

készitését és javltásaL ~t:a~~vÜ1!;ak \::~lcH(

~,c,~\;;.;te r:-é~'e~és:él'c és mindcn c szaknlÉ("'"
ba v(Igé munkát. T5~~aré~~'~djzh(~~yek~

ber~:J:l!ri:b: s~Oiffr~l-edte:d1ez 5~j",

tők, rámáJk, v2JSkemc;.rK:éOl]ti.ik a
lcgeicn szc:rübbl'3] a legjobb !;iviJelig
állandóan rah:é'roIl. Filrdi5i'Véo::Oa l'::',e
re~"~dezé3eketsziJkszcrü('n készit, iCl\'it
és szerel. l<ö]lség"'C?tésse] dijmentescn
szolgái. l'hndc:n nála Lészilelt munká~
ért jótá1Jást vállaL Kedvező 'g:~2e-~ésij

fentf:te~e~'~~

C§é~i]JIl_S.gep ;u:ajdol1osok fi:?"'iC!"'"
l11ébe: Porosz darabos szén, latai
dal"ilDOS szén, és tatai iS Ulós té;-la
brikett, valamint rel orta faszén már
InC'st mcgTcndeIhető_ /:>. c:"épIés alatt
ezen szenekből na.gy raktár. "L\jánla.o:
tos leesz szükségktét már mosl beje
lenteni, ~Y""a.9JlneIr' I<fIácr-lÍ:@fi ]Filai
fa:(crcskeo'·;~·:l:C:I C::-y'OH1. TLlcf()~l 2~.

{6.)

:Elveszett kez{yü. A nw!! va~

sárnap a délutáni órák alati egy
barna bőrkeztyü balkezes a gró!
Tisza István uton elveszett. Szives
jncO'találó 'kellő jntdlomban részesül.
A kcziyi.it kérnénk a kiadóhivatiliba
jL-:'atni.

A p'lIIco§b&n egy gyümölcsö:"
kert eladó, ÉrLkezni lehet Gyár utca
1672 szám aliltt.

~

FHmszihhá.z.
Gyomán:

Az Apolló filmszinházban f.
hó 15~én "A singapuri rém"
~jmüka]andos regény kerül
szinre 7 felvonáspan. Ez a vál
lOZClios c:s izg'aimas menc\ü
filmdráma Rudyard Kipling'-nck.
az amerikaiak világhirü irójá=
nak hasoncimü szcnúlCÍós
,-egényéből készült. főszcrew

lője Lon Chaney, ckit "fc. []01

I"edamei toronyőr" Quasimo=
dójából és ;,Az operaház fan~

tomia" cimLi darabból ug'V is
merünk mint az ábrázoló mü=
vészel egyik legnagyobb tehrzt
5égB. 1",Z elsőra.ng·L; müsori

.kél kiiünő arileríkai bnrlcszl,:
a "Boicsinálta böjnok" és ci

"Fckeie legyek" 2-2 ~dvonés=

ban, valamin! filmhiradó Cg(2~

szilik ki. folyó hó 15-!ől va~

sárnaptó\ kezdve a mozibcjá=
rat, pénztár c:s büffé iclcigle~

nesen a Deák Ferenc utcai
oldalra van áthelyezve.

~~

PUBLIKACIÓ.

il százados ur átad egy leve
let Bucujok János küzhuszámak.

- Ezt a lev2let vidd el a cÍm
zettnek és válj éI vá!aszra!

jános megvakmja a fejét.
- Tessék m2gJnondanf szdza

dos· 11!~ kinek sz6l cl levil,. rnert
én nem tudok sem irni, sem ol
vasni.

Haraggal vegyes csodálkozás
sal pattan fel a százados:

- Micsoda?! Hát létezik az
a huszadik században, !zogy Vu"

laki ne tudjon irtti, olvasni?! .. 
Haptákba vágja magát János

ésdiadalmas(lll szava(ia:
- jelentem' alássan a száza·

dos urnak, én a hetedik század
ban vagyok! ...
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GYOMAI UJSAG

Társai
1927. május 15.

háza GyoIDa.
(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesUlettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: aACsy GÉZA, KOVÁCS LAJOSfőpostamester,VASS GÁBOR, ügyész: Dr. Ci-lRISTIÁN KÁLMÁN

Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában való fizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközöl.
Váltókölesönöket 4 és 6 havi lejárattal a legolcsóbb kamat mellett, bármely nagy összegig folyásit.
Tőkekamattörleszléses, jelzálog földkölcsönöket félévi 4.4 százalékos részlet mellett· 94-es árfolyamon,
Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, - 9 0

/ o kamatra elfogad. - Bővebb fel-
világositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.

Hirdetési szelvény.

Dékány Izidor d~vaványai sű

tőtnester egy 12 - 13 éves 1e
ány-gyerm.eket örökbe fogad.
Köze1ebbi fe1vHágosHást Vásár
utcai takásán ad.

Minden, a GYOMAI UJSÁG-bap
közölt publi!<áció a községházán
is kihirdettetik annyiszor, ahány- _
szor a publikáció közöltetik.

G y o ID. á. n.
A "Gyomai Takarékpénztár" épületében
a főtéren, a nagyfözsde helyiségében.

Tulajdonos I

NÓNA Y FERENC
rok.kant honv. százados.

Mindennemü cigaretta hüvelyek, töltők,

és az összes dohányzó mellék cikkek.
Megnyilik 19Z1'. Iná.jus hóban.

Mély tisztelettel értesitem anagyérdemü
közönséget, hogya·

legujabb külföldi és belföldi

minta k olleke i ó i m
-megérkeztek.

Különlegességi

dohán"árudaWAGNER MÁRTON

A élzeghalD1i határban

341 magyar hold birtok, melyből

2-H hold szántó a többi kapáló és
legelő a rajta lévő lakóIlázzal is,
táBó és nagy I11agtárral eladó, eset'
leg kisebb tételekben is. A -vételár
több mint fele a fentálló kölcsön
átvállalásával rendezhető, egyébb
fizetési feltételek igen ~edvezőek,

6 év alatt is fizethető. Erdeklődők

forduljanak a Bácsi és Társai I
Bankházhoz Gyomán.

...15'·....w::nmwmnmr ........-an---

Lapk.iad~1

"H U N G Á R I AU
kön-yyn-yoD1dai D16intézet.

Szerkesztésért és kiadáséri

:feleU's I

.,..,....,- .:1G"C'Ol''''''W'O'''''SRffl'JI II'" •

I Lu.cerna'
4 és fél hold egész nyári haszná·

. latm kiadó Kalocsa Mária páskum
tanyáján_ Érdeklődni lehet a tUlaj'-1
don osnál : Budapest VIII. József
kömt 25 f. vagy Tapay t(~rolynáL

40 •

26 fillér.
4 •
4 •
4 •
4 •
1

6 P.

2 P.

Minden előfizetőnk és olvasónk
aki 1.0 ily szelvényt szolgáltat be,

dijtalanul közölhet egy

publikációs hirdetést.

1 liter édes tej
1 • lefölözött tej tagoknak

nem tagoknak
1 • iró tagoknak

nem tagoknak
1 • Sél\'Ó

1 • tejszin
1 klgr. turó
l " teavaj

Gyoma és Vidéke
TEJ SZÖVETKEZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI: ::: -

1927. május hó i5-étŐI.

llti menetrend
17'20 gy. 20'40
20'14gy, 2~05

16·52 gy. 14'04
19'45 gy. 19'2Q

15.20 gy, 13·06
15'57 gy, 14'13
20'15 gy, 2'15
20-51 gy. 3'18

A legmodernebb, diszes és a legegyszerübb szobafes
tést is méltányos áron elvállalom.

Kovács Mátyás

~'K~mlllXk.j#III"'IIXllll!II::I~~:;~~~t~.",,~

BUDA.PEST - GYOMA
6'25 9'45 gy. 13'35

11'12 12·42 g-y, 19_14
0'32 5-34 8'57 gy,
5' - 11'10 ll-50 g'y,

G YOHA. - BÉKÉSCSABA
BcsabáróI indul 23'15 4-30 8'13 g'y,
Gyomára. érk. 0'17 5'31 8'55 gy_
Gyom'áról indul 11'22 6'46 12'43 gy, 19'24
Bcsabára érk. 12'18 7""59 13-21 gy, 20'24

Bpeslről indul
Gyomára érk,
Gyomáról indul
Bpestre érk.

GYOn1a Endrődi ut 398.

-C L I
legolcsóbban kapható a HUNGARIA köriyvl1yom

dában, Petőfi-tér 2.

~~~IHiH~~HiHIl~~~~~M~I{.,~~~IJj,>~~

Figyeleu'l. 2 Figyelen:I ~

MindenneJm.ü

bognár-munkák
jutányos áru készitését, fatörzsek fürészelését, VB=
lamint kubikos kordék készitését vasalva is vidD
lalja, ugyszintén kapa és kaszanyelet viszont el=

adóknak is jutányosan készit -

Podani János
bognár

A "gy" betüve! jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

ladó t metkezési vállalat.
az összes felszereléssel, berendezéssel és áruraktárral együtt ugymint 1 darab 8 oszlopos gyászkocsi, ravatalok, ra
vatal teritők, gyertyatartók, lótakarók, forgók, kocsiskabát, diszruha, üvegezett üzletberendezési állványok. Nagy

mennyiségü érc és fa koporsók, szemfedők, lepedők, diszek, tapéták, betük, betütartó szekrényel, sirkő-koszoruk, sirkoszoru
szalagok, sirkoszoru szalag nyomda stb stb

Olcsó árban egy tételben eladó
VAfAY GÁBOR ASZTALOS MEST~RNEL GYOMÁN, KOSSUTH LAJOS UTCA 737. SZÁMU HÁZÁNÁL.. ., &'4

, •
irdessen-a ~idék legelterjedtebb lapjában a Gyomai lságban.
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Nyomatott il "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,

8. oldaL



II. évfolyam 21. szám. Ára 16 fillér Gyoma, 197. május 22.

követelik nőknél a fekete fáI
tyolt, mely nélkül bG nem enp
g'edik.

E körül sok 'baj van, mert
- például csoportoknál, '- ha
csak egy is elmarad a miat!.
hogy beszerezze a vatikán te=
rüietén kivűl eső kö!csönzők=

ben a fátyolt es a tarsaság
nem hajlandó ezt bevárni, ne:.
hogy lekéssen a fogadásról,
a kivűl rekedt biz többé be
nem juthat, mert visszatérő

jegy nincsen és senkivel nem
teketóriáznak, semmi más
szempont nem dominál, mintp
hogy senki lsten fia oda be
ne surranhasson.

A harmadik ajtón tul min=
denkiJ a ruhatárba utasitanak,
mert nő sem mehet tovább
kalapban. retikült, esernyőt,

botot, felöltőt mind kint kell
hagyni és a tulajdonképpeni
rogadó teremben három, skar
látpiros diszruhás tes/őr és egy
ferencjózsefes hivatalnok tart
szemlét minden beengedett
ember fölött és itt van csak
sok baj· a szebbik nemen lé ...
vőkkel.

Ha csak kissé kurta is a

a géppel dolgozókkal. Már
pedig, aki géppel akar
dolgozni, annak szüksége
van egy kis müveltségre is.

Igy fogja az emberisé
get az élet kényszeríteni
a tanulásra. Ezt kell be
látni minden szülőnek.

Ezért kell a gyermekeket
iskolába járatni, mert mire
él mi gyermekeink már fel=
nőnek, müveltség nélkül
nem fognak menni sem
mire.

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
eimére kUldendő.

Lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

nem látták, - Az erre vonat=
kozó szálló ige száz százaíé~

kig igaz.
Ámde bejutni az extra telTé

numra n,zm egészen könnyü,
már hazulról ajánló levéllel I
kell oda menni és minden orp

szág népének saját római kö~

vetjük ajánló levelével kell
kérvényezni az Anticamera
Pontifikától le~alább egy napg
pal előbb a b.zbocsájtást és
aztán még' eleget kell tennie
az irásbeli végzésen előirt és
ábrázolt ruházati külsőségek=

nek.
A háboru óta Ó-Szentsége

férfiaknál eltekint a frakk és

fehér nyakkcndőtől, de a női

divatot nem akceptálja és a

meghivón ábrán mutatják be,

hogy milyen öltözék a kötelező.

A pápai lakosztályhoz veze

tő termekhez való eljutás is

igen körülményes. Elsőbben a
svájci testőrök ig'azoltcitják le
a jelentkezőket és aztán még
két helyt, amig' a fogadó terp

mekhez iuthatnak,
Első helyen cSQk az irást

nézik meg, cl másodikon már

ros, a kereskedő éppen
olyan müvelt, tanult em
ber, mint a hivatalnok.
Erre kell törekedni nálunk
is. De hiszen maga az
élet is kényszerit rá, hogy
erre törekedjünk. Mert mit
látunk, mit tapasztalunk,
ha a világ fejlődését meg
figyeljük? Látj4,k, hogy
minden téren az emberi
munkaerőt a gép ereje
kezdi helyettesiteni. .S nem
sok idő kell hozzá, hogy
az ember testi erejével
nagyon kevés munkát fog Még azt is megmond
végezni : mindent géppel hatjuk, hogy az iskoláz
csináltat. S aki géppel tatásnál nem az egyolda
dolgoztat, az könnyebben lu szaktudásra van szük
és nagyobb eredményt ér ség. Nem arra, hogy jó
el. A kézzel dolgozók cipőt, vagy jó lakatot ta
nem tudnak versenyezni I nu!jon megcsinálni a gye-

társszerkesztö :

Felelős szerkesztő:

HATOS TIVADAR

WAGNER MARTON

Meg, hogy miért csak né=
gyeIl Il yug'osz nak él nagy ró p

mai Pantheol1ban '?
Firenze gyönyörü tornyu

templomá han miért csak Dan=
te nyugszik, mig Michael An=
gclo meg másoknak csak az
iíres kriptája pompázik ott?

lvliérl van Nápolyban más=
más irányban a kilátó, a Ve p

zuv és Pompei és miér! RÓ g

mában egymástól oly· messze
a Colosseum, szent Péter és
szent Pál temploma?

Miért mutogatják pénzért a

sz é p sUI i ? á l t a n zsu=
folt katakombákat és külöp

nösen miért ezreit azon hullák

nak, melyek templom=kriptá p

ban - bizonyára drága pén
zen - azért váltottak maguk:
nak álló vagy fekvő fülkét, hog'y
biztosítsák örök nyug'odalmu
kat s nem hogy barátok kapp

zsiságának kielégitéseül ezred
évek mulva is mutog'assák vi
csorgó fogu csontpábrázataikat,
csontvázaikat !

A minden szép és nagysze
rüségek élvezeiével eltelt ideg
genek éhesen hagynák el

Olaszországot; ha apápát

keresetük van a hivatal
nokoknak, milyen nehéz
elhelyezkedni az intelIek~

tuális pályákon stb. stb.
Még a hivatalos felfogás
is szinte tápot ad az ilyen
véleményeknek, amikor
pl. a középiskolák fejlesz~

tése elől azzal az indoko
lással tér ki, hogy nem
akarja a szellemi prole
táriátust növelnL

Pedig nagyon téves uta=
kon járnak, akik igy gon
dolkoznak. A tanulásnak
nem .az a célja, hogy a
hivatalnoki pályára előké

szitsen. Nem csak a hiva
talnok embernek kell u
nult embernek lenni. A
legboldogabb országok
ban a földmíves, az ipa-

T Á R CA.

Mindezért bőséges kiupót= I
!ást l1yujlémak a városok mü=
\'észi Jeid l'S élvezni valói.
Plá.ne i:l z ul\. fl cik, kik kellő mü=
véi!ség2rcl, művészeti tudással.
eÍőképzcltséms-c1 !épik át a
képzőmüvészetek szentelt csar
nokainak tulosan és fárasztóan
sok küszöbét.

Mert ellenben a csak bámulni
jötteknek megzavarja a mulat
ságát, hogy majdnem csUP
pa szentképeket festeBek az
olasz nagy festők és egy temp
lomban három-négy képp meg
szobormása is van Péter és
Pálnak, de kisebb rangu szen
teknek is. De sőt az Uffiziban,
Pittiben Madonna, Maria Magg

dolna, szentek egész serege
szinte számtalanszor meg van
pingálva: - ig'az hogy Tizián,
Donatelló, Van-Dyk, Raphael,
lvlichael Angeló és társai által.

Avagy, hogy hiába keresi a
Sixtusi kápolnába á sixtinai
Madonnát.

p O LIT I KAI-, TÁRSADALM 1- ÉS KÖZGAZ DASÁGI HETI LAP

Befejezés,

ViJágj~rü magyarolr.

lll.

Azt lehetne gondolni,
hogy erről a kérdésről

mindenkinek egyformán az
a véleménye, hogy: kell,
föltétlenül és minél többet,
mert az élet nagy küzdel=
mében csak az a nemzet
fogja győzelemmel meg=
vivni a. harcot, amelyik
müvelt ifju generációval
rendelkezik. Az észszerü
gondolkozás tényleg ezt
is mondja. De ha beszéd=
be ereszkedünk különböző

emberekkel. csudá.latos mó-
don mégis ellenkező véle
ményeket hallunk. Hog'y
ime, mennyi a B. listára
tett tisztviselő,milyen rossz

Kell-e tanulni a
magyar ifjuságnak ?

Szerkesztőség és kiadóhivatal

"H U N G A R BA" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

Előfizetésiár negyedévre 1 pengő 80 fillér
Előfizetésiár fél évre 3 pengő 40 fillér
Előfizetési ár egész évre 6 pengő.



2. oldal GYOMAI uJsAG 197. május 22.

rek. Hiszen lehet, hogy
mire felnő, akkorára már
egészen más vágányokon
fog' haladni a most jól
megtanult iparág. Sokkal
nagyobb szükség van arra,
hogya fiatalság testi és
szellemi rugékonysággal
kerüljön az életbe, hogy
az általános müveltsége
meg legyen, mert akkor
minden változás mellett
meg fogja állani a helyét.

A magyar
tanyakérdés.

Érdekes könyv jelent m(?g
Dr. Gesztelyi Nagy László tol
lából a magyar tanyák kérdé,
sérŐl.

Mindnyájunk előtt ismeretes,
hogy különösen az Alföldön,
él nagy határral rendelkező

községek és városok mellett
kisebb-nagyobb tanyák kelet,.
keznek, ahol a föld birtokosa
nemcsak az iillataií, a takarmá
nyát tartja, hanem egész csa'
ládjával együtt kinn lakik s még
télen is csak nagy ünnepnapo
kon megy be a közeli község--

o be. Egy milliónál több ember
él igy az Alföldön tanyákban.
Gazdaság"i szempontból szük,.
ség" is van ezekre a tanyálüa,
hiszen a községben lakó em,.
ber nem tudná intenziven mun-

" káini a sokszor husz kilométer
távolságban levő földjét. Vi,.

szont roppant hátrányos nálunk
az, hogy sok tanyának nagyon
rossz az utja, tavasszal, ősszel
szinte: járhatatlan él sár s ig"y
a termények értékesítése elé
gördül lényeges akadály. Az
ilyen tanyákon élő emberek
szinte ej vannak zárVJa a világ"
tól. Gyermekeiket iskolába alig
jári11hatják, ujságot nem olvas
hatnak s igya világ folyásá,.
ról, az árak alakulásáról fogal
muk sincs, ügyes,bajos dolga
ikat a közhivatalokban nehéz,.
kesen tudják elvégezni semi"
att sokszor hátramaradást szen
vednek, ha betegek, orvost nem
ludnak kapni, betegségükről

még hirt sem igen adhatnak,
a kultura áldásaiban nem ré...
szesliinek, villanyviiágítás, vo ...
natközlekedés, posta, rendes
járda, számukra szinte ismeret
len fogalmak, - még egy kis
szórakozást, egy kis mozielő...
adást sem tudnak maguknak
megszerezni.

Sulyos problémája bizony ez
a magyar' életnek. Hiszen az
az egy millió tanyasi magyar
értéket jelent, igazi értéket, mert
erősek, ki nem éltek a ime
képesség"eiknek csak igen kis
percenljél fordíthatják a köz
javára. fel is ismerték már él
vezető körök a télnyakérdés
fontosságát, igyekeznek a ha...
jokon segíteni, hogy a tanyák
ban rejlő hatalmas erőt hel""
kapcsolják a magyar élet vér...
k.zringésébe.

Kultuszminiszterünk, gróf

Klebelsberg tette meg szinte
az első nagyon jelentős lépést
ezen a téren azzal, hogy sokat
áldoz a tanyai iskolák építésé
re. Mert bizony ez a legjobb
orvosság a tanya nivójának az
emelésére. Hiszen a tanyai
lakosság 30-50 százaléka anal
fabéta. Szabolcs megyének pél
dául 83000 tanyasi ember kö ...
zül 45000 nem tud sem irni,
sem olvasni. Nyirbátor közelé
ben van egy 120 embert szám
láló tanyacsoport, amelynek
egyetlen lakója sem ért az irás
olvasáshoz. Természetesen
ilyen körö!mények között nem
is lehet azt várni, hogya tanyai
embernek érzéke, kedve, haj,.
landóséÍga leg'yen ahaladáshoz,
a fejlődéshez.

Másik fontos feladat, amire

ujabban szintén kezdenek gon

dolni: a közlekedés javitása 

Tanyai települések vannak az

eg'ész világ'on. Különösen Ka...

nadában, Dániában Skandiná...

viában. Csakhogy az ot/ani
tanyák kítünő utakkal vannak
összekötve a szomszédos vá,.
rosokkal és községekkeI. Min
den tanyában ot/ a telefon, leg
több helyen.él villanyvilágítás,
van rendes teherautóközlekedés
s a tanyai termelőéppen olyan
áron tudja a pIacokon értéke...
siteni termését, mint a város
ban levő kertész. Csak ha az
ilyen példák után megyünk, ér
hetjük el, hogy a tanyai nép
gazdaság-i1élg is, müveltség"ileg

is elfoglalja azt a helyet a la
kosság közöt/, ami őt megil ...
leti.

További feladat lenne a gaz
dálkodási rendszer megjavitá3
sa. Öntözések bevezetése, szi
kesek javitása, vadvizek, mo...
csarak lecsapolása, amely mó
dok mint a nemzeti vag"yon
egy-egy jókora darabjának
megmentését vagy növelését
jelentenék.

Bizony, ha (?szünkbe jutnak
a mi vidékünk tanyáirrak ViSZD
nyai, el kell ismerni, hog'y ideje
volna már a megm07dulásnal<,
a javitásnak, mert a mai rend
szer mellet/ felbecsülhetetlen
értékek kallódnak el a "magyar
ugaron".

Mentsük meg a
kisipart !

Az evtizedes g'azdasági vái,.
ság minden magyar társadalmi
osztályt erősen megviselt, de
valamennyi között talán a kis
iparosstig életszinvonala sü~

lyedt legjobban az utolsó esz
tendőkben.

Ma mar országos szociális
érdek a kisiparoscsalcidok meg
élhetésének biztosítása és a
kisiparoscsaládok gyermekei ...
nek meg'mentése, mert a nc=
héz adókkal sujtott és munka
nélkül tengődő kisiparoscsalÉl
dok gyermekeH tizedelik leg =
jobban a szeg"énység beteg-:
ség'ei: a tüdővész, a vérszc ...

szoknya, küldik ki a kabátjá= I
•

érj és ha ez lent is, fent is I
fedi a fednivalót, glédába állit

ják mindaddig, amig" mindenki

átesett a birálaton és aztán,

vég-ig mustráiják az összes

vendég-eket és kezdődik a

szelektálás.
Kinézik a magasrangu kai=

holikus papoka1, magasrongu
. katonatiszteket, mágnás forma

embereket, apácákat és az itt
irt sorrendben, ötönkiní invi-='
tilIják a következő terembe és
a jobb felőli ajtófélfától balra
haladva, álli/ják őket sorba és
megy tovább a válogatás, ez;
tán már a ruházat rendbenle,.
vése sorrendjében, - él tarká
ját hagyván hátul - amig min ...
denki bekerül.

A nőket ujabb vizsgálat alá
vetik és ha kevéssé kivii ...
log is anyakuk, utasitják a
hosszu fekete fátyollal való
eJtakarasára. - A közrend
fenntartását három magasran"
gu, rengeteg érmes katonatiszt
végzi és minden ajtófánál 
jobbról,.balról - . szuronyos
fegyverü közkatona áll hapták-

ban. A pápáénál is, hog'y sen,.

ki előbbre. ne tolakodhassék,
mint ahova állitották.

Az absolutc: hangtalanul vég-
zetí nagy ceremónia alig feje:
ződött be, halk cscngeJés ha 1

laiszik Őszentsége lakosztá;
Jyából és rohamlépésDen megy
a három testőr, három katona
a következő szobába és csu;
pán él polgári öltözék Li eg-vén
marad vissza.

Pár pillanat mulva távolabbi
ajtónyillás hallatszik és az
előbb bement hat egyén futó;
lepésben tér vissza, megfor~

dul az ajtó fejé, térdre eresz'" j
ked ik, keresztet vet magára
és pár szavas imát rebeg, fel~

áll és g'yors léptekkel széled
szerte a közönség háta mögé,
szabályos távolságban egymás
tól: figyelő állásba.

Ezen teátrális beállitás után
valami nagy, és rendkivülit vár
mindenki és hangtalan léptek...
kel beállit szin fehér ornátus...
ban, oldalán fehér övvel, mely
nek lelógó szala~;rja egyik vé;
gén arannyal himzeít pápai
címer, mellén aranyláncon
függ'ő hatalmas aranykereszt,.

tel, fején kis fekete fej teritőc

vel, a megtestesültegyszerüség:
Öszen:tséqe~ a. pápa.

Hogy korát Illeghazudtojó,
fiatalos, ránctalan, üde ClI"Cán
az audenciát adó hatalmassá~

golcnak scm a rideg'ség"e. scm
a streotyp mosolya, sől cl

Krisztus helytartójához illő

jámborság" sem.
Hivták - és jött!
A küszöbön tul két lépést

halad előre, megáll, igen dis
krél fejbicccnféssel üdvözli a
félkörben álló közönséget és
máris csókra nyujtja, a jobb
első helyen á.llónak, fekete
pecsétgyLirüs kezét és néhány

o perc alaH ismétli ezt a negy
ven jelenvolital.

Hog"y gondolkozik is, ezt

igen élénk szemvillogása mu,.
talja, mellyeI mindig kissé
előbbre néz, tul azon, kinek
kezét nyujtja.

A ceremonia alatt a nők két
térden, a férfiak féltérden van~

nak és igencsak mindenki
szemlesütve csókolja meg a
pápai nagy symbolumot, a pe
csétg'yürü cimerét, - felekezet
re való tekintet nélkü!.

A körnek csak azon ajtónyi

a csorbulata, melyen a szellt

Atya bejött és körutja után

visszcjkerülvén oda, megint

előlép ket/őt, megáll szokoll

szép egyenes tartásában és
megkapó, csengő hang-on rö=
vid imát mond latinul, két ka;-
ját széttárja áldásra, gondo,.
san ugy, hog-y képletesen
mind éi jelenlévők feje föJöll
lebeg-jen el. o

Ismét finom, uri fejbiccentés
és már el is tünt Őszentség-c.

A testőrség' megadja a jelt a
távozásra, mit mindcnképp se
gít gyorsítani: a ruhatárig ki:l 3

lauzolván vissza a szoba-Iab;
ryntusokon át a vendegekcl
és szolgálatkészségük kiterjed
még arra is, hogy kiki minél
hamarilbb jusson holmijához :
persze nem baksisra páJyá~

zással.
A pár száz lépcsőfokon le:

baktatás hosszu ideje alatt
mindenki még mindig a lezaj:
lott percek nagyszci'Ü hatása
alatt áll és csak pár csacso~

góbb természeíü ember kezdi
taglalni a dolgot.
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r r r
fa és épiiési anyag telepei, cementárugyárai, gépraktárai

yama
Telefon 23.

Endrőd
Telefon 14.

öröstarcsa
Telefon 7.

Nasici tanningyár és gőzfiirész rt. szlavóniai, erdélyi és felsőmagyarországikeményfa termelésének egyedüli Jerakata.
Számt bármily mennyiségben bármelyik vasutáHomásra legolcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknak gőzölt bükkfát és tölgy parkettát, kedvező fizetési feltételek mellett.

rakozást messze felülmup

Jóan sikerült. Legelső

helyen értékeljük lVónay
Ferenc százados érdemeit,
ki müvész lelkének nemes
ambiciójá'ral, hihetetlenül
meg' nem lankadó büzgó~

sággal csaknem a lehetet~

lenséget valósitotta meg,
midőn mükedvelő társu!at~

tal egy egész operettet
adatDit elő. Valóban nagy

. édék az ő müvészete
és fáradhatananszolgálat~

készsége eg'ész közéletünkp
re nézve s most már, hogy
rendelkezésre áll az Uri~

Kaszinó zongorája, bizúp

nyára többször lesz alkalp

munk gyönyörködni a szá
zados ur által rendezendő

Linnepség-ek emelkedett
szépségeiben.

Ezt az estét a legszeré~

nyebb muvesz, Molnár
avula mint rendező, Mol~

nál' Gyuláné mint a szép
táncok tanitója valamint
az ügyesen összeállitott
rendezőbizotJsága legszebb
és legrag'yogóbb sikerei
közé sorozhaJjcl.

Ami a gyönyörü kiálli p

tásu, pompás melódiákkal
füszerezett előadást illeti,
felülmulta cl mükedvelőike p

reteket és a dalárda tanup

scígot tett arról, hogy a
legnehezebb feladatok meg=
oldására is képes. Az össz
j[üék épp ugy, mint az
egyes szereplők produkp

ciója és éneke nemcsak
kifog'éÍstalan, de felette di~

cséretreméltó volt.
Csáki Liduska és Szigethy

Erzsike mint főszereplők

vég·telen bájos két alakot
hoztak szinpadra. Mig
Arany Rózsi szépen bemu
tatott táncával ért el nagy
hatást. Igen jó volt Beinsch-

cl mezőturi dalárda Molnár l'
Pál elnökletével szintén el:
jött Gyoméra, a nemes
kolleg'iáHs érzésnek adva
ezzel gyönyoru példáját.

Délután kezdődött az
ünnepély sétahangverseny:
nyel. Még az ég' is mosoly:
gott, a nap bizserg'ető me:
legen, szerdetteljesen küld~

te le sug'arait a ligetben
szórakozó közönség óriáp

si táborára.
A két dolárda énekelt

felváltva eg'ész délután, A
szebbnél:szebb dalokat
áhitaHal haJgatta végig a
közönség', amilyen ritkán l
kerül össze ily nagyszám:
ban.

Sétahangverseny után a
gyomai dalárda vacsoráj
adott a mezőturi dalosok
tiszteletére az Erzsébet;!jP
g'eli pavillollball. IH brassói
OreisÍng józse} meleg sza:
'lakban üdvözölte a mezö=
turi dCllárdáL amelynek ré:
széről 1'vlolnár Pál elnök
k6szönte meg a szíves ba
rátság'os fogadtatást, majd
Szőke Ferenc a cIaIra l11on~

doH nivós, szép pohár=
kÖszL\ntőt.

Külön meg kell emlé=
keznünk cl gyomai levcnle~

egyesülctrö1, amely szive::;
készsé:.mc! vállalkozott az
őrség ellátására. Valóban,
ahol csak van valamely
társadalmi mozgalom, de~

rékleventéinkei mindenütt
ott látjuk, mindenkor kész=
séUeSCll rendelkezésre bo~'-- b ,

csátják értékes szolgálatup
kat.

Estére szorongásig telt
meg apavillon tcrme a
"Gül~Baba" előadására.

Ott volt Gyoma és Endrőd

társadaimának szine~javél.

Az előadés minden vá~K:ner.

hogy az első pillanatra SZCl1lé~

be ne ötlene.
Mindjárt a vissza ut elején

megkezdődött él látojjak, ta
paszlaiJak és dvezctíek eg'vbe
vetése a ráforditotí költséggel
és fáradsággal, mit itt leirni
kissé hosszu és unalmas vol~

na. A mérleg'elés végeredmé~

nyét azonban aláirom.
Florencet találták a városok

ICf;'szebbjének, legtisztábbnak
és szellemi kincsekben I<óma
mellé helyezték.

főképp oZon ban azt accep
íáltam, bog'y a pápai fogadta~

tást senki sem sorolta a progp

ram pontok közé. Ezt minden~

ki miní nagy, rendkivüli esep

ményt, fenséges lelkiszükség'

telíes kielég'itését vette, - Az

is volt.

. élvezetes estét. szerezzen a I
gyomai közönség'nek.

A dicséretek dicsérete
illeti a gyomai dalegyletet
és lVónay ~erenc száza~

dost a mult vasárnapi ün~

nepély rendezéseért. De
nemcsak a rendezésért, hap

nem azért az óriási, szinte
csodás haladásért, amelyet
ezuttal felmutatott a dalárda.

Csak egy kiváló kar~

mester, aminő Hajdu Béla
hozzáértése, vasakarata és
a tag'ok meleg' ügyszeretep

te és karmesterük inteneiói-
val való eg-ybeforradása
lehetett lehetővé rövid idő

alatt ilyen szédületes fejlő

dést.

Bizvást elmondhatjuk,
hogy a nehéz vállalkozást,
amelyet - őszintén szólva
- bizonyos szorongással
figyeljünk - a leg'~;zebb

anYiJgi és Ci kö!csi siker
ko],ol!ózta.

Hogy o ml dCilosaink
nog;'): llLlP)Cl jól sikerüljön,

Dalos ünnep.
- A gyomaí dalegyesület nagy napja, -

Néhányan sugva adják Ic
egymásnak, hogya pápa meg
ielenésekor, feléjük közeledte~

kor szivdobog'ást, vagy sziv
szorulás! kaptak, férfiak, nők

eg'yáránt és megintcsak kon~

fessióra tekinte! nélkül.
Utólag magam is meg'döb~

bentem azon ötlelszerü merész
ségen, hog'y amikor Őszcnt~

sége jobbját' felém nyujtoiia,
balkézbe vetJem azl, hogya
mig' csókra emelem, arcába
nézhessek a világ' urának. Mit
a lelkek feíedelme eg'y igen
rövid, jóság'os visszapillanlás~

sal viszonzott.

ltt győződtem meg számta~

lanul hányadszor, hogy ember
re nem lehet ug'y nézni, hogy
meg' ne érezze; aminthog'y le
pedő nag'yság'u kolumnán ha
csak"egyszer is előfordul va~

lakinek nyomía.lásban a neve,

Aladin meggyujtotta az
ő var(~zsJámpaját és ideva~

r6zso!i Gy,)mara egyet a
bUbájosan szép ezeregy·o
éjsza];,óbóL

Gül~BLlbi:l megjc!ent az
Ő meséscn szép rózsáival
és bájos odaliszkjaival,
hogy egy vég'telen kcdves,

génység s ha valamely társa~

dalmi osztály g'yermekei iga
zán rászorultak él levegős, na
pos nyarélltatások jótétemé~

nyeirc, akkor éppen a kisi pa
rososztály gyermekei azok.

Amilyen kiván~s a csepe~

redő iparosgeneráció eg'ész~

sége ügyének felkarolása, ma
g-aban azonban édeskevés.
amig az iparoscsaládok kere~

set hijján gyermekeik kellő

táplálkozásáról és rubázásáról
gondoskodni nem tudnak. A
nyaraltatási akcióval karöltve
tehát most él népjóléti minisz

ter uron fordul meg az ipa~ l
rosság talpraáJlitásának kér
dése.
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répaszelet és l kg. finom buza
korpa képezi. Ezenkivül kapnak
tejélés szerint, minden 3 liter tejre:
Ih kg. hámozott napraforgópogá
csát, l/S kg. árpadarát, 1/3 kg.
buzakorpát és ehez keverve min
den kg. erőtakarmányra 5 kg. ré
pát vagy szeletet.

Ettől eltér az "Ámor" takarmá
nyozása. Ezen takarmányozás mel
lett az "Árnyék" nevü 91h éves
tehén, mely 1926_ aug, 20-án el
lett, ad jelenleg 19, "Solymos"

nevü 611z éves tehén, mely 1926.
dec. 20-án ellett, ad jelenleg 18,
"Otti" nevü 33/4 éves tehén, mely
1926. szept. 24-én ellett, ad je
lenleg 18 liter tejet.

Az "Ámor" takarmánya áll: 3
kg. lucernapolyva, 25 kg. takar
mányrépa, 3 kg. buzakorpa, 3 kg.
zabdara, 3 kg. árpadara, 2112 kg.
hám, napraforgópogácsá~ól és
ezekhez keverve még 40 ki: takar
mányrépa, vagy szelet. Még foko-

eset, mikor egy 23/4 éves "And"
nevü üszőnk két borjut napi 140
és 147 dekagramm sulyarapitással
neveL Dacára, hogy csak egy bor
jút szoptat, mert van elegendő teje,
de meg az a célunk, hogy az elő

hasu üszőket, ha csak lehet, szop
tassuk, mert hiába, ez a legtöké
letesebb és legtermészetesebb mód
ja annak, hogya mirigyek men-·
nél jobban kifejlődjetaek, mely ké
sőbb is egész eletére kihat. Ezzel
a módszerrel nem is versenyezhet

a legjobb fejő sem_

Hogy mennyire befolyásolja a.

későbbi fejlődést a születési súly,

meg mennyire nagy gondot helye

zünk borjúk további felődésre is,

erre szolgáljon bizonyitékul az

alábbi kimutatás, mely szintén a
törzskönyyünk alapján készült:

darabból álló tehenészetünkben 3
drb. napi 25 Hteren is felül áll és
egy "Ámor" nevezetü, 4 és fél

éves, bonyhád-szimmentáli ke

resztezésü tehenünk jelenleg már

35 liter tejet ad.

Mielőtt az elért eredményt elő

idéző dolgokat tárgyalnám, szük

ségesnek tartom a borjuk átlag

születési sulyát az alábbi táblázat

ban közölni:

Borjúk közül az üszők 3 hóna
pig, mig a bikák 4 hónapig szop
nak. Természetesen az üszők súlya
lényegesen befolyásolja a bikák~t

is az átlagszámitásnál, mert ezek
nél már a 228 kg. elválasztási
súlyt is elértük és 170 kg.-on alól
nem marad egy sem. Jelenleg is
van éppen fent emlitett "Ámor"
tehenünktől egy 57 kg. s~ületési

súllyal biró bikaborjunk, melyet
az emlitett "And" üsző nevel és
most 36 napos korban 110 kg.
súlyú, mig a saját 37 kg. é16
súllyal született üszőborja, mely
szintén 36 napos, csak 87 kg.

A megfelelő takarmányozás és

gondozás hozza azután magával

azt is, hogy tenyészanyagunk na- .

gyon szépen fejlett és másféléves ,

korban már elérik az 500 kg, éíő

súlyt.
A tenyészetünkben az alaptakar

mányt 5 liter tejig: 8 kg. buza
polyva, 25 kg. takarmányrépa vagy
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annak bizonyitására, hogy itt is
nagyfoku haladásmutatkozik,törzs
könyvünk alapján. Mert hiába,

, állatainknak a legnagyobb és leg
gondosabb tartásával sem érhetjük
el a kivánt eredményt, ha az ellési

suly kicsiny, A helyes takarmányo
záson kivül - melyre később

vissza térek még --'- nagyon kell
vigyázi a teheneknél a kellő idő

ben való elapasztásra is. Mi leg
kevesebb 1 és fél hónap pihenési
időt engedünk. Ezen idő alatt is
ugy takarmányozzuk, mintha 5 li-

ter tejet adna. Ellés előtt 2 héttel
már 10 liter tejig visszük fel a
tápanyagot. Igy nemcsak a borju
fejlődik ki szépen, hanem egyuttal
gyönyörüen kifejlődnek a tőgymiri

gyek is. Ezen eljárással az elő

hasu üszőknélelérjük a napi 16-18
liter tejet. Bizonyitja ezt a jelen

1 1905 ·1906 i 1907 1119081_1909 :~191O \_1911 I 1912 1913 \ 1914 \ 19151
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hátra, mert állandó esést látunk
1918. évig. 1919. évtől 1923-ig
kisebb-nagyobb hul1ámzások mu
tatkoznak s ezen évekbeni legna

gyobb eredmény 1921-ben volt.
1924-től1926-ig állandó és nagy
foku az emelkedés. S ez ily mér
tékben fent áll· a mai napon is,

mikor már elértük azt, hogy te
heneink között egy sincs olyan,
mely frissfejős korában napi 20
liter tejen alól adna. Ellenben a 9

a régi magyarfajta tenyészet isko
lánknál részben fent állott s igy
az igényesebb fajta takarmányo
zását annak igenytelensége nagy
ban befolyásolhatta. 1912. évtől

1914. évig ujra nagy emelkedést
láthatunk, melyet talán legjobban
megmagyaráz az iskola vezető

személyének változása, aki az év
ben felhagyott magyar fajtától nem
befolyásoltatla magát s igy gondo
sabb, megfelelőbb ápolás- és ta
karmányozásban részesitette. Az
1915-töl a háboros évek mara
dandó nyomokat hagytak itt is

Akantisz Icát, Nagy Maris...
kát, Tótka Erzsikét, Csáki
Ilonkát, Kovács Bözsikét,
és Kiss Juliskát, akik fiaA'
tal, üde szépségükkel igen
kedves keretet nyujtottak.

Ugya külön, mint a ve...
gyeskarok preciz éneke
emelte az amugy is fényes
hatást.

Előadás után tánc volt,
amely farkasinszky Imre
kitüri6 muzsikája- melleH
reggelig folyt. Nem volna
teljes tudósitásunk annak
megemlitése nélkül, hogy
Spitz és Weinberger kony
hája általános megelége'"
désre müködött,

,..
Hétfőn délután össze'"

•gyültek a városlig'etben a
"GÜI...Baba" összes szerep
lői jelmezben s Kociha
András fényképész több...
rendbeli felvételt csinált él

. festőien szép társaságról.
(ht.)

I
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Az állaftenyésztök lapjának hivatalos közleménye.

A földmivesiskola jelenlegi szim

mentáli-bonyhádi-friz-fajta ke

resztezésü tehenészetének keletke

zése az 1905. évben kezdődött,

amikor a lugosi és nagyszentmik

lósi földmivesiskoláktól vett át több

tehenet, melyeknek ivadékai képe

zik a jelenlegi tenyészanyagot.

Ezen évtől 1926-ig bezárólag a

kifejt tejből kiszámitottam, hogy
egy darab tehénre évi-átlagban
mennyi esik es ezt az alábbi ki
mutatásba foglaltam össze:

A borjuk által kiszopott tejet
azért hagytam ki, mert a multra
vonatkozó adatok nagyon hiányo- .
sak a háboros évek miatt és igy
az áttekintést nehézzé tenné.

Az 1905. évi adat azért olyala
csony, mert ez év április hav?ban
történt az utólsó tenyészanyagnak
a beszerzése. A kifejt tejmennyiség ,

1906. évtől 1911. évig visszaesést
mutat, amit talán a tehenek meg
változott viszonyok közé való ju
tásának lehet tulajdonitani, meg
annak is, hogy ez idő alatt még

A jelen sorok megirására az a je-I
lenség késztetett, mely a gazdák
között a tejfokozásra való törek
vést mutatja, csonka országunk
legkiválóbb szakembereinek ez
irányba kifejtett tevékenysége, hogy
végre mi is kilépjünk a tettek
me;rejére.

A karcagi m. kir. földmivesiskola
tehenészetének eredményeit szeret-
ném gazdatársaimnak bemutatni,
melyet 1924. év óta szerénysé
gemnek jutott osztályrészül vezetni,
hát ha egy kis lépéssel az ügyet
én is előbbre vihetném.

1905 I 1906 19
__ 1 _
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A karcagi m. kir. földmivesiskola
tehenészefében elért

eredményekről.

Gábor mint GÜI...Baba, kel~

lemes baritonjával kivált
Kőhler Mihály Kucsuk ba
Sa szerepében, de különö~

sen ki kell emelnünk Sza
bó Imrét, aki Mujkó cigány
szerepében a legkiválóbb
és tökéletes szinjáfszó ké...
pességről tett tanuságot.
Olyan kabinetalakitást
nyujtott, amely bármely fő~

városi szintársulatnak di...
szé-re válhatott volmL
Ugyancsak kiváló ügyesen
kreá lta Szabó Ferenc a fő ...
eunuch Zülfikár szerepét.

A többi epizód...szerepek
ben kiváló jók voltak:
Tótka Esztike, Haibach
Árpád, Borsos Zsigmond,
Podani Mihály, Varga 1st...
ván, Király Sándor és
Piltz József.

Utóljára hagytuk a szép
ségek szépségeit, a szemet...
lelket csiklandozó bájos
hurikat, a hárem hölgyeit:
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Ez a három jeles ur minden
esztendőben meglttogat ben;
nünket.

Most, hogy az idén megest
csuffá tették o terméshez fü ...
zött szép reményeket, valakit
így hallottam kifakadni:

- A ménkü csapjon bele
ezekbe a fagyos szentekbe!
Hál nem lehetne ezeket ki;
törölni a naptárboi ?

Ez egy kissé gondolkodóba
ejtett. A ha rogos, méltatlon...
kodó hácsi mond valamit. Az
a tény, hogy ezek a szent
urak mindig benne vannak a
naptárban, olyan meghivó~féle

jelleggel bir. Mintha csupa ud
variasságból jönnének el, mert
hát ime megvannak hiva.

S támadt egy eszmém. Tény
leg próbát kéne tenni. s ki
hagyni őket a naptárból. Hát...
ha g-entlemanek és sér/ve ér,
zik majd magukat... És nem
jönnek el.

Naptárcsináló testvéreim! Te
gyetek egy kisérletet ! .

{hati.}

Féláru menetjegyek. A me
gyei levente versenyre, mely junius
6-án lesz megtartva Gyulán, fél
áru menetjegyek kaphatók. Az
igény bejelentés a gyomai levente
irodában eszközölhető máj. 30-ig.

Agabonazsizsikes
magtár

megtisztitása.

Pongrác, Szervác,
Bonifác.

Ha egy magtár zsizsikkel
ferJőzőtl, mielőtt ujból buzát
raktároznánk bele, tiszti/ásnak
kell alávetni.

Falakat, gerendákat, deszká
kat durva söprüvel jól le kell
söpörni, az igy összegyült port
el kell égetni. Aztán o gyanus
szögleteket forró 'Tizzel kell
forrázni és a falak hasadásait
gipsszel be kell tömni, végiil
meszes és 50 százalékos pet
róleumos oldattal megmossuk
a falakat. A farészeket korbó;
lineummal bevonj uk, ami jó
fertőtlenítő hatásu, nem mér
ges és használása után két
héttel már szagtalan.

Ezekután azután nyugodtan
belehet ujra a magtárba rakni
a gabonát.

Ha nem akarunk karboline,
umol használni, egy és fél ki;
logramm kén és 100 gramm
salétromot égetünk el minden
köbmiZterre számitva, miután
előzetesen légmentesen elzár,
tunk minden nyilást. A kén
megnyujtása ul án rögtön ki'
kell mennünk a magiárból és
az ajtót gondosan be kell ma
gunk mög'ött tenni, hogy a
kénsav 48 órán át mindent
átjárion.

*

Az endrődi Korona mozgó
ban e hó 22-én, vasárnap szinre
kerül "Jákób fiai", regény egy
különös vilá.gból, 9 felvonásban.
Könnyekig megható film. Utánna
következik. "Az a huncut Buster"
remek vigjáték és "Hiradók". Elő
adások kezdete 7 és háromnegyed
9 órakor. Előadások alatt zenekar
játszik.

Szemle.

* *A hét meghozta a maga pana-
ma botrányát. A meglazult erköl
csök szomoru jele ez még mindig,
hogy ma-holnap üres lesz az a
hét amelyen valamilyen nagyobb
csalást vagy sikkasztást nem hal
lunk. A botrány lényege az, hogy
az államot kárositotta meg lelket
len vállalkozó had. Naponta az
egyetemi klinikákra 6-12 mm.
hus kell 600 millió korona kü
rúli értékben. A csalást ott köveT
ték el, hogy a kicsontozott hus
árában olyan hust szállitottak,
amelybe a csontot benne lelejtették.
Több letartóztatás történt, de a·
nyomozásnak még nincs vége.

A kisantánt külügyminiszterei
ujból tanácskozásra gyültek össze.
A csehországi joachinsthalban
volt a találkozás. Erről a kon
jerenciáról az a benyomása a
magyar sajtó képviselőinek, hogy
a kis antant szilárdsága már erő-

sen mpgingott. Nem ül azon a
magalillovon, amelyen eddig tró
nolt s amelyrülolyan félválról be
szélt velünk magyarokkal. Az bi
zonyos, hogy belső egysége erő..,

sen meg van bontva. Nevezetesen
Románia Olaszországgal barátsági
szerződést kötött, aminek az a
következménye, hogy ha kitörne a
jugoszláv - olasz konfliktus, ak
kor Románia semmi esetre sem
mozdulna meg jugoszlávia mellett.
Egy az tagadhatatlan, hogy ma
már a kisantant nem egységes
politikai tényezőie Európa külpo
litikájának.

* *Az országgyűlés egymásután
fogadta el a mult héten a honvé
delmi és a belügyi tárcák költsé~
vetését. A héten a kulturtárca
költségvetésére került a sor. - A
tárgyalásokIolyamán élesen dom
borodott ki kultuszminiszterünk
nagyvonalu kulturpolitikája. -,-
Megpenditették a numerus klauszus
ügyét is, amelyre vonatkozólag a
miniszter kijelentette, hogy csak
szükségtörvénynek tartja, elvileg
nem barátja a numerus klausus
nak, de az adott viszonyok között
nincs módjában a törvény meg-
változtatására inditványt tenni.
Többen követelték az Opera és
Nemzeti Szinház hathatósabb se
giiségét s vele nivójuk emelését,
ami tagadhatatlan jele általános
kultur nivónk emelkedésének. 
Gyéren esett szó a tanitóság szo
moru anyagi helyzetéről is, ami
nek talán az lehet az oka, hogy
kultuszminiszterünk előtt ugy is
tudott tények.

*

Bernstein Dezső Endrődi utón
levő háza 909 ház melybe 3 szoba
konyha éléstár műhely és űzleti hely
ség van szabad kézből eladó 43 évóta
fent áló bádogos műhelyt továb is foly
tatja elismert legjobb munkák jutányos
árban kaphat6k.

A vezetőség jelentést tett a
qunántuli tehene~ beszerzésére
vonatkozóan. A kért segélyt
kilátásba helyezte a miniszteri' .
um, Az Alsódunántuli Mező'

ga70asági Kamara titkárságá...
tól olyan értesitést kaptunk,

. hogyha már elhatározott dolog
lesz, hogy megyünk teheneket
vásárolni, akkor az egyes vár
megye i gazdasági egyesületek
és felügyelőségekmegállapod
nak abban, hogy mell' közsé
gekben rendezzenek a szá,
munkra külön áll a Ifelhajtást. Tá,
jékoztató árként annyit tudtunk
meg, hogy ToJnában és Bara'
nyában a fiatal jó fejős tehe...
neknek az ára átlagosan 10
millió korona. No de lesz ennél

.olcsóbb is. SzáUitási kedvez'
ményre is számíthatunk. Hosz
szabb eszmecsere folyt a körül,
hogy a vásárlásnál előforduló

apróbb részletek mikép oldha-
. tók meg a legkönnyebben. A
vezetőség igéretet tett arra, hogy
ennek az akciónak minden
mozzanatáról tájékoztatja a szö
vetkezet tagjait a Gyomai Uj,
ságban.

Elnök előterjesztésUett,hOg-y
amennyiben a szövetkezetünk
fejlődése következtében szük...
ségessé vált ujabb üzletágak
bevezetéséhez szükséges elő...
ismeretek, valamint a szövet,
kezeti foJyóiigy~k állandó is,
mertetése és más szövetkezeti
ismeretterjesztőösszejövefekre
nincs mindig alkalom, igy az
erre k.isegitő szervként beálIit
ható helyi ujságra hivta fel a
figyelmet azzal, hogy fogadja
el a szövetkezet a Gyomai Uj
ság ajánlatát, mell' szerint min-
den GYOMA és VIDÉKE tej...
szövetkezeti tqg a Gyomai Uj ...
ságot negyedévenként házhoz
szállitva egy pengőért kaphat
ja. Az értekezlet és az értekez
let után tartott igazgatósági és
felügyelőbizottsági gyül és a
fenti előterjesztést elfogadta.

Szövetkezetpnknek egyik leg
fontosabb céll<itüzés~, hogya
tagjai termelvényeit nagy tömeg
ben érlékesitse, 'hogy ilyen
módon magasabb árakat tud
jon a gazda elérni. Az értekez...
let után tartott igazgatósági
és felügyelőbizoHsági gyülés a
hizott sertések és borjuk vagon
tételes eladásának a megszer
vezésére, összegyüjtésére, ál·,
talában az ekörül előforduló

dologi munkák végzésével Ara
nyi Mihályt bizta meg. Felol...
vastatoH még az "Á\lattenyész'"
tők Lapjából" a karcagi gaz...
dasági iskola lehenészetéről a
mostani lapszámunkban köz,
zétett cikk.

A női leventék.

A Gyoma és Vidéke
Tejszövetkezete

vasárnap délután népes érte
kezletet tartott a gróf Tisza
István uti szövetkezeti helyisé
g~ben, A szövetkezet vezető

sége előterjesztésére a tejára
kat következőlegállapitotta meg
az értekezlet: reggeli tej 3. 4
fokon fe~üIi, tőgymelegen be...
szálIitva· Jiterenként 24 fillér;
esteli 3.5 fokon felüli, tőgyme

legen beszállitva literenként 22
fillér. Amennyiben o reggeli és
esteli tej összetöltve lesz be...
szállitva, ez literenként 20 fil,
lérrú lesz kifizetve. A 3.5 fok
náI gyengébb tej zsirfok szerint
lesz kifizetve továbhra is.

Aki figyelemmel kisérle a
főváros} és vidéki lapokat, lát..
hatta, hogy az ország minden
részében lelkes hangon üdvö'
zölte a sajtó az ·első női levente
csapat megalakulását.

Gyomáé tehát az elsőség

ezen a téren. Annak a. kedve;;
fogél.dtatilsnak és. ahhoz füzött
reméo-yelwek teMt most igye'
keznünk kell megfeJ eJ ni, Kivá...
natos volna, hogymentől több
n6 jelentkezzék a gyomai csa,
patba.

Az a nagybizottság, amely
az· ország legnevesebb és leg
előkelő.bp tesJnev.előiből áll és
amely ajunius 6... iki nagy le
vente-versenyt rendezi Gyulán,
a legmelegebb hangon eml-é...
kezett meg a gyomai nó-le
ventecsoport megalakulásáról
és hazafias szempontból rend
kiviiI fon:tosnal<c mondotta ki,
hogy ilyen női csoportok az
ország llJinL!en részében meg
alakuljanak.

Hölgyeim! A megkezdett.
szép és hazafias példát foly
tassuk ugya.noly lelkesedéssel
és szere1ellel, ahogy hozzáfog 7

tunk. Az első női levente-csa...
porl adjon követésre mél1ó
példát az ezután következen ...
dőknek ...

zódna-.azeredmény,._ ha többféle
takarmányból lehetne ezt össze:
keverni és szivesebben is enné,
de erre csak később térhetünk rá.

Természetesen a só adagolása
az erőtakarmány emelkedésével
szintén fokozódik. A mész pótlá
sára meg kiváló gondot forditunk
s ez is - arányosan emelkedik, ugy
hogy jelenleg az "Ámor" naponta
50 gramm szénsavas meszet kap.
Különben nemcsak a teheneknél,
hanem a növendékállaí0'k-nál is
erre kiváló nagy sulyt helyezünk.

A fejést eddig naponta három
szor végeztük, most az "Ámor"
nál bevezettük a négyszeri fejést.

Csete Endre
gazdasági tanár.
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Esküvő. Id. Uhrin Imre leányát,
Annát, vezette oltárhoz e hó 16
án Endrődön,Kovács Mátyás hely-
beli tanitó Az esküvőn jelen volt
a község szine-java, hogy ré~zt

vegyenek a község két vezető

családjának örömünnepében. Ott
volt a gyomai választókerület
képviselője dr. Zeőke Antal is
feleségével együtt.

Makac§ §zékrekedés.,
vastagbél katarus, vértorlódás,
puffadás, aranyercs csomók,
csipőfájás . eseteinél a term é:
szetes "Ferenc József" keserü
viz, reggel és este egy:egy
kis pohárral bevéve, rendkivül
becses háziszel , Klinikai meg'
fis'yelések tanusága szerint a
Ferenc Józ§ef viz még
ing-erlékeny belü betegeknél is
fájdalom nélkül hat. Kaphajó
g'yóg'yszertárakban, clrogériák
ban és fűszerüzlelckbcn.

Vasuti menetrend, Lapunk
olvasóközönségének kedves~

keclünk azzal. hog'y él f. hó
15-tó) megváltozoJt vasuli me=
nelrellJct lapunk hirde1ési ol
dalán hozzul,-
Női Ieventéink a jllllius 6-itd

bd.ésg'yulai nag'y. versenyre
erősen készülnek. Egyetlen
Iréning'=napot scm ITJlIlasztc=
nak el s hogy mos/ csütörJö:
kön hidegrc vált az ídő, él

község háza nag'yterméberr'gYél
korlaioztak. Kivánatos volna,
ha mentől nagyobb számmal
jelenne meg ezen a versenycn
az ország- első női levenjQ
'csapata.

A Gyomai Ujság e!őfizelőÍ=

nek száma e héten 250 d sza~

porodott, me!y tény örvende:
tesen [:!UtaJja a mi önzetlen,
hazafias, a köz érdekében ki~

fej/cH munkásság"Llilkat. Kérjük
olvasótáborunk további érclek
lődését és támogatását.

Halálozás. Mult szombaton te
mették Mészáros Sándor nyugal
mazott vasuti kalauzt, aki hosszu
ideig a községi adóhivatalnál is
volt alkalmazva_ Temetésén, amely
részvét mellett ment végbe, a gyo
mai dalárda, amelynek tagja volt,
megható gyászdalokat adott elő,

istentiszteletek. A. rcforrná tus
templomban május 22=érl cl. e.
fél 9 órakor prédikál Rcpás
PfJi Jelkész. Az ágostai eVoll
gclikus t\2ll1jJ!ól11ban délelötr 9

órakor némer nyelVU IsJen=
JiszJektcllal'j Feilcrcmó lelkész_
A róm. kath. kmplomban reg'r
ge] 9 órakor istenlisztc:lei
I2viJngélíul1l magyarelzaHal, tar/
ja Cscrnuy Géza plcbános.
d. u. ;) órakor Iylánia.

. Harsányi ret esperes
prédHdeió,la. A "Turkevci Uj=
Sé1g" irja: akik halloiták. ~oha

scm fogjilk elfelejtem azt a
szivet 12S lelket átható egyházi
beszédet, melyet Hé1I'sányi Pál
rd. esperes f. évi áprlis hó
24-én, a turkcvei ref. templom:
ban monclotI. SzülővárosMól

buesU/jatta cbben a beszédé:
ben a családját és mq:;Tag'aclta
az alkalmat, hog'y él iurkevei
népnek a Harsányi-családdal
szemben, 61 éven kcres;dül
Iallusitoit szereletét és ragasz
kodását megköszönje, Ezt a
gyönyörü beszédet a Daróczy
nyomda a napokban kiadja,
hog'y mindazok, akik él Harsá
nyi=csaláclra tiszje!etreJ g-on:
dolnak vissza. mint emléket,
meg-őrizhcssék. A csinos kiál:
Iitásu kis füzct ára ÖO fillér
lesz.

IR

PUBLIKACIÓ.
A poc@;;;b<illIDll. egy gyümölcsös

kert eladó, Értc:kezni lehet Gyár ulea
1672 szám alatt,

CséllJlJ!.ögép tulajdonosok figyel#
mébe: Porosz darabos szén, tatai
délrabos s?én, és talai 5 kilós tégla
brikett, valamint retorta faszén már
most megrendelhelő, A cséplés alatt
ezen szenekből nagy raklár. Aiánla=
tos lesz szükségletét már most bcjc-'
lenteni, Vo/'"d,g:ner I'1:Juri@1l1l. Fiai
fakereskedőknél Gyom. Telefon 22,

Butorok. Tele sima és tömör há=
lók, ebédlők, festett butarak, dió, eper
és bükkfa kihuzós ebédlő asztalok.
modern bükkfa és hailitoJt székck ál#
landóan raktáron vannak Vatay Gá~

bor motorcrőr!? berendezett asztalos'
iparlelepén- Gyomán, IZossuth Laios
utca 7ö7 szám, Ugyalil10tt épiiletasz
talos munkák jutányos áron meg=
rendelhetők.

HUGYlECZ LAJOS lakatosmester
Gyoma Tc:melő ucca 572 elválléltja
takarékt:lzheiyek és sirkeriíések
készitéséI és jélvitását, kalyhák Char
lot-l:e bélelését és mindcn c szakll1á~

bEl v,íg'ó munkál. Takaréktüzhelyek.
berakott sporhe!tekhez ajtók, sü-
tők, rámák, vaskemenceajtók a
leg'eg'yszerLibbtéil a legiobb kivitejig'
állandóan raktáron. Fürdőszobabe
rendezéseketszakszerüen készit,javit
és szerel. !\öliségveléssel dijmentesen
szolg'á I. Minden náIa készitett munká~
ért jólil11ásl váJlcil, Kedvező fizetés·i
feltételek.

LUCCrIl2J ej!" hold. egész nyári hElsz=
nj!Eltra kiadó IZa locsa Mária pjskum
jélllyciián. f~rclcklődni lehet a tulajdo=
nosncil: [)uc!apest V111 , Józsefkörut 23
f. 4, vafiY l=én Tápay t{ároJy urnát

KaSlzát legolcsóbban jótállásal
Szendreinéj vehet. Ugyanott méllészet
hez szükséges Hanemann-rács is kap
ható.

P... Fehöré§a:i Olvasókörben má
. jus 22-én vasárnap d, u. I órai kez

dettel kugli-verseny lesz. Dij 1 darab
szép bárány.

etmény.

Pistuka

o

Hi

BetCi rejtvé nld e

~=...=.,.,==:~

E ~

A helyes lllcgrc:jtók közöli
IJetenkinl egy érj,':kes szép~

ir0clalmi könyvet sorsolunk ki,
Bd<iildési határidő május

hó 25-én estig.
Kisorsolt nevétjövőheli szá=

munkban közöljük.

Dr. Petrovic FillnJe, irja: T. Mohai
Agnes-forrás kezelő~ége, Moha. Öröl11
mcléttesi!enl, hogy a ~]]olJai Agnes-for
rás lnsználata ut3n régi gyomorbajom
(Diyopepsia) tetel11esen javult és a je
Jek u'án itélve Iliszem, ho~v a javulás
ta::tó~_~ J~larad. .!\z Agnes--7órrás' ~ehát
nenlC"ak mint kellemes üdítő ital, de
mint gj'ol11orbajnál hathatós gy''':,::vszt· ..
is 11:1"" fontossággal bir. A f\lohaj
Agnc':.iorrisviz mi;;éienütt !

Rejtvény n:u."gfejiésc

A Gyomai Ujság 20. számában
mqdelent rejlvényeink hc:lyes
mcg-fejtése:

Előbbiek.

1. Nagylak.
2. Egyek.
iVleg'fejletle: '\!Vag'ner Józsefné

urnő. A jutalomdiju! kitLizöit
szépirodalmi mű a kié1clóhiva~

ta.lban átvehe/ő.

A Község-i Iskolaszék érte
siti a lakosság'oJ, hogy él köz:
ség'i g'azdaság-j Iovábbkl:'pzŐ is
kolában a;o: 'évzáró vizsg'ák a
következő sorrendben lesznek
meg'larJva: 1927 május öO-án
d. e. az l. fiu, délután a ll. és lIí.
fiu, május ö1:én cl. e. az "Elő:

készitő" és I. Á. leány, délután
az J. B. leány, jun, l-én cL e. cl

ll. leány, cl. u.a lll. leány=osz:
téllynak. A vizsgák kezdete d. e.
8. cl, LL 2. órakor. l\.érjük a la:
kosságoL bog'y a vizsg'álwn mi
nél többen jelenienek meg', akár
jár él gyermc:!zlik az iskolába,
akár nem, hog'V az iskola hasz
nos müködésérő] me~mYőzőc1:

hessencl,c. '

pl. világon senkivel
Én nem konkurrálok.
Habzó poháras sört
Nálam ihatjátok.
Aki nagy barátja
Fl-isseil1 cS8poH sörnek,

hzJlgat azokray
lük eHenem törnek!
Ide hát min.de11ki
Ki legény a gáton
Öszintén mondhatom:
Hogy sLivesen látom.

KFix",]:-i.llrax.

Szinház. ! A sörkirály nóíája
Deák Lőrinc ö6 tag'u kiJünő: i

cn szervezett 'szintársulatáva! I
f. hó 28-án, szombaton kezdi!
meg előadásaij az Erzsébet- i.

ligeti pavillon szinbáz:jermé: I
ben. l

A társulat előreküldölI titkára I

Bogár Andor már napok óta
emberfeletti munkával igyck=
szik a közönség bizalmatlan:

ság'á! meg törni. !
Dc sajnos, a mult tapasztala: ti

tai miatt a közönség ridegen i
elzárkózik a béríetek jegyzé-:~~~~~

sétől, pedig olyan I1r2V, mint
Deák Lőrinc a békéscsabai
szinház volt főrendezője és I
szinésze elég' g-arancia, hogy!
a gyomai közönség jó előa: \
dásokban fog' g'yönyörköc!ni.

Melegebb pártfogást kérünk
számukra.

FiInlszinház.
Gyomán:

A Visztula hajósa

Én meg az omegám

Cecil B. de Mille-t a fiJmren
dezőt sok dicséi-őjelzővelhal
mozták el egyes filmremekeiéri.
Valóban Cecil B. cic tvlille meg
érdemli a dicsérő jelzöket, merj
filmjei témában, felépitésben tel
jesen elütnek az átlag' filmpro-l

. dukcióktól. Most eg'y angol
filmkri1ikus a film Saljapinjának
nevezle és erre adiszes jelzőre

az adót! alkalmat. hogy fl nagy
rendező Saljapin lcghircsebb I
procJukciójának, az "fi Lich: I
nem" cimü orosz clalnak a ha- I
tása alaH készitette cl ui, gTan- I

diózus filmjét, "A Visz/ula
hajósá":J. A legmélyebb szcre
jem szimfóniáját alkotta ml?g
Cecil B. dc tvlille e filmjévl?] és
az; óriási sikl?r, aml?ly ezt a fjl

rnl?t kisérte, számunkra annál
komolyabb, annál értékescbb,
mert abban a magyar Várkonyi
tvlihálynak, a film cgyik főszc=

replőjének is része van. Az
"Apolló" filmszínház e hó 22:
én vasárnap mulat ja bl? ezl a
nagyszabásu és rendkivüli ér:
deklődéssel várt gyönyörü fi]:
met.

Áldozó=csütörlökön, május
26-án két nag-y slágerfilm kerül
bemulatásra az "Én mcg az
omeg'árn" és "Amerikai arisz~

tokra ták". Előbbi egy 6 felvo:
ilásos amerikai vigjáklc Főszc:

rl?plőjc Bonbonió BombardÓ.
Csupa jókl?dv, [l?iriJataJIanul
mulatságos bclyzetck, komikus
alakok boszorkányos trükkök.
2S mindez galoppban követi
egymást, a közönség' egy pi1
Janatrc1 sem hagyhatja abba cl

nevetést. Soha l1l\?g filmre ennyi
ö/Jetet és trükköt nem paza:
Toltak. Az ,.Amerikai arisztok:
ra/ák" c. 6 felvonásos szinmü
JőszerepétEsther Ralstonjátsza.
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WAGNER

Szerkesztésért és kiadAsért

felelölil ;

A §zeqhaiIni határban

341 magyar hold birtok, mclyből

241 hold szántó a többi kapáló és
legelő a rajta lévő lakóházzal is:
t:'illó és nagy magtárral cladó eset-

" leg kiscbb tételekben is. A ~ételár
i több mint fele a fentálló kölcsön
! álvállalásával rendezhető. egyébb

fizetési feltételek igen kedvezőek

6 év alatt is fizethető. Érdeklődök
forduljanak a Bácsi és Társai

Bankházhoz Gyomán.

korában kész oszlopnak való s igy szin
te ingyen használhatja be az épitésnél
s különösen keritkezésre.

Ha még hozzá vesszük a sok ezer
azon portákat, melyekbe a magyar az
ért nem ültet fákat, hogy az évente
öt-hatszor k,i-be jövő szekér könnyeb
ben fordulhasson meg, hollott körül Oa
portán husz-harminc fát ha elrakna,
akkor is jöhetne-mehetne kocsi-ló. Bát
ran állithatjuk, hogy minden tér kihasz
nálásával annyi akácfát lehetne az or
szágban kiültetni, hogy kellő utánülte
téssei hat-hét esztendőmultán megkezd
hető lenne a kihasználása és soha többé
egyetlen vagon tüzifa behozataira nem
szorulnánk. (Most jelentette bea föld
mivelésügyi miniszter ur folyamatba té
telét, de a részletek itt leadása ezért
nem fölös. A mi hatalmas függetleni
tést ' jelentene ez legádázabb ellensé
günkkel, a románokkal szemben.

Ennek végrehajtására is kész az ál
lamnak a szerve, a máris szép munkál
kodást kifejtő Kincstári Erdőm.ér-

nökségek. ,
Ugyancsak hatalmasan csökkenthet-

nénk importunkat, ha a füldmiveiésügyi
miniszterium az alföldi folyómenti köz
ségekből, városokból összeszedetne
helységenkint öt-hat ügyesebb szegény
paraszt fiut, egy-két évi munkájáért ki
tanittatnák bolgárkertészetre. kik haza
jövet községi segitséggel béres kertföld
höz juthatnának és csakhamar kiszorit
natnák a korai olasz konyhakerti pri
mőröket, szegfüket, rózsákat és a fö
lösével elláthatnák a közeli országokat.
Békeidőben sok köszég lakosságát

bolgár ~ertészek látták el konyhakerti
ekkel. Erthetetlen okból azok még nem
jöttek vissza jól boldogulásuk ezen
helyére és szégyenszemre az Alföld
dus tennő földjére a fővárosból hord
jál~ szerte a korai konyhakerti termeszt
menveket.

NágY]]lagyarország visszaállitásának
reménysége egyelőre a távol ködbben
le?eg : h.?g>: kivárhassuk eljövetelét,
J.1ll~den. luszalat meg kell ragadnunk és
ertekesltenünk, mert a nemzetünkön
ejtett nagy véres sebek egyike-másika
ha heged is: a végelvérzés lehetőségét
n~m sza!Jad tagadnunk és mindenkinek
kot.eless.ege megtenni ellene mindazt,
anme loglalkozása, helyzete képesiti.

Kner Izidor.

---------
Lucerna I

4 és fé.1 h?ld egész nyári haszná-

I
latra klado. Kalocsa Mária páskum
tanyáján. Erdckl,ődni lchet a tulaj~
don osnál : Budapest vm József
kömt 25 f. vagy Tapay Károlynál.

~O_

-
26 fillér.
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Minden elófizetónk és olvasónk
aki 10 ily szelvény t szolgáltat bc,

dijtalanul közölhet egy

publikációs hirdetést.

Hirdetési szelvény.

litcr édcs tcj
Icfölözött tcj tagoknak
nem tagoknak
iró tagoknak
nem lagoknal<
sa'/ó

1 tejszín 2 P.
1klgr. turó
1 teavaj 6 P.

Gyoma és Vidék~z

TEJSZÖVETKÉZET ELAD.4S1

- ::: ÁRAi:

Minden, a GYOMAI UJSAG-bai1l
közölt publikáció a községházán
is kihirdettetik annyiszor, ahány
szor a publikáció közöitetik.

dülnek. De megvennék ezek pénzért is
s ezzel nagyot lehetne nevelni az ut
alapon.

Más országokban a szántóföldek a
vasuttöltés tövéig terjednek, mig ná
lunk legtöbb helyt még ott tátongnak
jobbról-balról a felszázad előtt ásott
azon árkok, gödrök, melyből a gáttes
tet emelték. - Egy időben forszimzta
a vasutigazgatóság, hogy a állomásfő

nökségek, pályaőrök vegyék müvelés
alá ezen földeket és a háboru alatt ki
is használták jórészt, mig ma megint
egy-két százaléka van bevetve.

Ugyanigy parlagon hevernek az ártéri
területek is, holott régi időben azokat
kiosztották olcsó bér mellett a népnek
és a lehetőség kihasználásával termel
tek rajta az őszi árvizek jötte előtt be
érő dolgokat, leginkább dinnyét, kony
hakertieket, vagy kölest. De parlag a
gáttestek tulsó, ármentes területe is.

Sőt kihasználatlanok az ármentesitett
azon holtági, régi árterületek gáttest
patkái is, melyeket csak azért tartanak
fenn, hogy hátha még egyszer - közel
ötven esztendő után szükség - talál len
ni rá.

Ezeknek a szántása-vetése körülmé
nyes is volna, de tele lehet ültetni aká
cokkal és épp igy kötelezni kellene a
legelőtársaságokat, hogy közlegelőiket

ültessék sürün körül akácokkal, de sőt

magát a legelőt is tüzdeljék teli ritká
san, mi az alföldi hosszu, száraz, forró
napokon használna a legelőnek és enyhe
helyhez juttatná a jószágokat

A tÖi'vényhatósági utakon egyik köz
zégtől a másikig sinylődnek az eperfák,
holott a mi népünk épp hogy a község
közvetlen közelében lévők leveleit fo
gyasztják el a nem igen felkarolt selyeill
'hernyó tenyésztésre s igyaközutakon
elhelyezhető akácfák hozama munka
nélkül is sokkalta többre rugna.

A Balatonvidék homokos területén pár
év óta örvendetesen folyik a szőlőtele

pités, de mennyi még aparlagföld ! 
Nem szorítható minden telektulajdonos
a szőlőtelepitésre. De arra tán igen,
hogy az évtizedeken át üresen heverő

földjét ültesse be haszon- vauy ovü
mölcsfával, mit ha építéskor ki iskell
majd dobnia : az akác már 7-S éves

lftI.~t.r..~~,~

~ Dékány Izidor dévaványai sü
I tőmes{ter egy 12 - í3 eves le-

Iánv-gyermeket örökbe fogad.
Köze1eíbiJi fe:l:viU.gosHást V ásáT
utcai lakásán ad.

...~~~~~ú1iiUW

Ezzel szeínben az oJ.asz a citrom és
narancsfa erdeinek közét árticsóka és
más konyhakerti növényekkel rakja
szinte tulosan téli, olyannyira, hogy
tőle nem is igen tudja értékes fáinak
tövét kapá:ni és nem is teszi, csak ha
leszüretelte a földet. Ekkor azonban
rögtön szántja, trágyázza és be is veti
még egyszer takarmány félével.

Itt ki kell arra térni, hogya mi né
pünk még ma is tőzeget vet a trágyá
ból, tüzelésre, de ha vevő van rá, el is
adja a trágyát, ahelyett hogy földjét
javitná vele. S ugyancsak botorul, igen
sokan azonmód hordják ki a friss, azon
szalmás trágyát, mi a szántásnál is
káros és a kapálást meg épp nem le
het miatta kellőképp végezni.

Az utolsó két esztendőben az őszi

munkálatokat év végéig csinálhatták a
gazdák, mégis a legtöbbje csak késő

tavasszal szántotta fel tavasziak alá,
mig más nemzetek földmivesei akkor
sem hagyják el a kétszeri szántást, ha
éghajlati viszonyaik nehezitik munkáikat.

A többtermelésre még egy igen bő

séges alkalom nyilik: a par1ag földek
IIlivelés alá vevése.

Országutjaink, még ha középütt kö
vezettek is, szerte 20-40 méteres szé
lesek, holott még az is jobb lenne, ha
a vármegyék ingyen csapnák oda fölös
részét azon gazdák földjeihez, áhová

Buzáját kapálja, öntözi és aszutolás
helyett gyomlálja és messze területeken
nem lelni földjén egy szál idegen füvet
buzatáblájában, holott nálunk nem rit
kaság a kész buzában 4-5, sőt elvétve
7-8 százaléka konkoly, ördögbocskor,
medvetalp, stb. káros szemét, melynek
termő gazza több erőt sziv el a földtöl
a buzánál is.
Számottévő bortermelése dacára nem

igen van direkt szőlöskertje az olasz
nak, hanem a nálunk ártalmas mesgye
patkát nem ösmeri. Földjét a szomszé
détól egy "sor haszon- vagy gyümölcsfa
határolja, melyen szőlőt futtat fel és
lugas módra vezeti a venyigét egyik
fáról a másikra, eleven keritést vonva
a két földtest között, melyet aztán min
denik birtokosa ugy szánt össze, hogy
éri egymást a termesztmény. Mig gaz
dáink az elszántás ellen földpatkával
védekeznek: egér, darázs és más ártal
mas férgek lakóhelyéről gondoskodva
ezzel.

A csak szőlőskertnek 'hagyott földe
ket sem ülteti teli az olasz, hanem rit
kásan rakva, létrákon futtatja be a te
rületet, hogy igya nagy forróság ellen
saját lombsátorával védje a szőlő a
tőkefejet.

Közét azonban, amig a venyigék be
lombositják a területet, avagy perme
tezni kell a lombozatot, fürtöket, - két
szeresen is kihasználja takarmány ter
melésre, de leginkább konyhakertiekre,
olykép, hogy barázdákat von és a bak
hát közepére később erő dolgot vet
vagy plántál, két oldalt pedig emelete
sen korább érőket és állandó locsolás
sal többet kihoz a földből mielőtt arra
a szőlőtőkének szüksége van, mint a
magyar gazda egész esztendőn keresz
tül.

Ez nálunk csak kis.részben volna
utánozható a fedés-nyitás miatt és
a jól müvelt és kellőképp kihasznált
szőlőskeIinek elég megteremni a maga
hozamát. De nem a mi 2-3, vagy az
1926-iki 1-2 heJ...ioliteres országos át
lagban holdankint, hanem ezt kellene
és lehetne is fokozni - legalább 8-10
hektós átlagra: a mai védelmi szereink
kellő és észszerü alkalmazásával.

Másként áll a gyümölcsös keliek
kel. - Itt népünk a fa közeit vagy
parlagon hagyja, vagy szénát termel
rajta. De olyan magától sarjadzottat,
melyet aztán le sem kaszál, mer: nem
érdemes.

r\özgazdaság.
Uj honfoglalás.

A többteLnelés jelszava hangzik or
szág-világszede és a mi földmivelés
ügy! miniszterünk előbb mozgott ezen
il téren, n1Ínt az olaszok nagy Duceja.

Ba egyszer a mi Kegyelmesünk a
föld érdekében fogná felál1itani az el
kobzás elvét, könyebb dolga lenne, mint
olasz kollegájának, mert csak végig
kellene kocsikáztatni minden köszég
határát és menten meg lehetne állapí
tani mely gazda szolgált rá, hogy elve
gyék a földjét? Kész szerve is van rá
a földmivelésügyi miniszteriumnak : a
m. kir. gazdasági felügyelők. - És csak
két-három esetben kellene községenként
ezen nonputáremmel élni, - menten
meglenne a többtermelés.

Olaszországnak hasonlíthatlanul rosz
szabb a földje, mint a mienk és mégis
mennyivel többet hoz ki belőle a nép.
Amiben nemcsak az összehasonlíthatla
nul jobb klimatikus viszonyok a ténye
zők, hanem az a rendkivül kitartó, szor
galmas munka, amellyel - a különben
lusta - olasz nép a földjét kezeli.

A nagy pénzbőséga vidéken
is lenyomta a kamatlábat. A
betétek az utóbbi a fővárosi ban
kalmái igen erősen szaporodnak.
Ennek következtében a bankol{
könnyen tudnak pénzt kihelyezni.
Nem c3ökkenti a betéti kedvet az
sem, hogya nagy intézetek a látra
szóló betétekre csak 4 és 1/2 szá
zalék kamatot fizetnek, sőt a tő

kekamat illetéket is a a betevőkre
hárítják. A vidéki pénzintézetek
szintén könnyebben tudnak köl
csönhöz jutni és a budapesti nagy
bankoktól 7-8 3/4százalék mellett
jutnak pénzhez. Ezáltal a vidéki
pénzintézetek abba a helyzetbe
kerülnek, hogy a kihelyezéseket
nagyobb mértékben eszközölhelik,
mint eddig és alacsonyabp kamat
láb mellett.

Mennyi adóteher esik egy
lélel{re? Egy kimutatás szerint
Magyarországon az 1924-25 gaz
dasági évben egy lélekre 62.6
aranykorona adó esett átlagosan,
az 1925-26-os évben pedig 84.2
aranykorona. A fővárosban ehhez

még körülbelül 20 százalék többlet

járult. A háboru elött, mintegy

40-50 aranykorona adó esett egy

lélekre.

Büntetés a nem szavazásért.
Békésvármegyé/ől megjött a
névsora azoknak, akik a leg'
utóbbi képviselő választáson
nem éHek szavazati jogukkaJ.
Ö/SZáZOllklLil van ezek szá
ma, s akik kellőképen nem
fudiák igazolni, miér! mulasz~

toíták el törvényadta jogukkal
élni, azokra szig'mu büntetés
jár.

Országos vásár Körösladány
ban. f. hó lO-én Körösladány
ban oL;::ágo::, vásár volt, mely a
szokáso~ t~ivaszi vásár keretei
között mozgott.

len,

as,

dc:

]S

ői:

mk
es:
hó

r: C:

01-

Ilcn
lll'-

ki~

'jük
I"k-

-iki
yre
len
:í[:

'Iö:

), CI

Y(]
'na,
11al

I

i
I

J
'át,
16
ly··
'ült

:':2t

ető

ütt
ilet

ók,
:lé:

;rü
:gy
vüJ
eg'
t a
lég'
l is
aló
ák-

i te
gal
;szu

is
nely

~yo

{ült,
5.



8. oldal. GYOMAI U1SÁG 197. május 22

(Erdekki:izösségben :ól. Békéscsabai Takarékpénztár Egyesiliettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: Bi\CSY ÉZA, ~(o\jAcs LAJOSfőposimnester,VASS GÁBOR, ügyész: Dr. CHRiSTiAN KAlMAN

Mindenfél'2 banküg'yleteket, külföldi valutában való fizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközö!.
Váltókö!csöni:1>ket 4 és 6 havi lejárattal a lego~cs6bb kama.t mellett, bármely nagy összegig folyósit.
l'ők.ekan~att(örlesztéses, jelzálog földkölcsőnőket félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-es árfolyamon,
Betétekety - melyek fehrlo~dás nélkül bármikor kivehetők, 9 % kamatra elfogad. - Bővebb fel-

világositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.
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20AO
2-05

14-04
19'20

13'06
14-13
2'15
3'18

17'20 gy
20'14gy.
16'52 gy.
19'45 g'Y.

15.20 BOY.
15'57 gy,
20'15 gy.
20'51 gy.

ti tr
1921. május hó iS-étől.

Bpestről indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

BUDAP:F.:ST - GYOMA.
6'25 9'45 gy_ 13-35

11'12 12'42 gy 19.14
O-32 5'34 8-57 g'y,
5' - 11'10 ll-50 g'Y.
GYOMA - BÉKÉSCSABA.

Bcsabáról indul 23'15 4-30 8-13 gy.
Gyomára érk. 0'17 5'31 8'55 gy_
Gyomáról indul 11'22 6'46 12'4éí g'y. 19'24
Bcsabára érk. 12-18 rb9 15-21 gy. 20'24

Ol
~{apható oa UNGAR~A

dábar-Jl, Petőfi-tér 2,

~6min!ifnMiril~.tn.tlrmiffliITlITrmni~ffl~

I VáHalok viHanyszereléseket.
~ . . li -...- . 'i:"" , ~- ~ ~
í~ varrogep, -ere~par gramolion 1avhasoK~\. ~

'.'S és végzem a nálam. megszokott és mar ~I mindenki áltat ísmel'-t preciz pontosság~ ~
~ gal szolid árak. meHeU a leggyorsabban'l=-

~ Uj épitkezőknekkUlön árengedmény. .
;; Kölcsönzök és eladok kerékpárokat, varró- =.
E gépek~t ré:zletfiz.e-tésr~ me~lep~en ol,cs6n I'I ugy kes:zper~z mmt res:detflzeieseknel iS'I-:.
~ Teljesen felesleges BHtiIapestre vagy bárhova
~ uil:aznia, ezen szükség:íe~:cH: mil1am. a fegolcsóbban -'
~ beszerezhe-l::i. - A nagyérdem.ii közönség jó:inc{u- .
~ :la:l:ába ajánlva :m.agam, sz:i-íTes megJkcresés-l: és :meg- .
~ bizásuJkat kérve, -l:e1jes tísz-l:e1eUel:

~ DC~MOKO§ALBERT
~ villanyszclte1ő és műszerész.

1_~~IWlI:JI,lIn'U(_1.!.I.ó~U .'III.IU )1 11:-'

;~i~~~~W~1:li~f~~~mffi~~~~...*
Figy"'l"'.... Z • !igyele... , I.··

MJ.ndenneJ.n.u

. bo nár-m nkák !

Ijutányos áru készítését, fatőrzsck fürészcléséJ, va~ I
lamint kubikos kordék készítését vasalva is vál~ i
lalja, ugyszintén kapa és kaszanyelet viszont cl~ I

~ adóknak is juiányosan készit
J. Podani János

boq:nál!'

A "gy" betüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

irdesse vidék legelterjedtebb lapjában
~~NJ&'~

a omai jságban~
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p O LIT I KAI-, TÁRSADALM 1- ÉS KÖZGAZ DASAGI H ETI LAP
~I-

Szerkesztőség és kiadóhivatal

"H U NG AR I A" k~nyvnyomda
G y o m a, Petőfi~tér 2.

Előfizetésiár negyedévre 1 pengő SO fillér
Előfizetésiár fél évre 3 pengő 40 fillér
Előfizetési ár egész évre 6 pengő.

Felelős szerkesztő:

WAGNER MARTON

társszerkesztő:

HATOS TIVADAR

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G AR I A" könyvnyomda
eimére kLlldendő.

Lapzárta p É N T E K, déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel. '

ösök emlék-ünnepe.

A fagyos szentek alatt lefa...

gyott szőlőben a gazda köte...

lessége a mielőbbi permetezés.

Ezzel a fagyott szőlőnek a

küiönböző gombabetegségek...
től való védelmét segítjük elő.

A permetezés után jó mély ka
pálásban részesitsük a szőlőt.

A fagy '"által Jeperzselt hajtá
sok eltávolitásával nem kell
SIetni, várjuk be azok teljes
elfonnyadását, illetve azt az
időpontot,amidőn a szőlőtőke

ujabb megindulásával az uj
hajtások már láthatóvá váJnak.
A fonnyadt hajtások eltávoIi#
tását nem cslpéssel, körömmel,
letöréssel,hanem mindenkor
késsel, vagy ollóval vég-ezzük
ügyelve arra, hogy az egész#
séges részt meg ne sértsük. A
kés es az olló nagyon éles
legyen. '

az egész, sereg", Csaba népe,
az elesett hősök, harcunkban
támogatni fog, békénkben me
sél nekünk, álmunkat virrasztja,
- de ha hazáról, blZcsü]etrőJ,

ősi magyar erényekről meg#
feledkező korcs utódokra ta
lál, lelkük messze száll s csak
átkot fog hagyni reánk.

Naq-y Miklós.

azdák teendőt a
tavaszi fa yak után II

felsődunántuli Mezőgazda". azonban kihajtanak és bár ki ...
sági Kamarai szaktudósitónk a sebb termést adnak, de mégjs
következőket közli olvasóink.. " dér eméslé'sz meghagyni.
kal: Egészben véve tehát a meg-

Mit tegyünk a fagyott veté". ,fagyotJ termények helyét most
sekkel? A tengeri mindenütt , már csak későn vethető növény~

nagyon megsinylette a fagyot. féleségekkel : tengeri, bab, tök,

Levelei néhol teljesen leperzse- téli káposztélstb. pótolhatjuk.
lődtek.Ez a tengeri kihajt ugyan, Mindenütt a helyi viszonyokat
azonban termése jóval kisebb kel! figyelembe venni és asze-
lesz, mint hogyha helyette uj rint eljárni. Speciális kérdések-
vetést eszközölnénk. Az uion... ben készséggel ad bárkinek
nan vetett tengeri ugyanis bővebb felvilágosítást a felső
gyorsan kikelve rövid idő alatt dunántuli Mezőgazdasági Ka#
behozza a késői vetés hátrá... mara.
nyát, az elfagyott tengeri nö'"

vény azonban csak hosszabb

idő mulva tér magához és fei
lődése lassu, termése minden
képen kisebb lesz, mint a mos
tani vetésü Jengerié.

A rozsok is helyenkint meg
fngytak. Különösen érzékeny
károkat okozott a fagya már
virágzó rozsokban, mert ezek
most már nem kötnek mag'oL
Ezeket a rozsokat legcélsze#
rübb lesz !ekaszálni, takarmány
nak megszárítani és utána a
földet felszántva még bevethet
jük korai fajta tengerivel. Alkal
,mas erre él fehér Pádusi és a
nyolc soros florentini lengeri.
Ha a, tengeri földet szántjuk
fel és ujra vetjük, azt is mosJ
már csak korai fajta. tengeri-
MIeséggel teheljük.

A burgonya levele is sok
helyen leperzselődött" ezek

Jal' él drága magyar róna fölé.
Csilfagszemük éjszakánként
néz reánk, il szellőben ott van
a sóhajtásuk, a napsugárban
a csókjuk, ölelésük, a folyók
csobogásában üzeneíük. Lel...
kük visszajár és figyel. Figyeli,
hogy mit teszünk, mire törek
szünk. merre megyünk.

Jól vigyázzunk. Igazság"os
törekvéseinkben mellettünk áll

De maradt valami tisztán,
fényesen, mocsoktalanul is.
Egy emlék, ami soha nem ho
mályosodik, hanem napról".
napl"é! ragyogóbbá lesz.

Az elesett hősök emléke.
A hősöké, akiknek keblén

ott virított a piros rózsa mi
kor elmentek s akik a szi
vükből kibuggyanó vért adták
cserébe a hazának. Akik az
ember legdragább kincsét: fi
atal életüket áldozták fel. Akik
nek az ajkán nem volt frázis
a haza neve.

ItI éltek köztünk. Vér a vé".
rünkból, test a testünkből, lé
lék a lelkünkből. Szemük me
leg sugára kicsi gyermekeket,
szerető hitvest, holdog meny
asszonyt, siró édesanyát si...
mog"atott. Acéios karjuk ereje
a nemzetnek, a családnak re...
ménysége, bizodalma volt. És
ezek a jövőbe néző szemek
oly hirtelen homályosodtak el,
mintahogy az utolsó harang
kondulás elmulik a levegőben.

Testüket é! Doberdó, Wolhynia,
Szerbia, Románia hantjai ta#
karják. Elporladt tetemükből

,idegen népeknek érlel kalászt
a tavaszi nap.

De lelkük visszajár. Vissza-

Óh, mi maradt ezekből?
Miért folyt él vér? Miért volt
a tenger szenvedés? Mire éb
redtünk a lidérces álomból?
Mit ért el az áldozat? Hová
jutottunk hat esztendőnek vér...
zivatarja után?

Óh, - maradt nekünk ezek".
ből sok minden. Itt maradt a
régi hatalmas, szép ország
fájó emléke. Itt maradt meg#
csonkitásunk kinzó tudata. Itt
maradi a könny, a gyász, él

szomoruság. Itt maradt az ősi

átok: a pártoskodás, egymás#
sal szemben az ellenségeske
dés, a meg nem értés. Itt ma#
radtak régi dicsősegünk rom...
jai: romoka lélekben, a me~
,zőn,a városokban, az intéz
ményekben s szerte e hazá#
ban, ahová csak nézünk.

Lelki szemeink előtt elvenne

válnak az 1914. év nyarának

mámorosnapjai. Amikorafülledt

európai légkörben megdördült

él ,végzefes szerajevói pisz'"

tolylövés a visszhangja millió

meg millió ember lelkében

verődött vissza. Amikor a vér

tengereken keresztülgázolt ma;

g'yar nemzet sok szenvedésen

keresztuL ment ősz uralkodója
ugy állot! népei lelki szemei
előtt, amint imára kulcsolt ke#
zeit homlokára téve küldi
gyermekeit a sötét, bizonyta#
lanságba:

"M}odent megfontoltam és
meggondoiLn1 ..."

Nem ich'de!t másként.
Meg' kellett vivni él harcot,

a hosszut, a becsületért, a ha
záért.

S felrémlik előttünk öt véres
esztendő minden rettenetes
szenvedése, borzalma. A ha'"
lál elé dalolva menetelő fiatai#
ság" véglelen folyama, a min
den tragédiák bangjánál sziv;
bemarkolóbb hadijelentések so
rai, sebesült~vonatok fojtó vér;
szaga, lövészárkok. szennye,'
aknák, gránátok robbanása,
halálhörgés, megkinzott testek
vonaglása, éhség, nélküiőzés,

nyomoruság, féktelen emberi
indulatok lobzódása - egy
infernális hangza.varban, ami
nek végső akkordját még ré...
mesebbé teszi az özveg"yek és
árvák zokogó sirása.

*

*

A világháboruban elesett hő

sök emlékét a nemzetgyűlés

törvénybe iktatta s minden év
május hó utolsó vasárnapja en
nek emlékére nemzeti ünne#
pünkké lett.

Néma és mégis kiáltó tanu#
bizonyságát égigérő lelkese#
désnek, rettentő szenvedések;
nek, magyar szivek kiomló vé
rének, gyönyörü és csudálatos
leg"endás hősiességnek emléke
e nap.
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mes a földbe vetni. A közlekedési

eszközök mai fejlettsége mellett a ma

gyar termetőnek nemcsak a szomszéd

megyebeli termelő a versenytársa, ha

nem a braziliai, ausztráliai, délafrikai

indiai is. Nagyon megfontottan kell

mérlegelni tehát, hogy milyen gazdál

kodási mód mellett lehet a földet jö

vedelmezőbbé tenni. PI. a magyar bu

za termés szinte számba sem vehető

mennyiség az amerikai, argentinai, bra
ziliai, szibériai buzatermés mellett. A
buzaárak alakulását a magyar buza be
folyásolni nem képes. Ezért csalódnak
sokszor s csalódni fognak ezután még
többet azok, akik a buzatermésre ala':..
pitják számitásaikat. Ugy hogy a ránk
következő évtizedek rá fogják kénysze
riteni a magyar termelőket, högy a
szinte kizárólagos buzatermeléssel
hagyjanak fel s más utakon igyekezze
nek jövedelmüket biztositani és gyara
pitani. Baromfi és tOjástermelés: szö
vetkezeti alapon berendezett tejgazda
ságok, méhészet, ipari - és 'gYógynö
vények termelése, stb. stb. azok a te
rületek, amiken a magyar gazdának
érvényesülni kell.

Már ebből a futólagos áttekintésböl
is világos, hogya mezőgazdasági ter
melés évről-évre nagyobb követelmé
nyeket támaszt a gazdákkal szemben.
Mindig nagyobb és nagyobb szakérte
Jemre lesz szükség. Be fogják ezt látn j

rövidesen azok is, akik ma még hel\'
telenül ugy gondolkoznak, hogy ~z

ősöktőf átvett gazdálkodási mód a leO"
jobb. Vezető köreink már régen tisztá
ban vannak ezzel s igyekeznek is a
magyar gazdákat a jövendő nagy küz
delmeihez kellő tudással felfegyverezni.
Sajnos, a magyar gazdák sokszor ne:l1

akarják belátni, hogy a föld megmüvc
léséhez is szakértelem, tanulás kell.
Ezért hajad nálunk olyan vontatottan
a mezőgazdasági oktatás ügye. Pedi'"
ha a gazdák a l11agukérdek~it kövei~

! ve pártoJnák a kormány ilyen irányu

Itörekvéseit, sőt követelnék a mezőgaz

dasági iskolák felállítását, bizony egy
évtized munkája is előnyösen látsza-
nék meg a nemzeti vagyon· növekedé
sében.

A mezőgazdasági

oktatás kérdése II

II kapitány,Lindber
2. oldal

A neandervölgyi ember el- ' ugyanis Föld anyánk életé
képzelt képmása fekszik iró- ben a jégkorszak tartalmát,
asztalomon, előttem. Haja l b b fi ll' 'tme y en az em er e eper. A mezőgazdaság világszerte nagy
bozontos, homloka előreugrik, Könnyű a tudósoknak. Ha- átalakulás előtt áll. A népesség szap0

mint hegyi kastélyocska ki- rodásával és az igények folytonos nö
nem hiszed állitásaikat, bi- vekedésével kapcsolatban évről-évre

szökő erkélye, vonásai dul'- nagyobb arányu termelésre lesz szük-
vák, tekintetében nyoma zonyitsd be az ellenkezőjét. ség. Á régi termelési módszerek nem

l A d"[' b k" megfelelők, mert hova-tovább odaju-CÍncs még a sémita, a komo y nean ervo gYL em er 0- tunk, hogyaszükségletnek megfelelő

morál, sem ag.örög. sZép,ség,. Iszerszáma és Lindbergh ka- mértékben nem tudjuk elöállitani a ter
ményeket. Komplikálja a kérdést az is,

sem a sZlgora romaz l pitány repűlőgépe egy célt hogy az iparnak és kereskedelemnek a

jog ,em.be,re hatá"rozott aT<.c- Iszolgálnak. A kettö'j'ük kö'" fejlődése mindég több és több munka-

b l D l t t erőt vesz el a niezőgazdaság szolgála-
VOnaSaL o. le"s~ .. es e IZ- zötti időben az ember elra- tából s ezáltal is csak a termelés költ-
mos, dusan szorozott. Egyet- b f' t 'tt"l " ségei növekednek. Ellentmondásba ke-
len fieayvere a pattinfaatás- o 'J,a, a. erm,e.s.ze o az os-. rültünk tehát, mert egyrészt a többter-

b. b d t k t melést hangsulyozzuk, másrészt azon-
sal készült szakóca. Ezzel er o, lszan 'ja a tavakat, ban a rés! módon csakis kevesebbet

védi életét. Ezzel szerzi ke- lecsapolja a mocsarakat, be- lehet tem elni.
Ezt az ellentmondást mindenütt ugy

nyerét, ezzel oltalmazza asz- hatol a föld belsejébe, szol- igyekeznek kiküszöbö]ni, hogy uj ala-

szonyát és gyermekét. gálatába állit'j'a a szelet, a pokra akarják fektetni a mezőgazdál
kodást.

, Ugyancsak i~ v~n ir~as~-I vizet. és a levegőt. Igaz, hogy A termőföldek az évezredes egyfor-
wlomon egy fnss Keletu Uj- k "7be iftó zá h l _ ma használat következtében sokat ve-

, E 'k h 'b ., 'l L' d o~ n m l s mra a OfnI aszitettek termőképességükbőLElső és
sag. gYL asa 'jaro Ln - 'lk- 1. t' r ., f'" l d t t há· . d d'aYI '0 ga 'ja a maga Jajta Ole a a a e ,mm en gaz anak, hogy
bergh kapitányt ábrázoló arc- ~, .. , . .. ~ földjének a természetét, összetételét,
kép nevet rám. Pilófa sapka jat lS, de megls csak elore tulajdonságait a legalaposabban ismer-

L · db h k ·t ' je s hogy tisztában legyen azzal is:a fieién. Az eaész ember Imozo,>g. . Ln . erg apI a.nyJ b milyen tápanyagokra van szüksége
nem több, mint huszonöt- meresz t e t t e, a harmmc- azoknak a növényeknek, amelyek azon

esztendős. A róla szóló hi-I hat órai repülés Newyorktól a vidéken termelhetők. Mert bizony a
sok gyenge termésnek nagyon sokszor

rek szerint anyja tanítónő Párisig, határállomás azon az az oka, hogy az elvetett mag már

Ezt a nevet, Lindbergh kapi- II a n~gy orszá!!~to~, melynek nem találja meg a talajban azt a táp-
. d' 'l A ' l r l b k li' il' anyagot, am.ire fejlődéséhez szükségetany, jegyez meg ja. kar ,I a vege a, VI~!! e e. ,v~eg- lenne.

akaTod, akár nem, joglal- torpan meg jO egynehany- A második kötelessége és érdeke

koznijogsz vele mig élsz szor a tévelygő ember, mig a termelőnek az, hogy minélolcsóbban

és utódaid az o!vasóköny'- ezt eleri. De közeledik az minél tökéletesebb munkát tudjon vé-
gezni. Kellő módon meg nem munkált

vekben felépitett panthéonok- idő, mikor belátja, hogy az földt5\1 jó termést nem lehet várni. Ala-

ban ott fogják találni időt- embernek a láthatatlan ter- pos szántás, elsőrendü vetőmag, asza
tolás, helyes kezelés nélkül az aratás

fen időkig. Imészeti erőkkel van épen mindig csak csalódást fog okozni a

.Micsoda hatalmas jejlő- I elég baja, felesleges egy- gazdának. A termőföldek helyes és 01-, l' t 'lk l . Iz l ' csó megmunkálását akarják elérni az-de.'si folyamat zaj:iik le a mas' gYl o nl a omszamra._ zal, hogy emberi és állati erő helyett
neandervölgyi embertől Lind- l Lindbelgh kapitány repülő- gépeket alkalmaznak. Traktorok, szán

berglz kapitányig / Igaz, hogy Igépe és a neandervölgyi tógépek, vetö,- arató,- kaszáló,- csép-
, lö,- kazalrakó,- kévekötőgépek gyorsab-

az a három millió. esztendő lember kőszerszálJlP igy szol- ban, jobban és olcsóbba.n véi4zik el azt

se kutya, ami a két ember l gá/nak egy célt' egy eszmét. l:l munkát, amir: ezelőt: egész sereg
'! t k" ..tt t It l A t d' I .·1 ". 'It t ' I l II embert kellett allcalmazm.e e- e OZO e e . II 0- i /-iZ eszme peaw e e es za-, ". , .,. I" b . t,agyon fontos azt lS tudm, hogya

sok ennYIre t a k s a l J a K i hatauan. világpiac alakulása szerint mit érde-

TÁRCA I Nagyon csendesen mondta

i
és Öl-ülj, hog-y nem kap rá
fe!eletet.

t\lár1ka, jóéjszakát! l -=- !~!árikél ...
~ , . lovatosan beiJuzta az ajtól,

irta: Losonczy L.oltan. azután az ebédlőben kezdett

./\ revolver dörrenése nem! vetközni. Gondosan élére haj~

is hallatszolt ki a selyeIÍ1pClp~ ! totta a nadrágját, a kabátját a
lan alól. l{lári ~:ryöl1yörüen el. Iszék karjára rakta, mintha a
ta láIta a szivét. Ugy. a.hogy l' világ'on a legfontosabb prob
állig betakarva feküdt az ág'y~ léma most az lenne számára,
ban, meg se moccant többé. Ih~gX a ruhája össze ne gyü:

Már éjfélutáni három óra is IrOGJon.
elmult, nikor Sándor lassan Akármílyen lassan csinálta,
kiny.itotta az ajtóI. A résen át mégis csak készen left ave!,
vílágosság hasi10lt be él másik közéssel és be kellett mennie
swbából, keskeny esik, amely a hálószobába. De talán most
éppen az ágyra esett. Sándor sem fog felébredni Klári, és
elébe állt él fénYlwk és a maga reggel . .. reggel má~ mesz
fekete árnyékával takarta be szebb lesz attól a másik asz-
IZlára arcát. I szonytóI, akinek a szája ize

- Klárika. . . Imost még rajta tapad. Reggel

már e~nr másik !lap ies:?:, ami
kor a ma éjszaka él mult. És
soha többé nem jön vissza.

"Soha iöbbé. édes, édes
Klári. Amit tudtál és amit Te
előttem is jobban titkoltál, mint
én, soha többé nem fog mcg~

történni. Ivla ugy jöttem vissza
Hozzád, mint azon a. mi első

éjszakánkon. Reggel, amikor
felkelsz, nézz rám és mire felp'
ébredek, bocsáss me~('

Egy pélpirlapra irta ezt Sánp'
dor és ebben a pilianatban az
egész lelke belefogódzott ebbe
a papirosba.

I - Soha többé - mondta

Imajdnem hangosan, de a hang
jának már nem hitt ugy. mint
előbb az irásnak. Mindegy.
Klári el fogja hinni és ez a
fontos.

! 1.' " ]l VIaS, mar moso ygoH is, ugy

Imintha ajándékot adna az asz~
szanynak.

Ujból kinyitona a hálószoba
ajtaját. Fekete csend. Lábujj~

hegyen tapogatózott előre.

Minden lépésnél meg'állt fi
gyelni. Végre az ág-yhoz ért.
Milyen jó lenne az asszony
meleg léJekzetét eg-y csókkal
beszivni. Jaj, még felébred ct=
től a kivánságtól, amely a né=
ma szobában szinte hallatszik,
mint egy szivdobogás.

Ma nem, majd holnap ...

Óvatosan Klára paplanára
tette az irást. Azutá.n a söté!=
ben a másik oldalra smrani
és nesz!elenül belcfeküdt az
ágyba.

- Jóéjszakát, Klári! ...
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It '
starcsa

Tetiefon 1.

selőtestületi
~\özgyülés.

Gyoma község képviselő

It~st~!cte .~ !lÓ 21=én rendk.ivü~
il :~_, ~o~g'yl~Ic_~t ta!.tot!,. meiy~n
I ,00D IOlYO ugy eimtezese utan

mcr1d:a a testület, hog'y az
:=- ~>- os Gyeril1ekvédó Ligá c

00 rendes tagként bejép.
Elfog-adta él közgyülés Répás

Pál rer. lelkész lemonc!ását a
testnevelési bizottsági tagság-a

ról. Sajnálattal véve tudorná...
sul él lemondást, helyébe Má...
day AIBdárl választották meg.

Kimondta a közgyü!és, hogy
kétirnoki ál!ásra pályáza/ot
fog hirdetni, valamint megsza...
vazta a le'1enték gyakorlóteré
nek kiegészitését.

A tárgysorozainak 14. pont-
ja volt, azonban helyszüke

Imiatt ezutial csakis d leg-jelen
I tősehb ügyek eJintézéséről re...
i ferillhalunk.

Uj rendelet a
szódavizrői.

A szódavizgyártás kürüiévek
61C! sok vitás eset merült fel
gyárokok, kereskedc5k és ven
dégiősök kÖZÖTt, másrészről

a szénsavvat mesterségesen
teliteH vizek üzleti forgaimával
kapcsolatban. Most rendezik
ezi él. kérdést. A kereskedelem
ügyi minisztei'iumban készen
van él. sz\kviz gyartását és for...
g-ulomba hozataJát szabályozó
uj rendeletrervezet. Ebben az
ügyben c! legközelebbi napok
ban ankét lesz, amelyre a
szikvizgYÉlrosokon kivül meg...
hívják az összes érdekeltek
képviselőit is. -

IVass Vince pápai teológiai
I témáI' előadása és Szücs
",lózsef esperes áldása után

felhangzott a Himnusz,
amivel véget ért a nagya

I
gyüiés programjának első
resze.

I . Délután a Szabadság...
Itéri· Irredentaszobrokat ko
. szomzták meg, este pedig

ci református templomok
ban tartottak vallási ünne
pélyeket. Vasárnap közös

, ünnepi felvonulást rendez-I!Jek az Iparcsarnokba,
I a református püspöa

li J o. ~ d' 'k l
~ ,\:OK mon ja e ünnepi

beszédjeiket.

jenzéss'zI és
sal tüntetett gróf Bethlen
Istvim miniszterelnök mel
leB.

Viktor János dr. teojó~

gm! tanár azt mondotta,
hogy az éhes gyomor és
sértett egyérd érdek által
felkelteít panas.zok jogo~

sak, de gondoljuk meg,
hogya munka és tőke

viszonyában is csak a
keresztyén világfelfogás
tud egyensulyt teremteni.

jukban télmadják meg a
nemzetet, cl nemzet életé
nek forrásait. felszóliíoita
ezeket, hogy ne kompro-

. mittáIják a reformáJus ma-
I

gyal' kereszlénységet,
amelynek az igazak fény
lő csillagtáborának keH
lenni.

Zsoltáréneklés után Se
bestyén Jenő teológiai pro
fesszor kifejtette, hogy a
biblia és a politika a kál
vinizmusban a Iegszoro
sabb'an összetartozi1a~{~ lA

is ídz van
'" ""t 1°0 'l

° oe:szeoJe cl .-coverhe:
ző szavakkal fejezte be:

- A magyar reforrr:á
tuss~gnak lesz erej'2, hogy

I az uj királlyal szemben,
I akárki legyen is az, a bé

csi, linzi és nikolsburgi
békel~ötések alapján ren=
dezze a magyar protes.
táns vaHásfelekezeiek

I egyenjoguság5nak kérc..Jé-
r" -, • -I- " '" l' ,

I::-1 es UJ ~!ZlOS~H~.KI~~{K:l!

i iOmaSSZa éiIa a regi tone-

I
nelmi ~,~ab.a~tság~Í. (Vjha~
ros eiJenze.s es taps.)

. Örö:TiiTIel hallhatjuk, hogy
Magyarorsz,i:ignak mind....
annyiunk által szere~eít és
tisztelt miniszk::reinöke
bátran leszegezte _magát
" ~ r b1J lj ,.1..'!eg·UI0 'D a Kereszfyen po-
-1

1
''''1. - ~' ,_..Ji _ -il-'I

"Uh,ci:;. OHUU;G1U

naggyUlés.
lJ..Z első református

és tiszteleg-tek e/őlte, mint
ujonnan választott elnökük
előtt.

A kiváló főpap költői

száril)ralásLl, mag'\laS és
hazafiös érzéstől izzó DUZ=

elitó beszédet mon ,mely
nele utó!só szavaH a leveníe
csapat és nagyszámu kö=
zönség eg'etverő éljellzése

! kísérte.

fa és épitési anyag telepei, cementán.!gyárai, gépraktárai

jljvatalol{

Telefon 23.

Hősök

emlékünnepe..

a nyilvt:nos ünnepély a piac=
téren.

A református templom

li - Tizczcr főnYI t~m:: ~ctt ,_~:s:~ ~
l szonlbcJOia ilii.-L.Lel
! f6lTyi Í5rneg zarándokol!
~ . , -'L,5udaDesten avarosIlgel
il fel,í, ~hol l)1egnYiH. Cson=

kamGgyarország első re
l formátus nagygyülése. Az

ország minden részéből

jöttek küldöttségek, a nagy
gyülésen a legkülönfék
társadalmi osztályok kép
viselői, papok, tanHól;:,

I jegyzők, rnagyarruhás gaz-
I d'l 'f"l': " ,r-.'~ l.c_l,

!
,éh<, O;QmiVeSCh \h_'nt~l:a.h

. fe!. Részt veH azon Har
és 'sányi Dál él gyomai egy-

+c:siületek kér.Jviselői, él vité= I l . K
I I házkerü,eí espcrese IS. ö-

I ] J r' l L L 't"I Zei Kel or5 10SSZéH fáno !

Iaz impozáns magatart6su,
diszbeöltözött küldöttségek
felvonulása és reggel ld
lenc órékor tizezer torok=

a ,,Jövel
1-

valamennyien, külön CSOa

portban él női leventék, akik
ezutJal vonultak ki először,

általános, lelkes feU-ünést
keltve szépségükkel és sas~

t ' 'lia" Q "r" L.-?,'T~I~O"V0CfU" t.-;, Cll(j .... ) U l...,• .....,-Jr\...,), j' \;.,...6 .. \.,\.' •

OJt VC;\t {lZ elöljáró:::ág S a

kertjében nemzeti szinD
szallagokkal és zöld gö!y~

! ! 1 '~' ., L' t 'h"'" JLya {I(ol QjSZnClí T] u ln} é'iIOll

az ünnepi szónok, előadók
és a dalilrda részére.

fölvom:Iiak a Ll2venték

zl2k valamint az összes tön=
testületek kikj;döttei az is=
kolai,-; ,':'~l;(.:lékckkel együtt.

Valamive! iO óra után
kezdődött ClZ ünnepély a
daláráa il11ojával, utánna
Répás Pál ref. le!lcész jar=
tot! nagyhatásu ünnepi be=
szédet. Ujból a dalilrda;~,..:- ','o

l......... c.. J ~.....~ <__ 'i ~

énekelt, mBJid SZZfZdhv Er-' r'- ~ egyzó megnYl=
zsike szavalta el szépen a. '.' ,_ " 71- fr v..;;" 1 f.fC,0)0 Uían JÚUI'.a • I..G I OAY '-'

"
Vj2'a':.:ztalás" cimü irrzd<?m'a 1 - • k'

V ~ ~ , jegyző, országgyüiesI ep~

verset. Most a da!ái'da viselő beszédében tetem re
énekelte el a "Bús magya= hivta az ugynevezett per
rok imáját és a liymnust", centes r'zformátusokat, kik
majd Szabó józse! községi nem tesznek eleQ'et vallási
biró köszönte meg rövid Ikötelmeinek, kik ~egszaki-
szavakban a közönség i tanak minden kapcsolatot
részvételét. az egyházukkal, célozva

Az ünnepély befelyczése a mindjobban terjedő egy
utiln a leventék hosszu me= kére tetemre hivta a avü-

.' "b .J

netben vOllulial( Harsányi I mölcste!en fákat, az egy-
Pál ref. esperes hilza elé Itermésüeket, akik létalJp-

A világháboruban elesett
hősök emlskünnepét ülte
meg tegnapelőtt Gyoma
közönsége.

Az ünnepélynek gyönyörü,
verőfenyes idő kedvezett.

Délelőtt 9 órakor az ösz=
szes templomokban dkaJmi

istentisztelet volt, majd dél
előtt 10 öra~,or kezdődött

Naski 'kanningyár és gőzmrész rt. szlavóniai, erdétyi és f:2!sőmagyanH·szé.gikeményfa termelésének 02cZ!yediili llerakata.
Számí bármily mermyiségte1J bármeiylik vasutáHomé.5:ra liegok;6hb á:rbai11 és ~:á01ár szerszámfát. Asita-

losoknak gőzölt bi.i.kkfát és töXgy parketl:Éit, kedvező fizetési meHeitt
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Murgács-estély Endrődon.

Endrőd község jegyzői kara junitls
hó 5-én az ottani Ipartestület
helyiségében tánccal egybekötött
Murgács-dalestélyt rendez, dr.
ZeőkeAntal országgyülési képviselő
Pálka Pál főszolgabiré védnöksé
gével.

A Közmiivelőctesl egyesiUet
május hó 26-án, A!dazó-csütör
tökön este 8 órai kezdettel, "Beet
hoven" ernlékére zene-estélyt tar
tott az Erzsébet-ligeti pavillonban,
az alábbi műsorral : 1. Beethoven:
Isten dicsősége. Énekli, a gyomai
dalárda. 2. Emlékbeszéd Beetho
venrŐl. Tartja: Nónay Ferenc ny.
százados. 3. Beethoven: Tavasz
kor. Enekli a gyomai dalárda. 4.
Vágyakozás. Énekli Nyisztor Péter
bankigazgató, zongorán kiséri Nó
Ilay Ferenc ny. százados. 5: Beet
hoven: Hymnus az éjhez. Énekli
:1, gyomai dalárda. A teljes jöve
c;elem a zongoraalap javára lesz
fordítva. Nyisztor kellemes, iSKO
lJzoit hangja, Nónay művészi

zongorajátéka és Hajdu Béla kar
nagy bravuros dalárdai munkája
magas élvezetet nyujtott a hallgató
közönségnek. .

Örömhir a forgalmiadóról.
. A pénzügyminiszter rendeletet adott

ki, mellyel a kenyér és a péksüte
mény forgalmiadóját eltörölte. En
nélfogva a kenyér és péksütemény
ez évjunius hó l-től fogva nem
eJik forgalmiadó alá. Amikor lel
kesen üdvözöijük az adóenyhités
eme első fecskéjét, elvárjuk, hogy
a pékek ezzel szemben lényegesen
mérséklik az árakat.

TOm2,;JerseÉ1Y Gyomán. lvEnt
r:.iax emJitettük, Békésvánnegye
összes polg{u'j iskoláí juníus hó
19-én Gyomán tornaversenyt ren
deznek I\!lezőberény község örökös
vándorzászlójárrak elnyeréséért.

Levente-bál Dévaványán. A
dévaványai levente-egyesület hol
nap, vasárnap este bálat rendez,
amelyen carkasinszky Imre leg~

kedvesebb gyomavidéki primás
zenekara 3zo1gáltatja a zenét.

AUatteiCiyészU?k lapja az
egyetlen speciálisan állatte~

nyészléssel foglalkozó szaklap
hazánkban, ameiy most IV. év
L!lyamábé111 van és ÉBER ERNŐ

dr. szerkesztésében a legieJe~

sebb hazai és külföldi szak~ 1

emherek köuemüködésével I
kéthetenké;1t jelenik meg. Kis... I
g'azdák és nagyobb birtokosok
éJZ áliailenyésztésrc, áIlatérté...
kesitér-z, állat egészségügyre,
tejg'o?dasiSgra, takurmán yO? ás
ra stb.-re vonatkozó kérdések
ben rendkivül hasznos lanvcso
kal utmula!fisoka; kaphatnak
minden számban.

Bi1l1 és biinhődés a cime
annak a szenzációs társadalmi
cikknek. mely a "Mindnyájunk
Lapja" mos/ megjelent 3-ik zsá ...
mát bevezeti, Bónyi Adorján,
Pálin'';:ds Béla regénycin kivül,
a népszerü hetilap közli: Gás-

pár Jenő, Somlay Károly és
Streiisky József nove!!áit, Se
gcsdy László, Zsolt Béla, Olat
ter lv!iklós és Marácsik Bene~

dek verseit, azonkiviiI aktuális
színházi kérdésekkel foglalko-
zik. I~ő krilikai rovat egészifi
ki a nagyszcrü szám tartalmát,
mely mindössze 20 fillér és
minden lapárusitónál és pálya
udvaron kapható.

Bélyeggyiljtők figyelmébe.
:\10st jelent meg a Filatéliai
Kurir eg'yetlen mag'yar béiyeg'
ujság legujabb száma oly pom
pás kiáIí1tásban és nagyszerü
tartalommal, hogy a külföld
legnag'yobb bélyeglapjai sem
vetekedhetnek ezen ki/ünő ma
g'yar szakfoiyóirattal. A leg'elő

rehaladottabb bélyegg'yüjtő ép
ugy megta!álja az őt érdeklő

cikkeket, mint ahog'y a köze'
pes, kezdő és ifjusági filatéiis
Ják részére is külön irásokkal,
illetve rovatta! szolgál a Filaté
liai Kurir. Az élvezetes rova~

tokon, szép i1lusztrációkonki
vüi rengeteg' csereajánlat és
külömböző hirdetések egészi,
lik ki adiszes füzetet. A Fila'
téliaiKurir kiadóhivatal a (Buda
pest 62. Postafiók 155.) 80 fil
Jél' hi'lsználatlan bélyeg bekül...
clése ellenében küld mutatvány
számot.

A !egoksóbbszépirodalmi
hetH8p, a "Mindnyájunk Lapja"
e heti száma, a szokottnál is
gazdagabb tartalommal jelent
meg. Bónyi Adorján és Pálin...
kás Bé!e regényein kivül, Szi
ni Gyula, Earinlhy Frigyes és
SZ<lbó Miklós novolfáit közli s
verseket Fodor József, Vályi

.1'..Jagy Géza és gróf Haller
Alfréd irtak. Szenzációs bécsi
riport tudósit a bécsi r;őkről s
uj rovat keretében Seg'esdy
LáSzló meg'interjuvolia Dávid
Miháiyt, Ll ív!agyar Szinház uj
clrál11,oü lchcts-égéL Vezércikk a
.,;járrcndszerről. . IieJi levé! a
iiÍnccrük:lről. Bohémj,s és bő

kritikai szemle egészitik ki a
pcildáilanui g'Clzdag' 20 fllléres
la p trj számának laríalmát. Min
clenütt kapható!

A felsődunál1tuli mezőgaz

dasági, Kamarától kapjuk az
alábbi ériesitést. A bazai t('"n ... 'l

gerik'.~szjctck kimerülése cl scr- ,
téshi:::lalókat arra kényszeriti, i
hogy küiföldről hozzanak be I
teng'crit. A tengerire kivetett 2 "'
arany korO'na hel10zatali váf\1
miatt cl magyar sertésl1izJa!ók
a jugoszláv és román hizJa!ók
kai versenyezni nem tudnak és
ha hizotí sertéseket külföldre
importálnak, az ráiuk csak
ves?:teségge! járhat. Erre való
tekir,kítel a kormány'nem 'zár
kózik el a lengerinek külföld~

ről való vámmentes behoza...
tala elől, ha a hizlaiók garan...
ciát nyujtanak, hogy meg'hiz:
lalt sertésciket külföldre szálli/-

ják ki. Ezirány.l kérvényekd
a m. kir. pénzügyminiszter ur
hoz keli intézni. Fclvilágositás
sal szivesen szolg'ál a Felső~

dunántuli Mezőgazdaság'i Ka'
mara Győr, Bissinger sétány
32. szám.

A gyomai leventeegyesület,
mini már említettük, atleJikára
is berendezkedik. A sport min
den ne'mét programmjába veite
az agilis és a valódi testneve
lést szem előtt tartó egyesület,
amit legjobban bizonyit az,
hogya napokban egész raja
érkezett meg· él különféle tOl''''
naszereknck.

Uj sportpálya Gyomán. Nem
sokára megkezdődik agyo...
mai sportpálya modern felépi~

tése és berendezése. fz él ha...
ladás a ievcnte~egyesü]et ér,·
de 111 e, amelynek céltudatos tö
rekvését és munkáját az Or...
szágos Testnevelési Tanács
is messzemenő támogatásban
részesiti.

Az ipartestület áUamositása.
Ipartestületi körökben elterjedt
hirek szerint él kereskeclelmi
miniszter végérvényesen prog-
rammjává tüzte az ipartestülc...
tek ál1amosilását és a közel ...
jövőben törvényerőre akarja
emelni. A terv ellen értesülé
sünk szerint az ipartestületek
állást fognak foglalni és tilta...
koznak a centraiizációs törek
vés ellen.

Eihizott egyéneknél él ter,
mészetes "ferenc József" ke
serüviz hatalmasan előmozditja

az anyagcserét és a tes/ct
könnycddé teszi. Több orvos:
professzor a Ferenc József
vizet szive!zsirosodásná! is
reg'gel, délben és este, egy-egy
harmadpohárnyi mennyiségben
rendeli. I<apha/ó gyógyszer/á~

rakba!l, drogériákban és fü~

szcrüz!etekben.
Klebelsberg kulhíszm~ni5z

ter az Unghvári László r., t.
faislwt:'dúban.. Avi!ághirü Ungh
várv László r. t. f;sisko!áinak
vasárnap előkelő látogatói vol ...
tak: gróf Klebelsberg Kunó
kultuszmini:cz1er, Preszly Elc~

mér Pest vármegye főispánja,

dr. Erdélyi Aladár Cegléd vá#
ros képviselője, több áilamtit...
kár, orsl':ágg;yülési képviselő

és városi notabililás kiséreté...
ben bejárta a nag'yszabásu
kertészeti telcpeket. A vendé~

gek na~rY érdeklődéssel tekin
tet/ék meg' a látványosság~

számba menő modern telepet
és a legnagyobb elismeréssel
nyilatkoztak a iátottakrÓI.

Betonjárda Endrődön. Meg
van a nagy öröm Endrőc\ön.

Készül él beton~járda, egyelőre

három uton: a gróf Apponyi,
gróf Andrássy-uton és a gróf
Széchenyi utcában. A hagy...
szabásu munkát a yVagner
Márton fiai cég végzi, amely

hasonló munkálataivai már
több izben kitüntette magát.

KÖszöl1etnyiivánitás. A Gyo
mai D<1lárda által f. hó 15,én
rendezett sétahangverseny és
mükedvelő (.Iőadással eg-ybe~

kötött táncmulatság (llkalmá~

val felülfizetniszive'3ek voltak:
a.) sétahangversenyen : Péjer~

mann József, vitéz· Károlyfalvy
ferenc alezredes 1-1 P. Gyu~

rica Imre 1'50 P. Deák Lász~

ló (Endrőd) 50 fill. SzereJ{)
jános, N. N. 50~50 f. Fekelc
Endre 20 f. Mag'yarossy Sán~

dor. N. N. 10-10 f. b.) az esn
előadáson: Kner Izidor 20 P.
ifj. Wagner Már/on 10 P. vitéz
Károlyfalvy Ferenc alezredes
(B. csaba) 6 P. Dr. Szilágyi
Ferenc 5 P. Pétermann J. Má
day Aladár 4-4 P. Iványi Isj~

ván 3 P. Dr. Nagy Pál, Kiss
Imre, Garai Imre, N. N. 2#2 P.
Tótka László, Andorkó Gyu~

la, Kiss N. Vad ferenc, ifj.

Fábián B~la 1-1 P. N. N. 50 f.
Akantisz János 40 f. Az Ö'3z~

szes felülfizetők fogadják él

Dalárda hálás köszönetét. Ez
uton fejezi ki köszönetét a
Dalárda vezetősége a Mező~

turi Iparos Daloskör elnöksé~

ge, karvezetője és tagjainak;
a Gül Baba összes szereplői~

nek; Nónay Ferenc, Hajdu
Béla, MoinárGyula uraknak.
Nónay Ferencné, Molnár Gyu
láné és Beinschróth Gáborné
urnőknek II rendezés, bétani~

tás, általában a szépen sike-
rült estének keresztül viteIé r

vel járó fáradozásaikért ; Gyo
ma község erdemes eiőljáró-

ságának a liget átengedéseért.
a Központi Kaszinó vezető~

ségének a zongora rendelkc-
zésre bocsátásáérí; azon !C~

vente ifjaknak, kik él Iig'et lezá
rásánái segédkeztek.

Végiii mindazoknak, kik
megjelenésükkel erkölcsi é~~

anyagi támogatásban részesir
telték ez alkalommal a Daiár~

dál, hálás köszönetet moncl c
helyen a Gyomai Dalárda \"('~

zetősége.

yilttér li

Dr. Akantisz Jusztin városi főorvo.",

Eger, irja, T. Mohai Ágnes,forr6.",
kutkezelősége Moha. Midőn az Ág
nes~forrás vizérőJ,mint kitünő gyógy-
és asztali viznek különösen hurutos
bántalmak, székrekedés, vérszegény-
ség és étvágytalanságnál észlelt nagy~
mérvü gyógyhatása s kellemesen él~

vezhető ize miatt teljes megelégedé~

semnek kifejezést adnék, cgyuttal
nyilvánitom, hogy ezen lidilő s egész
séges gyógybatásu hazai ásvány\'i~

zet fogyasztásra mindenütt, hol tellCt
ségemben . áll, meIegen ajánlom, ,l1.

Mohai Ágnes-forráSVÍZ mindenlitt
kapható.

E rovatban közlöttekért nem vállal
felelősséget a szerkesztőség.
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*Istentiszteletek. A református
templomban május 29gén d. e.
fél 9 órakor prédikál Répás
Pál lelkész. Az ágostai evan
gelikus templomban délelőtt 9
órakor német nyelvü Isten...
tiszle!eíettart FeiIerErnőlelkész.
A róm. kath. Jemplomban reg g

gel 9 órakor Istentisztelet
evangélium magyarázattaI, tart
ja Csernay Géza plebános.
d. u.3 órakor lytánia.

Bérmaünnep Gyomán. A
gyomai róm. katholikus hiveknek
nagy ünnepük volt tegnap, e hó
27-én. Dr. Lányi József tinini föl
szentelt püspök ideérkezett, hogy
az idei bérmálást személyesen el
végezze. Az ősz főpap csendben
érkezett és ugy is távozott, miután
jó eleve minden ünnepélyes fogad
tatás elkerülését kérle.

Hatos Tivadar szerkesztőurra
vonatkozólag a Kató-féle könyvek
kel kapcsolatban bizonyos őt érintő

támadás jeient meg az elmult hé
ten. Nevezett szerkesztő a sajtó
törvény utján ennek helyre igazi
tását kérte az illető laptól, értesü
lésünk szerint pedig a birósáQ'
előtt keres magának elégtételt. ~

Wagner József békéscsabai
festőművész a napokban Qyo
mára érkezett rokoni látogatásra,
mely idő alatt egy pár gyomai
képet is szándékozik festeni. Rá
beszélésre elhatározta a festőmű-

vész, hogy Pünkösdkor Oyomán
a legjobb festményeiből kiállitást
rendez, miről a legközelebbi szá
munkban részletesen beszámolunk.
Wagner Józsefnek legutóbb Deb
recenben volt nagyon szép sikerü
kiállitása. Reméljük, a gyomai is
sikeres lesz.
Tűzoltók mulatsága. Pünkösd

másodnapján a helybeli tűzoltók

igen változatos és érdekes műsor

ral mulatsagot rendez a ligetben.
Az előkészületek már folynak.

Levente élet. A gyomai levente
egyesület Nyisztor Péter lemon
dása folytán uj elnököt választott.
Az elnöki tisztségre egyhangulag
Harsányi Pál ref. esperest válasz
tották meg.

A hősök sirjainál. A helybeli
állami polgári iskola növendékei
tanártestület vezetése mellett meg
kOSZOTLdák a tell)etőinkben nyugvó
hősök sirjait. A siroknál Hreblay
Lajos tanár tartott emlékbeszédet.
Szőlőmu.nkásokmenetdijked

vezménye. A kereskedelemügyi
miniszter a szőlőmunkások eddig
szokásos vasuti menetdijkedvezmé
nyét lényegesen kibővitette.

l ct ő j á r á s: A késő fagyok elmultá
val a normális időjárás helyreállt. Ál
landó hőemelkedés észlelhető. Nappali
hőmérséklet + 18-20 Co éjszaka +12
18 C. A hőmérséklet külömbségben ta
pasztalt eltérés fokozatosan kiegyenlí
tődik.

I ct ő j ó s l á s: Fokozatos hőemelke

dés és kisebb csapadék várható.

•••

Gázol a bicikli. Dobó Gábor
szobafestő 13 éves leányát
e]gázolta egy ügyetlen ke- :i

rékpáros. A leányka balkarján I
szenvedett sulyos sérüléseket s
ruháját is letépte a tovagördülő

kerék. Legfőbb ideje volna ezeket
a vadul száguldozó, minden óva
tossági rendszabályt fig-yelmen ki
vül hagyó ficsurakat megrend-

lszabályozni.

Heti rigmus.

mindezek, hányszor megkacag'- I
tuk, megkönnyeztiik már, hol
vig', hol bánatos históriájukat,
regényben, szin p adon eg'yaránt.
É5 hányszor gondoltunk már
arra, milyen bűbájo? film vál
hatnék ebből a jólismert és
még mindig uj varázsokkál
ható történelbőLÉs most iH
van, - mintha óhajunk öltött
volna testet - él Bohémek
filmje. A hangulat. él költésze!
él mosoly és a könny ugyanaz
mint akár Murgernél, akár
Puccininél. Hogy is lehetne ez
máskép, mikor Lilián Gish ját
sza Mimit. Ebből a. törékeny,
bájos, fájdalmasan derüs film ...
szinésznőből annyi murgeri
!ira, annyi tisz1a poézis árad,
hogy szinte bearanyozza vele
az egész filmet, amely azonban
egyébként is legfinomabb és
legelőkelőbb termékei közül
való az amerikai filmművészet-
nek. A "Bohémek" rajongói
és ki ne volna ez? - bizo
nyára hálásan fogadják majd
King Vidornak a kifünő reng
dezőnek ezt a művészi okta: ,
tását.

Tele van járvánnyal
A mi szép községünk,
De nem fizikai
Minden betegségünk.
Járvány a frizura,
Meg a rövid szoknya;
Ám ehhez az ember
Tán csak hozzá szokna!
De hát kérem szépen,
Van egy ujabb járvány,
Kőbe fogom vésni~

Ha lesz hozzá' márvány.
Ez a bicikli-sport
Vagy inkább mánia,
Elpimlna tőle

Erkölcsös Dánia!
Biciklire ül fel,
Szolgáló és dáma,
íly fura- világot
Éldegéfünk máma!
Bicikliző nőnél,

Nincs izgatóbb látvány,
Nem hiszem, hogy más rendezné,
Mint maga a sátán.
Büntetlenül nézed
A nők remek báját,
Klasszikus termetét
Avagy busás háját.
Csak ugy hizlalgatja
FéJjiember máját,
Azt a kutyafáját! . ..

- Rohamos erkölcsi sülyedés. -

Az

A szolnoki törvényszékhez
a napokban érkezett büntető...
feljelentés és válókeresei sze""
rint, egy jászsági földbirtokos
elktIrfyázta a feleségét, akik a
községi jegyző nyert el.

A doJoJnak az adja meg ö

pikantériáját, hogy abban a
mulatótársaságbéÍn az asszony
is ielen volt, de mikor clál:
mosodolt, hazament és igy
mit sem tudott róla. hog'y a
férje őtet is ktu·tyára tette.

A nyertes jegyző még azon

éjjelen meglátogatta az asz
szonyt es anéiküi, hogy az
asszony észrevette volna él

férjeserét, még' korán reggel
eltávozott. A férje pedig az
emlékezetes éjszaka óta nem
tért vissza hozzá.

A regénybe illő kártyakog,
média ügyében nemsokára
megtarJják a főtárgyalásí és
mindenki kiváncsian vafJél,
hogy a meghurcoli asszony'
nak melyik törvény,par-agrafus
szolgáltat elégtételt.

29<én \.55é.;;:,~" a "bohémek"
cj rr,uiöt;a D2 Uiian Gishsel a
rőszerepben. Murger, bohém
világ. Az édes Mimi, a pathe
tikus Rudolphe, a vidám Scha
ul1cfd, a. kacér Museite 1 Mi
lyen régi kedves ismerősének

Filmszínház.

Eikártyázta a
feleségét.

Mért mennek
férjhez a lányoK?

Egy statisztikus megkérdezeIt
száz fiatal leányt, hogy miért
akarférjhezmenni. Öt az1felelte,
hogy külön Iakása,.legyen. Ti g

zen azt mondták, hogy mulat
ni akarnak, amit lánykorukban
nem tehettek meg. Hetet CSUg
pán a nászéj csábitott, négy
nzért kivánt férjhezrnenni,hogy
gyermekei legyenek, ötvenheg
ten azért, mert "hát a legtöbb
lány férjhezmegy ", tizenhál''''
man szivök vonza!mát akarták
követni (vajjon a tizen hál mas
szám nem éppen azt jelenti,
hog'y a szerelmesek lesznek
szerencsétlenek)? Vég'ül nég
gyen kijelentették, hogy - nem
akarnak férjhezmenni. A lányok
kiíencvenhat százaléka .tehát
férjhez akar menni, ami nem
könnyü dolog manapság, bár
ugyanolyan nehéz, hogya le...
ány, ha már egyszer asszony
lelt belőle, meg' is maradjon

feleségnek és ne váljon el.

Az egyik budapesl1 kávéház
ban, ahoi valamikor él képző

müvész.ek hir\2s esztala voit,
lekpL: dk Szinyei-Merse Pái

'is L.2.::;mer Ödön dombormü
, vét, amelyet a kávés állittatott

fel' egykori mindennapos ven~

d~gei emlékére. Ezek a hires
kávéházi asztalok ma már ki
fogytak, s mind kevesebben
emlékeznak a törzsasztalok
legneveze!esebbikére; ameiy
mellett eg'ykor Pósa Lajos és
Rá.kosi Viktor ült irói táborka
rával. Leg'utoljára' az Orient
szálloda kávéházi helyiségében
ütötte fel tanyáját a hires Pósa
asztal, amelynek emJékét nag
gyon sokáig, ameddig csak ez
il ma már megszünt kávéház
fennállott, egy szines tábla
őrizte. Pósa bácsi már rég'en
meghalt, Sipulusz akkor még
éit, de éveken át ~gyban fekvő

b2teg volt, az asztaltársaság
szerteoszlott, de a tábla még
mindig ott lógott él mind nép-

.telenebbé ic!t vedlett, öreg ká-
véházban, amig csak be nem
csukták.

Éppen most 30 éve annak,
hogy Pósa Lajosnak egy hag
talmas, a régi kutyabőrös dipg
Iomara "mIékeztető iriJs! hOg
zoft a posta.. Aradról, az aradi
Ílegyjárók küldték nekj ezt az
irás!, am21yen él müvészies
g'onddéll kirajzolt beJ ük tuclat
ták vele, bogy az aradi hegy
alja szőlóbirtokosai minden
Laios napjára egy hordó bort
küldenek neki. Kötelező okirat
formájában volt az irás meg'"
fog'a!mazva, s azt az aradi
he~Nalja valamennyi szőlőbir~

lokosa aláirta. A7 otdrat nég'y
sarkában egy-cgy szines kép
ékeskedett, amelyek mil1deg'yike
az aracii hegyaija eg'y"kolnág

ját" iibrázolta. Koinának neg

vezik azon a vidék"D él sZő

iőkben épült viIJákai, melyek
egyuHa! á pn<;sház szcrcpéJ is
betöltik. G)'orok, Ménes, Mag
g'yarád. Világos négy leg'szebb
vIlláját festette oda Vass Emil
az egyik szőlőbirtokos fia,
aki azóta g'épé$zmérnök lelt
Koiozsvároll.

Nag')' örömet keitett ez a
szines okirat a Pósa asz/a l
tagjai körében, s nem kisebb
örömet hozott az a nap, ami:
kor megérkezett Lajos napjára
az első beigért hordó bor.
NikoIifs Döme aradi bohém...
ügyvéd szervezte ezt a kedves
akcióI, ameiynek emléke ma
az akkori idők melegebb,
szeretettel teljesebb hang-ula
táról beszél. Nagyon messze
van ez az elmult 30 esztendő,

amelyben elmerült Pósa bácsi, ~

a Pósa asztal, az Orient ktI- ~

véház, meghalt a bohém fjs- l
kális és Budapesltői nagyon, l
ne nagyon, de nagyon mesz~ I
szire esett az aradi hegyalja, j

1972. május 29.
T"ElIC:I'..:4l....... i:OlidW

Pósa Lajios ordóia.!., I
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C§)épl~g-éJl' tulajdonosok figyel
mébe: Porosz darab'os szen, tatEli
darabos szén, és tatai 5 kilós tégla
brikett; valamint retorta' faszén már
most megrendelhető. A cséplés alatt
ezen sz~nekből n-agy raktár, Ajánla
tos lesz szükség'letét már most beje.
lenteni, W d<!J'ner MáJrioD Fiai
fakereskedőknél Gyoma. Telefon 22.

8l.ltorok. Tele sima és tömör há
lók, Ebédl<2.-k, festett butorok, dió, eper
és bükkfa. kihuzós ebédlő asztalok.
modern bükkfa és haWtott székek ál
landóan raktáron vannak Vatav Gá.
bor motorerőre berendezett a~ztalos
ipartelepén Gyomán, Kossuth Lajos
utca 737 szám, Ugyanott épUletas;;:
ialos munkák jutányos áron meg~
rem:le!het5k.

HUGYECZ lAJOS !akatosmcster
Gyoma Temető ucca 572 elvállalja
talG:lréktUzhelyek és sirkeritések
készitését és javitásat. kalyhák elle,'•
ioHe béieUését és minden e szakmLÍ~
ba vágó munkát. TakaréktU;;;:heiyek.
berakott sporheltekhez ajtók, Sü-
tők, rérná !<, vaskemeraceajt6k a
legegyszerübbtőI a legjobb kiviteiig
állandÓan raktáron. Filrclőszobabe•
reí'\ldlezéseketszakszerüen készil,javit
és szerel. v\öJtségvetéssel dijmentesen
szolgá I. Ivlinden nála készitett munká.
ért jótélIlás! vállal. Kedvez5 fizetési
feltételek.

Vállalat
rnenetrerlcl~

megváHozoa vaS1Jti menetrené!1ez az autö
me"etrer:d a következő:

it=r fC'"' ri5erau OTuvarozo

~;~~7:1BségJj r-;:e~~~d~~ka

;-;ö'1=':;~it6 "1j;;;~o5f1ái m~re:i1!-Cérot

2:árt js~

'::J1i.~3"'~g-ki1i állCiItcnyész~

ták szöv. évi rendQs kÖ7.5Jyülés(t!" jun.
hó 6~áll cl, 'c, 1 j ór,I!·:or tarlja a l,öz
ség"ház.~ t3nácsJ crú-lébzn. riatái·ozat ....
képleI'2nséJ esetén ujabb közgylilés
jun. hó 19'én cl. e, 1í h lesz megtört-

G:-!{;'311árö] ~JH:h.l1 : Endrődről indu! .
4<30 perckor. 5'- percíwr
5<30 :, .64 -:.

"6-30 'J} 8;--':
"98_

$'] 10'30 "11·':20 ;.) 12'10 :")

12'45 ~, j'20
"C:?.: 2>45
"

[~- 'ji
tD"-

~, 6'20
"7'20

" 7'40
"

ná-

:::;e~'J~;:

csak' 2.l;~di-

l~o.;:y 2= .cíJlatok,
ket~l;r:.ek hozzánk.

E1atiz5.lódás után )~-:ldnak

san 1,"ogehetésteil részr.;sij;;
llJnk ;} telelietés ab;-akolás E:3et6n 5e::1

tekint~Iető első~.·elJdJnet_ tJgy2.3'1IS
baB 3. legelő <'.~; ~'-211de!:·:,:;-

nl. S? jnos; nagy 'lan éi tél] t::;.l(~L·~

~11ánYGzásnál jé SzéDáb~n n~.}unk, lJ-t!r.t
ei~~dit( ~te~n ÓS kÜ:~Oi·ic.as.LáT, sz.:;.lina és
a töo';]l h3_sonló készlEteinket is f,21 kell
haszn21ni él téli tskD.rnlá:~J.yo.::ásnáL

K{Ö:'Jl.yen rá fogunk ezel-::után r'::'_I,ini
arra, .ilogy csak ab;--áktakar(:~ány(;tetés

52J pértolhatjuk pl. a ~váJci szj]il;-~:entá

Ii I:~arhánál a szükséges
rápértéket ··s· l:1a ezen fe1téteJeknek íj ern
tudunk !Yiegfe~eh:.i taI~arn18nYl)zástekin~

terében, ug.? helyesebb] ha egyáHaIát::~~l

DtT1 -kisér18tez~!nk velük. l<re7~" sZ2b2d

kiEérleteznü~k uj áJiatfajtával, e);:;ősor

b3U :.zért] mert 2Z iTnport-9.;22.{~ ösh2.-
talált nagyobb teljesi~őké;)'essé

get és ennek rnegfelelő 2,peclilEs küle
met nen1 fogunk tudni p:'o-dukáJai] ha
Bet,l tudjuk megacini ezen keEíJ
szükségletet s- ..mer: rie~-J1 Ieh2t célunk
oly individimTlok dlőállitása, !1Cly::}:
Dlég a primitivebb hazai fa:~~f~n~1

::osszé.bbalc Jesznek. Ugyanis rninoen
kubirfajta azon előnyös ül!ajdonság
gal bir, miszerint bő tartás és gondo-

. IjáItHl~': redig a ;:~i :}ta::-,~:i;l:/o~a".j

]f;:~:~jö~f~SZ-J;lyaLn;{ bő 2.bl~é,J{oiá~:: ';"(~;"Z,-

~
~~~~'"-,,"~="=--='=~1

, .. ,l
i B~; - ha~ ~
W J, ~
':..cr~===:.:=::.~~~:=~==~~.T';':''''''-:::;;:''':::=~-=:;:~-d-':;::'''_~

1-\ helyes mcgfcjtók közCti
hetenkin! egy ért,ikes SZé;i~

iwdaimi könyvei sorsolunk ki.
Bekülciési határidő jun;us

hó 1-én estig-.
Kisorsoi: nevét jövő heli szá~

munkban közöijük.

~=--~~;'~~~'-=;==---'>==--"O="=l

I Qipr-fr;Vhk ~ill V-5" 'ú.,_. ~

~ ~'..;~=-e;..:z~~'Z'7~~2c""_'~-C=--~~--'o_"-~-::,::,,,-::.-c:.;-?,-- ...

A Gyomai Ujság' '2L szÉ:;náDiJl1
megjelent f'.zjivén'jcink helycs
megfejtése:
J. Vcgyes;Járok.
2. Fel1cJ::rverek.
lvlegfej1e.tte: Madarász ,iuiiska

és Földi I\láriEJ. A ju!aloi11,iíjul
kitüzött s}épirockin,j :::Lj Q

kiadóhivalaiban átvebeiő.

6 ol-dal. ==._,_','~===_~---. :=QY9!:1?.:L~_==~~-
=--""""'-=~=""'".=.= zás mellett (á neki őshazájában meg- va tekintet nélkül a megjelenők sZiÍ-

&7' Fo-vetérfés" táncmui[á- On ",,-J ott viszonyok között) feltétlenül miÍra. - A védő ojtás l. esetben ju-
,,,,,," ~j~-:>~ , ~ , •• '.' ri • • • 't~S.~7ir']'.;lá!, de ellcn:,czőleQ e21Y na2:

J
"obb nius hó 9 d. e. 7 11 II. esetben jun.

I sága~ A gyomai "t.gyereHes' v - ~,--~' _~ ~ _ ~ hó 20 d. e. 7 h. Jil. esetben jun. hó
vasókör Pünkösd másodnapján Azt mondiák annak a szivCF- • teffes:tőképességü állatot nostohább olhín d, e. 7 h. a községi bikaház~

l ,'1if'<::,l{6S v2teménvi12k, amely- viszonyok között nemcsak nem rögzit- nál lesz fOQ'anatositva.zártkörü táncmulai:ságot reI1c,ez. ~~ , ,_
O',JN oIJ'lan" J'ó feiJ,celes saláta késziil} lJetünk meg,. sŐt ilyen esetben meg ,

" , , " - ", Ol'h p" v~", :1, , A !f'<Iil_~tm:';-./a§)ztá§i és Értékesitő..\ vonat elé 'ae ':{ú <:j'i_ 3. .al h' l jDpd'- /n néa rosszabb tel,etősé",ü lesz viszonylago- ,-,:v y

- IOgy : l1g0UO. -"'i5 .. .t', I b . - Szövetkezet igazgatósága értesiti 'a
Qyo111a' l' fl':::; ""'11, l'}f·n't,~~o.pQ.'pd 112,,:főn f .!.i..!.am U ,'Y"'f V/'tl" ú';'/'W- sail, min{ a i'Eí kezdetlegesebb ál,1at-, d I'" . h l~J- • ~ • - v"__~_ - . nem dÚL. • 6'~ :.U"C , ~ g'az a wzönseget ogy e sőrendü fe-

lk ' '- . i'l '00" a O~'O,"r'l ,','I'l·".I,o'. ,·'fd',",;I'!-... fajtánk. l~t szükséllcsnek;:tartom még ]l0r '"anl'la k0v'~--kü--to"zo- zSI'neg"re elo.'-
?ng-jj'c"OSs~gl S:21:~~e~" I" "'~ ..:~:_ . <~'. ldt volna m~é;en;)iteIJi ilzt ~is, hogy ,jó tartás jc~y~~sekct f;lv~sz az ára fizethet~"ll,l)-_'P"a~"r"',' oeroDO,"',UiOna" e.,e 'v - " • ;. c 'I' ' ,
o, - 0. ~ •• • mellett a kuJtUC,~1ajté:~' ..,rvenyes:; ese cséplés után is. Bövebb feJviláo-osiL:íst~.l. It' '1_ -. ~~{~r-"l~PFC a e!Jz(:!.ve?ni 'i..z,gotlú1naJc. e-

tette magat. kZ eVEr lI1V.!. __'ULj >'C- nelY' swko:l elmo.ia.1ni. Ne tévesszük' gr. TiSZa István ut 400 szám alatt j
:f~

zet6 azonnaLcféke:eH, még. p2dig el azonban, hogya ]0 tartás nem' üzletében ad.
Azt iTior:.dják, hogy eZE:ntul az .O',"y' ,fénves eredméDIT.yel, hágy 2 7{ 'azonos fogalom az émyedt, puhántar-

J ef!e~<:z Oisz!Íf!bcuJ..· szio-oman e"e:l- " j" t 'JI"
,. , ". " p ~ -- ,~s tás.sal. !gy pl. a moz",ásnelkü l, 15 a un'l",",-ozdony csak nellany lepeSn~{L~v "·k . 't"k ,. rt of '-'-..J

;JrZl. az epz ezese:(~.... tartás és tulhizla!ás nem tartoznak atoha lí1éEW előtt a iiatalembert, de vr~(5Y ,Fáfo"'·'" r.,';:!.1) !lZ ellenőrzés R j I
CJ c=.. -", "CJ jó tartás fogz.lmMlOz, eá isnak eze{

semmiféle sérüiése nem történt. már /'neg, is [nd[[l[~ 'ellenben az szerint az él takarlli~nyozás tekinthető,
r. ' l"" 1·;"~1só~·+i;·1 e's . 'J"'e-,{s .,~6~ '·W"C; c '-'é""'bbl Á -' •• 1~supan eaJul[ az ;j"'uc;:;"v. " eDil\.-'-~ U,~S I,Ui"... melyat:I'JeTt,,{-,ó ~ete" mm, p.. -a

1"]1"' ~~ - 1rifu.~!c,e I&én~. " ~l-" '-1 . "'1 I 1./.. t,ruhája SZ,a.kadozott össze.•--: ütOl3g svajci mar la oSúazajaoan a egeHeles-
s-c.erel-ul-i. -bánat késztette a sÖIét ~ZTi"iWTI'"=rm=2;m;=;rG~~~====;'=. sel és széná7al mir lnegkap, TI:1 abrak

'.':; l;" :6 .~1 + utján a svájci ma,'hának éselhatározásra.. 70az c-c ,:~" 1" lj +' t
'=.~ . 'J6,<j.~ 1«<'_ b, ra emellett igyekezzünk oly edze~Ien az

Az, endrőt:H KC1'clrB,a mozgó- , . felnevelni. mint a s';;ájciak teszik. Jó
Az l1:1~ ~ijat:rafták me~~HHwsl-

~i~n 1927. n1áiu5 hó· 29-én va- "" _J ~ apaáUato. csak Hl gondos tartás mel-
'-1'"- J t:2.,~~n"",,'1.2_1V- ~,?:'Q..._~ií:a.~-j~~égp'rŐl~ 1.:ü!iöJ!1;jg.' k"] . "a' . 'l; ~._~ ....... ~--,,\\.. .!l'C... ~\>""""--""..,;:,'- J lett- k9.·.,Jh~~~unl:, -:rh&r -('Jedi2: az uj áHat-sámap szmre 'eru, egy on SI ,- ~

# .. f;,' ': ~,- 1.. -. - ri):;" ó: tekErr!itettel ól s~rájci marh:l1ra., fajta f:12ghonosoiása.nak az álal:;ja D1jn-láfTattrakcio ',-,.1.'-\ 'larKc.SG~ C~O....:o(;j~ t' l
u , b ~ b' ' dis: a jó bika, ]'Aihel)'t eimulasz Ju (" f l L, ~~!'rl roI'2:umamll 1Laiios .-Legenda ö e 'lona~ an. L a.L c - J ezen feltétel te1j:::si:ését, ugy r:,ég a

latos, ·film J'endJ-;:i'lü! me;ész cselek.. !--ia·, egy uj áiíatfajlo. tenyészíéséhez legti::.ztfcbb '(é;-ü apaállat is idö'!el kU-

rnényé\lel a kinem-a~ografia klasz- fogunk, ugy 111indeneke]őít azokat a vi- len1! hibákkal fog birni és a külemi'
:;zikus alkotása. IVünden c.=·:;da szonyckat 1-.::;11. tr:;dntetbe . ",renni az uj. hibák nlePe~t egyönt-etüségét is elvesz-

'o.::;5.k -két: nap· iQ" tart: !eivéve a rar- ~~,j[a,.. 1'1~._].t-,.,,,,~gh{}nOsit.f.Sáil,~ls':'i :.-~,r,~cj..~.~;;~.:l"":'lke~?J';[ öl:," ti. I'~áI'jnk sokan ''l2nnak ugyan, akik
'v_ .l........ ,;;~:;.:: _ '-.:. 'J :.; .,,0. ::_ ·~:.IL';;' '-_ azt vaI1~á;:, hogy 2. külen1 nem Iontos,
'l'a"ol...T PC:v";Qiáiát. máníla ,.EIcseréIt '" , .. ct 1 ""I . "e'l l'c~\' ~7 a'll~,-I-, 'op·Iso" e':·,t:Cl",.6":-J a7 j1_1·n.,~s '.~,l'n-.... J ;,.;:"'~ J ' ebbOl ~~:J.Hj' U~11a 11le:~'leg_Jlnl 1..'>. lJL, ~~ .J~./ ........... o.'; ~ '::"~...... v~ _ _ ~1I

csecsemő", kacagtató vígjáték és az uj viszonyok között képes-e lega- éig összhangban, Ha helyt adunk az
Hiradók~ Előa.dások kezdete pon- :Ab"!J részben az eddigi tehe~őEég:e sze- antifo.:-rnalisták ezen igazságainak; rrdnd-

t~sai1 t és 9 órakor. Elöaciá50k rid jj,egfelelni a hozzáWzött várako:::á- amellett ej kell hogy ismerjük azt, hogy
1 SokDiJk: P,z idege;) talaj, de ~őként az a meg,'ögzit.~tt tulajdonok a külemnélalatt zenekar játsziK.

éghajhlti és cSápad_ékviszOjlyok feHét- nelncsak kifejezésre jutnak, hanell1 azt
.Házhelyesek acl-ómerríltessege, lenül 2Jat6.ssa! lesznek az uj állatfajtára ,;;int jel1eget meg is ő1zik. Ha már

Figyelmeztetjük a házhelyl1ez s egész bizonyosan ne:,1 kiszá- most rosszul tartjuk az importá1l8ctot,
tottakat, hOg'j az ideiglenes hé,z- mitani az akklLJatizálódás esélyeit. de főként, ha rosszul neveljük, ezek
adómentességet csak junius hó Mindenesetre azorlban fontos az, hogy belső értéke nem fejlőcihetik ki s amily,
'l' ... l' h' "1 na'-acJ/ az ilk~ő szev;-,ben az őshazájá- mértékben tönk'emegy az a meghono-uto so nan,JaL!' {er 1elll{. ú L ,,-,,)- .. '-"l 't

~ ban követett szokiisakat lene,o eg~3,r - sodás ideJe alatt, oJy mértékben lesz
mentességre nemcsak azoknak V2.Il suk be, de neD a kü1sőségekben, ha- azután a helytelen felnevelés vagy tar-
igényük,: ákik már felépitették há- nem lén:,'egében. Így például a svájci tás miatt is tenyészé;-tékét veszített
z3j;':at,~de azok is, akik az ép:t- marh2náJ, lT!eJy e;-edetileg igen gO!1dos generációkon át Ha vaji'hol _ az uj
keiést E1ái# rr!ectl'~ezdtélL taka~T1ányozá3ban részesüh': ősl~azá~á- áUatfz:jtánál fontos az, hogy gonqos

. ,. ......." ban, r:llnder~é-k'~;.öH szükséges, hogy ná- neveIésÍJen és tartáElban részesülj-ön,fa.2:lkárŰE{ összeilrasa~ fJjTO- ,
........, ]un;{ :.S intenzÍ~\7 e~lá.tái:-ba;'2 re- - ehekintve attól, hogy TOSSZ ta\tás

Ir árJ- ;:H'::i2'érk~;zett G Ia<.":r~/károk r Jt' ~ ~ #

.':1 '-' "szesül íÖl1. 1:-\2 e téren ki'Jánt ',-e -e,-eJ~.I'{- lnel~ett lJ1ég azt setn fogjuk tudni rr:eg-
össze:iasara "vomr,:kc:-z6 rEndeld.' nek a' i;]ai viszonyo.ink kőzö1i pl. c. 9.l1aj)itani, vajjon: kellő gondozás mel-
Figyelrnezt2~~jüka g-J.i:d2~!~(iZÜnséget, I~12..:-11áf1ál ner:} leszünk képesek lett nelTI ~!áH volna-e be az ünport-faj-

, • ~ .L" • 1 p 'e' , ')" ..... ~, ~~'l'J:·I·,'·:-~('.".'.Nr.•'ol C.'l P.f;:'l'=p.l n lnJ·,·-- illeTt rniL.".·· Svá:,'C- fa a'e ~zt se~1 l'oITP Ir/-.pe- e Qrr u;hogya.oeJel::i1les lQ'-J fE:t:,YUlJ >........ ''-:;:- - - .---'. ~ 7 a. _ :i., ~ si t...... ö- '-___ J

., l ~ :-Jan :r.·Sfi": ké..~ ef:ész héten F~á3t a lnar- könnrezetben Í-:eHő ?!.ondozás J"lleHettrövidre van sza.bva s ]unu,s _10 ~ ...-
ha s~:én.áü:?J és ::::.'áror: is :~~=ál-ólago- eredeti tehetöségé[ qJc~~·~2.j-hll1i?!l-ig kell megíei1ui a beje;enté3t.

Későbbi bejeientések nem véieinek
figyelembe.
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n
17'20 gy_ 20'40
20'14 gy. 2'05
16·52gy. 14'04
19'45 gy. 19'20

15.20 gy. 13-06
15-57 gy_ 14-13
20'15 gy. 2'15
20'51 gy. 3'18

tr

p

n

L

vi1!anyszerelő és műszerész.

DOMOKOS ALBERT

G

1927. május hó 15-étöl.

M

uti

Teljesen felesleges Budapestre vagy bárhova
u-taznia, ezen szükségleteit nábm a legoJ[csóbban
beszerezhetí. - A nagyérd:emű közönség jóindu
falába ajánlva magam, szíves megkeresés! és nleg
bizásukai kérve, te1jes -t:1szteleUe1:

Uj épitkezőknek külön árengedmény.
Kölcsönzök és eladok kerékpárokat, varró
gépeke! részletfizetésre meglepően olcsón
ugy készpénz mint részíeifizetéseknél is.

A "gy" beJüveJ jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

BUDAPEST - GYOMA
6"25 9'45 gy 13-35

11'12 12'42 gy 19.14
0'32 5'34 8'57 gy.
5' - 11'1 O 11 .50 gy.
GYOMA - BÉKÉSCSABA

BcsabáróI indul 23'15 4-30 8'13 gy.
Gyomára érk. 0'1] 5'31 8'55 gy.
Gyomáról indul 11"22 6'46 12-43 g'y_ 19'24
Bcsabára érk. 12'18 71)9 13'21 gy. 20'24

Bpestről indul
Gyomára érk.
Oyomárólindul
Bpestre érk.

legolcsóbban kapható a HUNGÁRIA könyvnyom-
déiban, Petőfi-iér 2.

a~~~f~,

~ . fl' I.' . i~ .. .

~ .

~ I
~ porosz darabos szén, ta.tai darabos szén és .
~ tatai brikett, valamint. retorta faszén állan- i

dóan kapható .

Wag'nerMártonFiaináIGyoma I
Telefon 22. Telefon 22.

40 ..
6 P.

2 P.

WAGNER MARTON

Aszeqhal:rm.i határban

341 mag'yar hold birtok, melyből

241 hold szántó a többi kapáló és
legelő a rajta lévő lakóházzal is~

lálló és nagy mag·tárraJ eladó, cset~
leg kisebb tételekben is. A vételiSr
több mint fele a fentálló kölcsön l
á!vállalásával rendezhető, egyébb
fizetési feltételek igen !(edvezőek,

6 év alatt is fizethető. Erc!cklőd6k

forduljanak ~ Bácsi és. Társai: ~

Bankhazhoz Gyoman. I

Szerkesziésért és kiadás-érli

fcJelÖIi ;

Lapkiadó s

"HUNGARIA"
könyvn:yo:an.dai :an.íiintézei.

Gyoma és Vidéke
TEJSZÖVETKEZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI: ::: -

1 liter édes tej 26 fillér.
1 lefölözött tej tagoknak 4

nem tagoknak 4 ..
1 .. iró tagoknak 4 ..

nem tagoknak 4 ..
1 .. savó 1 ..
1 .. tejszin
1 klgr. turó
1 .. teavaj

1
_, LUCeJrDd I

4 és fél hold egész nyan haszna~

latra kiadó l{alocsa Mária páskum

Itanyáján. Érdeklődni lehet a tUlai-1
donosnál : Budapes! VIII. József
kömt 2;) f. vagy TiJpay Károlynál.

-=---~--"""""-~-.......

I
Dékány Izidor dévaványai sű-
tőm.es-!:.;:r egy 12 -:l3 éves 1e
ány-gyermeket őll.,ökbe foga.d.
Köze1ebbi fe1vHágositást Vásár
utcai íakásán ad,

Z"'M'hM '---Z 2M?'

HALADÁS.

Hirdetési szelvény.

Minden előfizetőnk és olvasónk
aki 10 ily szelvény t szolgáltat be,

díjtalanul közölhet egy

publikáci6s hirdetést,

Minden, a GYOMAI UJSAG-bal')'
közölt publikáció a községházán
is kihirdettetik annyiszor, ahány
szor a publikáció· közöltetik.

~~WWU~~WWWU~WWW8WUUWWWW~~~~U~~~~~~~~~~~.~.~.~.~,~~et ~ ,I I I il I Jill I I 111Iiil'n1lllllnllllllnlllll!nllllllnlll!l1n111l11 r ~' I J 'I~

FiqyeleJn ~. + !igyele~ ~ I I'- Vállalok villanyszereléseket §;.\
M ... ndenneInu I §l:t

.bogna/8f-mun'ka"k . varrógép, kerékpárgTamofonjavitásokat

I
és végzem a nálam megszokoH és már

iuL'myos árLJ készitését, fatárzsek fürészelését, va:. mindenki áHal isme:rd:: precíz pontosság:
lamint kubikos kordék .készitését vasalva is vál: gal szo1:í:d árak meUeU él leggyorsabban.

lalja, ugyszintén kapa és kaszallye!et viszont el:
adóknak is jutányosan készit

Podani János
bognár I

GYOJlnd Endrődi ut .395. I
~~~~MW~~ft~~~ftARftfiRftftAAAeRftAftftftftftftftAftftAAA~

Bár Gyoma csak község
Nem pediglen város
Akad benne mint a szemét
Annyi kerékpáros
Mégis Gyoma község,
Olyan mint egy város
Mert hát itt is nyakra-főre

Gázol a kerékpáros.
Krix",Krax.

Hirdetnlény.
A Közscg'j Iskolaszék érte

síti a lakosságot, hogy a köz~

ségi gazdasági továbbképző is
kolában az évzáró vizsg"ák a
kövelkező sorrendben lesznek
meglartva:. 1927 május 30-án
d. e. az I. fiu, déiután a II. és III.
fiu, május 3 t ~én d. c. az "EJő~

készítő" és I. Á. leány, délután
az L B. leány, JUD. l-én d. e. él

ll. leány, d. u. él llL Jcánv~osz~

tályna1\.. A vizsgák kezdete d. e.
8. d. u. 2. órakor. Kérjük a la~

kosságot, hogy a vizsgákon mi
nél többen jelenjenek meg", akár
jár a gyermekük az iskolába,
akár nem, hogy az iskola hasz-

- IlOS müködéséről meg'győződ:

hessenek.

(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesmettei, Békéscsaba.)

Igazgatók: BÁCSYGÉZA, KovAcs LAJOS főpostamester, VASS GÁBOR, ügyész: Dr. CHRISTIÁN KÁLMÁN

Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában va.ló fizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközöL
Váltókölcsönöket 4 és 6 havi lejárattal a legolcsóbb kamat mellett, bármely nagy összegig folyósit.
T5kekamattörlesztéses, jelzálog földköIcsönöket félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-es árfolyamon,
Betéteket, melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, - 8 % kamatra elfogad. - Bővebb fel-

világositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.

, HMQQ4&- ASM -$ t el 7

Hirdessen él vidék legelterjedtebb lapjában
*ME a yomai Ujsá ban.
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Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,
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ll. ivfoJyam 23. szám. Ara 16 fillér Gyoma, 1927. junius 5.

p O LIT I KAI-, TÁRSADALM 1- ÉS KÖZGAZ DASÁOJ HETI LAP

Szarkesztőség és kiadóhivatal

"H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

Előfizetésiár negyedévre 1 pengő SO fillér
Előfizetésiár fél évre 3 pengő 40 fillér
Előfizetési ár egész évre . 6 pengő.

Felelős szerkesztő:

WAGNER MÁRTON

társszerkesztő:

HATOS TIVADAR

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G A R aA" könyvnyomda
eimére küldendő.

lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Pünkösd ilii "Azt a Krisztust hirdetjük, ma is. De a Kárpátok lomb- Ünnepi gondolatok.
akit ti keresztre feszitettetek, koszorus jái mintha siralmas

J l Im elkövetkezett piros pün...
Pünkösd ünnepe: rózsa- de aki feltámadott az ő ha- gyászdalt suttognának, kösd napja. a béke nagy ün ...

nyi/ásnak ideje I lottaiból I" a Csiki havasok lábainál nepe.
A kietlen télnek fagyos ' k k" Ilyenkor, mikor a iermészet

Ilyenkor ünnepli a keresz- nyitó gyöngyvirago zcszny, kibontja ifju szépségét és vi-

zárait régen szétnyitotta már tyén világ annak évforduló- fehér harang virágai mintha ru! a rét, a lombos erdő vissz-

ölelő .simogatásával a langy- ját, hogya lelki télnek ja- mindig temetésre hivogatná- hangzik a lelketvidító madár...
melea tavaszi szellő, - az B b daltól, ilyenkor magába száli...

& gyos zárait szétnyitotta nak, - a ánátnak uza hatna a természet első lakosa.
élettelen kemény rögöket ré- ölelő simogatásával az egek vetései felett mintha jajongva lsten legtökéletesebb teremt~

gen buza kalászokat nevelő h ,. , t . ll" ménye: az ember.
dicsőségének tova su ano szma meg a avaszz sze o Pims pünkösd napján felölti

édes anyává avatta már a szellője és ahol kietlen, ko- is I És mi várjuk annak a a természet ünnepi palástját.

harmatos eső és a csókos pár, élettelen, sőt a gyülöl- sebesen zugó szélnek a zen- I A növények, él virágok, az ap-
, d"k f' ! ró madarak mincl~mincl békésnapsugar, -, az ,eli o " l-o Iko"de'<'be.II o"nma'aa'[ PUS7tZ'to' du""l~se·t mely mz'nket a f'él/'n- I

" 6 ,~ c, . . J' c és meghaló ünnepi harmoniá ...
getek kopar szaraz agaz volf már e világ, ott uj keket bátrakká, minket a I ba. egyesü\~ek:.. Az em~er
millió és millió zöldelő le- életnek éneke csendült, ott gyöngéket hatalmasokká) I ~i:ln!e azt }ll.:me, .hog.y mqIer~

, h' t'r· .Íl.~ lsten hIVO szozatat! ...
vélnek pompas ru aza aoaa boldogságnak .bársonyos minket~z :_erőtle~eket vilqgot .. És igen l Ők ... meg is értik.

öltöztek és lstem'dicséri azok- virágai pompáztak:mert a meggy6zŐ!z"ősökké avasson, Megértik mind":" B\;irágos rét,

nak mélyiből a· csalogány- szeretet evangéliuma nyomán minket az annyit pártoskodó ~ _daCIOSnkladarak, a 10?lt~OS er-
, d l ' , GO.· sa egy nem er l meg-:

nak csattogo a a, _. a felcsendült az angyalihymnus: magyarokat egy testvene az emBer! ...

pompázó tavasz királynői Dicsőség Istennek a magas- forrasszon egybe, hogy oda Ai .ádáz testvérgyülölet, a

mé.ltóságának koronái igy sa"aban.l a·'llriunk mi a Rákócziak és fajok, .~emz~l.íség·ek és f~leke'"
& J zetek relkapJak kedvenc )clsza-

piros Pünkösd táján a bár- A természetnek nagy tem- Kossuthok unokái a Kárpá- 'vaikat és vészesen üvöltenek

sonyos szirmu, csodás illat- plomában isteni örök törvé- tok berceire és a szőke Dilna r~l. él. lel.ketlen izgatók csata~
h' kraltasaI.

árban gazdag "rózsák, z- nyeknek engedelmeskedve habjai mellé s oda kiáltsuk Közéleti.inket megmételyezik

szen Pünkösdnek ünnepe: rózsanyilásos, madárdalos, e szent földet megrabolni a zavarosban halászó izgatók.

rózsanyilásnak ideje! napsugárban fürdő tavasz tudó világnak, hogy azt - a dholgy ~ibhbasználjákl ableg!övbe...

Il k " r 'e s- A b k k ' t h' d t· "k e mezo . a eg- usasa byen or unnep z a j{ re Á-- van ma is.. z em ere ne magyarsago zr e 'ju ,ame- üzletágat, él legtöbb kamatot

tyén világ annak évforduló- szive ellenben kemény miként lyiket ti keresztre feszitetfe- hajtó tőkét: az emberek festvér

ját, hogy régen két ezred il kő, fagyos miként a jég tek, de amelyik feltámadott gyülölefél.

e've előtt lőn eal'kor sebesen és kietlen miként a letarolt az ő halottaiból I Békés falvak apró házainak
6.1 , • , ablakában .. eddig zöld virág-

zuaó szélnek zendülése, mely mező. Az embereknek a lel- Varjuk ama sebesen zugo cserép diszlett . .. Ma eltünt

elt~lé az egész házat, hol a ke még sivár miként a. t~li szélnek a zendüléséf, mely onnét, helyébe kerültek apró

félénk, gyönge, erőtelen ta- természe: és ,Pusz!a .. miken~ elseperjen az ezred éves és zászlók,. sokszor a !e~;zenteb;
nitványok imádkozának, - a .z.öldel? leve~ .nelkul valo mindörökké' oszthatatlanul l bek: leg~lszteletremelt?ub~~:.de

. l k zaraz ag! VaT/uk a s7ere f.··ld t'· . 'l . d beplszkltva a testvergyulolet
- ilyenkor ünnep i a e-tS , '., ,J - . - magyar JO ajazr? mm en leg"undokabb frázisaival.
resztyén világ évjordulóját tetn~k es !o~a!fnak ~~~ese~ bocskoros nemzetseget, hogy A személyi kultusz jobban
annak, hogy régen két ezred zugo zenduleset, az elo hzt aKárpátoknak lombkoszorus terjed nálunk, mini valaha.

év előtt a mennyei sebesen lángnyelveinek reán~ va{9 jál; il Csiki havasok lábainál ~s~k a n~p ~z: mely előtt a
'l k do l ' "k talászállását, hogymzkénta t n iló gyöngyvirágoknak csen..; reg'l, csalard Je.ls~a::.ak lassan;

zugó sze ne zen zi ese o e, t 1 t ' ... k b ld .' Y;, . . , kint elvesztik eríekuket. S a
a félénkeket bátrakká, a szerete ~ e.nene ... .. o .:;pg1fo harangjaz a magyar Ba- nép másutt keres menedéket,
gyöngéket hatalmasokká, az nagy csaladja egyutt tu1juk. ·nál és Bácska buza vetés- hogy idealizmusát megóvhassa.

erőteleneket vi/ágot meggyő- . kiáltani.: .Dicsőség. {steiJ.~ek '.. :dengerei együtt hirdessék ve- Mert - hála aZ Ég"nek ~ a

ző hősökké avatta a Jelettük a nz~gasSágbant'\~-':1iink.a boldog ,J;izonyságot: népnek mindig van idealiz-

elsuhanó mennyei Léleknek AtermészJt;ielcnqgyt.efrz~bicső.ség-?L·jelirjmadott és mu~a. o... .

er~je.,.kik egy háborgó vi- PliJ{iz'aff~~~l$teni',:örOk~·t~r.':'1 uf~{~rtavaszdpan pompázó bé~~oss:e~~ko;~1Cnpa:ia ~Ö~je e~
'-"'1(lgrtak ·khaótikus .zürzava~ Y?!1Y.l1::.K.~ e.. aged~l.m.,..e.sk,ed... ~~z~.p.'.-.. , ~.ma.:..•.: ....• gyar~ág.... nqk·r.. ... egyszer ugy,.o hogy örömöd
r~c:m!nclen halált megvető' zsanyzlasos, maa{[rda~o~i 7lap~ / . . ".}Iarsányi Pál lehessen bennunk l ...

.bátorsággal 'kiáltották -bele : sugárban fürdő /av~s~.utiit .). ....:. .. .." ".. ;esperes. -? (-s.)



é zi képkiállitás Gyomán.
V/agner József békéscsabai festömüvész bemutatkozása.

1927. junius 5.GYOMAi UJSÁO·

agyar testvéreink jusson eszetekbe

Trianon! 1920. junius 4.

2. oldal

lefszerüen finom festője

Wagner.
Rövid ideig volt alkalmam

képeinek nagy értékébe el
mélyedni, de lelkem örült a
kiváló lzatásnak. Ritkán van
részünk gyönyörködni az
igazi, mondhatnám abszolut
szépben, élvezzük hát pár
órán ezt akitünő müvé
szünket és legyünk büszkék

Ireá, hogy 6 a mienk.
Hrebl~'Y

E S t e.

nair képei ragyognak a nap
sütéstől. Ecsetje tüzes szine
ket csal vásznaira. Kitünő a
képeinek háttere, pontos
szinértékek visszadása s
mindenekfölött a levegő, a
térség csodás lágysága, a
sik felosztása egyszerü ara-
beszkekre. A békési magyar
ember szenvedélyes jókedve
kacag felénk, képeiről. A
tiszta levegő, opálszinü ra
gyogás, alföldi vizpart lehe-

Oltsátok el a lámpát gyermekek,
Boruljon ránk a szótlan, esti csend.
Virraszt az Ur kis hajlékunk felett
S veszély ha jönne, abból is kiment.

Számadásunk a .megadott napért
Csendes imában·< elsirta szátok.
S 6, ki adott ma kenyérből karéjt,
Holnapon is csak letekint rátok.

Aludjatok, mint fészkén il madár,
Almodjatok) az álom jót akar,
Lelketek szárnyán tündérhonba'jár.

És mig titeket száz bübájjal font
Himes palástja áldón eltakar,
Én fenvirrasztok, ébrentart a gond.

Budapest, május hó. BAGDY ISTVÁN.

des hangulata járja át a szé
pet szerető és érte lelkesedők

lelkét s ittasulion meg a sok
igaz széppel mit akiállitás
nyujt számunkra.
Ezen soraim szolgáljanak

bevezetésül annak a magas
élvezetnek, melyben Wa g
n er jestőmüvész kiállitott
szinpompás képei, pünkösd
ünnepén részesitenek minket.
Akiállitott vásznai a formák
és a mozgás szugesztiv szép
ségét, a szinek ragyogását,·
erejet, misztikumát varázsol
ják elénk,. szóval azt, amit
az irodalomban költészetnek
hivunk. Müvészi meggyőző-

dése egyidőben idealista, .
költői és népies. Nem utá
noz senkit, kifejezése indi
viduális, s a szinekbe öntött
gondolatot helyezi a tanult .
forma, styl sémái helyébe.
A természet, az alakok a
csendélet stb. szépségeit nem
az előkelőségben keresi, sze
rinte az a harmóniában, a
vonalak ékesszólásában, a
szinek pompájában) azok
parancsoló vagy bájos kife
jező erejében rejlik.

Mestere a rajznak a szé
les ecsetkezelésnek és a ko
!oraturának egyaránt. Ple-

A művészettudomány

k u t a t j a azokat a hatásokat,
melyeknf;!k az egész társadalomra
való jelentősége nyilvánvaló. A
táncnak, a zenének a tömege
ket összefüző, fegyelmező, össz
müködésre képesebbé tevő ha
tását, avagy a rajznak, a fes
tészetnek egyszóval a képirás
nak az ősök kultuszát és a te
kintélyt emelő erejét ma senki
sem vitathatja. Ami hasznos a
társadalmat alkotó egyesekre)
az hasznos magára a társada
lomra is. Nem .lehet elképzelni
társadalmat, melynek nincs mű

vészete) ahol nincs'zene, nincs po
ezis, nincsenek képek, szobrok.
Még azok a milliók is kiket a
reggeltől estig tartó nehéz testi
munka, a vagyoni gondok tel- .
jesebb esztétikai életre képtele
nekké tesznek) azok is vágyód
nak művészetre.

Művészetek nélkül nem lenne
az a jótékony er.ő, mely őket a
napi gondokból kizökkentené.
Az élet szomoru gondolatai
lelkidetök jával nagyobb részt
tö!tenék be; s jönne az élet
egyedüli hedonikája számunkra,
az érzékek kielégitése, kicsa
pongás, az élet strandart alá
szállása. .. Nyilvánvaló ezek
alapján tehát a művészetek él
vezésének erkölcsi, nemzetnevelő

és szociális hatása, azért ne
künk kötelességünk gondosni
társadalmunknak e' téren való
kielégitéséről. Azcbünnepek csen-

Wagner József: Őszi rózsák. Wagner József: Pihenöhalászok.
t
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fa és épitési anyag telepei, cementárugyárai, gépraktárai

\fOma Endrő öröstarcsa
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 7.

Nasici tanningyár és gőzfürész rt. szlavóniai, erdélyi és feJsőmagyarországikeményfa termelésének egyedüli lerakata.
SzáHit bármily mennyiségben bármelyik vasutáUomásra legolcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfáí. Aszta

losoknak gőzölt biikkfát és tölgy parketiáí, kedvező fizetési feltételek mellett.

vörösnéI, az ultraibolya suga-='

raknak erősebb a vegyi hatása,

mint az ibolya sugaraknak.

Ilyen láthatatlan sugarakat is
elő lehet áIlitani mesterseges

uton. Pl. a kvarclámpák ultra

ibolya sugarakat állítanak elő.

A Nap sugaraiban megtalál...
hatjuk az összes látható és
láthatatlan sugarakat. Ezeknek
a sugaraknak együttes hatása
az, aminek szervezefünket ki ...
tesszük napfürdőzés közben.

A vörös sugarak melegités,
az ibolyák vegyi hatásuk által
tesznek jót szervezetünknek.

A Nap sugarainak kétféle
hatása van: helyi és általános
hatása. Helyi' hatás abaktéri-='

hajlékomba hivni, . hogy test
véri beszélgetés során érez
hessem át ujra a szülőföld

drág"a melegségét. Nagy fájda
lommal jártam szinte eJárvulva
a nag"y tömegben, amelyben
sajn9s a hatalmas gyomai red
formátus egyházközségnek
majdnem egyetlen tagját sem

találtam. Nagy szomoruságo-='
mat enyhitette a mi jó NagYd
tiszteletes urunknak Harsányi
Pál esperes urnak a jelenléte.
Tudom, hogy nem a hazafias
érzés és a református egyház
iránti szeretetnek a hiánya volt

az oka annak, hogy gyomai
testvéreink nem jelenhettek
meg ezen a lélekemelő, nagy
ünnepen, hanem siraimás gaZd
dasági helyzetünk, amelyben
a mindennapi kenyér is na-o
g-yon' sovány és kicsi. Ha a
jó lsten megengedi, hogy a
magyarnak nyugodtabb élete

lehessen, hiszem, hogy az
ilyen alkalmakra sokan fog-='
nak eljönni ide mihozzánk s
mi Budapestre szakadt gyomai
református lTjagyarok kitárt
karokkal, igaz testvéri szere-='

tettel várjuk vendé~rlátó sze....
rény hajlékunkba a minket
megtisztelőket.

Ebben a reményben üdvöz....
{öm én e nagy nap alkalmá....

ból a Budapesten . élő gyomai
re.for.mátusok neveben szere
tett testvéreinket.

Budapet, 1927. május 26.

Összesereglettek végre Bu:
dapesten a magyar reformátu....
sok.

Hazaftságá.ban és hité ben
erős. hatalmas tábor vonult
vég"ig" Budapesten s én, szLilő

földemről ideszakadt reformá:
tus magyar reménykedve ke....
restem köztük szeretett hitkst
véreimet és földieimet. Sze:
rettem volna, őket ott látni a
lelkes sorokban s szerény

Az országos
református

nagygyülésről.

fényképezőlemezen változáso:

kat okoznak" Kisérletek által
meggyőződtek arról, hogy a

legmelegebb sugarak a vöröc

sek, a leg"hidegebbek az ibo-='

Iyák, viszont legerősebb vegyi

hatásuk van az ibolya, leg d

gyöngébb a vörös s:lgaraknak.
(Ezért alkalmaznak a fényké
pező kamaI"ában vörös üveg"ü
lámpákat). Még arra is rájöt:
tek igy, hogya szivárvány
szinei között vannak olyanok
is, amit emberi szem nem ké....
pes észrevenni. Ezek a látha
tatlan sugarak a vörös mellett
az u. n. ultra vörös, az u. n.
ultraibolya sugarak. Az ultra:
vörös sugarak melegebbek a

* **1920. junius 4. a trianoni
béke aláirásának ideje. Elrö
pült simán 7 év azóta. Nekünk
magyaroknak bőven van ré
szünk gyászolásban. Egyik
vasárnap - a mult vasárnap
- a holtakat gyászoltuk s
most e szomoru évfordulón
az élőket gyászoljuk. Gyá-=,
szoljuk a rabságba jutott drá-='
ga magyar testvéreinket, g"yá-='
szoljuk a drága magyar föld
deket, amelyeken már 7 éve
nem magyarnak hányja fejét
igy tavasszal a buza. Gyászol
juk az erdőt, melynek suso
gását idegen fülek nem értik
meg. Gyászolunk mindent s
g"yászunk leg"yen kü!sőségek

től mentesen, csak egy bel
sőnkben élő örök "nem",
mely dacos keménységgel áJI
meg· minden kishitüségg"el
szemben"

hataimas állam közötti kon-='
flikius olyan nag"y jelenlőségü,

hogy fel sem tudjuk azt most
méreteiben fogni. Nem lehet
jóslásokba bocsátkozni előre,

de az tény, hog"y ha komoly
összeütközésre kerül a sor,
az valószinüleg" megváltoztat
ja Európa jelenJeg"i képét s ki
Judja talán Európa uj képében
Mag"yarország is jobban fog
hasonlítani a rég·i, eg"ész
Magyarország"ho~L.

szinekből : vörös, narancs,

sárga, zöld, kék, sötétkék és
ibolya sugarakból van a fehér

fénysugár összetéve. Terméd

s7etesen ezeket a szines su-='

garaknt másféleképen is elő

lehet állitani, nemcsak a fehér

fény szétbontása által. PI. kék
lámpaüvcgen keresztül kék
fénysug"arakat kapunk, vagy
ha a gyertya lángjába konyha-='
sót szómnk, erősen sárga vi
lágitást .idézhetünk elő. Meg
kell még azt isiegyezni, hogy
a fénysugaraknak nemcsak az
a hatásuk, hogy látjuk őket.

Melegitenek is, meg" vegyi ha:
tási is idéznek elő, amikor a
ruha szinét megfakitják és a

napirendje alapján betöltötte a
nYllgdijazás folytán meg"üresed
dett vármegyei főjegyői állást,
egyhanguan sarkadi Márky Bar
nabás dr. eddig"i másodfőjegy-=,

ző t. b. főjegyzőt választván
meg főjegyzőv~ ki mély gon
dolatokkal ~dzdag beszédben
köszönte meg a törvényható-='
ság egyhangu biza!mát.

Az igy megüresedett várm.
másodfőjegyzői állásra dr. Pán-
czél józsef vármegyei aljegyző

tb. főszolgabirót, e választás
folytán megüre'ledett egyik al
jegyzői állásra pedig- ifj. dr. Dai
mel Sándor közig. gyakornok,
tb. szolgabirót választotta meg,
szintén egyhang"uan hozott had
tározatokka!.

Ezen a gyülésen hat~ll"oztad

Itott el vég"érvényesen, hog-y a
gyomai Deák Ferenc utca ko-

Icsiulja még ez év folyamán
beton burkolattal fog kiépittetni :

Napfürdőzés,

Békésvármegye
törvényhatósági gyülése.

TÁRCA.

Nemrégiben arról olvastunk,
hogy Londonban az oroszok
eg!y főlalálkozó helyén Arcos
kereskedelmi vállalat épületéd
ben házkutatási tartottak" Akd
kor még semleges hirek kerin
gettek él házkutalásról, ma
azonban eg"yszerre váratlanul
az a he!yzl:'t, hogy Anglia
meg"szakitotta Oroszország'gal
a diplomáciai viszonyt. A két

.Szemle.

Közeledik a nyár, jönnek a

jó meleg" napok s bizonyára

ismét világszerte hódolni fog"

nak a napfürdőzés egészsé:

ges divatjának. Nem lesz ezért

felesleg"es, ha ujságunk ha:

sábjain is megismertetjük 01

vasóközönségünket a napfül'-='

dőzés lényegével.
Ha a Nap sugarai egy po:

hál' vizen haladnak keresztül,

felbomlanak és a szemközti

falat a szivárvány szineiben

világiiják meg. Az igv látható

Békésvármegye törvényható
sága, f. évi május hó 31-én
tartott rendes tavaszi közgyüd
lésén, dr. Kovacsics Dezső főis d

pán einöklete alatt, napirend
előtt, kiváló fia, az e hób::m
elhunyt Ambrus Sándor felsőd

házi tagja, volt alispánia, nyug""
főispánia emlékének áldozott.
A főispán bevezető szavai
után dr. Daimel Sándor alispán
tartotta meg" emlékbeszédét,
mely . után a törvényhatóság

. egyhang"ulag" tudomásul vette
a vármegye alispánjának Amb
rus Sándor temetéséve! kap
csolatban tett intézkedéseit,
melyszerint Ambrus Sándort a

. maga halottjaként temette el a
vármeg"ye. Majd emlékének
jeg"yZ{'lkönyvi megörökitése
után, a törvényhatóság"i bizott
ság tagjai felállásukkal adtak
kifejezést kegyelefüknek.

A törvényhatósági közg"yülés

~Jc
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A külön orvosi djjak
betiltása.

- Kórházlakók öröme.-

Budapest főváros polgármes
tere szigoru rendeletet adott ki,
mely a közkórházi a[apszabá...
Iyok betartására utasitja a fő ...
orvosokat. Ezek az alapsza...
bályok előirják, hogy a köz...
kórházi orvosok kiilöndijazásí
a betegektől nem kérhetnek,
sőt el sem fogadhatnak.

A kibocsájtott rendelet han...
goztafja, hogy ez él rendelkezés
mindenfajta közhórházra vonat
kozik, akár közös szobában
vannak, akár kiilön szobában
vannak elhelyezve, akár pedig
bejáró betegről van szó.

Azt az orvost, aki ezen ren
delkezést nem taJ tja be, hala...
déktalanul fegyelmi eljárás alá
kell vonni.

Krampner bácsi
mint feltaláló.

Idegen uriember állitott be egy
izben Krampner bácsihoz borot
válkozás erányában. Vidéki ügy
véd vólt, akinek dolga akadt az
itteni járásbiróságnál.

A.z ügyvéd urnak nem volt egy
csöpp haja. Olyan. volta· feje,
mint egy nagy billiárdgolyó.

Krampner bácsinak felcsillant a
szeme és mézédes hangon furu-
lyázta:

- Kedves uram, látom, hogy
nagyfoku hajtalanságban szenved.
Melegen ajánlom, próbálja ki azt
a h a j n ö ves z t ő s z er t, ame
lyet én találta.lJl fel s most hozok
forgalomba. On lesz az első s
higyje el, nagyszerü sikert fog
elérni vele.

Az ügyvéd azonban azt felelte,
hogy már évek óta kopasz a feje s
annyira me!5szokta, hogy szinte
örül neki.

Krampner bácsi szomoruan vette
tudomásul a kudarcof s nem a
legszebb gondolatok közt látla
távozni a makacs vendéget.

Elmult 1-2 hónap és az ügy
véd ujból jelentkezett borotválko
zás céljából. Krampner bácsi né
ma megvetéssel kezelte. Ám most
az ügyvéd lett beszédes.

- No mester - kérdezte 
hát mi van azzal a . remek haj
növesztő szerrel? Van nagy
keletje?

- Tessék elhagyni, - felelte
mélabusan Krampner bácsi
nagyon furcsán jártam véle.

- Hogyan?
- Hát tetszik tudni, aki meg-

vette, még az a kevés haja is ki
hullt tőle, ami addig volt.

- Hát biz ez elég furcsa.
Nos, és mit csinál most a talál
mányával ?

Krampner bácsi kidülleszti a
mellét:

- Hogy mit csinálok?! Hát
most árusitom mint a l eg k i v á-
lóbb szőrtelenítő! .

Krix Krax.

Táncos a vonat
tetején.

A napokban, mikor az egri
vicinális vonat Maklár felé ha
ladt, a vasuti töltés melletti
árokból egy idősebb, munkás~

külsejű ember ugrott fel a dö
cögő vonat egyik kocsijának
lépcsőjére, majd felkuszott a
fékhez vezető létrán avasuti .
kocsi tetejére, egy darabig moz
dulatlanul állott, majd vad tánc
ba kczzdett. Az utasok a vonat
ablakain keresztül rémülve fi
gyelték ezt a látványt, hogy
mikor zuhan le a veszedelme
sen táncoló ember a vonat te
tejéről.

Közben a vonat befutott a
maklári állomásra, ahol az idő-

sebb ember még mindig tán ...
colt a vonat tetején. A kalau...
zok és a csendőrök felrohan ...
tak a kocsi tetejére, megragad
ták a táncoló embert, és bevit
tek egri irgalmasok kórházába.
Ez a beszállitás sem ment si...
mán, mert utközben megszö...
kött és az utcán járókelő nő-

ket sorra ölelgette. Mindegyik
ben a feleségét látta. Tamásy
Sándornak hivjá~, besnyőtele,

pi cipész, betegsége többször
kitör rajta.

Szinészet Oyomán.
. AZ alig értéKelhető értékes
muzsa, Thália papnő égisze
alatt beköltözött az Erzsébet...
ligeti paviIIonba.

Deák Lőrincz jónevü szintár
sulata letelepedett Gyomán,
hogya nemes magyar kultura
nevében feledhetlen estékkel
szórakoztassa a mi nem na,
gyon megértő közönségűnket.

Ami az eddigi előadásokból

kiviláglik, röviden mondva az,
hogy ime Deák Lőrinczben

feltámadt a második Krecsányi
Ignáez, a mindenkori szin...
igazgatók és szinpadi rende
zők ideálja. Azzal él külömb...
séggel, hogy Deák Lőrincz

maga is elsőrangu, mesés
alakitóképességgel rendelkező

szinész.
Ilyen kivájó, együttesben és,

killön-kü!ön művészi társaságot
ma Magyarországon alig talál
hatni. Ennek a szintársulatnak
az előadásai a tökéletes mü
vészi magaslaton á.llanak s ha
kellő színpad, dekoráczió és
minden egyébb szinpadi kűl

sőség rendelkezésre állana,
.ennek a társulatnak az előa

dásai nagyon is megközelitenék
a vövárosi nivót.

Melegen .üldvözöljük Deák
Lőrincz szinigazgatót es mű ...
vész...gárdáját és szivünk egész
melegével kivánjuk, hogy a
közönség megértése és párto
lása szegődjön nemes, kultu
rális törekvésükhöz segitségül.

Az "Egyetértés" tánczestélye.
A gyomai· "Egyetértés" olva...
sókör pünkösd másodnapján
saját helyiségében tánczmulat
ságot rendez, amely a jelekböI
itélve igen népesnek igérkezik.

Filmszinház.
Gyomán:

Az Apolló filmszinház a pün
kösdi ünnepekre két szenzá
ciósan nagysti!ü film előadá,...

sá! tüzte ki müsorára. Junius
hó 5"'én pünkösd vasárn~pján

a "Mister Szeleburdi" címü
egészen különleges és az ed...
dig bemutatottakkal egy szin
vonalon álló Douglas Fair
bcmks attrakció kerül szinre,
melynek főszerepeil Douglas
Fairbankson kivül még Barba··
ra la Marr, Marguerite de la
Motte, Moris Hughes és Sid
ney Grey játszák. A darab
rendkivül érdekfeszitő és ka
landos cselekménye Douglas
Fairbanksnek hihetetlenül vak...
merőbravurok elkövetésére
ad ujból alkalmat. A pompás
kisérő müsor kellemesen egé
sziti ki a repertoárt.

Junius 6-án Pünkösd hétfő

jén, "Szeress és e.nyém a vi~

lág" cimmel egy pompás ki
áIIitásu attrakciós filmet mutat

.be él - szinház a szépséges
~ary Philbin, Norman Kerry
es Betty Compson főszereplé

sével. A történet tárgya egy
édes bus romantikáju. katona
szerelem, amely Bécsben a
békeévckben játszódik le. A
filmet egy amerikai gyár készi
tette, amely óriási pénzt áldo...
zott a csodaszép film kiállitá
sára. A müsort egy Buster
Brown, burleszk egészíti ki,
melyben a mozipublikum által
jólismert és kedveIt,csodamó...
don ügyes kis buldogg játszik.
Előadások mindkét napon 4,
6 és 8 órakor. .

.Részvényjegyzési

felhivás t
Az Endrődi Kereskedelmi r. t. f. évi

április hó 4-én tartott rendes közgyü
lésének határozatából kifolyólag felhiv
juk igen tisztelt részvényeseink figyel
mét azon körülményre, miszerint az uj
kibocsájtásu 1500 drb. 30~pengö név_

umok pusztítása, gyulladások milyen céljö van· a fokozott
okozása és festékképzés. Kü- festékképzQssel, azt pontosan
lönösen a tuberkulózis baci!... nem tudják. Valószinüleg a
lusoknak nagy ellensége a szerveze! ezáltal védekezik a
napfény. Ezért károsak és ve...
szedelmesek a kicsi, bezárt még erőssebb fényhatások el-·
ablakok, a napfény nélküli len. Gyakran ct: a festékkép...
szobák s ezért jó a· tuberku- zelődés apró foltok,· szeplők

lózis-betegeknek sokat időzni
alakjában jelentkezik. Szeplők

a szabad levegőn, a napon.
ellen azok az anyagok nyuj...

Tudjuk azt is, hogy aki sokáig
kint van a napon, bőre gyul- tanak védelmet, amelyek a ká,
ladásba jön, felhólyagzik, hám- ros fénysugarakat nem enge

!il<, s közben erősen viszket. dik a bőrhöz. Ilyenek a chinin
A fény festekképző hatását . sók, az aeskulin, a zeozon.
pedig mindenki magán tapasz- . Sokkal fontosabb és egész'"
talhatja abból, hogy nyaron a

ségügyi szempontból haszno
bőr megbarnul, sokszor egész
fekete lesz. Hogy ez miért sabb hatása a fénysugaraknak
van igy, hogya szervezetnek ~z u. n. általános hatás. A

fény hatása alatt a vér mész

tartalma emelkedik, az ideg

rendszer ingeMékenységecsök
ken, a vércukor fogy, a vér
nyomás kisebbedik, a belső

szervek erősebb véreIJátásban
részesülnek. Szaporodnak a
vér sejtjei, mélyebb, lassubb
lesz a lélegzés, nő az oxygén
fogyasztás. a munkaképesség
javul a napfény hatása alatt.
Ezek azok a hatások, amit
gyógyitás szempontjából fel
kell használni. És nem a le
sülés, a megbarnulás. Az nem
olyan fontos. De mert laikus
ember nem igen tudhatja, hogy
mikor hasznos, vagy káros

neki a vérnyomás zökkenése,

a vér mésztartalmának az
emelkedése, mindig tanácsos
intenziv napfürdő előtt orvos
tanácsát kikérni.

Természetesen nem vonaI
kozik ez kisebbszerü ni,Ipfü r
dőzésekre. Ez majdnem ·nlin
dig egészséges. Csak vigyázni
kell kezdetben. Árnyékon kezd
jük s csak fokozatosan növes;:
tett időre menjünk ki a napra.
Nem az a fő, hogy ember
társaink barna bőrünkrőlazt

higyjék, hogy most jöttünk
Afrikából, hanem az hog·y
szervezetünket a nap áldásos
hatása által erősitsük..

................



"
"
"

"
"

"

"

5 oldal.

n

Endrődről indul:
5'- perckor
6'
8'-

10'30
12'10

1'20
2'45
6'20
7'40

menetrend.

Uchrin M. Imrének 150 mázsa be
száradt veres here szénája van eladó.
Lakik Endrőd 22 h, sz.

Kugliverseny lesz a Felsőrészi

olvasó körben vasárnap Pünkűsd első

napján d. u. l órai kezdettel, verseny-_
dij : egy élő bárány.

Butorok. Tele sima és tömör há
lók, ebédlők, festett butorok, dió, eper
és bükkfa kihuzós ebédlő asztalok.
modern bükkfa és hajlitott székek ál
landóon raktáron vannak Vatay Gá
bor motorerőre berendezett asztalos
ipartelepén Gyomán, Kossuth Lajos
utca 737 szám. Ugyanott épületasz
talos munkák jutányos áron meg~

rendelhetők.

HUGYECZ LAJOS lakatosmester
Gyoma Temető ueca 572 elvállalja
takaréktűzhelyek és sirkeritések
készítését és javításat, kalyhák Char
loUe béielését és minden e szakmá
ba vágó munkát. Takaréktlizhelyek.
berakott sporheltekhez ajtÓk, sü
tők, rámák, vaskemenceajtók a
legegyszerübbtől a legjobb kiviteIig
állandóan raktáron. Fürdőszobabe
rei'ldezéseketszakszerüen készít, javit
és szereL Költségvetéssel dijmentesen
szolgá L Minden nála készitett munká
ért jótállást vállaL Kedvező fizetési
feltételek.

1\.. Fogya§ziá§i és Értékesitő

Szövetkezet igazgatósága értesíti a
gazdaközönség'et hogy elsőrendü fe
hér Manila kéve-kötöző zsinegre elő";

jegyzéseket felvesz az ára fizethető

cséplés után is, Bővebb felvilágositást
gr. Tisza István ut 400 szám alatti
'üzletében ad.
Cséplőgép tulajdonosok fjgyel

mébe: Porosz darabos szén, tatai
darabos szén, és tatai 5 kilós tégla
brikett, valamint retorta faszén már
most megrendelhető. A cséplés alatt
ezen szenekből nagy raktár. Ajánla
tos lesz szükségletét már most beje
lenteni, W dqner MArlon Fiai
fakereskedőknél Gyoma. Telefon 22.

GYO:rnd ·közSiégi állattenyész
tők szöv. évi rendes közgyűlését jun.
hó 6-án d. e. 11 órakor tartja a köz·
ségházd tanácstermében. Határozat·
képtelenség esetén ujabb közgyülés
jun. hó 19-én d. e. 11 h lesz megtart
va tekintet nélkül a megjelenők szá
mára. - A védő ojtás l. esetben ju
nius hó 9 d. e. 7 h ll. esetben jun.
hó 20 d. e. 7 h. IiI. esetben jun. hó
30-án d. e. 7 h. a községi bíkaház
nál lesz foganatosítva.

vasárnapján d. u.
községháza diszíermében

"
"

"
"

"
"
"

"

agner József
békéscsabai fesíőmúvész

i ' Ilit '
ünnepélyes megnyitása. Mindenki

tekintse meg. belépő-=-dij nincs.

Autóbusz

I Pünkösd
3 órakor a

Gyomáról indul:
4'30 perckor.
5~30

6'30
9·-

11'20
12'45
2·
6'
7'20

Bérautófuvarozó Vállalat Gyoma.
A május hó 15-én megváltozott vasuti menetrendhez az autó

busz menetrend a következő:

PLIBLIKACIÓ.
BohuS János tüzifa kereskedése

Gyoma, Deák Ferenc utca 1427. szám
alatt van, hol a legolcsóbb napi áron
kapható száraz, bükk, hasáb, vágott,
apritott tűzifa házhoz szállitva is. Ugyan
ott van Bocher Malicher cég bizományi
Gépraktára amelyre teljes bizalom
mal felhivom a nagyérdemű közönség
b. figyelmét, az összes mezőgazdasági

gépeinket és ezen árban készült ujdon
sági gépeket ugy,mint: 3-4 vasu tarló
hántó ekék, 2 vasu 70 kg. egy vasu
keretes 50 kg sulyu, 26 kg egyes eke
gerendejre tehető kétvasu eketest, 13
soros vetőgép és a jelenkor legujabb
rendszerű könnyü sulyu uj arató gép.
Összes gazdasági gépek jó alkatrészek
kel mindenrendű acél eke vasak. ]ac
ton aratógép alkatrészek. Prima fehér
amerikai manilla zsineg raktáron.
Ugyancsak a Sardoline összes gépola
jok gyári áron megrendelhetők. Gőz

motor, autó, traktor, henger és csap
ágykenő olajok, gépzsirok a legolcsób
tól a magas finomságukig. Kartelen
kivül a legolcsóbb napi áron. Hordó
vételnél 10 százalék engedménnyel. Ez
mintának megfelelően szállittatik, és
egy igás meg egy könnyü lókocsi meg
javitva, befestve eladó.

Eladó egy 3 szobás lakóház 400
négyszögöl udvarral, üzlet helyiségnek
is alkalmas. Az állomástól 5 percnyi
járásra. Megtekinthető a vásárszél 983
szám alatt.

Értesitem a nagyérdemü közönsé
get, hogyahantoskerti strandfűrd0nél

a tulsó partra hajóátjáratot létesiteti:em.
Korán reggeltől késő estig lehet átjár
ni. Józsi bácsi.

Lévay Lajos kistemplom uti háza
másvállalat miatt minden elfogadható
árért azonnali beköltözésre is kedvező

feltételek mellett sűrgősen eladó.

Száraz bűkhasáb, fűrészelt és ha
sogatott tűzifa és mész a legolcsóbb
napiárban, ugy kicsinyben mint nagy
ban csak Lévay Lajos Horthy Miklós
uti üzletében szerezhető be.

Elsőrangu száraz háziszappan,
kilónként egy pengőért kapható Gábor
Gyula hentesnél, Gyoma, Horthy Mik
lós ut.

GYOMAI uJsAG

\

Halálozások. Kocziha And,
rás gyomai fényképész, az
itteni társadalom rokonszenves
tagja, mult vasárnap agyvér·
zésben elhunyt. Temetése álta-
lános részvét mellett ment
végbe. - E hó 4-én elhalt
Munkácsi Albertné 20 éves
fiatal asszony. Férjén kivül kis
árvája és nagyszám u rokonság
gyászolja. Temetése madélután
2 órakor lesz az endrődi uti
temetöben,

Elrontott gyomor, bélzava'
rók, émelygés, kellemetlen száj
iz, homlokfejfájás, láz, székszo
rulás, hányás vagy hasmenés
eseteinél már egy pohár termé...
szetes ferenc József keserüviz
gyorsan, biztosan és kelleme
sen hat. A gyakorlati orvostu...
domány igazolja, hogy a
Ferenc József viz hClszná
lata a sok evés és ivás káros
következményeinél igazi jóté
teménynek bizonyul. Kapható
gyógyszertárakban, drogériák
ban és füszerüzletekben.

Az endrődi Korona-mozgó
ban junius 5-én, pünkösd va
sárnapján nagy világattrakczió:
"Az acélember" 1O, felvonásos
dráma kerül szinre.' Az acél
tröszt küzködő embereinek
tragédiái pereg'nek le a néző

előtt. -, Utánna "Kutyakomé
dia" kacagtató vigjáték' és
"Hiradók". Kezdete 7 és 9'
órakor, zenével.

Helyreigazitás.Lapunk mult
számában azt irtuk, hogy Oláh
Pál a vonat elé vetette· magát.
E hirünket készséggel helyre;
igazítjuk akként, hogy nem
Oláh Pál, hanem Oláh István
kereste a halált a vonat kere...
kei alatt.

A szegedi Református Egy
házi Énekkar zász!óavató nagy
ünnepsége Pünkösd első nap
ján délután;) órakor lesz, me;
Iyen az Isteni tiszteleti szent
szolgálatot Harsányi Pál espe
res végezi.

Lelkész beiktatás. Szentesen
az ottani evengélikus gyüleke
zet mult héten iktatta be paro
chiájába BottyánszkyJánost az
uj lelkipásztort. A beiktatási
processust Söguly Járíos, a
csanád,csongrádi egyházme·
gye esperese, végezte.
Az ÁllattenyésztőkLapja igen

szép kiállitásban és számos
képpel jelenik meg, akik a fo
lyó évi julius hó 1-én kezdődő

n. félévre előfizetnek, az ápri
lis 1Aől megjelent lapszámo;
kat és az év végén kiadandó
ÁLLATTENYÉSZTÖK NAP,
TÁRÁT díjtalanul megkapják.
Az Állattenyésztők Lapja erő'"

fizetési dija 1. évre 20 pengő,

fél évre 10 pengő, negyed
évre 6 pengő. Megrendelhető :
az ÁllattenyésztőkLapja kiadó
hivatalimáI, Budapest V.
Béla u. 8.

1972. ' junius 5

.....s·OW"'c" .. J

értékü részvények lejegyzési határideje
f. évi junius hó lO-én lejár.

Ezeket azon figyelmeztetéssel hozzuk
t. részvényeseink tudomására, hogy
fenti határideig a részükre biztositott
kedvezményes áru részvényeket leje
gyezni eine. mulasszák: mert miként
a minden egyes részvényesünknek kű

lön kikézbesitett felhivásunkban is tu
domásukra hoztuk, akik részvényeik
kiegészitésére az utolsó alkalmak el
mulasztják, az .általuk esetleg le nem
jegyzett részvényeket a már eddig is
jelentkezett tuljegyzők és uj, eddig
nem részvényesek között fogjuk felosz-
tani.

A FEKETE

BORITÓ SZALAGOKAT.
JUTALOM KIOSZTÁS

JULIUS 15.

Az igazgatóság.

•••ÜnnepLIstentiszteletek. A re-
formátus templomban jun. 5-én
d. e. fél .9 órakor prédikál
Harsányi. Pál esperes, agendá
zik Répás Pál lelkész. Jun. 6-án
d. (? fél 9ó. predikál a legá
tus. Az· ágostai evangelikus
templomban vasárnap délelőtt

9 órakor magyar, hétfőn d. e.
német nyelvü Istentiszleietettart
feilerErnőlelkész. A róm. kath.
templomban mindkét ünnep
napon reggel 9 órakor Isten
tisztelet evangélium magyará-

'zattal, tartja Csernay Géza
plebános. d. u.;:; órakor Iytánia.

Anyák. napja. Meg'hato ün
nepséget rendezett iunius l-én
a gyomai áll. polgári iskola
vöröskereszt csoportja Az édes
anya önzetlen, igaz szeretetét
ünnepelte és dicsőítette a sok
gyermek. A nap jelentőségét

Palotás István l. ref. hittanár
méltatía oly meggyőző szónO
ki hévv~[,' erővel és melegség
gel, hog'y az édes anyai sze
retet gondolata könnyeket
csalt ki a jelenlevő nagyszámu
szülő szeméből. Megható volt
a sok kedves szavalat, mely
kizárólag az anyákról szólott.

'Nem mindennapi volt az a
kedves. meglepetés amikor a
sok jó gyermek viragesőt szórt
és az önmaga által készitett
kézimunkával kedveskedett a
drágajó anyáknak. Hreblay ta-
nár, az orsz. vör. ker. meg...
bizoftja rendezte a kedves
ümlepet. Az önkéntes adomá
nyokból (19.14 P.) mentőszek-

rényt szerelnek föl.
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Megrendelem 5 havi részletre a!

....................................... cimű ~
lapban hirdetett h II !ji li!: !
könyvet. Az első 4 pen- i
gős :é~zletef a bér:n~nf~-.~
slfésl es csomagolasI d1]-!
jal kérem a küldeménynél l

ufánvetelezni. ~
~',

, ~... varos ~

......... ufca sz. ti
Név............ ~ I
~o~I~I~~~~~·::192i'.·.·.·.·.·...·..· ~ l
..... hó napján. !!

II-I

Vágja ki,

töltse ki,

küldje be

5

50
pengő bolti ár helyett

20
pengőért szállitunk

PaUa.dis kön:yvosdály . :
Buda.pc§t, V.,

Alkotmnánv~u..4.

havi 4 pengős részletre

20
pompás könyvet

T.

a 1a n ti rendelöia.poi
és postafordultával meg
kapja a 20 kötet könyvet
- Bérmentesitésért és cso
magolásért 1 pengőt szá-

mítunk.

amelyek nem hiányozhatnak
művelt magyar családok

könyvtárából :

Nagyráii Ádám Erzsi: Aranyhid.
Regény. 141 gldal.

Barta Lajos: Osvény. Szinmű 5
fclvonásban. 131 oldal.

Barta Lajos: Az elsülyedt világ.
Elbeszélések. 161 oldal.

Bazin: Donatienne. 130 oldal.
Dánielné Lengyel Laura: Az Ad
lersfeldi Szent Ágnes. Regény. 125 o.
Daudet: Jack. Regény. 447 oldal.
Farkas Imre: Szent tavasz. Elbe~

szélések. Szidarabok. 135 oldal.
Farkar Imre: Melódia. Uj versek.

90 oldal.
Hajó Sándor: Az ötvenéves férfi.

3 ~elvonásos tragikomédia. 121 ó.
Harsányi Zsolt: A féltékeny költő.

Kuplék, dalok, sanzonok. 142 o.
Jargensen Iános Dánia nagyasz

szonya. Regény. 180 oldal.
Kaffka Margit: Csendes válságok.

Elbeszélések. 352 oldal.
Karinthy Frigyes: Ne bántsuk egy~

mást. Ujab!,} tréfák. 215 oldal.
Kossuth Lajos levelei egy fiatal

leányhoz. 208 oldal.
I<osztolányi Dezső: A rossz orvos.

Regény. 108 oldal.
Liptai Imre: Kegyelmes uram!

Szinpadi komédia és más' jelc~

netek. 190 oldal.
Lovászy Károly: A szivem. Válo

gatott versek. 62. oldal.
Szederkényi Anna: Sorsok ha ta

lalkoznak. Regény. 160 oldal.
Szép Érnő: Régi kedvünk. r<róni~

kás versek. 225 oldal
Szomory Dezső: Il. Iózsef császár.

Szinmü. 110 oldal.

rtestület

si báCSim

Tiz
avi részletre

k

ip
u,ionnan felállitott tekepályáján

r t
a legn.agyobb kényeiemme:l berendezve megnyitottam. I

Jégbe hii.tött ii.dHő italok és hideg bii.ffé mindenkor rendel
kezésre áHnak.

Stiaszny János,
mázoló.

. A verseny kezdete délben l órakor. I. díj egy bárány, II.
dij egy üveg likőr, m. dij egy doboz Királycigaretta.

idényelőfizetőket elfogadof'c
A közönség szives pártfogását kéri, kiváló tisztelettel.

kerékpárok és varrógépek
DOJnokos n::tü§zt:'re~znél G:yonnán.

nagy kugliversenyt rendez.

~iíiii'~i~t.rri.'i1ff!1Tn1fíii~~~! A 48-as (alsórészi) kaszinó saját i
I 'uj pályájá ~i:
I pünkösd másodnapján, hétfőn d. u. 1. Ó. ~
~ ~

'1 gr rs yt dezi
I t-dij egy bárány, U-U{ dij 3 paiacl< bor, m~ik it
~ eg)f Uveg cognac. I'
~
~1.~R.ll••JIUJ~1@J!I'1!JIlWiM~.k

_-= ~__., ........_~_i'2'.o~ _numu.. "'U'Ii.~.-::I~ _I "é1y ",,'e"'''' "'"''0''' an. ,. kO,ön,'.,', hogy I
IBm:~~~~\,~Saló~aU~~~h~'~~~ l~k~(~O~ ~!'~'~:'~'~f'" I

ház.) helyeztem át.

További szives pártfogást kc'rve, vagyok J.:iváló tisztelettel

26 fillér.
4 "
4 •
4 "
4' .,
1

40 l>

6 P.

2 P.

1 liter édes !ej
1 " lefölözölt tej tagoknak

nem tagoknak
1 " iró tagoknak

nem lagoknak
1 • savó
1 " tejszin
1 klgL turó
1 " teavaj

SzerkesZ11ésért és kiadái'iiért

felelős ~

Gyoma és Vidéke
TEjSZÖVETKEZET ELADÁS!

- ::: ÁRAI:

WAGNER MARTON

Dékány Izidor c;:'::nya;~
tőxnester egy 12 -13 éves le- i
ány-gyel'xneket örökbe fogact ~'
Közelebbi felvl1ágosHást Vásár
utcaÍí lakásán ad. ~

Lapkiadó:

"H U N G JÁ R I A"

piro
vegyű.nl(. Ola'jo§-tól
Kövidinka. i§ ka~llbató
,~~

könyvll1I.yo:nndai :nniiiniézet.

Olcsón készit fényképe
ket Dávid Géza Endrő
dön. Igazoiványos Í{épe
ket gyorsan készit,

A liizeghal:nni J~atáEban.

341 magyar hold birtok, melyből

241 hold szántó a többi kapáló és
legelő a rajta lévő lakóházzal is-

; tálló és nagy magtárral eladó. eset~
" leg kisebb tételekben is. A vételár

több mint fele a fentálló kölcsön
álvállalásáva! rendezhetŐ. egyébb
fizetési feltételek igen kedvezőek,

6 év alatt is fizethető. Erdeklődők

forduljanak a Bácsi és TársaÍí ffl

Bankházhoz Gyomán. ;

c.;;r;;w; .. 7D"'S'"

ViVagner Mihá'Ily
i027. házszám.

E rovatban közlöttekért nem vállal
felelőséget a szerkesztőség.

József nevü ~iamért s\mm!féle fele
lőssécret·nem vallaIok, ezert figyelm ez
tetek'"mindenkit, hogy nevezet~ fiamna)(
ha hiteleznek, én érte semmIt sem fI
zetek ki.



7 oldal.

Gy«nna Endrődi ut 398c

Fiqyele:rn % Fiqyele:rn %
Mindenne:rnü

bognár-munkák
jutányos áru készitését, fatőrzsek fürészelését, va
lamint kubikos kordék készítését· vasalva is vál~

lalja, ugyszintén kapa és kaszanyejet viszont el~
adóknak is jutányosan készit

Podani JAno!ii
bog-nár

GYOMAI UJSÁG

15.20 gy. 13-06
15-57 gy. 14-13
20-15 gy. 2'15
20-51 gy. 3'18

A "gy' betüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

1927. junius 5.

CSOMAGOLÓ PAPIR
legolcsóbban kapható a HUNGARIA könyvnyom

dában, Petőfi-tér 2.

Bpestról indul
Gyomára érk.
Oyomáról indul
Bpestre érk.

, 'I', i .il,ill' , . 'Ii l' ' i 'l~ @~~tIH'ii"~m!~-ft~- C ' I' :IVállaIok villanyszereléseket I
il Sep eSre 'I ~arr~gép, keré~pár gramofon jav!:ások~t Iil es vegzem a nalam megszokoH es mar ,

I
"c • Y. Y', mindenki áHal isme!"! precíz pontosság~ ,

porosz darabos szen, tatai darabos szen es gat szotíd árak me11eU a leggyorsabban.

l
,tatai brikett, valamint retorta faszén állan-. '
, . dóan kapható 'Uj épitkezőknekkülön árengedmény.
, W.aaner1\AáríonFiaináIGyoma l, Kölcsönzök és eladok kerékpárokat, varró-

6 . gépeket részletfizetésre meglepően o!csén
~ Telefon 22. Telefon 22. - I ugy készpénz. mint rész!etfizetéseknéi is.

• IIITeljesen fe1esl:eges "Budapes-tre vagy bárhova
- u-taznia, ezen szükségleteit nálanl a lego!csóbban
- beszerezheli, - A nagyérdem.ü közönség jóindu-Vasuti menetrend: ~~:~s::~~~;:V:~~:I%sS~::::e:~:;~reSéStéS1neg-

. ~ DOMOK.OS ALBERT
. 1927. május hó 15-étől. ~ viUanyszerelö és Inűszerész,

BUDAPEST-GYOMA. - IIIIII~•••• 1I1I11!!l\••
6-25 9-45 gy. 13'35 17-20 gy. 20-40 W~ - , - - , ~

11-1 2 12'42 gy. 19_ 14 20-14 gy_ 2'05 !HIHiN:!HIlr6MlHlHKl~IIHHl~~~~~~lHiHil~liHiHIHMf'!IHHI~~~

O-32 5'34 S'57 gy. 16'52 gy. 14'04
5'- 11'10 11-50gy_ 19'45 gy. 19'20
GYOMA-BÉKÉSCSABA

Bcsabáról indul 23-15 4'30 S'13 gy.
Oyomáfa érk. 0-17 5'31 8-55 gy_
Oyomáról indui 11'22 6'46 12'43 gy_ 19'24
Bcsabára érk_ 12'18 7'59 15-21 gy_ 20'24

lj

. , A Bácsy és Társai Bankháza, Gyoma.
Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesüiettel Békéscsabán.

Telefon: 21. szá:lll. Telefon :21. §záDl..

I
I

Folyásit földbirtokra bármely nagy összegü tőkekamat törlesztése 35
eves hosszu kölcsönt félévi 4 és fél százalék. kamat Dlellett, teljes 100

százalékos kifizetéssel, tehát árfolyam levonás nélkül.

Váltókölcsönöket bekebelezés vagy kezesség rnellett, tetszés szerint 2)

vagy 6 havi lejárattal ezidőszerint évi· II 0j o lzanvlt mellett folyósít a Bankház,

Betétekre 11lelyek felmondás nélkül bármikor kivehetők ezidőszerint 8 %

évi kamatot fizet a BÁCSY és TÁRSAI BANKt-LÁ.ZA.

Érdeklődők forduljanak, OyolTlán q Bankházlloz, vagy dr. Christián Kál=
mán bank-:ügyész urhoz, Szeghalmon dr. Nyitrai József urhoz, Körösla=

dányban dr. Török Ödön ügyvéd urhoz.

I
l
I
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II. . évfolyam 24. SZál;}. Árra 16 fillér. Gyoma, 1927. junius 11.

p O L I T I K A 1-, T A R S A D A l M 1- É S K Ö Z G A Z D A S Á G, H E T I L A P

Előfizetési ára.k:
Negyedévre
Fél évre
Egész evre

1 pengő 80 fillér
3 pengő 40 fillér
6 pengő.

....,m

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G A R i AU könyvnyomda
ci 'J o m Cll, Petőfi-tér 2.

lapzárta P É N T IE K déli 12 óra.
Megjeienik minden vasárnap reggel.

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G AR I A" könyvnyomda
eimére kUldendő.

gyerIDe ,A: ~~lam és ~udapest~zé- Itozás köpetkeztében megvál

~e;o~aJos ta,:acs~ aggod~~ !tozott láfókörrel, felfrissült
eS_tetl, hogy u haborut ko- I erővel vegyék fel életük fo-
vető idők pusztitó zivafarai- nalát. .

nak egész nemzedékünket Budanest s7t:5kp ,{."., ' -
fi t " k' ! ' . . ]J -v <-.Sj ot af os

enyege o aros zatasaz mzly I t ' l. anacsa sa yos milliárdokat
r oh a m os a n jelentkeZJzek. Ik" tt hol arra oO"y a- al -It' l' 't
Ezért egészségügyi, nevelési, ..' . ö ~ II ap al

és szociális szemponból egy- es ,g~ongesz~rvezetü gyerme-
aránt kiváló fontosságIlnak IleeKel az egeszségnek és az
tartották, hogya város sze- . országnak visszaadja, de
génysorsu és egészségi álla- nem tudja megoldani a ker
pataknál jog~~ r~~szorl!ló dési az ország földbirtoko-
gyermekek Jaemenesscnek sal"n n ;, l-C'S-Z'VPvo" s-z'v "k "f, , t~U~ ,(. _ ~ e nel U,"

mefZszokott kömyeZ2tfikből lr '"/ /.
,~, k' t í 1'- , 'r' ila! a 'janak a birtokosok

es even In lega aóo nenany ,. '
héten keresztül élvezzék a .gazlilak gyermekekeí a nyár
napsütést, a jólevegőf, a sza- folyamán, hisz egy-egy birtok
bad mozgást, a természet alka!mazottainá! egész ész
szépségeit: megismerkedjenek revétlenül elhelyezhetők: erő

a falunak a várostól . eltérő sitsék ezeket a gyermekeket
viszonyaival és hazatérve, a testben lélekben, mert a jövő

hely- levegő- és kÖl7lyezet- megfogja mutatni, hogy csak
változás következtében suly- igy tud majd az ország
ban meggyarapódva, lelkileg és annak népe nagy felada
megerősödve, a környezetvál- tának eleget tenni.

fiatal, erőtől duzzadó nép lak~

ja, a filmek, a magyar nép
eg-yedüli rokonai egész Euró~

pában. Mellette a másik ön~

állóvá lejt köztársaság: Eszt~

ország. olyanforma területen
mint a Duna-Tisza köze, más
félmillió lakossa!. fővárosa

Reval. Lettország is köztársa~

ság" Területe és lakossainák
száma lz e v é s s e l na~

gyobb, mint EsztorszáR'é.
Litvániának fővárosa él r~gi
Kovnó, Kaunas néven. A lit~

vánok száma 2 és fél millió.
terüiete azonban kisebb,. mint
Lettországé. Ez él köztársaság
ig-ényt tart azonban még a
lengyel uralom alalt álló ViJ~

nára és környékére is.

Az ujonnan keletkezett sze
gélyállamok között a legna,.,
gyobb Lengyelország. Na~

lom széthullt, még azzal sem
igen vag·yunk tisztában, hog-y
micsocla ui államok ke]etkez~

, tek a területén .

Épen ezért talán nem lesz
fel,zsleg-es, ha olvasáinkkal
megismertetjük él reglorosz
birodalom helyét eJfoglaló uj
államokat.

A nagyhatalmak, hogy ilyen
módon is elzárják magukat a
mai Oroszország/ól, előseg'i

telték azoknak a népeknek

önálló állammá való alakulá
sát, amelyek az európai ál
lamok és él tulajdonképeni

I Oroszország- között vi'Hlnak.
19-y lel! önnálló köztársaság
Finnország, Nagymagyaror~

szágévai egyenlő nagysaga
területen. Lakóinak száma ő

és fél millió, fővárosa Helsin~

ki. Nag-y kuliurával rendelkező,

ért.
zalék pedig mindenféle beteg

ségtől sujtott. A többi pedig

vézna, satnya, mindenféle

betegségre hajlamos, kik fel

nőtt korukban sem fognak

azzal a testi és lelki erővel

rendelkezni, amelyre az élet

küzdelemben minden ember
nek szüksége van. Ezen szo
moru statisztikának borzasz
tó következményeit csak az
tudja megérteni, aki körül
tekintegy-egy iskolában, ahol
a háboru előtt legnagyobb
részt· egészséges, mozgékony
és jól fejlett gyermekeket lá
tott és ahol ma sovány, sá
padt, vézna gyermekaicok
merednek elénk. Szemeinkből

hiányzik a tűz, az élet: bá
gyadt kistesfük ugyszólván
összeroskad az is iskola által
eléjük állitott feladatok alatt.

zsikok milHóinak keserves

élete. örökös rettegés e s kép~

zelemnkben Oroszország min

dig- valami végtelen nagyot,

valami misztikus dolgokat je~

lenteft.
A világháboru után nem so

kat változhatott szemünkben

ebből a szempontból Orosz~

ország. A rejtelem, a titokza

tosság CSak nőtt. Ismeretlen

óriás, kiterítve az ismert világ

egy mérhetetlen darabján. Ré~

gen legalább azt tudjuk, hogy

Oroszország több mint száz

.millió emberét, 10-20 millió
. éles s7uronyt egyetleneg-y em

ben képviseli; a "cár atyuska"
életnek és ,halálnak korlátlan
ura a végtelen hómezőkön.

Miota ez a rengeteg biroda~

A nlai Oroszország.

A most letűnt mozgalmas
kor nemcsak az ország terü
letének megcsonkitásávalnyo-.

.moritott meg bennünket, ha
nem vagyoni/ag tönkretette
az ország lakosságának leg
nagyobb részét és a most
fejlődő generációnak testét,
lelkét plIsztitotta el.

Minden magyar emberben
él a remeny, hogy . szorgal
mas mzmkávalNagy-lVIagyar
országoi u/ból meg fogjuk

vagyonunkat
visszaszerezziik, de annál
nagyobb gondot kell fordi
tanunk az ország jövőjére:

a gyermekre. Nagyon elszo
moritó képet mutat a székes
fővárosi iskolaorvosok két
félévi jelentése. Budapest szé
kesfőváros iskoláiba járó
gyennekel: ahg 4 százaléka
egészséges! a lobbi 96 szá-

.Az dmL11/ napokbun tele vol
tak az ujs3frok Ang·lia és
Oroszország· komol'l' konfljk~

tusáról szóló hírekkel. Érdek~

lőclésünk ismét nagy figyelem
mct fordult él világ térképének
nagy ismeretlen foljja: Orosz
ország felé.

Réfren is; a vilégháboru előlt,

nagy rejtelem, mély íitokza~

losság volt él· "minden oro~

szok cárjának birodalma" előt

liin!c Ha rágondolJunk, eszünk
be .iutoltak a határon össze
eskűvőkre, anarchistákra !e~

selkec1ő rendőrkémek, a hét-
. számra tartó vonatjáratok, Szi

béria végtelen hómezői, az·
ólornbányák borzalmai, I1lU-
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Rejtelem.
Kicsi gyermek koromban

hallottam valamit a hatalmas
kinai birodalom ról. A menny
császárjáról, 400 millió em""
bertömegről, mérhetetlen terü...
!etekről, égígérő hegyláncok
ról, a birodalmat szegélyező

kinai falról s sok hasonló do
logról, ami a gyermeki fantá'"
ziát képes megragadni. Kép...
zeletemnek szárnyai nőttek,

benépesitettem ezt a titokzatos
vidéket fantasztikus élőlények

kel, kigondoltam csudás és
hihetetlen történeteket s ebé ...
dek és vacsorák után végnél ...
küli meséket kezdtem monda...
ni a kínai császár viselt ~ol

gairól, mindaddig, amig édes""
apám rám nem szólt, hogy
elég' is lenne már a zöldsé...
gekből.

'Sokszor szinte felnevetek,
amikor észreveszem, hogy
napjainkban a felnőttek olyan
féleképen kezelik Kinát, mint
én ezelőtt huszennyihány esz...
tendőveI. Röpiratokat olvasunk
a sárga veszedelemről, ame
lyekben benne van a gyerme...
ki lélek minden csudálkozó
rettegése a 400 milliós ember-

gyobb területen fekszik, mint
Nagymagyarország. Lakóinak
száma közel 30 millió. fővá'

rosa Varsó. Uj és hatalmas
tényező lehetne a világpoliii...
kában, ha a régi lengyel átok,
- a pártoskodás, - és "ba
rátainak" kizsákmányoló tö'
rekvése meg nem bénitaná.

Oroszország testéről sza...
kadt le B'esszarábia is, ame~

lyet most Románia tart meg'
szállva.

Ezeknek a szegélyáilamok~

nak a háta mögött, szinte tel...
jesen elzárva a külvilágtól,
éli a maga rejtelmes életét az
uj bolseviki köztársaság: Szov
jetoroszország. Teljes neve:
Szociális Szovjet Köztársasá...
gok Uniója. Négy állam szö...
vetkezéséből keletkezett: az
orosz, az ukrán, a fehérorosz

tömeggel szemben. Fantasz'"
tikus politikai kombinációk
jelennek meg komoly ujságok
hasábjain Kinával kapcsolat...
ban. Feng-ju-sziang, Csang
cso...lin és sok más fur...Csa...
Bá-Csi viselt dolgainak oknyo
mozásába, azt hiszem, sok
kemény koponya megpuhul,
hatna, ha a róluk szóló ujság-
hirek közt ki akarna igazodni.
És ha valami izgató, rémes,
exotikus regény jelenik meg,
a titokzatos hatalommal felm...
házott, ördögi erővel rendel...
kező, félelmet és rettegést éb
resztő hősnek tiz eset közül
kilencben kinaiak, vagy leg...
alább is japánnak kell lenni.

Hát nem csudá.latos ez? S
ha izgat is bennünket az an'
gol-orosz konfliktus, ha ag...
gódva gondolunk is az ame...
rikai gazdasági imperiálizmus
ra, ha csudálkozva figyeljük is
az olasz fascizmus alkotásait,
- képzeletünket egyik sem
ragadja meg annyira, mint
Kina. Néha meghökkenve ve.....
szem észre, hogy nagyon ko'
moly emberek ajkáról valami
misztikus áhitattal hangzik a
neve: Kina. PróbáIjuk csak él.

és a transzkaukázusi Szoci
ális föderativ Köztársaságból.
A négy állam székhelye:
Moszkva, Charkov, Minszk
és Tiflisz.

A négy állam között a leg
nagyobb az orosz Szociális
Föderativ Köztársaság, amely
nek területe hatvanszor olyan
nagy, mint a régi Magyaror...
szágé, lakosainak a száma
pedig közel 100 millió. Ter
mészetesen ez a roppant te'"
rület fel van osztva kisebb ré
szekre. Van benne 11 kor-
mányzóság, 10 autonom köz,
társaság, 9 autonom kerület
és 2 ugynevezett kommuna
(munkaközösség).

Az ukrán Szociális Szovjet
Köztársaság már alig nagyobb,

.mint Nagymagyarország volt,
de lakosainak száma 26 mil,

lelkünkbe nézni s megfigyelni'
hogy miféle gondolatok kaW
csolódnak bennünk Kinához.
Nevetni fogunk: annyi titokza
tos és rejtelmes dolgot fogunk
találni.

De nem elszigetelt jelenség

ez. A hanyatló korok miszti
cizmusa mind jobban és job,
ban kezdi a lelkeket hatalmá'
ba keriteni. A csudadoktorok
nak, delejes asszonyoknak
soha olyan jól nem ment, mint
ma. Hipnotizőrök, illuziónis,
ták, a szuggesztió mesterei
közérdeklődés tárgyai. Uj val
lásalapilók, uj filozófiai rend...
szerek keletkeznek. Krisna,
mutri, Gandhi, Rabindranath
extázisba meritik a hivők se'
regél. Terjed a lélekvándorlás
hite. Szellemidéző társaságok
vaskos kötetekben ismertetik
tanaikat. Kis városokban, fa,
lukban orvosok vallomása
szerint százaval keresik az
emberek a morfium titokzatos
gyönyörüségeil. Örökéletet
igér Bicsérdy, megfiatalodást
Voronoff. A világbéke és él.

lió. Ez a legsürübben lakott,
leggazdagabh része az orosz
köztársaságnak, 12 kormány'
zóságra van felosztva.

A fehérorosz Szociális Szov
jetköztársasbg- olyan nagy,
mint Csonkamag-yarország;
területén, hat kormányzóság...

.ban, négy millió ember él.
A transzkaukázusi Köztársa·

ság felényi, mint Nagymagyar
ország volt, négy önnálló köz
társaság és két autonom ke'
rülettel, öt és fél millió la
kossal.

Amint látjuk, a reg-I nagy
egységes Oroszország apró
darabokra tördelőzött. A té·
vesen értelmezett önrendel
kezési jog alapján minden Ie...
hető és lehetetlen jogcimen
apró kis önálló államok ke'
letkeztek él nagy áIIamon be...

világköztársaság utópiáját h~j
szolják a nagy álmodók. Ma...
gányos utra hajtja az embert
a lelke Óceánon át, felhők
között, ködben, éjszakában.
A Marsból kilőtt titokzatos
vörös gömbök repülnel<az
égen, a világ végéről beszél':'
getnek. .

S lelkünkben tényleg él va, .
lamititokzatos borzongils ál",,:
landóan.

* **
Miért? Talán szeretjük ma-

gunkat visszaálmodni a gyer
mekkorba?

Tényleg: olyan jó is ma
gunkról a felelősséget rejtel,
mes hatalmakra -átháritani.
Olyan jó hinni, hogy semmi
nek sem mi magunk vagyunk
az okai, hanem a körülöHünk
élő titkos erők.

Megérjük, hogy visszajön
nek az ülympos istenei s nem
fogunk csudá.lkozni, ha az ut,
cákon őrjöngő flagellánsQ;~

seregével találkozunk.

* * *
Milyen mély az emberi lé,:

lek. Mélyebb, mint az összes
Óceánok együttvéve.

Iül. Természetes, hogy ezek
.nek a kis államoknak meg

vannak a saját önnálIó céljaik
és törekvéseik, amik bizony
sokszor összeütközésbe ke~

rülnek a nagy állam céiIaival.
S ebből az is természetesen
következik, hogya központi
vezetőség a sokszor. hangoz
tatott nagy egyenlőség- elvé

nek a hangoztatása mellett

csak nagy erőszakkal, néha
a legféktelenebb terorral ké·
pes ezt az óriási államszöve1
séget együt tartani. Ismerve az
emberi termé.szetet, nem kell
sokáig várni (1 teljes szél

hullásra.



Messinger Már Utóda It' n
3. oldal.

ro
GYOMAI UJSÁG1927. Junius 11

fa és épitési anyag telepei, cementárugyárai, gépraktárai

Gyoma,
Telefon 23.

Endrőd
Telefon 14.

Köröstarcsa
Telefon 7.

Nasici tanningyár és gőzfürész rt. szlavóniai, erdélyi és felsőmagyarországikeményfa termelésének egyedüU Jerak,ata.
Szállit bármily mennyiségben bármelyik vasutál10másra legolcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknak gőzölt bükkfát és tölgy parkettát, kedvező fizetési feltételek mellett.

lárdánk eme oszlopos tagja
megtalálva megélhetését, to
vábbra is egyik kiváló erőssé

ge maradjon a szépen fejlődő

g'yomai dalárdának.
Lindbergh kapitány csodá

latos repüIéséről vezércikkben
emlékezik meg a "Mindnyájunk
Lapja" legujabb száma. A tar
talmas és szép kiáIlitásu hejj~

lap, mely ezentul állandóan
galambszürke fedőlappal jele...
nik meg, Lázár István, Lőrincz
Miklós és Hamvas József no...
velláít, Szirt Ferenc, Bódás
János, ifj. Laky József és Bar
sy L. Irma verseit és Segesdy
László he/i levelét hozza a
Nemzeti Szinház felépitéséröl.
Foly/atódnak Bónyi Adorján
és PáIínkás Béla nagyszerü re
gényei s az érdekes Bohémia
rovaton .kivül, bő szemle ad
tárgyilagos kritikát szinházról,
moziról, zeBéről és uj köny:
vekről. Pompás kereszírejtvény
egésziti ki a "Mindnyájunk
Lapja" nagyszerü uj számáí,
mely 20 fillérért minden árus
nál és pályaudvaron kapható.

Áldott állapotban levő nők

és ifju anyák a természetes
Ferenc József keserüviz hasz...
nála ta által rendes gyomor- és
bélműködéstérnek el. Az ujabb
kori nőgyógyitás főképviselői

a F erene József vizet igen
sok esetben kipróbálfák és ki
vétel nélkül gyorsan, megbjz~

hatóan és fájdalomnélküi hap

tónak találták. Kapható gyógy
szertárakban, drogériákban és
füszerüzletekben.

Szinészvilág Gyomán. A De
ák Lőrincz kitűnő társulata
mindjobban becsempészi magát
a közönség kegyeibe. Valóban
nivós, kitünően rendezeJt elö:
adásait a legszélesebb körü
elismerés kiseri. A legkiválóbb
ujdonságok kerülnek szinre
kerekded, minden kritikát kiál
ló pompás előadásban. Egye/
len ellenség-e van a kiváló szi
nésztársaságnak: az időjárás.

A fo\ytomos esőzés, amely a
pavillonbajárástvégteleniil meg
neheziti, visszariasztja a kö...
zönséget az előadások Iátoga
íásától. Az érdem azonban min
denkor érdem marad és Deák
Lőrincz mindig büszke lehet cl

maga szinigazgatói, rendezői

és szinészíta!entumára éppugy,
mint egész íársulatára,

* *

Azt mondják: nem nehéz a
sánta kutyát utólérni . ..

Az ám! Ha az üldöző nem
sántább a kutyánál!

Azt mondják: minden ember
éljen meg a maga tudománya
után ...

Igen, de azt már nem mondják
meg, hogy miből?

Tüske Déni.

H I R E K
•••I s t e n t i s z t e l e t e k. A re-

formátus templomban jun. 12-én
d. e. fél 9 órakor prédikál
Répás Pál lelkész. Az ágostai
evangeIíkusíemplomban vasár
nap délelőtt 9 órakor német
nyelvü Is/entísz1ele1ettart Feiler
Ernőlelkész. A róm. kath. lemp

plombanreggel 9 órakor Isten~

tisztelet evangélium magyará-.
zattal, tartja Csernay Géza
plebános. d. ll. 3 órakor lytá nia.

A gyomai. református és

evangelikus elcrni iskolák nö~

vendékei részére a taniestüJ et
íegnap rendezte a szokásos
juniális!. A ligetben sereglett
össze a vidám gyerme-kcsapat
és a szülők ugy, hogy ritkán
olyan népes a liget, mint teg....
nap volt. Gyermekek és na
gyok egy kedves délután em;
lékével tértek haza.

A gyomai dalárdát azon ve
szély fenyegette, hogy eg'yik
nélkülözhetetlen tagját elveszti
Szabó jmle tenoristának cl

községből való íávozásával.
A7 ügy azonban kedvezö
megoldást nyert, amennyiben
a gyomai dalkedvelők és dala
pártolók a tenoristát önálló
ságra segilették és tegnap
cípészmühelyt allitottak fel nep

ki. Mint Mészáros Lajos volt
első segédje bizonyára mcg~

fogja állni önállóság·ában is a
helyét és mos/ már a nagy;
közönségen mulik, hogy da:

* *

Azt mondják...
Azt mondják: a vadőrök arra

valók, hogy a vadakat lőijék ...
Ez nem egészen fedi a valósá

got, mert Gyomán van olyan
hely, ahol a vadőr szelid libákra
lövöldöz. És ami a legérdekesebb,
ilyenkor nem is lő bakot...

Évzáróvizsgák ideje.
A gyomai ref. egyház isko

laszéke az 199.6-27 tanévet
befejező vizsgák idejét és sor...
rendjét a következőképen ál...
lapitotta meg:

Junius hó 19-én (vasárnap)
déluíán 2 órakor él központi
fiuisk. l-ső oszt. Tanitó: Sző

ke Ferenc.
Jun. 20-án (hétfő) d. e. 8

órakor a közp. isk. 14. ve
gyes oszt. _Tanitó: Hajdu Bé;
la. Délután 2 órakor az V-ik
vegyes oszt. Tanitó : Domo....
kos János.

Jun. 21-én (ked ci) d. e. 8
órakor a közp. isk. IV-ik ve;
g'yes oszt. Tanító: Faragó
Károly. Délután fél 2 órakor
a lll-ik oszt. Tanító: Varga
Kálmán és fél 4 órakor a
Csapó-féle ·leányiskola lll-ik
oszt. Taniló: Osapayné Dezső

Julia.
Jun. 22-én (szerda) d. e. 8

órakor a felsőrészi fiuiskola
I. vegyes osztá.lya. Tanitó :
Nagy Győzö. és d. e. 10 óra
kor a fegyverneki leányiskola
L oszt Tanító: Faragóné Bu
day Ilona. Délután fél 2 óraa

kor a felsőrészi leányiskola
II ...ik vegyes osztálya. Tanító:
Oláh István. fél 4 órakor a
Gaál-féle leányiskola ll...ik ve p

gyes oszt. Tanító: Varga Pál.

Junius hó 18-án reggel 7
órakor az összes növendékek
évzáró i'stentíszteleten vesznek
részt.

jun. 30-án értesitŐ könyvek
kiosztása.

Jun. 30;án és iul. 1, 2, 3
napjain a jövő, 1927-28 tan;
évre leendő beiratkozások
tartatnak meg. Szept. hó 1, 2,
3 napjain pótbeiratkozások
lesznek. Évmegnyitó istentisz~

telet szept. 5-én. Ugyanakkor
veszi kezdeíét a tanitás.

ReiorIn. iskolaszék.

sitja. Ez pedig nem csupán a
költészet, mind sokan hiszik
azt, hanem a fest.észet, zene,
szobrászat is, melyek mind...
egyike elegendő nemes kifejp
lődésében egy nemzet halhap

tatlanságát bizíositani.
Hrebla:y.

A képkiállitás
jelentősége.

Pünkösd ünnepén magas el
vezetben volt· része annak,
aki szereti a szépet, s vett
annyi fáradságot, .hogy a hirp

detett Wagner József festőmü

vész képkiállítását megtekin p

tette.
A müvész kiváló értékeiről,

stílusának jellegzetességeiről

a mult számunkban már szó
volt. Ehhez még annyit füzünk
hozzá, hogy ami szemszögp

letünkből alakitotí megállapi··
tást a müvész zsenialitása az
elrag'adó alkoíásaival messzi;
re tuiszá.rnyalta. Mi gyönyörp

köd/ünk, élveztünk, izlésünk
finomult.

Szóljunk most a szemlelő

közönségTőL Mindenekelőtt

cgy örvendetes tényt kell meg;
áliapitanunk. nevezetesen azt,
hogy az alföldi népünk megp

értette fl mai történelmi nap
jaink inlöszózatát: érdeklődik

a kuf/ura. a müvészetek iránt,
mert a földművelő népünk oly
tömegesen jelent meg a kiállitá
son, hogy az meglepő és párat
lan volt. A nL1sik örvendetes
m:g-[illcpiiásunk az érdeklő;

dől, szcmlélés,'::rcvonatkozik.
A g-azda közönség valósággal
elmélyedve. egyazon képhez
többször visszatérve, külön;
L)')lü távlatból visszatérve,
ki.ilönbö;él) távlatbóJ vizsgálta,

. élvcz1c a f·zs/ményeket, keres p

vc bennök azt, ami közös az
ő lelkével.

Hiszem, hogy azí meg' is
találta, mert a drága magyar
rózsa minden szinpompája
és gyönyörüsége a magyar
égboltozat ragyogó kacagása
és félelmejes borongása mind
megelevenül! Wagner vásznain.

E két meglepetésnek örült
maga a müvész, mert célja és
törekvése ez volt, de még' in....
kább örül a mi lelkűnk, mert
bizonyos, hogy saját magunk
nemzeti erejét, mely százado;
kon keresztül folytonos élet~

halál-harcpan áll léteért, mina
denek fölölt és erősebben a
megnyert csatáknál, esküvel
pecsételt mentólevelénél az
ingatag politikának, esztétíkai
müvelődésünk gyarapodása bizto-
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yilttér II

T. Mészáros Aranka, junius hó 15-én I
kezdi meg I

Az igazgatóság.

Részvényjegyzési
felhivás !

Tanit: babi, szobor, felnőtt csobor
és tanítja az összes modern tánco
kat. Beiratkozni az Uri Kaszinóba

lehet d. u. 5 órától 7-ig. _~

tá II ctan itását·,

Nyilatkozat.

Alulirott Harmati Jánosné
tudatom, hogy vagyonunkat
mindkét részről elrendeztük
gyermekeink között, minek
folytán idős Harmati Jánosnak
semmi hitelét és kölcsönét
sem anya sem gyermekei el
nem ismerik.

Harmati Jánosné.
, Petőfiuíca 796. sz.

Ezen rovatban közöltekért nem vál
laI felelősséget a szerkesztőség.,

Az Endrődi Kereskedelmi r. t. f. évi

április hó 4-én tartott rendes közgyü

lésének határozatából kifolyólag felhiv

juk igen tisztelt részvényeseink figyel

mét azon körülményre, miszerint az uj

kibocsátásu 1500 drb. 30 pengő név

értékü részvények lejegyzési határideje

f. évi junius hó lO-én lejár.
Ezeket azon figyelmeztetéssel hozzuk

t. részvényeseink tudomására, hogy
fenti határideig a részükre biztositott
kedvezményes áru Tészvényeket leje
gyezni eIne mulasszák: mert miként
a minden egyes részvényesünknek kü
lön kikézbesitett felhivásunkban is tu
domásukra hoztuk, akik 'részvényeik

I
kiegészitésére az utolsó alkalmak el
mulasztják, az általuk esetleg le nem'~

jegyzett részvényeket a már eddig is
jelentkezett tuljegyzők és uj, eddig
nem részvényesek között fogjuk feIosz
taní.

Mély tisztelettel értesitem a n. é. közönséget, hogy ~I
épület és butormázoió műhelyemet

(volt Herter cukrász-féle I

I
~

Stiaszny János ~
lnázoló~ j

I Baross u. 462. szám alól a Horthy Miklós utca
ház.) helyeztem át.

További szives pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztelettel

Fásitásról való cikkük juttatja eszem
be' a következőket. Olvasom egyik köz
gazdasági lapban, hogy egy vaggon
dióbél ára 700 millió korona, Elképze
lem, ha a Nagy Magyar Alföldnek
csak 100 km-es hosszuságu köves utja
volna két oldal felől diófával beárnya:
sitva, milyen hasznot hozna az. Mond
juk, hogy minden 15 ill-re volna egy
diófa. 100 m-en 7 fa, 100 km-en 7000
fa. Két oldalon 14,000 fa. Egy fa ad
kb. 15 kg diót, 14,000 fa ad 21 vaggon
diót. Egy vaggon dió ára (héjjastul)
200 millió korona, 21 vaggon ára 4200
millió korona. KiteIne belőle az ut örö
kös jó karban tartása. Micsoda utalap
lenne ez l Azonfelül a diófa is hasznos
butor és szerszámfa. - Hogy aztán
milyen kivitele lenne a dolognak, nem
tudom. Tény az, hogy csőszt kellene
tartani, aki a gyümölcsre felvigyázna.
De maguk az utkaparók is szivesen
vigyáznak, ha egy kissé megtoldják a
fizetésüket. Na meg a közönség is
hozzászokik annyira, mint a nyugati
országokban, hogy bizony ami a másé,
annak nenyulj hozzám a neve. Minden
esetre hasznos dolog gyünölcsfával be
ültetni az ut szegélyét, akár dió, akár
szilva vagy egyéb is, az hasznosabb,
mint az akáda. De még szebb is,
képzeljük el, micsoda fenséges látványt
nyujt almafával kilomérerekre beültetett
ut szegély, mikor a fa tavaszi pompá
jában virágzik.

Közgazdaság.
A fásitás haszna.

Gyoma fényképfelvételben.

Egy fővárosi fényképész re~

mek felvételeket csinált a Kö~

rösön tul ról Gyoma község

nevezetesebb és szebb rész...

leteiről. Igy a katholikus temp.:

lom belseje és külseje, az uri

kaszinó, a községháza, árva'"

ház, a reL templnm, az end:

rődi illetve Horthy ut egy szép

részlete van megörökítve ké.:

pes levelezőlapokon. Ezek a

levelezőlapok kizárólag a do
hánynagylőzqdében (Piac-Jél')
kaphatók előnyös áron.

épitését is. Csak öszinte örö;
münknek adhatunk kifejezési
ilyen érlesülésünre, mert él fej
lőc:lésben csak az élni akarás
kikelő csiráját és a nemzeti
fcllámadás bizonyos zálogát
látjuk.
Csendőr altiszti iskola Bé

késen. Amint értesülünk Bé.,.
késcn uj csendőr altiszti iskola
épül. A rég'j Állami Kosárfonó
Iskola épiiletetéí használják
fel erre a célra, melyet átala~

kítanak egy ni0dern uj épü:
letté s. esben helyezik el az ui
iskolát. Ez alkalommal nem
mulaszthatjuk el, hogy kifeje:
zésre ne juttassuk örömünket
a csendőrség történetében ez
ujabb örvendetes fejlődés felett,
épen most, amikor jubileurilOt
ül cz üdvös és nehéz fcladatát
lelkiismcretc:sen betöltő szerv.

Az eí1dxődi Koronamozgó
ban c hó 12-én, vasárnap szin:
re kerül "A fekete ang'yal"
világ'attrakció 8 felvonásban,
mely a világháboru viharában
játszódik le. Utánna "Buster
és a nő" vígjáték és "Hiradók"
Kezdete 7 és 9 órakor, zenc d

kiséreitel.
Gyiijtésekkel való visszaélés.

A hatóság'nak tudomásá.ra ju:
tott, hog'y egyes vállalkozók,
ügynökők, sőt az állami ren'"
dőrség terüle1éhez tartozó
egyének is az állami rendőr.:

ség intézményénre, avagy ma.,.
g'asabb rangu rendőrtisztvise:

selőkre való hivatkozás mellett,
különféle cimeken házról-ház:
ra járva gyüjtéseket esz!zözö]=
nek. így szaklapokra, könyvek:
re és egyéb sajtótermékekre
előfizetéseket, jóléti intézmé:
nyekre adományokat gyüjtenck,
szinházi és eg'yéb előadásokra,

hang'versenyekre jegvekeí áru
sitanak stb. Ezek a gyüjlések
és elárusitások rendszerini
olyan erőszakos módon tör,~

ténnek, hogy a tájékoz('ltlan
közönség abban a téves hit.,.
ben, hogy közérdekűcélt szol
gáI, vagy hogya testület iránJi
előzéke'nységet fanusit, való.,.
ságg'al erkölcsi kényszer hatá
sa alaH adakozik, vagy vásá:
1'01. Figyelmezteti ezért a ha:
tóság a közönséget, hog'y az
ilyenféle kisérleteket utasitsa
vissza s az illető egyének ellen
a feljelentést tegye megy.

Minden, a GYOMAI UJSÁG-ba!1
közölt publikáció éli községházáJn
is kihirdettetik annyiszor, ahány
szor a publikáció közöitetik.

Két gyermek beszélget
Juci és Ferkó leteszik a ka:

rikáí, amelyet együtt hajtot/ak
a ligei napfényes utjain.

- Uj nevelőnőt kaptunk 
ujságolja Juci. - l'ia hallanád,
milyen szép meséket tud!

- Lehet, dc a legszebb a
világon még'is csak a Kis:
anyflIl1 !

- Azt a nevelőnő, még' nem
mesélte cl. De majd megkérem
rá,

- Hiába kéred, ezt ő nem
tudja. Ez a g'yönyoru mese a
"Tünclérvásá:r"~ban van, amely~
ben minden héten a leg'szebb
meséket és képeket találom.
Kérj egy mutatványszámot a
"Tündérvásár" kiadóhivatalá~

tól, (Budapest, V. Aka.démia-u.
10.) és te is meg fogod ren
delni. ..

A távbeszélő előfizetők név
sora juliusban jelenik meg a
m. kir. posta hivatalos kiadá
sában. A névsor administra
tóját a "M. Kir. posta hirdető

irodája (( intézi. Az interurban
névsorok nem országos kia:
dásként, hanem igazgat0sági
keriiJetenkénl jelennek meg. Öt
kerüld szerint 1, Postavezér:
igazgatóság, 2., debreceni; 3
pécsi 4, soproni és 5 szegedi
lll. kir. postaigazgaíóság kerü
lete szerint 5 f~izetben jelen:
nék mcg'. lvlinden előfizető dij
talanul kapja meg a kerülete
beli névsort annyi példányban,
ahány fő vezetéke van. Mellék
állomások után, dijtalan név~

sor nem jár. Kivánatos azért,
hogy ki más kerüleibeli név.:
sort óhajt beszerezni, már
most jelentse irásban távbe.:
szélő központjának. Hirdetések
feladását szintég kivánatos
azonnal megejteni.

Épül a vidék. A nagy világ
égésben megállott mindenféle
fejlődést lázas ig'yekezette1
az egyes községek. 19y Me
zőtur városa, amint tudósitónk
jelenti diszes és monumentális
városházát épit, valamint elha
tározta egy kórháznak él fel.:

Ban háza
(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel, Békéscsaba.)

Igazgaiók:BAcsy GÉZAl KOVÁCS LAJOS föpostamester, VASS GÁBOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KÁLMÁN
Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában va.ló fizetéseket, gyorsa.n és előnyösen eszközöl.

Váltókölesönöket 4 és 6 havi lejá.rattal a ~egoh:sóbb kamat mellett, bármely. nagy összegig folyósH.
Tőkekamattörlesztéses, jelzálog földköIcsönöke1 félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-esárfolyamon,
Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, IS % kamatra elfogad. - Bővebbfelm

világositás a . BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.
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A Gyomai Takarékpénztár
(Nagytaka.rék)

Gyoma, Piac-tér ..

C.

1- Elfogad Engedélyez
betéteket könyvecskére és folyószámlára

a legmagasabb kamatozás' mellett.

törlesztéses j e I z á log k ö I c s ö n ö k e t

árfolyamlevonás nélkül.
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Folyósit
váltókölesönöket évi netto 10. és fél
százalék mellett. Folyósitási vagy egyéb

jutalékot nem számit.

Külföldi átutalásokat azonnal teljesit.

Közelebbi felvilágositás nyerhető az

intézetnél a nap bármely szakában.

morzsolók,ekék, darálók,

boronák valanlint egy drb.

g'yári áron alul kaphaíók.

és

rosta

Mezőgazdasági gépek mint
.szecskavágók, répavágók

11 rostával ellátott szelelő
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Igazgatóság.
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Az igazgatóság és felügyelő bizott-

ság jelentése a lefolyt üzleti évről. I
3. A mérleg megállapitása és a fel

mentvény megadása.
4. Intézkedés a tiszta haszon felosz

tása iránt.
5. Esetleges inditványok.

Igazgatóság.

Tisztelettel értesitem a, n. é. közönséget, hogy mint a multban, ugy az idén is

hantoskerti

PUBLlKACIÚ.
HUGYECZ LAJOS lakatosmester

Gyoma Temető ucca 572 elvállalja
takaréktüzhelyek és sirkeritések
készítését és javítása!, kalyhák Char
lotte bélelését és minden e szakmá
ba vágó munkát. Takaréktüzhelyek.
berakott. sporheltekhez ajt6k; sU
tők, rámák, vaskemenceajt6k a
legegyszerübbtől a legjobb kivítelig

. állandóan raktáron. Fürdőszobabe
rendezéseketszakszeruen készít,javit
és szerel. Költségvetéssel díjmentesen
szolgá I. Minden nála készitett munká
ért jótállást vállal. Kedvező fizetési
feltételek.

A Foqyasztási és Értékesítő

Szövetkezet igazgatósága értesíti a
gazdaközönséget hogy e1sőrendü fe-
hér Manila kéve-kötöző zsinegre elő.

jegyzéseket felvesz az ára fizethető

cséplés után ís. Bővebb felvilágosítást
gr. Tisza Istvc'in ut 400 szám alatti
üzletében ad.

Cséplöqép tulajdonosok figyel.
mébe: Porosz darabos szén, tatai
darabos szén, és tatai 5 kilós tégla
brikett, valamint retorta faszén mc'ir
most megrendel hető. A cséplés alatt
ezen szenekből nagy raktár, Ajánla
tos lesz szükségletét már most beje
lenteni, Wag-ner Márton Fiai
fakereskedőknél Gyoma, Telefon 22.

Eladó. Buzi András kőműves Nap
utca 93 szám alatti háza.

Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet
részére egy ellenőr - lehet nős is 
felvétetik, ki a tejcsarnokban egyuttal
segédkezik is. - Javadalmazás: egy
évre 24 mázsa buza. Jelentkezni lehet,
Kovács János trafikjában.

Meghivó.
Az Endrődi Ker. Könyv- és Papiráru

Szövetkezet f. évi junius hó 20-án d.
u. 3 órakor tartja rendes évi közgyü
lését a központi leányiskolában, amelyre
az üzletrész tulajdonosokat ez uton
hivja meg az

Idényelőfizetőket elfogadok.
A közönség szives pártfogását kéri, kiváló tiszteletteL

a legnagyobb kényelemmel berendezve megnyitottam.
Jégbe hütött üditő italok és hideg büffé mindenkor rendel

kezésre állnak.

strand-fürdömet

Józsi bácsi ..

összes szereplőket s végül az
Ezeregyéjszakába illő halálá
val megoldja a rejtélyt. Az
igazi főszereplő Paul Wege ...
ner, utánozhatatlan keleti egy...
kedvüséggel, török fatalizmus ...
sal alakit ja Sabi bejt. Mintha
csak az ő mongo] alakjára
irták volna az egész darabot.
Marcella Albany, Mary John...
son és az örök germán tipus
megszemélyesitője Paul Rich...
ter apartnerei.

A müsort "Samuka aviati ...
kus" eimü 2 felvonásos pom...
pás burleszk és hiradó egé
szítik ki. Előadások fél 5, fél 7
és fél 9 órakor.

Filmszinház.
Gyomán:

Az Apqlló fiimszinház f. hó
12-i vasárnapi müsorára az
idei saison egyik leg·nagyobb
filmje a "Dagfin" van kitüzve.
A eim után mindenki valami
rejtélyes lényt slOjt e név mö
gött. PeJig pagfin csupán
egyszerü . szereplő és nem ő

viszi a cselekményt. Svájcban
játszódik le ez a filmregény
és ebbe az egészség'es légkör
be szivódik finoman· keletnek
minden misztikuma, anélkül,
hogy eről1etettnek Hinne föl.

Artatlanul.gyilkosság gyanujá"'l
ba kerül egy nő s szerelmese

magára vállalja a szörnyü vá...
dat. Eddig sablonos a téma.

Ekkor tünik fel egy rejtélyes
ember, Sabi bej s ettől kezd-

. ve az utolsó pillanatig léleg...
zetvisszafojtóan, megragadóan
pereg le a mese. Kelet izzó
szenvedélye, fojtó, buja légkö
re veszi körül e titokzatos foZ'"
zes ember minden mozdulatát,
aki korlátlanul irányitja az



13'W\
14'10
2'15
ö'18

20'40
2'0E

14'04
19'20

r
17-20 gy.
20·14gy.
16'52 gy.
19'45 gy.

16.14gy.
16'50 gy.
20'15 gy.
20'51 gy.

agner1vlárto

~
~.

gil
31

~
~

pOi'OSZ da.:rabos szén, tatai darabos szén és §)'
~\

tatai brikett, valamint retor'ta faszén áUan-· §p

dóan kapható I
FiainálOyoma I

Bpcslről indul
Gyomára érk.
Gyomárói ir:dul
Bpestre érk.

BUDAPEST-GYOMA

6'25 9'45 gy. 1ö'35
/1'12 12'42 gy. 19.14·
0'32. 5'ö4 8'57 gy
5'-U'1O 11·50~n.

(itYOMA - :mÉIúscsABA

Bcsabáról indu12ö'15 4'ÖO 8·tö gy.
Gyomára érk. 0'17 5'öl 8'55 gy
Gyomáról indul 11'22 6'46 12'43 gy. 19'24
Bcsabtra érk. 12'18 r1J9 15'21 gy. 20'24

A "gy' bellive! jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

legok:sóbban kapható a Hur~GARI.A könyvnyom
dában, Petőfi-tér 2.

~:!'\l!,~tl-1I&!1iV<&~4:E~~W~~~~~~<t~~~~

Fi9"y~leull. ~ Fig~'eleJn 2 ~

I
Minde:illneD1l.ü ~

.: julányos á~ kéSZil~r~~~kfürés:e~ét, va-I
! mint kubikos kordék készítését vasalva is vál: ~.:,..
~ Jalia, ugyszintén kapa és kaszClI1yélet viszont el=:I;

I
adóknak is jutányosan készit ~:

Podani János f
bog-náJr ~~

{9tYO:N:nd Endrődi ut .398. ~~
2 ~
3 .. ~

'~~'N~!il'~~flO*!-:

város
·.....5Z.

.
I,

'if o

KI,

be

..... utca

küldje

Vágja

tiöltse

2

PaUadi1'bKönyvosztoily
Bu.dape§i, ~I~'9

Alkotlín.ánY""ti..'-a 4$

Megrendelem 5 havi részletre a

a 1él. n. -U JL'~ndeJ1ölaflp@t

és· postaforduUáv.al meg
kapja él. 20 kötet il:önyvet.
- Bérmentesitésért és CS\}

magolásért 1 penget szá-
m~tlJm,k.

50

20
pompás kö:nyvet

., cimű

lapban hirdetett h u § z
könyveL Az első 4 pen
gős részlete1 a bérmenle
sItési és csomagolási dij
jal kérem a kükleménynél

utánvetelezn i.

Név .
Foglalkozás , .

.... 1927 ..
bó napján.

amelyek nem h~ányozhatm~l~

l"Jag:yrdd AOd,u C( Z::il: AJ dll J .. k ..
1..!eg-ény. 141 ujJal.

Barta Lajos: Ösvény. Szinmű ci
felvonásban. 131 oldal.

Darla Lajo,;: ,ö.z elsülyedt yjlág-.
Elbeszéksek, 161 oldal.

BelZin: DCJ'1iliÍénne. 130 oldal.
Dánielné l LiJur,,: ,ö.z Adg
lersfeldi -"il'IJI Agnes. Reg·ény. 125 o.
Dauclet: l.>:::. !'leg·ény. 447 oldal.
fqrkos Imr,.:: Szent ravasz. Elbe~

széJésC'l:. Sz:darflbok. 13i) oldal.
Farl;or "',r:: ;\klódia. Uj versck.

90 olcic,l.
[-rajó Sándor: Az ötvenéves férfi.

;) felvonáso" tragikomédia. 121 ó.
rjarsányi Zsoll : A féltékeny költö.

i\up!ék. daloL. sai1zonok. 142 o.
jClrgcnscn János D,ánia nagyasz·"

szonYi'!. Qeg·ény. 18(1 oldal.
[\affka Mar:;;·it : Csendes válsiÍg'ok.

Elbcszé12sek. ;)02 oldal.
í\arinlhy r"'rigyes: Ne bántsuk egyg

ma"t. Ujabb trdák. 215 oldaL
I\ossulh Lajos levelei egy fiatal

leányhoz, 208 oldal.
I'.:Dsztolányi Dezsél: A rossz orvos.

Rqténv. lOg oldal.
Liptai Imre: heg·yclmes uram!

Szi,npadi komédia és más jcle~

nel ck. 190 oldaL
LovászI' l\ároly: A szivcm. Válo~

gatolt versek. 62. oldaL
Szec!erkényi Anna: Sorsok ha ta~

lillkoznak. Regény. 16U oldaL
Szép Ernél: Rég'j kedvünk. !\rónj·,

ká" vcrsel\. 225 oldal
Szom ory De7s(í: fL lózsef császár.

.szinmü. t 11) 0ldal.

26 fillér.
4
4
4
4
1
40 •

liter édes tej
lefölözöi! tej tag·oknak
nem tag'oknak
iró tagoknak
nem lag·oknak

1 sayó
1 klgr. turó
1 tcavaj 6 P.

Gyoma és Vidéke
TElSZÖVETKEZET ELADÁ.S!

- ::: ÁRAI:

WAGNER MÁRTON

6 olda1.

Butol'ok. Tele "im" é" lömör bj·
lók. ebédlők. feslcll [)lIie)J·ok. eli(). c:per
és bükl~f':-l kiI1Ul(}S c\)l~dl~··\ (ls.-~t(]l()k.

modern bidJdCl l'S [Jc<Ílit()i1 ,,~:k(k ét1~

L:=lnclö.lrl r,Jkjclroll VCllllli]:~ \:Cll"tJY (j21~

[)I)1' Illclj()rl~rl:\rL' !:"CJ-l_'lll\I..' .. ~J:ILl C1::3~~!tll(}~

il :l1r!,'k';'L;n CJ\,~-_I:Ct.-il1. ~~OS3Ulh Li-dns

~:I~~~s7~~U';'l\~~;~ ~~~~~:~~':; :~;ri"''',~~:;:
tend~Jhe'i:ők&

B'wnt,J5 jános L~~l::~l l,:crcskcdésl~

(i\'Ol:EL, Deák ferenc utca 1427. szárJ
:11Jlt van. hol a legoles,"bb áron.
kapható száraz, bükk. hasáb. vágott,
~lpritott tüzifa házhoz slJ.lli-~va is. lTgyan
oit van Boehel" Ivi2!ick:f cé.:; biz8mánji .
Gépraktára ::llnelyre teljes bizalom
mal felhivom a nagyérdem II közönseg
b. figveln1ét az összes 111'2zögazdasági
{/éDeinket és ezen árban készült u::c·.oa
~á';'i o'éDeket ugvnliri:: 3··4 vasu tailó
há~tcf ·eJ.:{~k~ 2 \;asu 70 kg. egy vasu
keretes 50 kg sulyu, 25 kg egyes eké
o·erenctejre tehető kétvasu eketest, 13
~oros vetőgéD ~s a jelenkor legLljabb
,'endszerü kÖrinyü sulyu uj arató gép.
Ö~s7es cra"dasác-i gé;Jelz jó alkatrészek
1;:;1 ~ninde~rendU 2:eél eke vasak. Jac
ton aratógép alkatrészek. Prima fehér
amerikai - manilla zsineg raktáron.
U2yancsak a Sardoline összes gépol3.
iüi gyári áron rr:egrcnctelhető~(. Gőz

motor, autó, trs.ktor, henger es esap
:ígykcnő ola~ük. gépzsirok a legolcséb
~~;i a n1agZls iinomságukig. K2,:.. t'21cI~
kivül a legolcsóbb napi áron. Eordó
vételné\ 10 százalék engedménnyel. Ez
nlintána}~ TnegfelelöE:n szállittatik, és
cz.y igás nleg egy kÖEnyü lókocsi rneg
javiiva

7
befcstvc elad0.

Eladó' egy 3 szobás lakóház 400
négyszögöl udvarral, üzlet helyiségnek

'is aJkali1las. Az állomástól 5 percnyi
járásra. Nlegtekinthető a vásárszél 983

szám, alatt.

Értesitem a nagyérdem ü közönsé
hot. h00 s a hantoskerti stranclfürdőnél

~~ tulsó"'partra llajóátjáratot létesitettem.
Korán reggeltől késö estig lehet {~tJ.ár

ni. Józsi bácsi.

lévay lajos kistemplo,11 uti háza
másválJalat miatt minden elfogadható
átért azonnali b~~{öhözé3re is kcd\rező

~c:1t2tcle~{ il1cllctt sürgősen eladó.

, 52;2R'~~:i.: bükhasilb, -~:ürészcH és h8.-

i:üziia és nlész a legolcsóbb
napiárban, ugy kicsinyben l1~int nagy
ban csak Lévay Lajos Eorthy Miklós
mi ü2.1etében szerezhet!) b3.

E~s3\far~gu száraz ház~sza~"pan,

!;ilónként e:::y pengőért kapható Gábor

Gyula hentesnél, Gyoma, Horthy Mik

lós ut.

Uci'lrin M. imrének 150 mázsa be
száradt veres here szénája van eladó.
Lakik Endrőd 22 h. sz.

Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,
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fekszik. A bolthajtásos ala

csony szobáktól, a velencei

csillároktól diszes freskós, par

keHes, tapétás termekig a kas

tély arról tesz bizonyságot.

hogy többször bővitették. na·

gyobbitották. Tényleg a Vörös
vár felőli szárny már keteme~

letes és egészen modern épit··
meny. mig ét kápolnaszárny a
rnaga szük, tölgyfaajtós ugró
kilincsü szobáival, ólom és
vörösréz csatornáival az el
mult századok emlékét őrzi.

A kastélyt egy hatalmas anR

golkett övezi, százaival a Ma,
gas Tátra fenyőóriásait meg'
csufoló luc és bojíosszerü cso'
portoknak.

nemzetköziességüket, hogy
lépten-nyomon elárulják él

mostanában felébredt nemzeli
eszméket, hogy az ezer seb,
ből vérző maroknyi magyar'
ságnák Európa tengerén ver'
gődő, tépett vitorIáju hajóját
okkal, oknélkül meg-megfurják,
- azóta még azok a társa·
dalmi osztályok is elfordultak
tőlük, akiket anyagi helyzetük
ta lán belekergetett volna az
ilyen értelmü és tarta!mu szo
cialisták karjába.

Nem, semmilyen vonatkozá
sában sem ez az igazi szocia...
lizmus, a valódi tátsadalmi~

asság, amelynek csak azért
kell nemzetközinek lenni, mert
az emberiség javára szolgáló
nagy gondolatok nem tűrik

meg a fajra. nemzetre vagy
az állami határokra való kor'
látozottság békóit, de amely
senkitől sem kivánja azt, hogy
saját fajtájának megtagadásá
val kezdje hirdetni az eszmét,
de megkivánja, hogy tit a nemes
szociális gondolkozás alkal,
mazását legelső sorban a sa
ját családjánál kezdje meg'
mindenki.

Ezt az alkalmazott szocia·
lizmust halálra itélte maga a
gondolaHal és az eszmével

A lap szellemi és anyagi .részét Illető

minden megkeresés

"H U N G A R 1A" könyvnyomda
eimére kUldendő.

gyarországnak minden neve·
sebb mágnása. minisztere meg
fordult a hires szarvasvadásza·
tokon s egy...egy aganccsal,
disznóagyarra-I . gazdagitoHa a
Károlyi-féle gyüjteményt. A
régi boldog Magyarországnak
egy folyton kiáltó és soha nem
halkuló vádja száll a trófeu
mokon elhelyezett történelmi
nevekről, az elhagyott kastély
néma szobáiból, a hazájához,
vagyonához, hütlenné vált bü...
nös ellen, akinek jóvátehetet
len vétkét az sem enyhitheti,
hogy ma mindez az óriási va·
gyon a magyar nemzeté lett.

Az ódon kastélya török
idők váromladékaival. koroná'
zott Vörösvár nevü hegység s
Parádfürdő közti völgyben

és nemes gondolatot emberek
és embercsoportok nem hasz...
náljákki a maguk kicsinyes,
önző és legtöbbször anyagi
céljaira.

Igy járt a szocializmus min
denütt, de kiilönösen igy járt
nálunk, Magyarországon, ahol
a "szocializmus"jelszavát ki,
zárolag a munkásmozgalmak
és legfőként a bérharcok szer
vezésére használták fel. - A
"szoCiálista" nálunk - külö
nösen a hábom előtti időkben

- olyan emberek és politikai
pártok megjelölésére szolgált,
akik állandó harcban állottak
minden intézménnyel,mely azál-

lami és polgárai biztonságát és
belső békéjét biztositotta. 
Amig csak a hatóságok küz...
ködnek él nagy eszmék ala'
csony gondolkozásu bitorIói'

. val, addig a városi dolgokkal
keveset törődő magyar nép a
napi események közé sorolta
az általános emberi él'dekek
védelme cimén osztály elleni
izgatással foglalkozó szocialis
ta gyülések és tüntetések rend
or attakkal vég'ződő lefolyását.
- Amióta azonban a külön 6

böző szocialista pártok arra
használják fel a célkitüzéseik
kel szükségképen együttjáró

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o m a~ Petőfi-tér 2.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

ven kisebb-nagyobb község
határában fekszik.

Az egé'3z' hatalmas birtok,
testnek gyöngye és koronája
a ma sajnos egyetlen magyar
magaslati fürdőhely, Parád. A
Mátra hatalmas bérceitől, er'
dőrengetegeitől övezett klima...
tikus gyógyhely, il gyomorbe'
tegek és vérszegények Mekkája.

Itt van a szerencsétlen sorsu
Károlyi Mihálynak őseitől örö·
köH 47 szobás vddászkastélya.
A folyosókon még ma is lát...
ható ezernyi vadásztrofeum
hirdeti a kastély zajos multjáí.
Szinte csodába illő óriási
szarvasagancsok százai fügnek
a hosszu folyosók fehérre me'
szelt falain sa felirásokból ki,
fünik, hogya régi Nagyrna...

felelően alkotott "törvények",
tehát kötött szabályok szerint
mozgó mesterséges alakulás,
addig a társadalom az embe...
riség öncéljai szerint létrejött
természetes alakulás és mint
ilyen az állam fölött áll, job...
ban mondva az államot is
magában foglalja.

Ha ezeket az elveket elfo...
gadjuk, minden további ma,
gyarázgatás nélkül el kell fo...
gadnunk azt is, hogy a val
láson kivül - melyet nehány
bőlcselő szintén a "társadal...
miasság" megnyilvánulásának
lát - alig van nagyobb, ma·
gasztosabb, nemesebb az egész
emberiséget ennyire magában
foglaló gondolat, mint az al,
kotó "társadahniasság," az el
méleti szociqlizmu::>.

Azonban sokat levon min
denféle szoei·ális elmélet érté'"
kéből az, ha belepillantunk 
bármily felületesen is - az
alkalmazott, a gyakorlati S7.O'"

cializmus megnyilvánulásaiba
és ha minden kutatási szándék
nélkül csupán a magunk ré'"
szére szürünk le bizonyos
tanulságokat, amiket majd ab·
ban fogunk összeg-ezni, hogy
minden gondolat csak addig
szép, amig nem lesz belőle

politika s amig magát a szép

1 pengő SO fillér
3 pengő 40 fillér
6 pengő.

Előfizetési árak:
Negyedévre 
Fél évre
Egész evre -

Jókai emléke a Mátrában.

Parádfürdő, 1927. junius.

A gróf Károlyi Mihály féle
uradalom, mely Pásztótó! Ver
pelétig, Kisterenyétől I-Ievesig,
majd az egész Mátrát s Tar'
navölgyetml1gában foglaló, nem
kevesebb mint 46.000 :<.aí. hold
erdő és földbirlokra terjed, ma
tudvalevőleg sequeslrum alaH·
áll. Ez a mérhetetlen vagyon
a maga bányáival, gyáraival,
famegmunkáló telepeivel, gyógy
forrásaival, fürdőivel, uradal·
maival, várkasfélyaival pénZR
ben talán ki sem fejezhető ér
téket képvisel s több mint öt...

Kétféle szocializmus.

P OL 1T 1 K A 1-, T A R S A D A L M 1- É S K Ö Z G A Z D A S A G 1 H E T 1 L A P

TÁRCA

A politikai kifejezések és
irányjelző szavak között talán
eg-yikkel sem történt és törté,
nik annyi visszaélés, mint a
"szocializmus"...sal.

Magyarra aligleheí. .lefordi,
tani ugy, hogy megfeleljen an
nak él7 értelemnek, amit agya...
korlat és használat adott neki,
mert ha a "szociális" "társa...
dalrni"... t és a "szocializmus"
"társadalmiasság"...ot jelent, ugy
mindazok. u politikai irányok,
melyek nevükben ezt a szót
alkalmazzák - a szó értelme
szerint - a társadalom és a

társadalmi I2g"yüttélés tökélete·
sitésén kellene, hogy munkál...

segilség"érekellene
jönniök az állomnak, .hogy
amit a nehézkesen mozgó ál·
lami szervezet megvalósitani
nem tud, azt a célnak legin...
kább megfelelő eszközökkel,

- a célkitüzésnek megfelelően

összeállitott társadalmi szer...
vezet valósitsa ne~r.

A komoly szocialista irók
szerint is ez volna a cél és
ők a társadalom különösen
fontos szerepét arra alapitják,
hogy mig az állam a minden...
kori hatalmi viszonyoknak meg-
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Jó lenne egy jéggyár ! Nem~

csak élvezeií szempontból!
Nemcsak azérJ; hogy "világ
városi" igényü emberek n~ha

egy kis fagylalthoz, jeges ital
hoz iussanak. De él jég ilyen
meleg időben valósá~o\) kö:J;,
szükségleti cikk. Hiszen a ft;'J
megsavanyodik, a bus meg~

romlik ,néhány óra alatt, ha
ebben az őrült forróságban
rögtön fel nem használjuk
azokat. A hőség sok olYélD
betegséget is okoz, aminek
enyhítése csak jéggellehetsé~

g-cs. Igy háj valóság'os köz~

érdek lenne egy jéggyár meh!
teremtése.

S nem is olyan leh~tetler. ~

dolog. A jg~~y~rtás niwiaini\,

ban már szinte müvészcnc

fejlődött. Teljesen modern, II él-

Jó lénne egy
jéggyár.

1927. junius 19.

szaktársa Szász János (Hans
Sachs) nevü dalosnak. A tizen
hatodik században élt ez a
dalos. Meghalt 1576 január
19-én. Latin iskolákat végzett
és elvégezvén iskoláit csizma'
dia mesterségre adta magát.·
Melegen üdvözölte a reformá;
ciót ésa wiJtenbergai csalo
gányról szóló dala a reformá
ciónak jó szolgálatot tett. A
világ két hatalmas óriása GoeJ
he és Wdgner Rikárd érde
mesitették Jollukra.

Nem ismerem a gyomai te~

noristáJ, nem ismerem a gyo
mai dalkedvclőket és clalpár
tolókat, de szivem szerinJ rá;
zom meg melegen,inn2n iró
asztalom mellől valamennyiük
jobbját ezért a Jettért. ÉnekQI
jen. aki Jud.

Szeghalom jeles dalosai,
nem rándulnátok áJ Gyomára
egy kis tapasztalatokat sze
rezni? Bizonyisten javatokra
szolgálna!

Szeghalom, HoH6so

lába elé simultak az orClszlá
nok és cl tigrisek. A haláIbi;
rodaimánakkirálynőjeOrpheus
énekének hatása alatt meg-en c

gedi, Orpheus elhalt feleségé
nek, Kuridikénck az élők vilá~

g~ba való vissza térésí. Arról
már nem tehetett, a halái ki
rálynője. hogy az énekes mo
hó szerelmével visszakergette
a szépséges Kuriclikét a halál
birodalmába.

Kis József nag-yapja (Legen
dák nagyapámról) zengőéne~

kével hóditja a rigai szép asz
szonyokat. majd mikor a sza
pora csókok miaJt Rig-ából
kiteszik az _ énekes szürét (a
menyecske ott is kikapós 
csókkal nem marad adós) a
magyar határra ér és olt kö~

rülveszi határkerülók morcos
hada. Puskával, villával. Mie~

lőtt még vég-órája ütne, huz
eg"y nagyot a Rákóczi korából
itt maradt horpadt cinedény
ből és rágyujt él dalra a le;
gény "potyogó könny minda~

két szernén és mikéntha kata~

raktok zengenének, - lelkéből

ugy fakadt fel az ének." A ha~

Járkerülők pedig uJievél nél-
I

kül, a büvös ének protekció-
jával beengedik él nótás em
bert, ránk hagyta gazdag" örö
kül zengő szavu unokáját,
Kis Józsefe!.

Ezek és hasonló gondola;
tok rajzottak fejemben, mint
zümmögő méhek napfényes
réten tarka virágok közölt,mi~

kor a Gyomai U]ságban 01
vastam, hogy az ottani dalár;
dát nagy veszély fenyegette.
Nélkülőzhetetlen tenoristája
ugyanis a községből el akart
távozni, de a gyomai dall,ed
velők és dalpártolók a tcno~

ristát önállóság-ra scgitdték és
cipészmü!1clyt rendeztek be
számára. Ime, iássátLk, ilyen
különös valami az ének. Az
énekszó, mint vihar kitörése

, előtt az égzengés él nyájat,
összehajtja az elllb~Teket. A
gyomai tcnorlsJa egyébként

GYOMAI UjSAö

beteget gyóg'yitjuk és azon
mll1kalkodunk, hogy a körü
löttilnk élő embertársaink élete
minél közelebb jusson egyik

nag'y emberbarát jelszavának :
.,él legnagyobb számu ember
legnagyobb boldogságának"
megva16sulásához.

Aki ezt teszi, arra legyen
kitüntetés a "szocialista" név,
a másik fajta pedig elégedjék
meg azzal a névvel, amit a
magyar nép adott neki, ma
radjon csak "cucilista".

költőI. A puszJa irást~ol

vasást nem ismerő juhásza,
kondása, bérese dalba önti

Örömét:bujáí. OrpheusJ, a re
gebeIi dalnokot ábrándos tisz

telettel övezték körül az ókorI
ban. Énekével megmozgatta a
fákat és a vizeket hangjára

~. oldal.

valóvisszaé!és, aminthogy min-I
den hasonló társadalom - át; I
alakító g'ondolatnak az

anarchizl11usra és kommuniz;
musra gondolok, mcgásta sir-
ját maga az alkalmazásnak,
az é!etbeJéptetésnek a módja.
- Ennek a romjain kell meg
súileJni annak a másikk, ig'azi

szocializmusnak, amit Krisztus
prédikált és aníif akkor gya:'
korolunk amikor az éhezőnek

enni adunk, az eleset/el fel;
emeljük a tanulatlant tanítjuk, a

Mezőberény nagy község áldo-I magyar ifju erőssé, kitartóvá, ru
zatkészsége készitette el 'azt a ganyossá és keménnyé edzett iz
gyönyőrü lobogót, melynek elnye- mait, melyek alkalmassá teszik
réseért, mint örökös vándordijért őket a nagy magyar eszmékért,
fognak küzdeni Békésvármegye nemes és szent ideálokért való
összes polgári jiuiskolái Gyomán, harcra, küzdelemre. Érezze. át
a tanáritestület által! hó 19-én minden ember azt a tényt, hogy
megrendezett tornaversenyen. ez a-generáció fogia .vezetni a

Impozáns felvonulása lesz ez nemzetet az uj hajnalpirkadása
a nemzet zömét alkotó gazda -I felé. A. gyermeksereg lelkében rej
földmunkás, iparos - és keres- I tőzik a mag, mely, ha megérett,
kedő társadalom iskolatipusának : I a f,ejlődés irányát megmutatja.
a polgári iskola tanulóifjusá- Ertsük meg, hogy minden,
gának. ami a jövőben történni fog,

Ötszáz magyar ifju vonul fel attól függ, ahogyan a fiatal
a versenytérre harcért, küzdelem- ság érez, amit al<ar és amit
élt vetélkedésért, az okosság és tud. Ennek a kulcsa pedig a
becsületesség jekyében. Ötszáz mi kezünkben van. Akarjunk
magyar fiu! Óh bár lenne annyi és tudjunk hát tenni a nemzet
meggyőző erőm, hogy tudnám jövője érdekében!
felrázni a blazirtakat, az alélt Te pedig magyar ifju edzed
lelkeket és lelkesedést önteni tár- öklödet, hogy halált tudjon szór
sadalmunk minden tagjába, hogy ni akkor ha eljő a nagy nap,
átérezve a szép vasárnapi délu- amikor leszámolunk az ors:zágllnk
fáJlnak messzekiható nemzetnevelő testéi' megcsonkított hordákkal.
jeleritőségét, lássa a félezer dacos .IIreblay.

B5natodaJ ~nekszóval eny
híted, örömöd énekszó szár
nyán Judatod. Kisfaludy S5n~

dortól a szépséges Szegedy
Róza hideg ráJarJisága kiválJja

a kesergő szerelem sorozatos
dalaiJ, boldogsága a Boldog"
szerelem megirására indítja a

gyomai tenorista ..

--
A 70 holdas parket kőbe

ágyazott vaskapu választja el

a Kékes, Disznókő, Fehér
hegy csucsokig te~edő 4000

holdas vadaskertíől s mikor él

kapun kifut az autó, egy a
gyermekmesékből ismert erdei
házikó ötlik szemükbe. Kiván-

csian áll meg- itt minden utas
nemcsak azért, mert kor.irasz-

tot képez a fejedelmi vadász
kastély mellett ez él zsupfedelü,

faragott tornácu házikó, ha~lem
azért is, mert ez az a hely,
amely szerény falai közt a

nagy költőfejedelem,Jókai Mór
em!ékét őrzi. Az ő tervei sze

rint épittette a stílusos kétszo
bás vadászlakot 1882;ben gróf

Károlyi Gyula s itJ álmodott, l

itt dolgozgaJoiJ a magyar iro~

dalom örök büszkeség"c 1883

ban. Ma is ott van eg"y szine;

hagyott faragványos karosszék,

nehéz fölgyfaaszJal, melyen

lsten tudja melyik gyönrörű

regényének egy;egy fejezetét

vetette papirra az erdők sut;

togása közben az ő jellegze~

tes gyöngybetüivel.

Erdei magányában a vadász

lak ötletes felirati3jt jS' a Hal

hatatlan késziteite s milldenik

alá, sajátkezüleg fcsteJte oda

a szerzőség igazolásául: jókai
M. 1883.

A vadászlak közveJlen a
kapuőr háza melleJt ól1émeJ
sJilusban, díszes faragásokkal,
ólomkerejes szíI1CS ablakokkal,
stukkós, festeJt mennyezettel
készült s a benne JáJha!ó
egyik feliratból arra következ;
íetünk, hogy n~m csupán a.
köItőfejedcIem nyári mi'ls-á,
nyának céljaira épült a nemes
gróf bt5kezűség-éből, hanem
télen más célokat is szolgált
a zajos főuri vadászatokon ...

A vadászlak kiszögellő fronJ·
ján egy bronzpajzs a Huber
Jus mondát ábrázolja a feMr
sZClrVél;?sal, Alatta él Károlyiak

d.iszes, szinez~tr clm0'l'? l~h I
ható kéj kék;vörös ruhás ap-
ródJól tartva. . .

Az oszlopos tornácu StiliÚl:t
gót betükkel a kövc1kező hexa~

meteres relirat ékeskedik:

"Folyjon a harc. odakinn a
[vadak élete ellen,

S itt belül e küszöbön Mkv
találja ho(uj(,"

Belépünk a !üiszöbön, ÖIc"nl
keretes szines lJvegekből ki.:.~

szitett kicsiny előszoba olyan.
mint egy diszes madárkaliika.
Ebben a kicsiny előszobában

a faburkolatos mennyezet alaa
négy oldalon körül ismét egy
Jókai féle feliraJot olva.sha/unk :

"Vadászkürtnek harsogása
KopóknaJc vig l;$(l{zP/(i$it1
Szarvasbika' bőgése
A vadásznak zenéje"

(Folyt köv.)
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Messinger
fa és épitési anyag telepei, cementárugyárai, gépraktárai

Gyoma Endrőd Köröstarcsa
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 3.

Násici tanningyár és gözfürész rt. szlavóniai, erdélyi és felsömagyarországi keményfa termelésének egyedü.li lerakata.
Szállit bármily mennyiségben bármelyik vasutál10másra legolcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknak gőzölt bükkfát és tölgy parkettát, kedvező fizetési feltételek mellett.

Csépléshez porosz salgótarjáni, és baglyasaljai szén, retorta faszén, telepeinken kapható.

Nádárusitásl Nádárusitás!
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pi három mázsa termelőké

pességü jéggyártó gépet lehet
kapni negyven miliió papirko
ronáért. Kezelése pedig olyan
egyszerü, hogy mindenki meg
tanulhatja néhany óra alatr
minden előzetes szakképzett
ség nélkül. Csak két szoba és
tiszta viz kell hozzá. Legköny
nyebb lenn~ természetesen,
mint más helyeken, valame
lyik gőzmalomma! összekap
csolni, mert ott az ugyis kár
bemenő kondenzgőzt is fel le
!1G?tlle használni a jéggyártás
céljaira.

S ha tekintetbe vesszük,
hog'y e termelt jégnek éven
ként legulább tOO napon át
lenne fogyasztóközönsége,
300 mázsa, azaz 30.000 (har
mincezer) kilogTamm jég ela
dására lehetne számilani. Kilo
gTammonként 8 fillér, azaz
1000 papirkorona árai véve
alapul. - amit bizonyára nem
csak a hentesek és mészáro
sok, hanem igen, sok magán
háztartás is szivesen megad
na, - évi {)O millió bevételre
lehetne kalkulálni.

Ime, üzletnek sem lenne
rossz. Gondolkozzanak rajta
a bölcsek!

Képviselőtestületi

közgyülés.
Gyoma község képviselő

tes1iilele most szerdán délelőt!

rendkivüli közgyülést tartott,
amelynek napirendjén igen fon
tos tárg'yak szerepeltek.

Első tárgy volt két végre
hai!ói állás betöltése. Ez Pátka
Pál főszolgabiró elnöklésével
ment végbe.

Névszerinti szavazással I.
végTehajtóuJ Szücs Antal, ll.
végrehaitóulBácsi Imre vá
lasztatoll meg.

l"övetkezet! a közgyülés leg
fontosabb tárgya, a szaktani
tós gazdasági ismétlőiskola

felépitése. E tárg'y körül élénk
vita keletkezett.

Vince Andor volt az első

lelszólaló. Annak idején ő volt
az, aki leghevesebben elle
nezte a 20 hold föld átadását.
Most azonban, amikor él kor-

mánysegély tdi?mesen fele
meltetett és kilátásba van he
lyezve, hogy a község vona
kodása esetén a magunk költ
ségén kell épitenünk és a tan
erőket fizetnünk, alapos szá
mitások után celirányosabbnak
látja a 20 hold megszavazását.

B. Kiss Mihály, Kertész Sán
dor, Eiler József és Vince Endre
hevesen tiltakoznak a terület
átengedése eHen.

Harsányi Pál ref. esperes
nemes hevülettől 'átitatott nagy
hatásu beszédben fog'lalt állást
a képviselőtestület javaslata
mellett. Vázolva azt a nagy er
kölcsi, nemzetfejlesztési és
kulturális célt, melyet az is...
kola felépitése jelent, etikai és
anyagi alapon a cáfolhatlan
logika erejével bizonyítja be,
hogy mily szükséges és ha...
laszthatatlan az iskolának fel...
épitése. Világosan kimutatja,
hogya községet semmiféle'
anyagi hátrány nem éri, sőt

ja gazdálkodás mellett még
hasznot is lehet produkálni.
Rátér Vince Endre inditványára
is azt mondja': igenis, pártolja
azt, miszerint azok nevei, akik
az iskola mellett szavaztak,
külön jegyzőkönyvben örökit
tessenek meg, hadd lássa a
jövő nemzedék, kik voltak az
ő jótevői, kik segitették elő a
jövő nemzedék gazdasági és
kulturális nemzetfejlesztő elő

haladasát és lássák meg', kik
akartak ennek a nagy szép
célnak kerékkötói lenni. Nem
megszavazni - fejezte be
szavait - de ünnepélyesen
megszavazni kell a javaslatot.

Vince Andor ujbóli fe/sz"ó
lalása és Csermák Kálmán
gazdasági szempontból való
szakszerü hozzászólása után
a közgyülés 20 szavazattal 7
ellenében az uj gazdasági is
kola felállitását kimondotta.

Fényes diadala volt ez Har...
sányi Pál esperesnek és él

mellette felszólaló Vince An
dor és Csermák Kálmán képv.
testületi tagoknak.

Ezután a csendőrlaktanya

a részére él Révlaposon 600
négyszögöles területet szava
zott meg a közgyülés.

A piactér burkolásának kér~

dése egyelőre levétetett a na
pirendről.

Több folyóügyelintézése
után a közgyüles véget ért.

Filmszinház.
Gyomán:

Az Apolló filmszinház folyó hó 19-iki,
vasárnapi műsora,: "Megöltem az anyó
somat" általános öröm 6 felvonásban,
Harold Lloyddal a főszerepben. Harald
Lloyd azon kevesek közzé' tartozik,
akik egyszerü eszközökkel tudnak óri
ási hatást elérni. Tapasztaltuk ezt a
"Nagymama fiacskájá"-nál, amelyben
minden chaplinizmustól' mentesen,
pusztán szinjátszó müvészetének kifino
mított tökéletességével tudott páratlanul
álló hatást kelteni. A "Megöltem az
anyósomat" a szezon legmulatságosabb
vigjátéka, a humornak valóságos esz
szenciája. A míísort kiegészitik "Tram
bulin jó partít csinál" és "Csak hideg
vér" burleszkek és filmhiradó. Előadá

sok fél 5, fél 7 és fél 9 órakor. A két
esti előadáson Farkasinszki muzsikál.

AdoJnák.
Vadász-szenvedély.

- Ezt leszedem! De nem őrült egy
passzió ez, amikor semmi más ered
ménye, haszna, minthogy a végtelen
légürben egy szárnyassal kevesebb röp
köd, szárnyal?!

A kész téma.
- Szentbeszédembe miket vegyek

fel tárgyul, a boldogult földi örömei
ről - szenvedéseiről?

- Kedves Szentatyám! Nézzen vé
gig a gyámoltalan vőmön l

Kner.

ÖZV. Tóth Lászlóné kesejősi 13
hold földje tanyával együtt örökáron
eladó. Jókai utca 847 sz.

o

Csinos, butorozott utcai
szoba, koszttal és teljes

ellátással kiadó. Eset
leg külön koszt, és
külön lakás is kap-

:: - ható. - ::
Özv. OLÁH LAJOSNÉ házá
nál Rákóczi-ut 642. szám.

H I R E K
•••Tejszövetkezeti közgyiiIés.

A Gyoma és Vidéke tejszövetkezet
tagjait 1. évi junius hó 26-án d. u. 2
órakor a gróf Tisza l~tván ut 400 h.
sz. alatt tartandó rendkivüli közgyü
lésre meghívja az igazgatóság. Tárgya
lásra kerül: 1. Dunántuli tehenek be
szerzésére kiutalt pénzkö!csön igény
bevétele. 2, Igazgatósági jelentés. 3.
Esetleges inditványok. Határozatképte
lenség miatt meg nem tarthatás esetén
ugyanez 'a meghivás, ugyanezzel a
tárgysorozattal a rákövetkező vasárnap,
azaz julius 3-án ugyanarra az időre

szól, amikor is tekintet nélkül a meg
jelent tagok számára a közgyülés ha
tározatképes lesz.

GVÜJTSE
A FEKETE

BORITÓ SZALAGOKAT.
JUTALOM KIOSZTÁS

JULIUS 15,

A has teltsége, szivtáji
fájdalmak és az emésztési en
hészégek a természetes Ferenc
József kererüviz használata ál
tal megszüntetheíők és az agy,
a szem, tüdő vagy sziv felé
irányuló vértólulások ellensu
Iyozhatók. Gyomor- és bélspe
cialisták igazolják hogya Fe...
rene József vizzel, különö*
sen az ülő életmód követkeZI
tében jelentkező bajoknál, na
gyon kielégitő nredményeket
érnek CI. Kapható gyógyszer
tárakban, drogériákban és fül
szerüzletekben.

A gyomai ref. népisk. év
záró vizsgáinak sorrendj és
ideje az 1926-27 tanévben.
Junius hó 19-én vasárnap d. e.
2 ó. a közp. fiuisk: I. oszt.
tanitó. Szőke Ferenc. junius
20-án hétfőn d. c. 8 Ó. a közp.
vagyas-isk. VI. oszt Hajdu
Béla junius hó 20-án hé!főn d.
u.' 2 ó. a közp. vegyes-isk.
V. oszt Domokos J. junius
hó 21-én kebben d. e. 8 Ó. a
közp. vegyes-isk, IV. oszt. Fa
ragó Károly junius hó 21-én
kedden d. u. fel 2 ó. a közp.
fiuiskbia Ill. oszt Varga Kili
mán junius hó 21-én kedden
d. u. fél 4 ó. a Csapó-f. leány
isk. Ill. oszt Ösapanyiné junius
hó 22-én szerdán d. e. 8 Ó. él

Felsőrészi vegyes-isk. l. oszI.
Nagy Győző junius hó 22....én
szerdán d. e. 10 Ó. a Fegyver
neki leányisk. I. oszt. Faragóné
junius hó 22-én szerdán d. ll.

fel 2 Ó. Fclsőrészi vegyes-isk.
ll. oszt. Oláh István junius hó
22-én szerdán d. u. fél 4 Ó. a
Gaál-f. vegyes-isk. Il. oszt.
Varga Pál.



A gJJomai tejszövetkezet
tudatja, hogya lefölözött tejet ugy reggel, mint este 7 órától mindennap le
het kapni 4 fillérért literjét, - 25 uter vételnél literenkéllt csak 3 fillér, a
savónak Jiterje l fillér, nagyobb véte!néi engedmény. - Kapható egész na
pon áta Kovács János házában levő tejcsarnokban. Ugya ieanj, mint turó
naponkint frisscn készitve a közönség rendelkezésére áll, - a tea-vajnak
kilója 6 pengő, a friss turónak kilója 40 fillér. A teavaj Endrődön is kapha-

, tó ŐZ\'. Hrabo','s~:kyné kereskedésében. -

kim'~ M~~"-~~'''~~l~i~~ré~~~) j'~~~~:~b;'~~~};,~ym-l
állampolgárok pályázata fog iigyclcmbe vétetni. Dijazás: Lakás és nyers l
bevételek 10 százaléka. Ö\'aciék kötelező 250 Pengő. Pályázatok ugyanoda ~

legkésőbb f. hó 30-ig adandók be. Az állás betöltése jul. hó 16-án kötelező. i
~~"''fT'"?7 2~.....-="Ü·~lC!'!'l1f!I!ll!"""""'''''''''IJ:Tp~-..,.,.

:-----------~--------~._---~

!3'iY tmef lllll:'1l

~.'.' rtr

Józsi bácsi B

Idényelő'fizetőket eifogadok.
A közönség szives pártfogását kéri, kiváló tisztelettel.

a ]egnagyobb kényeíemme1 beycmíe2VC megnyitottam.

Jégbe hiH:ött iiditő' italok és hideg bm'fé mindenkor rendel
kezésre áHnal~.

_~__~_~~~~..t'I.""'!#tt__~_~_"'I"'1"","·",·~~=-'........~.__"t...,,_·.I"iTisztelettel értesitem a n. é. közönséget, hogy mi:t a multban, ugy az i~én is '

ha:ntoske:i~tll1

Mély tisztelettel értesitem a n. é. közönséget, hogy

Géptörléshez való

mosott rongyot
magas árért vesz

a GYOMAI UJSÁG KIADÓHIVATALA Petőfi-tér 2.

A Gyomai Gyümölcsértékesitő és Központi-szeszfőző Szövetkezet tudatja,
hogy az érett eper átvétele 1927 ~v junius hó 20-án megkezdődik. - ,
Gyomán Kovács JáJh')s h<'izánál levő Szeszfőzdében, Endrődön a Szövetkezeti ,
malomnál levő szeszi'özclében, Kondoé'oson abeváltó állomáson. -},tvételi
árak a következők: Első héten 4 fillér kilója az érett epernek, második hé
ten 6, harmadik héttC,) kezdve S fillér kilója az érett epernek. Figyelmeztet-
jük a közönséget, hogy ugy az epernél, mint más gyümölcsnél csak mint
gyümölcs lesz áh'éve. A cefrét kifőzzük a tulajdonos részére. - Felkéretnek
mindazok, akiknek bármilyen gyümölcsük van ~ amelyik élvezetre alkalmat
lan - átvétel végett ajánlják fel a szeszfőzdének, ahol legmagasabb áron :

. lesz megvéve. Akinek pedig bármilyen hordóra van szüksége az jelentkezzen .
a Szeszfőzdénél ahol 5-o fillérért literenként kaphat. A saját főzésü pálinká-
nak literjét 5 pengő 20 fillérért (65.000 K.) lehet kapni Gyomán Kruchió
Lajosnál Gróf Tisza István ut 399 h. szám alatt. Endrődön Tóth János köz
ségi kertész házánál. Hitel képes egyének ujkor való fizetésre is kaphatnak,

az igazgatóság engedélye folytán. -

További szives pártfogást kérI/e, vagyok kiváló tisztelettel

Stiaszny János i

~_~~~á~Ó. J

A fogyasztási és értékesítő Szövetkezetben (Kovács János házában) l liter
Szi1vorium 3 pengő 20 fillérért (40.000 korona) lehet kapni, mig a készlet
tart. Hitel képes egyének ujkor való lizetésre is kaphatnak az igazgatóság

engedélyezése folytá:l. -

:- ~__~__. =.~_e_.~ ~

I
! épület és butormázoió ITjCíhelyemet
~ Baross u. 462. szám alól a Horthy Miklós utca (vol: Herter cukrász-féle

ház.) helyeztem át.

Bankt. za G",~ollla~ ,
Takarékpénztár EgyesüJettel Békéscsabán. ;

I

OIRÓSZÁMLA A MAGYAR NEJ\1ZETl
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

FOLYÖszA.:vlLA
A PEST! MAGYAR KERESKEDELIvll

BANKNÁL, BUDAPEST

l,L KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLlRINGSZÁMLA 37.170. SZArvl

,I
I

TELEFÓNSZÁIvl 21. SŰRGŐNYCIM: BÁCSYBANK

*
Banll.~ osztá.lya: 1

KöE.~§önöket u'yujt II FöldbiriokJl'a tőkekamat törlesztéses 35 éves félévi 4 é~ fél §Zázalék@skölcsöntIí.iJI
árfolyam levonás nélkül 100 §zá:ualéko~ kifizeiéssel. Ili

Mezögazd.rilH'Oági kölcsönt 5 évre évi 8 és háJ.'oJ.unegyed §zázalék Íiamat mellett. I
V áUók,őlcsönőket tetszés szerint 3 vagy 6 havi lejárattal ezidőszerint évi 10-11 ~7t:ázaJ,ék kamat mellett.
Betétekre melyek barmikor felmondás nélkül kivehetők, ezidőszerint évi 8 §úÍlzalék kamatot fizet. - Bármely

kiHföldi ::,mamba szóló kifizetéseket, átutalásokat gyorsan és jutányosan eszl{özö1.

Foglalkozik a banküzlet összes ágával.

I
I

Gabona o§ztálya:

V c§z a mindenkori Ieqll1laga,sabb na.pi áron mindenféle mezőgazdasági terrnényt•.
Bei·a.ktározá§ra vállal mindenféle mezőgazdasági terményt, nála beraktározo):t terményt bármikor leg.nJb.aga.s'"
§abb napi áron §zál.uoija. el, - akár részletekben is, liszb-e becseréli, tennésIetben kiadja. Szükség esetén

előnyös feltételek mellett bármely összegű eIőleq!i.ö!(:!fí>önifoi'yó§it.

Érdeklődők forduljanak: Oyomán. a Bankházhoz. vagy dr. Christián Kálnlán
bankügyészhez~Dévaványán Vass IZároly gőzmalonl tulajdonoshoz, Körösladányban

dr. Török Ödön ügyvédhez, Szeghalmon dr. Nyitrai József ügyvédhez.
•

eWi!iiMdi!A íPl:JIIiiI_



A Gyomai Takarékpénztár
(Nagytakarék)

Gyoma, Piac-tér.

GYOMAI UJSÁG 5 oldaL

morzsolók,

Engedélyez

Közelebbi felvilágositás nyerhető az

intézetnél a nap bármely szakában.

Külföldi átutalásokat azonnal teljesit.

törlesztéses j e I z á I o 9 k ö I c s ö n ö k e t .

árfolyamlevonás nélkül.

ekék, darálók,

boronák valamint egy drb.

gyári áron alul kaphaíók.

és

rosta

Mezőgazdasági gépek mint

szecskavágók, répavágók

lJ rostával _ellátott .szelelő

váltókölesönöket évi netto 10 és fél
százalék mellett. Folyósitási vagy egyéb

jutalékot nem számit.

F O I yÓ.S i t

E I fo g a d
betéteketkönyvecskére és folyószámlára

a legmagasabb kamatozás mellett.

1972. junius 19
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Köszönetnyilvánitás.

Mindazoknak, akik imá p

doH jó férjem elhalálozása
alkalmával mérhetetlen
fájdalmunkat részvétiikkel
enyhiteni igyekeztek s kü
lönösen azoknak. akik
rosszullétekor első segitp
ségben részesitelték és
mel1eíte voltak ez ulon
fogadják hi.'ilás köszöncp

fünket.:

özv. Kocziha Andrásné
és fia

Bandika.
1 lIIiWlIl'IIII!i8!!~_... .11

Minden, a GYOMAI UJSAG-ba/'l
közölt publikáció a kőzségházán

is kihirdettetik annyiszor, ahány
szor a publikáció közöltetik.

Meghivó.
Az Endrődi Ker. Könyv- és Papíráru

Szövetkezet f. évi junius hó 20~án d.
u. 3 órakor tartja rendes évi kö'zgyü
lését a központi leányiskolában, amelyre
az üzletrész tulajdonosokat ez. uton
hivja meg az

Igazgatóság.
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Az igazgatóság és,felügyelő bizott-

ság jelentése a lefolyt üzleti évről.

3. A mérleg megállapitása és a fel
I mentvény megadása.

4.. Intézkedés a tiszta haszon felosz
tása iránt.

5. Esetleges inditványok.

Igazgatóság.

PUBLIKACIÓ.
HUGYECZ LAJOS lakatosmester

'Gyoma Temető ucca 572 elvállalja
·!takaréktűzhelyek és sirkeritések
'készitését és javitása!, kalyhák Char
'Iotte bélelését és minden e szakmá
ba vágó munkát. Takaréktüzhelyek.
·berakott sporheltekhez ajt6k, sU
:tők, rámák, vCilskemenceajt6k a

legegyszerübbtől a legjobb kivitelig
állandóan raktáron. FUrdőszobabe
rendezéseketszakszerüen készit,javit
és szerel. Költségvetéssel dijmentesen
szolgál. Minden nála készitett munká
ért jótállást vállal. Kedvező fizetési
feltételek.

A F09'-YdsZtási és Értékesitő
Szövetkezet igazgatósága értesiti a
gazdaközönséget hogy e]sőrendü fe
hér Manila kéve-kötöző zsinegre elő

jegyzéseket felvesz az ára fizethetó
cséplés után is. BőVebb felvilágositást
gr. Tisza István ut 400 szám alatti
üzletében ad. .

Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet
részére egy ellenőr - lehet nős is 
felvétetik, ki· a tejcsarnokban egyuttal
segédkeZik is. - javadalmazás: egy
évre 24 mázsa buza. jelentkezni lehet,
Kovács jános trafikjában.



..

10'OC)
14'1~5

2'if)
o'lö

20',+0
2'05

14'Ó4
19'20

16.14 gy.
16'50 g'Y.
20'15 gy.
20'51 gy.

17'20 gy,
2()-14 gy

16'52 g'Y.
19'45 ~:rY.

A "gy' belüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

CSOMAGOlÓ' PAPIR
legoicsóbban kapható a HUNGÁRIA könyvnyom

dában, Petőfi-tér 2.
~~~~~'~~4.\wUUW~tifll..WU..uuuuwWW~ttt~ -

FigyeleIn 2 Figyele.rn 2 ~
~j[~ d .. «:

bog;;ár:;;;~;;kák ~
jutányos' áru készítését, fatőrzsek fürészelését, va~ ~
lamínt kubikos kordék készilését vasalva is vál~ i .
lalja, u~Nszintén kapa és kaszanyelet Viszont el= i

adóknak is jutányosan készit i
Podani János

bognár
GYO~d Endrődi ut 398.

ftftftAftftftAftftR~ftftftftRft~AfiRAAftAftRRftAftAftAftftAftA~

1927. május hó 15-étől.

BUDA.PF:ST - GYOMA.
6'25 9'45 gy. 10'05

11'12 12"42l:ti. 19.14
. 0'02 5'04 8'57 gy.

5' - 11'10 11'50 gy.
GY OM2\.. - BÉKtSCSABA

Bcsabáról il1du120'15 4'00 8'10 g'Y.
GyomCira érk. 0'17 5'01 8'55 gy.
Gyomáról indul 11'22 6'46 12'40 g'Y. 19'24
Bcsabára érk. 12'18 7"59 15'21 gs. 20'24

Bpestről indul
Gyomára érle
Gyomáról indul
Bpestre érle

Vasuti menetrend

~"~~I Cséplésre ~
~ porosz darabos szén, tatai darabos szén és 
~ tatai brikett, valamint retorta faszén állan-
~ dóan kaphatóI WagnerMártonFiaináIGyoma
I Telefon 22. Telefon 22.

,. '11 '.1 .' .11'.11".'11.'11. 'I

.. .......-

20
pompás könyv.et

20
pengőért száHitunk

havi 4 pengös részletre

T.
Palladis könyvo~ztál'Y

Budapest, V.,
AlkotDl.ány",u. 4.

Vágja ki,

töltse ki,
küldje be

Megrendelem 5 havi részletre a

............................................. cimű
lapban hirdetett h II s z
könyvet. Az. első 4 pC?n
gős részletet a bérmcnlc
sitési és csomagolási dij
jal kérem a küldeménynél

utánvetelezni.

alanti rendelölapot
és postafordultával meg
kapja a 20 kötet könyvet.
- Bérmentesitésért és cso
magolásért 1 pengőt szá-

mitunk.

amelyek nem hiányozhatnak
művelt magyar családok

könyvtárából :

Nagyráli Ádám Erzsi: Aranyhid.
Regény. 141 gldal.

Barta Lajos: .Osveny. .szinmű 5
felvonásban. 131 oldal.

Barta Lajos: Az elsülyedt világ.
Elbeszélési?lc 161 oldal.

Bazin: Donatienne. 130 oldal.
Dánielné Lengyel Lilura: Az AdI
lersfeldi .szent Ágnes. Regény. 125 o.
Daudet: Jack. Regény. 447 oldal.
Farkas Imre: Szent tavasz. Elbcl

szelések. Szidarahok 135 oldal.
Farkar Imre: Melódia. L1j vcrsek.

90 oldal.
Hajó Sándor: Az ötvcnéves férfi.

öfelvonásos tragikomédia. 121 ó.
Harsányi Zsolt: A féltékeny költő.

Kup!ék, dalok, sanzonok. 142 Cl.
j(irgensen lános Dánia nagya::z

szonya. Regény. 18(> oldál.
Kaffka Margit: Csendes válsiigok.

Elbeszélések. 552 oldaL
l-(arinthy Frigyes: Ne bántsuk egYI

mást. Ujabb tréfák. 215 oldal.
Kossuth Lajos levelei egy fiatal

leánvhoz. 208 oldal.
Kosztólányi Dezső: A rossz orvos.

Rcgény. 108 oldal.
Liptai Imre: Kegyelmes uram I

Szinpa.di komédia és más jelel
netek. 190 oldaL'

Lovászy [{ároly : A szivem. Válol
gatott versek. 62. oldaL

.szederkényi Anna: Sorsok ha tal
lalkoznak. Regény. 160 oldal.

Szép Ernő: Régi kedvünk. Króni
kás versek. 225 oldal

Szomorv Dezső: II. József csósZiír.
.szimríü. 110 oldal.

................... ..... város

............................... utca .........sz.

I~~;]~ik~·~6~··:·:::·········~··'················1
.............................. 19_7 ..
....................... hó :napján.

Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyorndai műintézetben Gyomán,

.----5-0-----·_.- I~~M'!nfl1flMitInn1~~!MfIfI.:
p~~..~~~e!yett I

5 ~
~
~
~

I
~ Tiz pengősI havi r e s z l e t f i :if e t é s e k. :mellett.

I.

Uj berendezés sze&'e!ésnél uj házaknál még
külön árengedmény.

I. Felhivom a kerékpározók szives figyelmét arra, hogy
a régebbi gépeimet eladtam és csakis a legkényesebb

~ .igényeket is kielégitő abszolut rázás nélküli duplaru-

I': _gós nyereggel' és gummis pedáIJal ellátott kerélípáro
kat }{öicsönzök. Este lámpát adok. Teljes tisztelettel:

DOMOKOS ALBERT

I.

. viHanyszerelő és műszerész.

_ T a:nuló fiut {elveszek.
iil~~ll. I.' I I

26 fillér
4 "
4 "
4 "
4 "
1

40 "

GYOMAI UJSAG 1927. junius 19..-----------------------....;.---_....._-_.........._---_......,_..............._-------.........6 oldal.

1 liter édes tej
1 " lefölözöH tej tag'oknak

nem tagoknak
1 " iró tagoknak

nem lagoknal,
l " savó
1 klgr. tmó
1 " teavaj 6 p..

Lapkiadó:

"HUNGARIA"
kön:yvnyoIndai Jnüiniézei.

Szerkesziéséri és kiaddSéri

feieifis;

nm

WAGNER MARTON

Gyoma és Vidéke
TEJ SZÖVETKEZET ELADÁSI

. - ::: ÁRAI:

Butorok. Tele sima és tömör hál
lók, ebédlők, festett butorol;, dió, eper
és bükkfa kihuzós ebédl(í asztalok.
modern bü\d,f(] é5 héliiilClll székek áll
lcmdóaLl raldáron vannak Vatay Gál
boi' .Illotorcrorc ['crLllliczclt asztulos
illartelc,Jén GYOlllán, hossurh Lajos
lItca T:'7 szám. ugyanott épUletasz
talos munkák jutányos áron meg~

rendelhetők.

Bohus János tüzEa kereskedése
Gyoma, Deák Ferenc utca 1427.. s~ám
,!latt van, hol a legolcsobb napl aron
kapható száraz, bükk, ..~asá?, vágott,
apritott tüzifa házhoz szalh~va 1.S. Ug'ya~
ott van Bocher Malicher eeg bIzomanYI
Oépraktára amelyre, teljes ~iz~lon:
mal fell1ivom anagyerdemu " kOZüll~e~

b. figyelmét, az ös~zes m~zo~azd~sagl
gépeinket és ezen ~rban keszult u]do~
sági gépeket ugyml11t: 3-4 vasu tar10
hántó ekék, 2 vasu 70 . kg. egy vasu
keretes 50 kg sulyu, 26 kg egyes eke
o-erendejre tehető kétvasu eketes~, 13
'=:oros vetővép és a jelenkor legujabb
s '" . t' ,rendszerü könnyü sulyu uJ ara o gep.
Összes gazdasági gépek jó alkatrészek
kel mindenrendü acél eke vasak. Ja~
ton aratógép alkatrészek. Prima ~eher
amerikai manilla zsineg raktaron.
Ugyancsak a Sardoline össze~ gép?,~a
jok gyári áron megrendelheto~. Ooz
motor, autó, traktor, henger es cs~p

ágykenő olajok, gépzsirok a legolcsob
tÓl a mao-as finomságukig. Kartelen
kivül a legolcsóbb napi áron. Hordó
vételnéj 10 százalék engedménnyel. Ez
mintának megfelelően· szállittatik, és
egy igás meg egy kö~nyülókocsi meg
javitva, befestve elado.

.Ertesitem a nagyérdemü közönsé
get, hogy a hantoskerti strandfürdőnél

; tulsó partra hajóátjáratot létesitettem.
Korán reggeltől késő estig lehet átjár-
ni. Józsi bácsi. .

Lévay Lajos kistemplom uti háza
másvállalat miatt minden elfogadható
árért azonnali beköltözésre is kedvező

feltételek mellett sürgösen eladó.
. Száraz .bűkhasáb, fűrészelt és ha
soO'atott tüzifa és mész a legolcsóbb

'" .napiárban, ugy kicsinyben mmt nagy-

ban csak Lévay Lajos Horthy Miklós

uti üzletében szerezhető be.
CliéplUSqép tulajdonosok figyel

mébe: Porosz darabos szén, tatai
darabos szén, és tatai 5 kilós tégla
brikett, valamint retorta faszén már
most megrendelheló. A cséplés alatt
~zen szenckb(51 nagy raktár. Ajánla
tos lesz szükségletét már most beje
lenteni, Wagner Márion Fiai
fakereskedóknél Gyoma. Telefon 22.

Uchrin M. Imrének 150 mázsa be
száradt veres here szénája van eladó.

Lakik Endrőd 22 h. sz.
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Gyoma, 1927. junius 26.Ara 16 fillér.II. évfolyam 26. szám.

p O L 1T 1K A h T AR S A D A l M 1- É S K Ö Z G A Z D A S AG 1 H E T 1L A P

Előfizetési árak:
Negyedévre - - 1 pengéS 80 fillér
F" évre - 3 pengéS 40 fillér
Egész evre - - .6 pengéS.

Szerkesztőség és kiad6hivatal:

"H U N G A R I AU könyynyomda
G y o m a, PetéSfi·tér 2.

Lapzárta P É N T E K déli 12 6ra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

A lap szellemi és anyagi részét illetéS
minden megkeresés

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

A forgalm'iadóról.

Horthyfalva ...
Csendórségi
laktanyaépül.

Ipa.rosok álla.mi
kölcsöne,

- Gyors intézkedés Vá:~íl~ó. -

Régi óhaja a kincstárnak és

Gyoma községnek is, a csendőr

őrs megfelelő elhelyezése. A

sok terv, melyekérdés meg·

oldására irányult, a viszonyok

miatt nem valósulhatott meg.

A kincstár megbizottja e na..
pokban ujra tárgyalt ez ügyről

a község előljáróságával és
ez alkalommal mar reális me..
derbe is terelődött él laktanya
építésének kérdése.

E tárgyalások eredménye.
képpen a laktanya épülete él

Révlapos parcelláin épüln,e
föl, több mint 600 négyszögöl
területen.

A köz érdekében dr. Pálka
Pál járásunk fószolgabirája
önként mondott le a saját ház
helyéről, ugy hogy ezen és a
vett szomszédos házhelyeken
fog felépülni a gyönyörü
laktanya.

Ugy értesülünk, hogy a Ma

gyar NemzeJí Bank és pénz

ügyminiszter között létrejött a

megóHapodás, amelynek értel..

mében az ipari kölcsön ügye

hamarosan lebonyolitható lesz.

A tervek szerint néhány hé

ten belül már részletes jelen

tést tesz a kölcsön kibocsá

tásáról. Reméljük, hogya pénz.

ügyminiszter figyeimét nem ke

rüli el az a körülmény, hogy

elsősorban él kisipar szorul

bőségesebb hitelre, mert a
nagyipari tőke maga is meg

tudja szerezni a külföldi köl..

.csönt egyaránt, eHenhen az

orsiág sokezer kisiparos eg·

zisztenciáját fenyegeti a teljes

összeomlás, hitel hiányában.

Ezeken pedig gyors és ol.

csó kölcsönökkel kell segiteni.

Szakértők szerint a fázis·
rendszer behozatala a kezelési
költséget nagyon jelentásen
redukálná. Ennek ugy látná
hasznát a közönség, ha a re
dukciónak megfelelően kisebb
adópercentfel elégednék meg
a kincstár, amelyet ugyancsak
megtehet. mert t 926. junius
l·től 1927. februM 28-ig az
előirányzott összegnél 84 mil..
Hóval több folyt be forgalmi
adó eimén.

Kovacsics Dezső főispán és fe·
leséglZ, majd később a vá.r..
megye nevében Daimel Sán..
dor dr. alispán üdvözölte.

Tardy Lajos, Vésztő község·
főjegyzóje kérte azután él kor
mányzój, engedje meg, hogy
az árviz által lerombolt és
most ujjáépitett községrészt
Horthy Miklós-faIvának nevez..
hessék el, amire a kormáilYzó
az engedélyt megadta.

Nagy ára van ma az if..

juságnak. Azok, akik deres

fejjel szólitgatják az ifju..

ságot, hogy jöjjön visszi1·

egy szóra, megvigasztalód..

hatnak abban a' tudatban,

hogya mai kor ifjusága

egy nagy tehertétel/el szü..

letett, Ám azért, ha meg..

kérdezzük azokat, akik ma

a friss bizonyitvánnyal ne..

kivágnak a nagy bizonyta..

lanságnak : eIcserélnék·e
sorsukat a jól megalapo..

zott öregséggel, azt a vá..

laszt kapnók, hogy bizony

nem cserélnék el.
Mégis, mégis; az· ifjuság

a 'legnagyobb ajándék, ak

kor is, ha a mai nehéz

élet a balkezével adta.

A közeljövőben bizonyos
ujitások lépnek életbe a for·
galmi adó terén.
Ebből az alkalomból érdek·

lődésre tarthat számot az a
szakértői statisztika, amely 5ze..
rint most a forgalmi adó el
lenőrök foglalkoztatása 30 szá·
zalékkal, a községi részesedés
t O százalékkal, a könyvveze
tés 30 százalékkal drágitja (lZ

adót, tehát százmillió pengő

forll"almi adó százhetven"
millió pengőjébekerül a kö.
zönségnek.

A közeli V~sztő község kapta
ezen a héten ezÍ a jelentős,

sokatmondó és minden ízében
magyar elnevezését.

Ugyanis Horthy Miklós kor
mányzó kedden meglátogatta
a tavalyi árviztől annyit szen·
vedett Vésztő községet, hogy
megtekifttse annak kőzadako..
ziisból ujjáépitetf részeit. A
kormányzót a községben dia
dalkapu fogadta, mely alatt

A magyar ifjuság
nehéz utja.

tehetsége mást látszott pa'
rancsolni, a szülők akarata

megint mást diktált. Melyik
Néhány nap még, s vé· intést fogadja el? Ez volt

gigvonulnak az utcákon il a nagy gondja az első

virágcsokros kislányok és megindulásnak a multban.
fiuk, akik a kertek ékessé· Nagy gond ... Milyek ki
gét a "kisasszony"-nak csi gond ahhoz képest,
vagy a tanitó urnak viszik amely ma nyomja az élet·
a vizsga--asztalra. Virágos be lépő ifjut és még job..
milióben zajlanak le az ban a szülőket. Nem a vá,
iskolai vizsgák, amelyek logatás bizonytalansága
igazi komolyságot akkor kavarja fel a lelkeket, ha·
jelentenek, amikor ez a nem nyomja és gyötri a
vizsga az utolsó: neijl csu' nagy·nagy bizonytalanság,
pán az iskolai évnek, ha.. hogy egyáltalában el lehet-e
nem az iskolóztatásnak be.. indulni? Van-e pálya, ahol
fejezését jelenti. jut még égy helyecske és

Egyik oldalon az elha.. egy darab kenyér, kell..e,
gyott iskola, a másik ol..érd.emes.e tanulni továb!;>,
daloD'akomoly kezdődő. lehet·e elhelyezkednikö..
élet. Ez a határkő mindig zépiskolai vagy alsóbbfoku.
jelentős volt, ma azonban . tudással, amikor adipio·
sokkalta inkább az. Nem· ma sem biztosit?
kis dolog az iskola pon
tosan megszabott kereté"
ből kilépni egy nagy, sza·
bad területre, ahol. egy
szerre ugy érzi az ifju, hogy
hiónyzanak mellőle azok a
támasztékok és korlátok,
amelyektő[ ugy. szeretett
volna szabadulni, de most,
hogy nélkü[ök áll a világ
bem, mégis csak megszé..
dül.

A nagy szabadságból
igy left a bizonytale1l1ság,
amelyet a réménységek tet..
tek csupán virágos réfté.
Lehet, hogy amig a távoli
virágokig eljutottunk, sok·
szor felbuktunk, s ezalaff
talán a virágok is elfony
nyadtak. De mégis biztat..
ta az életbe kilépő ifjut a
remény, s a gondot és bi
zonytalanság érzését inkább
az adta, hogy nem' tudott
pontosan dönteni; merre,
milyen pálya irányába in...
duljon eJ. A szive vágya.
ezt az utat . jelölte meg-, a

·O()
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Izgalmas életmentés Dl

Kereskedői

képesités
problémája.

A gyakori
szemsérülések.

A szemmel történt bájesetek

az utóbbi időben gyakoribbak

lettek, aminek egyrészt való=

szinüleg a terjedő rövidlátás,

másrészt a különféle gépekkel

üzött ipar az oka. Ezért nem

árt, ha egy kissé értünk az el
ső segélynyujtáshoz.

Ha idegen tárgy; por, hamu,

szén vagy apró bogáF- kerül a

szembe, az rögtön erősen fel

izgatja azt. Gyakran kimossa

éI könny ezeket az apró tár:

gyakat, de- ha mélyre jutottak,

el kell azokat távolitani, még

pedig nagyon tiszta kézzel. A

kezet alaposan meg kell mos

ni, azután a szemhéjat alul...fe

Iül szélhuzzuk és ha a tárgy

látható, nedves, tiszta vattával

vagy gyufa módjára összeso ...

dorl gézzel kiszedjük. Ha él

felső szemhéj alatt rejtőzik az

idegen test, akkor bajosabb

annak eltávolitása. A betegnek

lefelé kell néznie, mig a segí=

tő óvalosan megfogja a szem

héj szélét és azt kivülről a

középen gyengéden lenyom ...

va, él szélét kiforditja. Ekkor

rögtön meglátható az idegen

tárgya nedves, vörös alapon.
Nag'yon veszedelmes az eset.
ha valami befuródott az átlát:
szó szemhártyába, mert ennek
sérülése sulyos következmé:
nyeket vonhal maga után. Ha
él szaruhártya gennyedésbe
megy át, néhány nap alatt cl.
veszhet a lálóképesség. Ha te
hát valami éles tárgy szuródo!1
beje él szemhártyába és ki tud
juk huzni, ugy azt rögtön jj

voJitsuk el. Ha azonbanmé.
lyebbre jutott az idegen anyag
és a szemhártya megsérül,
tisztán be kell kötni a szemet
és rögtön orvost kell hivatni.
lJyen esetben nem szabad fl

szemet kimosni sem.
A szemre tiszta gézrétegcl

keli kötni, erre egy réteg tisz~

ta vattát, amij ismét gézz ...:!
keH bekötni. A beteget teljesen
sötét helyiségben kell lefektet-~

ni és fellétlen nyugalmáról
gondoskodni az orvos meg~

érkeztéig. Ha maró anyag:
mész, cement, vagy hasonló
jutott a szembe, cseppentsürk,
rög"tön olajat a szemhéj alá,
hogya maró anyag'hatás6t
ellensulyozzuk. Persze ebben
ez esetben is legjobb, ha or
vost hivatunk az első segély:
nyujtás után.

!liGM'-

naterem hiányát, az évi ren
des testnevelés nélkülőzé...
sét, az elért eredmény nem
csak kielégitő, hanem. ki-
váló, mely tény minden·
esetre Ruszka Sctndor tor-
natanár érdeme, aki meg·
küzdve az adott nehéz
ségekkel, egész éven át lel·
kes odaadással és szak·
értelemmel vezeti a testne·
velést s aki megrendezője

is volt a lefolyt szép tor
naversenynek. (hr.)

Adomák

Aggkori biztosítás.
Az aggkori biztosítás
Gondolatnak igen szép
De e gondolat helyébe
Egy másik is lép.
Aki okos, olyan
Biztosítást keressen,
Hogy az aggkort
Megérni is lehessen.

Krix-Krax.

Kner.

ruhástul vizbevelette magát és
a fuldokló fiut nagy erőfeszi

tés árán partra hozta. lit dr.
Vogl orvos, aki éppen türdő

zött, vette ápolás alá s hosz
szas élesztgetés után sikerült
a már-már kihült testet uj élet
re kelteni.

A fiu ma már tul van S· ve
szélyen s ezt Seydl Józsefnek
köszönheti, akinek ez már a
harmadik életmentése.

Tanács.
- A Keg-yelmes ur ma nem

fogad!
- Azt jól teszi. De azt szep

rc!ném látni, hogy eng·em -'
királyi tanácsosl-,-ne fogadjon 1

- Mélíóság·od tanácsolhat a
királynak. Dc engedje meg, hogy
én meg Méltóságodnak tanáp
csoljam, hogy ilyenkor ne háp
borgassa a Miniszter urat és
ha megfogadja, biztosan több
haszná.t veszi, mint Őfelsége
a mélióságocl tanácsának!

Szigorlaton.
- Na, hogy ezt tudta, de

elfelejtette, azt elhiszem, mert
azt már tudnia kellett husz
esztendő előtt is. De ha még
egy olyant tud, amit elfelejtett:
egyest kap a feledékenységből

és ötöst minden egyébből!

Bebiztositva..
- Ti nyálas fickók 1 Talál

kozz.am anyátokkal, mindnyá=
jótokat beárullak, hog'y máris
cigarettáztok 1

- Ujjé! Attól félünk mi!
Hisz mindnyájunknak a ma
mája is dohányzik - az apánk

. mög-ölt, titkon!

M'iI!\M,.,..

mp.. 120 m. ~ikfutás Gyo
ma 15'05 mp. 5lJlydobás=
ban Mezőberény12'88 m.
Gyoma 12'81 m. Magas=
ugrás Mezőberény 1'49 m.
Gyoma 1'39 m.. Távolug=
rás Békéscsaba 5'15 m.
Gyoma 4'69 m.

A gyomai polg.· isk taA'
nulók közül Pallcska János
IV. o. t. 3 érmet, Biró La
jos IV. o. t. 1 érmet nyert.

Tekintve az iskolánk
mostoha viszonyait, a torA'

A rossz viszonyok a keres
kedők körében a pozíció vép
del mére mozgalmat inditottak.
Még nem alakult ki egészen
az akció, amely a kereskedők

létszámának szaporodását akar
ja megneheziteni, az ipartör·
vény mellett egy uj kereske·
-deimi törvény hozatalát ki·
vánja a mozgalom. Ez a tör
vény a kereskedői engedélyt
olyan képesitéshez kötné, a
melynek tanonc, segéd és mes=
tervizsga volna az előfeltétele.

Mult szerdán történt, hogy

Szerető Károly iskolai tanuló

a slrand-fürdő közelében für....

dött a Körösben. A fiu, Nlr

uszni nem tud, a folyó köze

péig merészkedett, ahol egy=

szerre elvesztette lába alól a'

talajt és némi küzdelem után
elmerült avizben.

S e i d l József, a Strand-fürdő

tulajdonosa látván a veszélyt,

Papp Zsig mond
művészi munkája.
A FaluszövQtség helybeli

kiállitásán alkalmunk volt gyö
nyörködni Papp Zsigmond
festészetében s ugyanakkor
értékelfük a fafaragászali él p
róbb munkáit is. Most készült
el egy nagyméretü könyvszek-

. rénnyel, melyet többek kéré
sére a községháza ta.nácster
mében fog kiáHitani. lvIegte
kinthefő f. hó 25-26-27-én déle
lőtt és délután folyamán. A szek
rény diszi1ésmódja, eredeJi
fölépitése, faragványainak stiI=
szerü sajátossága, formabeli
összhangzatossága mine! nagy
szerii kifejezői müvész lelke
eredetiségének.

A békéscsabai áll. polg. iskola vitte
el a zászlót.

Kerületi
tornaverseny

Oyomán.

Büszkeséggel telt meg
szivünka ragyogóan nap
sütéses vasarnap délután,
amikor kürtszó mellett vo
nult fel a vármegye polA'
gáriiskoláinakerós, egész";'
séges napbarnitott lelkes
tanulóserege a gyomai
sporttelepre, hogy ott küzdA'
jön az elsőbbségért, a diA'
csöségért a háromszinü
lobogóért. Akik látták a
mi ifjaink acélos izmait és
szemeikben a lelkesedés
és győzni akarás nemes
tüzét, azok nem fognak
tamáskodni és kételkedni
a közeli magyar feltáma...
dásban, azok bizalommal
nézhetnek a magyar jövő

elé, mert ezek az "ifjak
amilyen nemesen küzdöt
tek most a zászlóérf, ugy
fogják diadalra vinni 
ha eljö annak az ideje 
azt a zászlót is, mely alatt
a Nagy-Magyarországért
fog folyni· a küzdelem.

A verseny lefolyását az
alábbiakban foglaljuk össze:

A csapatok katonás rendA'
ben vonultak fel délután a
sporttelepre, ahol a köz
ség nevében kató Lajos
jegyző és Szabó József
községi biró fogadta az
ifiuságot ésa vele megérA'.
kezett vendégeket. Majd
Varga Gyula helybeli és
Tass Ferenc békéscsabai
polg. iskolai igazgatók üd
vözölték egyrészt a test
vérintézeteket, másrészt él

vendégeket.
. A versenybiráló bizott·

ság vitéz Károlyfalvy Fe...
renc alezredes elnöklete
alatt vezette le a verseny
minden számát.

Acsapatversenyben :
Békéscsaba: 56 ponttal,
Mezőberény : 4S'5 "
Gyoma: . . . 26 . "
győzött.

Az egész versenyben el...
ért eredmények :

SO m. sikfutás BékésA'
- csaba 10'04 mp., 120 .m.
sikfutás Békéscsaba 15'02
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Messin er r Ut 'da rosz Zoltán
fa és épitési anyag telepei, cementárugyárai, gépraktárai

(: Gyoma Endrőd Köröstarcsa
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 3.

Nasici tanningyár és gőzfürész rt. szlavóniai, erdélyi és felsőmagyarországikeményfa termelésének egyedüli lerakata.
Szállit bármily mennyiségben bármelyik vasutállomásra legolcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknak gőzölt bükkfát és tölgy parkettát, kedvező fizetési feltételek mellett.

Csépléshez porosz salgótarjáni, és baglyasaljai szén, f6szén, telepeimen kapható.

Nádárusitás sitás!

•••
I s t e n t i s z t e l e t e k. A re-

formátus templomban jun. 26-án
d. e. fél 9 órakor prédikál
HarsányiPál esperes. Az ágostai
evangelikus templomban vasár
nap délelőtt 9 órakor német
nyelvü lstentiszteletetíart f eiler
Ernő lelkész. A róm. katb. tWl'"
plombanreggel 9 órakor lsten",
tisztelet evangélium magyará
zattaI, tartja Csernay Géza
plebános. d. u. 3 órakor Iytánia.

A kormányzó születésnapja.
Mult szombaton őszinte hó
dolattal ünnepelte az egész
ország népe Hor/hy Miklós
kormé'inyzót, aki eredményes
élete születésének 59-ik évfor
dulóját ünnepelte. Az elmult hét
év alatt fe le dhetellenül ida be
nevét Horthy Miklós kor",
mányzó a magyar történelem
be a romjaiból ujjá épülő

nemzet talpraállitásávaJ. A nem
zet tehát méltán ragad meg
minden alkalmat, hogy a kor
mányzó iránti hódolatának ki
fejezést adjon.

A f ö l d m i vel é s i miniszter
diszpolgársága. Nagy ünnep'"
séget rendeztek mult vasárnap
Hódmezővásárhelyenabból az
alkalomból, hogy a város Ma
yer János földm. minisztert
diszpoJgárává választotta.

Uj teherpénztárnok. Agyo'"
mai pályaudvar teherpénztárá~

nak vezetését a távozó Pilder
József helyett Kiss Géza for~

galmi tiszt vette át. Aszimpa",
tikus vasuti tiszt előléptefését

mindenfelé örömmel vették tu...
domásul.

Évzáró. A gyomai áll. polg.
iskolában f. ho 29-én déletőH

lesz az ünnepélyes évzaro,
amikor a tanulók hálaadó is~

tentiszteleten is részt vesznek.
Péter-Pál napján napfogyat

kozás lesz. junius 29-én fogja
a nap az északi földgömb

- fölötti legmagasabb állását el
érni és a reggeli órákban tel
jes napfogyatkozás várható,
melynek megfigyelésére nagy'"
számu tudományos expedició

A borfogyasztási
adó eltörlése.

A legutóbbi években nagyon
megnehezült a magyar borter
melők helyzete, aminek jele'"
ként az ország legtöbb ré...
szén még. ma is pincékben
vannak a borok.

A külföldi szállitás, amely
csak a nehezebb borokat ér...
dekli, még mindig minimális,
az ország felvevő képessége
él rossz kereseti viszonyok
folytán csekély.

A fogyasztási adóval tuIter
helt bort nem tudja megfizetni
a közönség. Bizonyára öröm
mel fogadják a termelők éppen
ezért Pest vármegye törvény",
hatóságának határozati javas
latát, amely a bor fogyasztási
adó eltörlését sürgeti.
Remélhetőleg ehhez a hatá

rozathol: más törvényhéltósá'"
gok is hozzá fognak járulni,
s méltányoliák az óriási érté
ket, amit a szőlóvel beültetett
területek jelentenek s él munka
alkalmat. amit a szőlőmüvelés

él lakosságnak juttat.

Kra!TIpner bácsi
álnl0dik.

- Elmondia ő maga. -

Hát ugy történt - kezdi
az elbeszélés! a nyurga bor'"
bely, - hogy álmomban na'"
gyon, de nagyon szegény vol
tam. Valahogy felkerültem
Pestr\? s szinte kábultan néz...
tem a kápráztatóan fényes
üzleteket.

De a legjobban tetszett a
"Newyork" kávéház.

- Hej! - gondoltam ál
momban - ha én csak egyet
lenegyszer bemehelnék ide és
megihatnék egy jó forró fe
ketét!

S isten csodája, ebben a
pillan~tban megpillantok a föl
dön egy fényes ötvenfillérest.

Lecsaptam rá, mint a vér",
cse és a következő pillanat
ban már benn voltam a kávé
házban; Kidüllesztett meHe!

foglaltam helyet és egy had
vezér stentori hangján szóltam
rá él pincérre:

- Egy nagyon forró feke...
tét!

Hozták a feketét, de nem

volt elég forró, csak langyos.

- Vigye vissza! tn forró
feketét kértem! - adtam ki a
rendeletet.

A pincér sokáig maradt, én
pedig dühömben - felébredtem. ..

Nagyon e1busultam magam
és vég'ül meghuzva a saját
fülemet, ig'y morfondkoztam:

- Látod, látod te vén Kramp
ner: Ha nem hencegsz, lega",
lább egy langyos feketét ihat",
tál volna a "Newyork" kávé'"
házban ...

Krix".Krax.

Azt mondják ...
Azt mondják: "ha korpa kö

zé keveredik az ember, meg
eszik a disznók."

. Szent igaz! Ám az is lehet
séges, hogya disznók bele
pusztulnak •..

*
Azt mondják: "hazudik a

muzsikaszó •••"
Ez nyilvánvaló tévedés. Nem

a, muzsikaszó hazudik, hanem
a muzsikus •••

Tüske Béni.

Heti rigmus.
Megiöttek a meleg napok
Nincs már gond a szénre,
Kezdődik a készülődés

A fürdőidényre.

Én is mennék, hej! de mennék
Valamerre messze,
Balatonban lubickolni
Reggel, délben, este.

Am mig vágyam szárnya
Magas ivben repked,
Sovány bukszám azt susogja:
"Menjen el a kedved 1"

Isten legyen veled tehát
Kies, szép Balaton,
Én már maid csak Józsi bácsi
Sfrandfürdőjén uszom.

(-s.)

HI EK fogja Norvégiátfelkeresni nem·
csak az európai országokból,
de Amerikából is. A teljes nap
fogyatkozás a csillagászok
számitásai szerint körülbelül
egy percig fog tartani.
Szüfőkvigyázat!A gyümölcs

szezon beálltával mind sürüb
ben jelentkezik egy rettentő

betegség: a vérhas. Különö...
sen a gyermekek közül szedi
áldozatait, miért hangsulyo·
zotían figyelmeztetjük a szü
lőket, hogya sok, de küJönö
sen éretlen gyümölcsevéstől a
legszigorubban óvják gyerme·
kei:<et.

A hivatásos mezőgazdasági

munkások vasuti kedvezménye.
A hivatásos jTlezőgazdasági

munkások vasuti kedvezmé.
nyét a miniszter ma ugy mó·
dositotta, hogya munkások
nemcsak a munka helyére és
vissza lakó helyükre, hanem a
munkaidő tartalma alatt is jo'
guk van a kedvezményes uta",
zásra. Az ilyen utazás szük
ségességét azonban a mun
kások a jegyváltáskor a mun

kaadó által kiállitott és a köz
ségi előljáróság által igazolt
bizonyitvánnyal igazolni far
toznak.

Kellemetlenségek elkerülése.
A tankötelesek törzskönyvve·
zetője értesiti az iskolás gyer
mekek szülőit, hogy az 1921
évi XXX. t. c. 16 §-a értelmé·
ben az összes iskolaköteles
gyermekeket már a vizsgák
után, de legkésőbb julius 5-ig
minden gyermeket be kell irat...
ni. Minden iskola kihirdeti,
hogy mikor tartja abeiratáso...
kat. Hogy az irásbeli felszó
litásokkal járó kellemetlensé
geket elkerüljék, tegyen eleget
minden szülő a törvény ren
delkezésének.

A "Mindnyájunk Lapja" leg...
közelebbi 8",ik száma diszes,
uj köntösben jelenik meg az
olvasók előtt. fejes Gyula fes·
tőmüvész gyönyörü renaissan·
ce"'stilü rajza diszíti ezután ál
landóan a legolcsóbb szépiro·
daImi hetilap boritékát s a
gazdag belső tartalom a leg...



4. oldal GYOMAI UJSÁG 1927. junius 26.

kiválóbb irók és a fiatal köl d

t6generáció irásait hozzcl. A
,.hetilevél",,;bohémia" es "szem
le" cimü állandó rovatok a
hét aktualitásait hozzák s a
bő szépirodalmi részben foly~

tatódnak Bónyi Adorján és
Pálinkás László reg-ényei. A
Segesd y László szcrkesztésé~

ben mcg'jelcnő nivós és szép
hetilap ára 20 fillér. Minden
pályaudvaron és ujságárusnál
kapható. Mutatványszámot ki~

vánatra ingyen küld a kiadó~

hivata!.
Az Ur-i Kaszinó könyvvá

sádása. A kaszinó ujabb mü-·
vekkel gyarapitotta könyvtá"
rát. Me~vásárolta: Gárdonyi
összes müveinek most meg d

jelent utolsó 10kötetét ; Heltai
Jenő 10 kötetes kiadását; Ro"
mein Roland: Jean Christophe
ja 10 kötetben; Mereskowszky :
Trilogia. Antikrisztu'>, Zilahy:
Két fogoly: Babits: Halál fiai;
Papini : Krisztus története, és
Élő halott; Anatole France:
Viktor Hugó; Mark Twain mun"
kái és végül May Károly uti d

leirásait 10 kötetben az ifju"
ság részére, ami eddig nem
volt meg a könyvtárban. A
könyvtár gyarapítása minden"
esetre az agilis vezetőség és
Nónay Ferenc százados ér
deme, ki mint a kaszinó könyv"
fárosa jó érzékkel válogatja
össze a irodalom gyöngyeit.

Szülők figyelmébe. A köz
ségi iskolaszék értesiti a tan,,"
köteles gyermekek szüiőít, hog"y
a gazdasági továbbképző is"
kokiban, cl cSlldaballai, nyilasi
és halmagyi elemi iskolákban
a jövő tanévre abeiratások
junius 30. julius 1, 2, és 3"án
lesznek megtartva minden dél"
előtt 8 -12 óráig. Ahalmagyi
iskola körzetébe tartozó gyer'
meket Priskin Gyula gazdasági
szaktanitó irja be ugyanazon
a nClPokon a községben a
gazdasági továbbképző iskola
irodájában. Minden gyermeket
be kell iratni, tekintet nélkül a
betegségTe, vagy a mult évi
felmentésre.

A fővárosba utazó olvasó
inknak páratlan kedvezményt
nyujt a Keleti pályaudvarral
szemben levő, elsőrangu Park
szálloda, amennyiben aszo"
bák árából 20 százalék, az
éttermi árakból pedig 10 szá"
zalék engedményt ad a leg...
utóbbi előfizetési nyugta fel
mutatása ellenében. Egyben
felhivjuk a Park szállodát~ak

lapunk más helyén olvasható
hirdetésére szives figyelm ét.

Adomány. Ifj Bogár Géza
:ur a polgáriiskola természet
:rajz szertára részére egy sár
garigót és egy vadga!ambot

prepcrcílva ajándékozott. Az
igazgatóság' ez uton is köszö:
netet mond aszives adako...
zónak.

- Kublkusok kedvezményes
utazása. Régen ólwjto!í kiván
sága teljesült él kubikusoknak
'o k~rközclcbb kiadolt kor...
mányrel1dclet által, ami lehe:
lóvé teszi nekik az előirt fel
tételek betartása mellett a IJI.
osztályu vas uti kocsiban fél
áru menctje~:myel való utazá
suka!. A rendelet értelmében
azok a kubikosok, akik a ha:

zai vasutak, ármentesiiő és
vizszabályozó társula tok, to
vábbá közhatóságok, hiva.talok
és intézmények által házi ke
zelésben végzendő, valamint

'földmunkás szövetkezetek által
ezen közintézményektől elvál"
lalt földmunkák teljesitésére
szerződL,k le, a m. kir. ál-

lamvosutakon és az általuk
kezelt he!yiérdekü vasutakon
a ll!. kocsiosztályban féláru
menetjeggyel . utazhatnak. Az
előirt feltételek pontos betar:
lása melleit igényelhetik a
munkások a kedvezményes
áru menetjegyet és csak akkor,
ha legalább 12-ös csoportban
utaznak, vagy ha 12 személyre
váltanak jegyet.

Ase!l-dii}öiíju§ág-uak
rcgR"el felkeléskor cg·y-egy kis
pohárnyi természeícs "Ferenc
József" kezerüvizet kell adni,
mert gyomor-, bél- és vértisz
titó hatásának fiuknál és lá
nyoknál ig"en fontos crL'dmé#
nyekei köszönhelünk. A g"yer
mckklinikákon a Fe:l1.' e n c
J @ z s e f vizet már a kicsi"
nyek makacs szorulásakor ki:
íünő sikerrel alkalmazzák. Kap
ható gyógyszer1árakban, dro:
gériákban és füszerüzletekben.

A polgáriiskola rajz- és ké
zimunka kiáHitása junius 25"
én délelőtt 8 órakor nyil ik
meg az iskola rajz termében.
Megtekinthető az nap és va"
sárnap dálután 6 óráig. A tan
menetet hüen felJünteJő kiálli:
tás érdekes és tanulság"os be~

piilantást nyujt az iskola mü
vészi és gyakorlati irányu ne
velői munkájába.

Köszönetnyilvánítás. A pol
gári iskola ig"azgatósága hálás
köszönetét fejezi ki mindazok
nak, akik a mult vasárnapi
tornaverseny sikeréhez anyagi
támogatással és a rendezésben
való szives résztvevésükkel
hozzájárultak. tgy elsősorban

a versenybiráló bizottság"i ta"
g"oknak, a tüzoltóknak, leven
téknek a póhalmi,: teleki,#
Gieszf és Lénárturadalmaknak,
Wag"ner és Grósz cégeknek
és végül az ünnepi vacsora
elkészitőinek.

Az endrődi Korona mozgó
ban e hó 26-án, vasárnap az
idei filmszezon kimagasló Cll"
kotása "A vig özveg"y", Lehár
Ferencz világhirü szerzeménye
kerül szinre 10 fejezetben.
Utánna "f<'edéiyes kórház" vig'#
játék és "Hiradók." - Előadás

kezdete 7 és 9 órakor, zene
kisérettcl.

A Révlapos épülése. Tudva"
levő, hog"y a Révlaposon több
ig"ényjogosult kapott házhelyet.
Az épitkez8s nehezen akar
megindulni. A jeg"et brassó
Greising József te!ckkönyvve
zelő törte meg, akinek takarr:"s,
villaszcrü háza már ott diszlik
a Révlaposoll, kedves képet
nyujtva él megTélg"adó tájképe
ket kedvelő szemnek. Az elsó
fecske tehá! mc;sklcl1t él Rév"
laposon s a csinos "Annalak"
felépítése nemcsa;~ az épitte/ó
uj háziurnak. de dZ építő Bein
schroth t-.'JilJá~y kőmüves

mesternek is dicséretére vá.lik.
Ig'en tisztelt házhelyesek ! A
saját érdekükben és a fejíődés

nevében kövessék a íiszteletre
méltó :példáí.

Dalosünnep Endrődön. E
[1Ó 26-án délután az endrődi

dalárda hangversenyt rendez,
amelyen él mi gyomai dalár
dánk is több énekszámmal
vesz r~szt. l<':étség-teicn, hogy
az élvezetesnek igérkező dél
utánra Gyomáról is sokan fog,
nak átrándu!ni.

A gyomaí cserkészek zász
lószentelése. A gyomai "Bo#
tond" cserkészcsapat e hó 26" .
án tartja zászlószenteiését.
A zászlóanyai tisztséget fő#

ispánunk neje: dr. Kovacsics
Dezsőné vállalta eJ.

Sportegyesületek fllziója. A
gyomai sportklub és munkás"
testedző eg"yesüiet - mint ér
tesülünk le6közclcbb fuzionál
nak. Ez ügyben a két klub
népes értekez!etet tartott a na
pokban.

Gazdák figyelmébe. Eg"y fel"
jelentett gazda esciében ki
mondla a törvényszék, hogy
mezőgazdasági munka vasár...
nap és ünnepnap is végezhető,

mert ezt a törvény nem tiltja.
A vasárnapi munkaszünet csak
az ipari munkára vonatkozik.

Országos sertéskiáHitás Bu
dapesten. A budapesti Takarék
és Vásárpénztár, az Országos
Ser/éskereskedelmi Egyesület
és az Orsziigos Magyar Gaz
dasági Egyesület október 21
~23"napjain Budapesten a
Ferencvárosi sertés vásártéren
országos hizottsertc:?s és sel'''
tésfeldolgozó ipari kiállitást
rendeznek, melyen a husfel"
dolgozó ipar különböző gépei
is bemutatásra kerülnek. A ki"

áIlilásra vonatkozó ismerteté"
sek a szegedi kereskedelmi
és iparkamarániil beszerez·
he/ók.

Libamérgezés a legelőn. Kiss
Ferenc dr. miskolci főállator

vos érdekes tapasztalatairól
számol be. Jelentelték e~i'yizben

neki, hog"y eg"y vámosmikolai
lakos libái a legelőn rosszul
lettek és nem tudtak felállni.
Kiment a legelőre, hogya li
bákat és a legelőt meg"vizsgál
ja. A libaIegeiőnek kijelölt tc.,.
rület az Ipoly melleIt van és
az idejáró sok liba a növények
leg-nagyobb részét földig'
lelegelte. Megvizsgálta a még
megmaradt növényeket és látta.
hogy eg"yebek között büdösbü
rök is tenyészik ott. Az egyik
liba a büdösbürök közelében
a földön ült aléltan, behunyt
szemmel és. felállni nem tudott.
Megállapította azután, hogy
másfelé a \ibák a bürök friss le
vélhajtásait csipkedték s a le
geltető asszony azt mondtél
neki, hogy a !ibák berugnak
a büröktől és ezért sietve el
is hajlotta onnan. A községbe
liek előadása szerint sok liba
annyira elbódulta büröktől, hog"y
felfordult és el is pusztult. Két
ségtelen, hogya \ibák megbe
tegedését ezekben az esetek
ben a büdösbürök okozta,
amiért ajánlatos, hogy az állal
tarlók erre a körülményre elő

vigyázalosak legyenek.
Felh.ivás. f. é. julius hó l-föl

augus~tus hó 14 napjáig mezőgazdaúgi

munkavaj foglalkozó leventék .aréJJ,'"
tási és «:!!iéplési szabadságot
kapnak, - de a f. é. augusztus
hó 14-én tartandó levente gyakorlatra
szigoru büntetés terhe mellett ezen le
venték a további oktatásokon megje
lenni tartoznak. A más mezögazdaségi
munkával nem foglalkozó levenlék sza
badságot nem kapnak, - ezek kivétel
nélkül továbbra is minden vasárnap <I
szokásos idöben és helyen megjelenni
kötelesek, - a rendelet ellen vétők a
legszigorubb megiOl'ló intézkedésnek
teszik ki magukat. Vasárnap azaz f. hó
26-án kivétel nélkül minden levente a
testnevelési gyakorlaton megjelenni kö
teles.

Tanévzárás a vésztői pol

gári iskolában. A vésztői egye

sületi polgári fiuiskolában (:ll

évvégi nyilvános összefog'lq.,.

lások junius 17.... 18.n les7nd(,

él bizonyí/ványok és az érjC' ..

sitő kiadása junius végén. Az

iskola az évet ugyanekkor

nagyszabásu ifjusági elóadáss[11
fog"ja bezárni.

É. Kis Lajosnak egy fertá!y
örökös nyilasa a szoros zugban örilk

áron eladó, Értekezni lehet Selyem ut

466 szám alatt.



konyha.

Ernyöket szakszerűen javitok és
alakitok. Mindenféle esztergályos mun
kát függönytartót, fali és álló fogast,
valamint kugli-bábut és golyót minden
kinélolcsóbban készitek és nagy vá
lasztékban raktáron tartok. Schramm
József esztergályos Gyoma, Petőfi u.
767 sz. Üzeme géperőre berendezve.

Filnlszinház.
Gyomán:
A KIS HŐS.

Az Apolló filmszinház folyó
hó 26;án vasárnap muléltjél be
a magyar filmjátszó művészet

reprezentáns a:Jkotását"A kis
hős" cimü filmet, amely Pe·
kár Gyulának, az ilLlsztris iró,
nak és volt kultuszminiszter
nek "Beszélő sirok" cimü no·
velJájából vette tár~ryát. Egy
darab történelem perég le
előttünk a filmen, Jizenhatezer
hós magyar katona véres küz
delme aKárpálokban. Láljuk
az izzó hazaszeretet gyönyö·
rü példáját, amikor él magyar
család három nemzedéke, a
nagyapa, az apa és a fiu ha..
láltmegvető bátorsággal küzd
és bukik el a haza védelmé.
ben. czt a filmet mindenkinek
meg kell néznie. Igaz történet
ez, . amely gyönyörködlet és
megkönnyeztet. A darabot Dr.
Kórösi Henrik rendezte és
szerepeit a legjobb magyar
szinmüvé~zek játszák. Az elő

adások fél 5, fél 7 és fél 9
ótakor kezdődnek.

lőtátvettem.

varma

endé

lY

l PAPIR
legolcsóbban kapható a. HUNGÁRIA könyvnYbm

dában, Petőfi-tér 2.
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Általános verseny"tárgyaIási
hirdetmény.

Csinos, butorozott utcai
szoba, kosztial és te1jes

ell.étással kiadó. Eset
leg kii.lön koszt, és

külön lakás is kap-
:: - ható. - ::

Özv. OLÁH LAJOSNÉ házá
nál Rákóczi-ut 642.· szám.

Grand Hotel park nagyszálloda
VIII. Böro·s tér 10. BUDAPEST. Telf: J. 330'82,330'83.
Afőváros legnagyobb, legkényelmesebb száUodáinak egyike
200 szobával a Keleti pályaudvar érkezési oldalával szemben.
Központi gőzfűlcis, állahdó meleg és hideg vizszolgáltatás.
Szobák 3 pengóíőI feljebb. - Kitünő konyha. - fajborok.
- Családi kávéház, elsórangu cigányzenével, nyári terasz...

szaL Küiöntermek.

Alulírott államépitészeti hivatal folyó
évi julius hó l-én d. e. 10 órára nyil
vános zárt ajánlati versenytárgyalást
hirdet az Endrőd községben kiépülő

és az endrőd-szarvasi thgi. ut endj·ődi

átkelési szakaszát l'!:épező 800 fm.
hosszu 5 m.. szé1es utszáasz
nak cementhabarcsba rakott kiskőbur
kolattal és az endrőd-kondorosi

vicináHs ut (:2. 89-4-2) km. sza
kaszának 2'5. m.éter szé1esség
ben bazalt soros syzlope burkolattal
leendő kiszélesitésére.

A részletes feltételek és akiirási
müvelet alulírt hivatalban szerezhető

be 5 f. ellenében, felvilágositások a
hivatalos óra alatt ugyanott nyerhetők.

Gyula, 1927. junius 8.
M. kir. államépitészeti hivatal.

A hivatal főnöke.

Báliint iJ:nre.
kir. műszaki tanácsos.

akklimatizálódás után tudnak tovább
fejlődni. Sajnos, nagy hiány van a téli
takarmányozásnál jó szénában nálunk,
mint emlitettem és kukoricaszár, szal
ma és a többi hasonló készleteinket
is fel kell használni a téli takarmányo
zásnál.

(* Az ÁJJattenyésztók Lapjából.)

olcsóbble

zállodátés
,
es

Értesitem a nagyérdenlü közönséget, hogy

Az uj állatfajták meghonositásának
lehetőségéről, különös tekintettel a
svájci marhára.

Ha egy uj állatfajta tenyésztéséhez
fogunk, ugy mindenekelőtt azokat a
viszonyokat kell tekintetbe venni az uj
fajta meghonositásánál, amelyek között
az illető állatfajta őshazájában élt és
őbből kiindulva mérlegelni kell, hogy
az uj viszonyok között képes-e lega
lább részben az eddigi tehetősége sze
rint megfelelni a hozzáfűzött várakozá
soknak. Az idegen talaj, de főként az
éghajlati és csapadékviszonyok feltétle
nül hatással lesznek az uj állatfajtára
s egész bizonyosan nem tudjuk kiszá
mitani az akklimatizálódás esélyeit.
Mindenesetre azonban fontos az, hogy
az illető fajtával szemben az őshazá

jában közetett szokásokat lehetőleg

tartsuk be, de nem a külsőségekben,

hanem lényegében. Igy például a sváj
ci marhánál, mely eredetileg igen gon
dos takarmányozásban részesült ősha

zájában, mindenekelött szükséges, hogy
nálunk is gondos, intenziv ellátásban
részesüljön. Az e téren kivánt feltéte
leknek a mi viszonyaink között pl. a
svájci marhánál nem leszünk képesek
mindenhol megfelelni, mert mig Svájc
ban nem kap egész héten mást a mar
ha szénánál és nyáron is kizárólagosan
legeltetésben részesül, addig nálunk
a teleltetés abrakolás esetén sem te
kinthető elsőrendűnek. Ugyanis Svájc
ban a legdusabb legelő áll rendelke
zésre és a takarmány is a legtápdusabb,
nálunk pedig a mi takarmányozási és
legelőviszonyaink bő abrakolást tesz
nek szükségessé. Ennek következmé
nye azután, hogy az állatok, melyek
pl. Svájcból kerülnek hozzánk, csak

Közgazdaság.(+
Az uj áUatfajták meghonositása

I Azok az ajánlattevők, kik a munká
lat teljesitésére törvényes épitőmesteri

képesítéssel, illetve jogositvánnyal nem
birnak, kötelesek ajánlataikban képesi
téssel biró felelős épitőmestert meg
nevezni. Az ajánlatok alulírt hivatalban
1927. julius hó 2-án 10 h. kor fognak
felbontatni. Az ajánlatok felbontásánál
ajánlattevők jelen lehetnek.

A vonatkozó műszaki müvelet és fel
tételek a hivatalos órák alatt alulírott
hivatalban megtekinthetők. Ugyanott
az ajánlati minta és az ajánlattevő

által ártételekkel kitöltendő ajánlati
költséf,fVetés összesen 4 pengőért meg
szerezhető. -

Gyula, 1927. évi junius hó 16-án.
M. kir. államépitészeti hivata!.

A IIIai kor igényeinek megfelelően berendeztem.

Elsörangu, ors és pontos kiszolgálás ..
.•~••".~I.U8U.l-UUgl!lU~.~~

Naponta a legjobb minosegü jégbehütött frissen csapolt poharas sör., a legjobb és leg#
olcsóbb heqyi fajborok.. Abcmenseket elváUalok. A mai naptól kezdve a vidék egyik

leghiresebb cigányprimása Suki Jóska és zenekara játszik.
A nagyérdemü közönség szives pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel

FRISCIi VILM:OS
a HoHex Szálloda éli Vendéglő bérlője.

aHoller-féle

Elsőrendü

1360/1927. á. szám.

Alulírott államépitészeti hivatal uj
ve;·senytárgyalást hirdet az endrődi

külterületén létesitendő 3 (három) da
rab egy tantermes róm. kath. iskola
épitésére.

A versenyezni óhajtók felhivatnak,
hogy "Ajánlat az endrődi róm. kath.
elemi iskolák épitésére" feli rással el
látott, pecséttel lezárt boritékba helye
zett ajánlataikat 1927 évi julíus hó 2.
napjának. d. e. 10 óráig alulirt hivatal
hoz közvetlenül, vagy posta utján nyujt
sák be.

Az ajánlathoz az ajánlati összeg 2
százalékát kitevö értékű takarékpénz...
tári betétlap, vagy bankgarancia levél
csatolandó.

Versenytárgyalási hirdetmény.

Andriska meséi eimen gyüj
tötte össze egy édes Anya a
kicsi fiának irt meséket. Az ő

tiszta kis lelkét a mesék
tiszta világában akarja addig
lartani, amig lehet. A többi
hasonló gondolkozásu ma·
mák figyelmébe ajánlja most
megjelenő könyvét, mely 7
annyi tlOrjedelemben sok kép...
pel diszitve hagyja el a sajtót.
Elójegyzéseket elfogad az
irónó testvére: Okolicsányi
Márta polg-. isk. tanárnő.

Tejszövefkezeti közgyülés.
A Gyoma és Vidéke tejszövetkezet
tagjait f. évi junius hó 26-án d. u. 2
órakor a gróf Tisza István ut 400 h.
sz. alatt tartandó rendkivüli közgyü
Jésre meghivja az igazgatóság. Tárgya
lásra kerül: 1. Dunántuli tehenek be
szerzésére kiutalt pénzkö!csön igény
bevétele. 2. Igazgatósági jelentés. 3.
Esetleges inditványok. Határozatképte
lenség miatt meg nem tarthatás esetén
ugyanez a n:eghivás, ugyanezzel. a
tárgysotozattal a rákövetkezö vasárnap,
azaz julius 3-án ugyanarra az idöre
szól, amikor is tekintet nélkül a meg
jelent tagok számára a közgyülés ha
tározatképes lesz.

Selyemgubó beváltási árak.
Az idei b,:véilíási árak a kövel...
kezók: l. oszlá.lyu kgja 2'80,
II o. 2 pengő, Ili. o. 1'60 fill.
A selyemhernyó .. tenyésztók a
kikelt hernyót, valaminl a
szükséges tenyészló és lyuk#
g'atott papirost az idén is in 3

gyen kapják.

1927. junius 26 ..9YQ!1AI UIS;;;..;_Á_mG ~__, 5_.o.....l_da_I_._

~~...~~.....ItiMin.......rlffi1·~••1
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Cséplő éphez 22 méter hosszu, 13 cm. széles jó ha.sználható ünemképes fös.zij
eladó. V. Kovács Lajos Gyoma. Deák ferenc ut 1427. házszám alatt..
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50
pengő bolti ár helyett

5
havi 4 pengős részletre

··.· , , cimű

lapban hirdetett h. u s z
könyvet. Az első 4 pen
gős részletet a bérmente
sitési és csomagolási dij
jal kérem a kü]tieménynél

utánvetelezni.

20
pengőért szállitunk

Megrendelem 5 havi részletre a

alanti rendeHHapot
és postafordultával meg
kapja a 20 kötet könyvet.
- Bérmentesitésért és cs0
magolásért 1 pengőt szá-

mitunk.

Palladis könyvosztcily
Budapest, V.,·

Alkot:rnány<wu. 4.

20
pompás könyvet

Vágja ki,

töltse ki,

küldje be

TCI

Nagyráti Ádám Erzsi: Aranyhid.
Regény. 141 oldal. '

Barta Lajos: Ösvény. Szinmű 5
felvonásban. 131 oldal.

Barta Lajos: Az elsülyedt világ.
Elbeszélések. 161 oldal.

Bazin: Donatienne. 130 oldal.
Dánielné Lengyel Lilura: Az Ad·
lersfeldi Szent Agnes. Regény. 125 o..
Daudet: Jack. Regény. 447 oldal.
Farkas Imre: Szent tavasz. Elbep

szélések. Szidarabok. 135 oldal.
Farkar Imre: Melódia. Uj versek.

90 oldal.
Hajó Sándor: Az ötvenéves férfi.

3 felvonásos tragikomédia. 121 Ó.
Harsányi Zsolt: A féltékeny költő.

Kuplék, dalok, sanzonok. 142 o.
]Cirgensen János Dánia nagyasz~

szonya. Regény. 180 oldal.
l"Í.affka Margit: Csendes válságok.

Elbeszélések. 352 oldal.
l"Í.arinthy Frigyes: Ne bántsuk egy

mást. Ujabb tréfák. 215 oldal.
Kossuth Lajos levelei egy fiatal

leányhoz. 208 oIdai.
Kosztolányi Dezső: A rossz orvos.

Regény. 108 oldal.
Liptai Imre: Kegyelmes uram l

Szinpadi komédia és más jele·
netek. 190 oldal.

Lovászy Károly: A szivem. Válo
gatott versek. 62. oldal.

Szederkényi Anna: Sorsok ha tap
lalkoznak. Regény, 160 oldal.

Szép Ernő: Régi kedvünk. l'róni·
kás versek. 225 oldal

Szomory Dezső: II. József császár.
Szinmü. 110 oldal.

amelyek nem hiányozhatnak
művelt magyar családok

könyvtárából :

26 fillér.
4 ..
4 <>

4 ..
4 ..
1
40 •

6 P.

1 liter édes tej
1 .. lefölözött tej tug·olmak

nem tagoknak
1 .. iró tagoknak

nem lagoknak
1 • savó
1 klgr. turó
1 .. teavaj

Gyoma és Vidéke
TEJSZÖVETl<EZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI:

WAGNER MÁRTON

özv. Tóth lászlóné kesejősi 13
hold földje tanyával együtt örökáron
eladó. jókai utca 847 sz.

Bohus János tűzifa kereskedése
Gyoma, Deák Ferenc utca 1427. szám
alatt van, hol a legolcsóbb napi áron
kapható száraz, bükk, hasáb, vágott,
apritott tüzifa házhoz szállitva is. Ugyan
ott van Bacher Malicher cég bizományi
Gépraktára amelyre teljes bizalom
mal felhivom a nagyérdemü közönség
b. figyelmét, az összes mezőgazdasági

gépeinket és ezen évben készült ujdon
sági gépeket ugymint : 3-4 vasu tarló
hántó ekék, 2 vasu 70 kg. egy vasu
keretes 50 kg sulyu, 26 kg egyes eke
gerendejre tehető kétvasu eketest, 13
soros vetőgép és a jelenkor legujabb
rendszerü könnyü sulyu uj arató gép.
Összes gazdasági gépek jó alkatrészek
kel mindenrendü acél eke vasak. Jac
ton aratógép alkatrészek. Prima fehér
amerikai manilla zsineg raktáron.
Ugyancsak a Lardoline összes gépola
jok gyári áron megrendelhetők. Gőz

motor, autó, traktor, henger és csap
ágykenő olajok, gépzsirok a legolcsób
tól a mz,gas finomságukig. Kartelen
kivül a legolcsóbb napi áron. Hordó
vételnél 10 százalék engedménnyel. Ez
mintának megfelelően szállittatik, és
egy igás meg egy könnyii lókocsi meg
javitva, befestve eladó.

lévay lajos kiste::lpJom uti háza
másvállalat miatt mimlen elfogadható
árért azonnali beköltözésre is kedvező

feltételek mellett slirgőseneladó.

Száraz· biikhasáb, fürésze1t és ha
sogatott tiizifa és mész a legolcsóbb
napiárban, ugy kicsinyben mint nagy-

ban csak Lévay Lajos Horthy Miklós

uti üzletében szerezhető be.
Cséplőgép tulajdonosok figyel·

mébe: Porosz darabos szén, tatai
darabos szén, és tatai 5 kilós tég·la
brikett, valamine retorta faszén már
most megrendelhefő. A cséplés alatt
ezen szenekből nagy raktár. Ajánlap
tos lesz szükségletét már most bejep

lenteni, Wag-oer MArion Fiai
fakereskedőknél Gyoma. Telefon 22.

§zerkesztésért és l~iilLdá§éll"t

felelős:

Lapkiadó:

"H U N G Á R I A"
könYVDYOJDdai JDiiintézei.

almasabb

1000 drb. ócska iókarban levő vá·
Iyog eladó. Érdeklődni lehet B. I,o~

vács Lajos Halász utca 1540 szám

Eladó egy 3 szobás lakóház 400
négyszögöl udvarral, üzlet helyiségnek
is alkalmas. Az állomástól 5 percnyi
járásra. Megtekinthető a vásárszél 983
szám alatt.

Papp Va-zuinak van eladó fedeles
hiníója. cséza-kocsi, hintó-féderek,
szecskavágó, daráló-, arató- és vető

gép- alkatrészek, gazdasági szerszá
mok, huzaló-láncok, féderes kocsiülés,
egy sporhec'd, kályha, gramofon, falióra,
használt ruhák és cipők. Ugyancsak ő

vesz nJindenféle ócskavasat, rezet, ól-

I
mot, suba-darabot, használt ruhát és
cipőt, törött gépeket, üveget stb.
Lakik Gyomán, Jókai u. 837 szám.

or

PUBLIKACIÖ.

helyen a Horthy Miklós utcán iizlethelyiséggel kényelmes
lakással, ház kedvező feltételek menett eladó. A ház esetleg
haszonbérbe is kiadó. Jelentkezni Csapó ímre hentesnél.

A gazdaközönség kisérje figyelemmel az "AUSTIN"""trakt@J." előretörését és terjedését.
Elsőrendü érdeke minden gazdának, hogy a mai sulyos viszon.yok között alaposan meggon
dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. - Ne ülJön fel a hangzatos reklámoknak, győződjönmeg
személyesen arról, hogy jobb teljeliit:muényü, olc§@bb üze~ü traktort a kiváló
ANGOL-gyártmányu ~AUSTIN~""trak-tornálnem vehet. - Az ~A.USTINIóIó""traktor

legnagyobb előnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is tök-életeli- nJl.unkát végez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett - 2-} évi rélizletre - vásárolható.
Forduljon részletes felviIágositásért bizalommal a kerületi képviselethez- Juháliz Pál
gépészmémök és Társa céghez Turkeve. - Ezen cég díjmentesen küld ki szakembert
a talaj megvizsgáiására, próbaszántást végzésére és a gépnek mükijdésben való bemutatására.

A Fogyasztási és Érfékesitő

Szövetkezet igazgatósága értesíti a
gazdaközönséget hogy elsőrendü fep

hér Manila kéve~kötöző zsinegre elő
p

jegyzéseket felvcsz az ára fizethető

cséplés után is. Bővebb felvilágosítást
gr. Tisza István ut 400 szám alatti
üzletében ad.

Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet
részére egy ellenőr - lehet nős is 
felvétetik, ki a tejcsarnokban egyuttal
segédkezik is. - Javadalmazás: egy
évre 24 mázsa buza. Jelentkezni lehet,
Kovács János trafikjában.

.= '_11- '(1'- 'lll- ·(11- 1111· -11.- "tJ)" ·tll· -til· '_'1· '(11· -(t'· .~". -u'- ·'1'" .t[~. '~Ii' .~-~~. -'II- ·~IJ· ·ql- '~11" "11, =
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~ berendezések I
~ szerelése, I
~ kerékpárok, .
I varrógépek I·
ii . eladása ~

il -~I:
~ Tiz penqö1i
~ havi r é § z l e t f i z e t é § e k Di.ellett~I Uj berendezés szerelésné~ uj házakná.l még
~ külön á.rengedmény.

1- Felhivom a kerékpározó]{ szives figyeimét arra, hogy
.- a régebbi gépeimet eladtam és csakis a legkényesebb
~ igényeket is kielégitő abszolut rázás nélküli duplaru
~ gós nyereggel és gummís pedaHal ellátott kerékpáro
~ kat kö}csönzök. Este lámpát adok. Te~jes tisztelettel:

~ DOlVfOKOS ALBERT

I viHanyszerelő és műszerész.
T anu.ló fiut felveszek..

·~_.~.il.'11~.L4"W'-Q~~.I~w.101(~iJN

gfi(UIIIII\lllllllllllll\lllllllillllllllllllllillllllllllllillllluililllllllllllll\lilUllill!lIll1II11l1l11lIilliUUllllllllilllllllllilll\ll1l1l1l1l1ll11ll1ll11ll@;
~ ~Ih .. ~Ih .. -.h.. 'Ih· ••h· -th· -ih· .Ih.. ·th· -.h. -Ih· ·hl· ·d~· ·~h· ·tlJ·· .ih· ·ih· -Ih· -1\:· 'Ih· ·fli- ·th· -lh· =

Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy i
Gyomán, a Deák ferenc utca 715. szám alatt, Horváth I

József ur házában (Kendipféle ház)

cipészműhelyt
nyitoftam. - Készitek mér/ék után férfi és női cipőket

a legmodernebb kivitelben, elsőrendü anyagokból. Javi~

tások olcsón és pontosan eszközölfetnek. I<:érem a nagy
érdemü közönség szives pártfogását. Jó házból való fiu
tanulóul felvétetik. Tisztelettel

SZABÓ IMRE
cipész

~ulliil\illi1llilli1llilliiliíllii\iillilllilliiliíllimillilllílliiliillmliIlii\1íllii11illiilliiliillilliiliiliiiliillill\illiiliílliiliílliillillilliíllilmlll~
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Gy mai Takarékpénztár
(Nagytakarék)

Gyoma, .Piac-tér ..

E I f o ad E n g e d é I yez
betéieket könyvecskére és folyószámlára

a legmagasabb kamatozás mellett.

törlesztéses j e Izálog kö I csö n ö ket

, árfolyamlevonás nélkül.

Folyósit Külföldi átutalásokatazonnal teljesit.

váltókölesönöket évi netto 10 és fél
százalék mellett. Folyósitási vagy egyéb

jutalékot r;'lem számit.

'Közelebbi felvilágositás nyerhető az

. intézetnél a nap bármely szakában.

Mezőgazdasági gépek mint ekék, morzsolók, darálók,

szecskavágók, répavágók és boronák valamint egy drb.

11 rostával ellátott szelelő rosta gyári áron alul kaphaíók.

Cséplésre
W agnerMártonFiainálGyoma
Telefon 22. Telefon 22.

17-20 gy. 20-40
20-14 gy_ 2-05 porosz darabos szén, tatai darabos szén és
16-52 gy_ 14-04 ~. tatai brikett, valamint retorta faszén állan-
19-45 gy- 19"20 'ig dóan kapható

16_14gy.13-06
16'50 gy~ 14'1~

20-15 gy_ 2-15
20-51 gy_ 3"18

trendn
·1927. május hó 15-étöl.

uti

A "gy" betüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

BUDAPEST - GYOMA.
6-25 9-45 gy_ 13-35

11-12 12'42 gy_ 19_14
0"32 5"34 8-57gy_
5" - 11 -10 ll-50 gy_
GYOMA-BÉKÉscSABA

Besabárólindul23-15 4'30 8-13 gy.
Gyomára érk. 0-17 ,5'31 8-55 gy.
Gyomáról indui 11-22 6-46 12'43 gy. 19'24
Besabára érk. 12'18 7-59 15-21 gy. 20-24

BpestrőI indul
Gyomára érk_
Gyomáról indul
Bpestre érk_

I
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Bát:sy éri Tár8ai Bankháza GyoDl.a.
Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel Békéscsabán.

f cw ft

GIRÓSZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLIRINGSZÁMLA 37.170. SZÁM

TELEFÓNSZÁM 21. SÜRGÖNYCIM: BÁCSYBANK

*

Kölcsönöket n"'Yujtl Földbirtokra tőkekamat törlesztéses 35 éves félévi 4 és fél százalékos kölcsönt
árfolyam levonás nélkül 100 százaléI'{.os kifizetéssel.

Mezőgazdasági kölcsönt 5 évre évi S és hároID.neg"'Yed százalék kamat mellett.
Váltókölcsönöket tetszés szerint 3 vagy 6 havi lejárattal ezidőszerint évi 10-11 százalék kamat mellett.
Betétekre melyek bármikor felmondás nélkül kivehetők, ezidőszerint évi S százalék kamatot fizet. - Bármely

külföldi államba szóló kifizetéseket, átutalásokat gyorsan és jutányosan eszközöl.
Foglalkozik a banküzlet összes ágával.

Gabona osztál"'Ya I

Vesz a mindenkori legID.aqasabb napi áron mindenféle mezőgazdasági terID.én"'Yt.
Beraktározásra vállal mindenféle mezőgazdasági terményt, nála beraktározott terményt bármikor legID.agas
sabb napi áron száID.olja el, - akár részletekben is, tisztre becseréti, természetben kiadja. Szükség esetén

elön"'Yös feltételek mellett bármely összegü eIölegkölcsönt fol"'Yósit.

Érdeklődők forduljanak: Gyomán, a Bankházhoz, vagy dr. Christián Kálmán
bankügyészhez, Dévaványán Vass Károlygőzmalomtulajdonoshoz, Körösladányban

dr. Török Ödön ügyvédhez, Szeghalmon dr. Nyitrai József ügyvédhez.
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é
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Nyomatott a ..HUNGÁRIA" könyvnyomdaI múintézetben Gyomán,

Tisztelettel értesitem a n. é. közönséget, hogy mint a multban, ugy az idén is

hantoskerti

tra"d-fürdőmet
a legnagyobb kényelemmel berendezve megnyitottam.

Jégbe hütött üditő italok és hideg büffé mindenkor rendel
kezésre állnak.

Idényelőfizetőket elfogadok.
A közönség szives pártfogását kéri, kiváló tisztelettel.

Józsi bácsi.

Mély tisztelettel értesitem a n. é. közönséget, hogy

épület és butormázoló műhelyemet

Baross u. 462. szám alól a Horthy Miklós utca (volt Herter cukrász-féle
ház.) helyeztem át.

További szives pártfogást kérve, vagyok kiváló tisztelettel

Stiaszny János
mázoló.

Oll:§ó§ági hulláDl..
A fogyasztási és értékesitő Szövetkezetben (Kovács János házában) 1 liter
Szilvorium 3 pengö 20 fillérért (40.000 korona) lehet kapni, mig a készlet
tart. Hitel képes egyének ujkor való fizetésre is kaphatnak az igazgatóság

engedélyezése folytán. -

, "

A gyomai tejszövetkezet
tudatja, hogy a lefölözött tejet ugy reggel, mint este 7 órától mindennap le
het kapni 4 fillérért literjét, - 25 liter vételnél literenként csak 3 fillér, a
savónak literje 1 fillér, nagyobb vételnél engedmény. - Kapható egész na
pon át a Kovács János házában levő tejcsarnokban. Ugy a teavaj, mint turó
naponkint frissen készitve a közönség rendelkezésére áll, - a tea-vajnak
kilója 6 pengő, a friss turónak kilója 40 fillér. A teavaj Endrődön is kapha-

tó özv. Hrabovszkyné kereskedésében. -

A 48-as (Alsórészi) Olvasó Egylet
kimérői állásra pályázatot hirdet. - Csak feltétlenül megbizható és magyar
állampolgárok pályázata fog figyelembe vétetni. Dijazás: Lakás és nyers
bevételek 10 százaléka. Óvadék kötelező 250 Pengő. Pályázatok ugyanoda
legkésőbb f. hó 30-ig adandók be. Az állás betöltése jul. hó 16-án kötelező.

Eper 8züretelé8.
A Gyomai Gyümölcsértékesitő és Központi-szeszfőző Szövetkezet tudatja,
hogy az érett eper átvétele 1927 év junius hó 20-án megkezdődik.
Gyomán Kovács János házánál levő Szeszfőzdében, Endrődön a Szövetkezeti
malomnál levő szeszfőzdében, Kondoroson abeváltó állomáson. - Átvételi
árak a következők: Első héten 4 fillér kilója az érett epernek, második hé
ten 6, harmadik héttől kezdve 8 fillér kilója az érett epernek. Figyelmeztet-
jük a közönséget, hogy ugy az epernél, mint más gyümölcsnél csak mint
gyümölcs lesz átvéve. A cefrét kifőzzük a tulajdonos részére. - Felkéretnek
mindawk, akiknek bármilyen gyümölcsük van - amelyik élvezetre alkalmat-
lan - átvétel végett ajánlják fel a szeszfőzdének, ahol legmagasabb áron
lesz megvéve. Akinek pedig bármilyen hordóra van szüksége az jelentkezzen
a Szeszfőzdénél ahol 5-6 fillérért literenként kaphat. A saját főzésü pálinká
nak literjét 5 pengő 20 fillérért (65.000 K.) lehet kapni Gyomán Kruchió
Lajosnál Gróf Tisza István ut 399 h. szám alatt. Endrődön Tóth János köz
ségi kertész házánáL Hitel képes egyének ujkor való fizetésre is kaphatnak

az igazgatóság engedélye folytán. -

Géptörléshez való

mosott rongyot
magas árért vesz

a GYOMAI UJSÁG KIADÓHIVATALA Petőfi·tér 2.
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Gyoma, 1927. julius 3.Ára 16 fillér.
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p O L I T I K A h T Á R S A D A l M 1- É S K Ö Z G A Z D A S A G I H E T I l A P

Előfizetési árak:
Negyedévre 
Fél évre
Egész évre -

1 pengő SO fillér
3 pengő 40 fillér
6.pengő.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G AR I A" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G AR I A" könyvnyomda
eimére küldendő.

Szeptemberben nagy mező

gazdasági ipari kereskedelmi
és kulturáliskiállitéls leszSz.ell
tesen.

Farkass Béla Csongrtid vár...
megye '. főispánjának kezdemé...
nyezésére nagy arányu moz'"
galom indulI meg a Duna-Ti...
szaközi Mezőgazdasági Ka
mara kebelében, hogya mal
gyar alföldre, annak kulturális
és gazdasági nagy értékeire.
valamint a fejlődés irányára a
közfigyeimet felhivja. Ebből a
célból Szentesen a tiszavidé...
ki gazdasági érdekellségek
mezőgazdaság'i, ipari, keres
kedelmi és kulturális kiáJlitást
rer.deznek, menyeI kapcsolat
ban 3 napig tarló mezőgaz...
dasági ankétet is tartanak.

- Tanoncszerződési és szabaditási
díjak. ~

A kereskedelmi miniszter ren
deletben állapitotla meg é1Z uj
szerződési és szabaditási di l

jakat, amelyeket az iparhé\tó~

ságok, illetve ipartestületek
szedhetn ek.

Eszerint a tanszerződés ki~

állitásának (szerződtetés) dija
.3 pengő, a segédlevélkiállil
tásának (szabaditás) dija 5
pengő. Az ipari szakvizsgálat
dija 12 pengő, a mestervizs l

gáé 20 pengő.

Kulturális Itiállitás.

Ilparügyek.

unu

- Segits minket óh Uram
Isten, hogy ha már megad
tad itt a mi mindennapi ke
nyerünket, add vissza nekünk
a mi Hazánkat is. Add vissza
tizmillió magyar testvérünk
otthonát, lelkét, "jó kedvét"
akik a Kárpátok hegyei és
völgyei között, akik az er-
délyi tájakon türelmetlenül
várják a magyar feltáma
dást, akiket a szent magyar
róna áldása tartott el mos
tanáig s akiket durván, lel
ketlenül elszakitottak tőlünk

és a szent magyar rónától,
az aranykalászos magyar
tengertől.

,-, Add Uram lsten, hogy
az ezután elkövetkező Péter
és Pál napokon együtt le
hessünk és együtt tartsuk
meg az aratás diadalmas
ilnnepét e!szakltott, hozzánk
hü magyar, tót, német stb
testvéreinkkel és együttimád-

~ T,-:, 'la 0"1 , J'o' "a'<Yoda4-ti j c.; b __: "'t>' <-. L.

F{ÍtLI;U(' f'" ,/IJIi e'J'e7-"" ...~ •. ; t.- _...... ........o.t - -.--

.zük, hogy alázatos fiaidnak
erős akarat'ával, de elsősor

ban a Te segítségeddel kö
zeledik is ez a boldog idő.

-'~ .'
!-'.<ami SZ[,'7Zi;C"

gokba gyüjtve maholnap pi
ros, acélos őr/eni valót ki
náljanak.

A hivatalos jelentések egy
bevetéséből már megállapit
ható, hogy az Ur lsten ál
dása nem lesz kisebb a ta
valyinál. Ugy látszik, hogy
például a buza termése 168
ezer métermázsával több lesz
az idén, mint tavaly volt. A
rozsból azonban már keve
sebb eredményre van ki
látás.

Mindannyian bizó hittel
nézüTJIicrG iéter-Pál napján
megillÍJló nagy mezőgazda

sági munka elé. Arra kér
jük a magyarok Istenét, ne
hagyjon el bennünket ebben
az évben sem. Hallgassa meg
a mi imánkat: Add meg ami
mindennapi kenyerünket.

De nem

, várakozásban is észak, kelet,
és di:l tájaira szegeződik és
a Péter-Pál napi imánkat
folytatjuk :

Sok félelem ésreményke
dés, sok rettegés, bizó hit
és várakozás után érkeztünk
el Péter és Pál napjához.

A szépséges magyar ró
naságon, aranyhullámai ring
nak ilyenkor a kalászok ten
gerének. Mindig ez volt ami
legnagyobb büszkeségünk és
reményünk, de most kétsze
resen az, mert hiszen az
életet adó, áldásos kalász
tenger 'ami egyetlen va
gyonunk, ez az egyetlen kin-

csün~, ami T!Jég m~gmaradt

nekünk." Elvették gyönyörü
hegyeinket, zugó nagy erde
inket, bányáinkat, elvették
szép városainkat, de nagy
részt 'meghagyták nekünk
ami rónaságunkat s ezzel
meghagyták. ami kalászos
tengerünket.

.Már fenik a fénylő, csil
logó kaszát a magyar ara
fók és napbarnitott erős tu
ráni karok suhintására le
dőlnek a gabonarendek, hogy
kévékbe, keresztekbe, aszta-

Péter és Pál.
Irta: Némethv Bé1a dr.

---
'ar
'ers
~da

:zÖ.

le-
,a
la
lró
lak
la-

-

dja,

~zeti

ételi
hé
~tet

nint
tnek
nat-
áron
zzen
nká
,chió
köz
tnak_...-
!SZ

. 2.
-ft

T A R C A
Jókai emléke a Mátrában.

Parádfürdő. 1927, junius hó.

(Folyta/ás.)

Ebből a barátságos kis
helyiségből a faragott faburko
latos konyhába lépünk, ahol
szintén az öreg ur aranyos
humorától beragyogolt két
felirat fogad:

"Lesipuskás jól találja
Ha ott van a nyul a tálba"

Majd a másik falon:
"Aki puskától fél
Fegyvere a seprőnyél, "

A konyhából kétfelé is nyi
lik ajtó. Nehéz. ékesen feIva
salt tölgyfaajtó. Mi balra ha'"
ladunk s he1épünk egy kétab",

lakos barcítságos szobácskábé1.
Első pillantásra látszik, hogy
ez . az ebédlő. Terpeszkedő

tölgyfaaszta\, magashátu szé
kek, remekbe készűlt vadász
jelenetekkel telefaI(lgva. Kiván
csian tekintünk a mennyezetre
s aho! a stukkó bevégződik,

csakugyan ott ékeskedik a
jellegzetes gótbetüs szinezetí
felirat:

"Mit zugott a medve a va
[dász fülébe?

Ne igyál előre a medve
[bőrére 1"

A szemben lévő falon pedig
a helyiség rendeltetésének
megfelelőleg':

"A vadászok mind ugy
[szoknak

Ha valami vadat fognak
Aztán jó csurgóra jutnak
Onnét hamar el nem futnak"

Dc legérdekesebb az ebéd~ I Sajnos, ez a Jókai emléké...
lőből nyíló tágas belső szoba. vel megszentelt érdekes kis
Ez már háromablakos. az ab- fészek halálra van ítélve. Már
lakok szines üvegmozaikjai bomladozik a lornyos, faragá
érdekes vadászjeleneteket s a sos telő. A falfestmények kivül ...
Károlyi család nemesi és gró- belül omladoznak, a telő sok
fi cimereif ábrázolják. Müvészi helyen becsurog. A remekszi'"
filigrán munka minden. A nü mozaikok itt-off töredeznek,
mennyezet itt is dusan farag- a faragások korhadnak, abu...
va és festve itt van most el 6 torok nagy részét széjjelhord...
helyezve az a nevezetes fara", ták lsten tudja hová merre.
golt karosszék és asztal, mely- Pár év még s ez az érdekes
ről már fentebb szólottam. épület düledezni kezd s las...
Egyéb butorzat már nem igen san elpusztul, mint a magyar
va benne, de a freskókból s nemzetnek annyi sok más
főként a feliratról sejthetjük, kedves müemléke, történelmi
hogy meghitt kis vadásztanya 'nevezetessége.

Óh bár jutna eszébe az iIle
lehetett a boldogabb időkben: tékeseknek az égetően sürgős

"Két eget bir a vadász"
tatarozás, akkor bizonyára

Egyik ott a bérc ölén nem sainálnának ettől az él"I

Másik hölgye édenén .. . tékes házikótól némi áldozatot.
. .. ott halált, itt éltet ád . .. {( (T.B.}
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Zászlószentelés.
Lélekemelő ünnepély folyt

le mult vasárnap Gyomán.Az
itteni. polgári iskola 557. szád
mu "Bo!ond" cserkészcsapa 3

tainak uj zászlóját avatták fel
nagyszeri"l ünnepsl:'gek kereté-·
ben.

Az ünnepség Mny~tnagyban

emelte, hogy él zászló anyai
tiszte! főisp~nunk neje, dr. Ko
vacsics Dezsőné töl!öl!e be
ulólérhetellcn bájjal és ked~

vességgel s megjelent azon
dr. Zeőke Anlal, kerületünk ord,
szág-gyülési képviselője is.

Dr. Kovacsics Dezsőné dél
elölt 9 órakor érkezel! autón·
Márki Barna vármegyei főjegy

ző kiséretében.
Az ünnepély a róm. kath.

templomban vette kezdetét,
ahol Csernay Géza plébános
g-yönyörü irredentadizü. költői

szárnYélltl~u beszéd kiséreté
ben meg-áldol!a az arannyal
hímzett, festőicn szép fehérse
lyem cserkészzászlól.

Azután fél 9 órakor a refor
mátus templomba vonult a
zászlóval együtt a cserkész
rfjuság- hol Harsányi Pálesped

j:cs tartott a gYülekezethez és
a 'Cserkcsi\?khíZZ ':melyen· járó
llazafas . i)r~dikáciÓt.

t-/laga a zász!ószentelési ün#
nepéiy élZ ErzsébetIigeJi pa#
villon előtti téren folyt le s
rnlZg-ielcntek azon a hatóságok
képviselői, az iskolák, egyhá~

zak. társlúuok és eg-yesületek
kikLiidlitlei. A rendet az ön~

kéntcs lüzol1óság tartotta fenn
s valóban felucldia magaslatán

. állott.

Az érkezőfőispánnét első;

nek Vargha Gyuláné üdvözölte
meleg szaVakkal a polg-ári led
ányiskola nevében. gyönyörü
virágcsokrot nyujtva át a bá
jo ~ zászlóanyának. Utánna
Pálka Pál főszolgabiró a köz·
ség- nevében, Vargha Gyula
polg-. isk. ig-azgató pedig- a
polgári iskola nevében üdvöd

ziilte aZ illusztris vendég-et.
A polgári riuiskola ének;

kara által előadott "Hymnus"
utön Harsányi Pál ref. esperes
teliícs papi diszben lépett a
(lobog-óra s velőket átjáró, ha;
7afiságlól lángoló szavak ki;
sC>rct.zben áldotta meg a zász
lot, majd az áR-o evang. eg-yház
nevében FeUer Ernő mélyen
álg-ondoll, tartalmaS beszéd
közbcn mondott gyönyörü ál...
dást.

Következett a polg. iskola
vegyes énekkara. mell' Ruszka
Sándor didgálása mellett a
"Lobogi előttünk" cimü irre...
Üenta dalt adta elő figyelemre
méltó precizitássaI.

Og-yesen szavaIJa el q:után
Vargha György cserkész HA

mi törvényünk" cimü cser...
készkölteményt, majd vitéz
Máriajöldi Márton, a magyar
eserkésszövetség- kiküldötte
mondott nagyhatásu zászlÓd
avatási beszédet. melynek be
fejezte után dr. Kovacsics De
zsőné költői lcndületü, remek
kis beszédben átadta a zász
lót a cserkészesapatnak.

Vargha Gyula polg. isk. ig.
meleg szavakban köszönte meg
dr. Kovücsics Dezsőnének. hogy
a zászlóanyai tisztséget szives
volt ellvállalni s az őszinte

elismerés hangján emlékezeit
meg Biró Bélánéról, aki a
zászló gyönyörü himzését ön
kel-üleg- és dijtalanul végezte.

Némethy Sámuel, az V. escr
készkerület kiküldöl!je intézett
beszédet a cserkészujoneokhoz.
A gyönyörü beszéd nemcsak
a cserkészek. de a közönség
körében is mély hatást keltett.

Következett egy szép lelke'
silő aktus, a eserkés;,:ujoncok
felavatása é'i a cserkészek fo~

gada\mának megujitása. majd
Sájri Sándor escrkészujone
neg-Jepó készség"gel szavalta
cl a "fog-aclalomtétel-"l.

Tejszövetkezeti
közgyülés.

A Gyoma és Vidéke Tejszö
vetkezet jUll. hó 26-án délután
közgyü!ésl tartot!, melyen el
határozta. hogy eg-y helyiséget
épittet él moslani iiLem mellett,
merj ez nyári üzemre nem elég
séges. ~ A c\unántulról bed
szerzendő tehenekrői egy kü
lön felhivást teszünk közzé.
A közgyülés elfog-adla öZ ig-az
gatóság" azon előteriesztéséí,

hogy a lefölözött tejfeleslegét
a helybeli szegénység-nek osztja
ki, eg-yben társadalmi gyüitést
indit, enn2k a feleslegnck litca
renként 0 fillérrel történő meg#
váltására. Már is van egy nea
messzivü adakozó, ki kötelezte
magöt5 évig évente 2000 li
ter lefötözött tejet fizeini, mit
a s/'egényeknck oszl ki él teja
szövetkezet. A közgyülés a
Gyomai Ujság vállalt ajánlatát
melyhen az ujságot a tejszö
vetkezeti tag-oknak llegyedé
venkini egy pengő clőfizetés~

ért házhoz szálIitva aelja elfo
g-adja annál is inkább, mert a
szövelkezeli közleményeket a
jövőben is dijtalanul clhelyez~

heti a Gyomai Ujságban. cLért
kimondja, bogy minden szöa

vetkezeti tag járassa aGyo;
mai Ujságot, hpgy iJ szövet
kezeti közleményekről tudo
mást szerezzen. Egy magáról
megfeledkezett tag az igazga 3

tóságra nyilvános helyen sértő

kifejezéseket has7ná It és en~

nek a tagnak biróság elé állia
lásához hozzájárul! él köz~

gyülés.

Németlzy Sámuel ujabb bllz~

dító beszéde után kezde iét vejte

a zászlószegek beverése. Az

első szeget főispánunk neje,

zászlóanya verte él zász!önyél ...

be. A szeg-beverésnél mint

szakértő Gecsei Sándor műasZa

lajos szerepelt.

A"Hiszekeg-y" éneklése után

a cserkészcsapat a zászlóanyn

és vendégek előtt tisztelgő

diszel\'onulás! rendezet! s ez

zel a lélekemelő szép ünnea

pély, amelynek kitünő rend Ca

zése Ruszka Sándor cserkész

parancsnokot és Vargha Gyula

polg. isk. igazg-atót dicséri,

vég"c:t ért.

Ünnepély után a ligeti péJa
viilonban a zászló anya és kia

sérete tiszteletére pompás
uzsonnához volt terítve, melyen
községünk vezető egyénei és
férfi. női notabilitásai vcttel<'
rész!.

Azoknak névsorát, akik sze
get vertek él ziiszlóba, a iel
igékkel együtt lapunk követ
kező számában közölni fogjuk.

Uj gazdasági
tanintézet
Szarvason.

A fö\dmivelésü~}yi miniszter
a négy középiskolát vég-zeit
gazdaifjak részére olyan l1le~

zőgazdasági szakiskola létesi
tésél határozta el, amelyben
négy év alatt a növendékek
"képesített gazda" minősítést

nyernek el.
Ennek az iskolának az CI...

végzése után a tanu\ók végbi,
zonyilvány kapnak, s mint
ilyenek bciralkozhaJnak a fel,
sőbb szőlő és borgazdasági
tanfolyamra, a budapesti ker...
tészeti tanintézetbe.

Ha valaki jeles végbizonyit~

ványt nyer, azzal még- a g-aza
daság-i .Jkadémiákba is felve
hető. Ezek a jeies végzejja
ségü .,képesi1ctt gazdák" tej;
gazdaság-j üzemeket is elIát
hatnak minden külön vizsga
nélkiil. Az oktatás okióber
l-től julius végéig tar!.

Azt mondják.
Azt mondják: "ne Izig)'j a nő

nekl"
Nem igaz. A nőnek lelzet !Jinm~

csak azt kell tudni, hogy meddig?

*
Azt mondják, hogya kakas

kukorékolja ki a reggelt ...
Nem egészen ugy van. Inkább

ugy, hogya reggel készteti a ka
kast arra, hogy kukoréko(jon.

Tüske Béni.

Fajbaromfi kiosztás.
Lapunk egyik számában már

jelezlük, hogyaföldm. min.
fajbaromfit oszt ki.

Minthogy e kérdésben többen
fordultak hozzánk részletes
fel világositásért, következők..
ben adjuk meg a kért felvilá
gosításoka t:

A fajbaromfi kiosztása ős~;

szel, szeptemberben történik.
Minden kisgazda 2 lyukot és
egy kakast kaphat oly feltétela
lel, hogy egy év mulva két a

szer annyit kell visszaadnia.
Az oda és visszaszállítás költ
ségét a kisgazda viseli.

Ugyancsak kapható lud és
pulyka is és pedig szintén két
tojó és egy kakas. Ezekből

azonban csak ugyanannyit kell
visszaudni, amennyit kapott él

gazda.

Aki ezen feltételek mellett

fajbaromfit óhajt, forduljon a

Baromfitenyésztők ürsz. Egye#

sületéhez, Budapest, Üllői ut 25.

A bagózás. megölt
egy embert.

- Bag-ózók különös figyelmébe" 

Különös. és 'szoka!t1an haIál
e~et . lörté~l: ~. nap~khan"·a

borsodmegyei Sály községben.

Az egyik mezőőr a szőlő

hegyen ha~va találta Juhász

József földmiivesl. A haláleset
nagy feltünést keltett a faluban
és sokan büntényre gondoltak
annál is inkább, mert Juhász
Józsefet mindenki ép, erős,

eg"észség-es embernek ismerte
és éppen azért csak bünténya
nyel tudták megmagvarázni
hirtelen halálát.

A nyomozás sorön azonban
kiderült, hogy nincs büntény;
ről szó, hanem hirtelen nagy
foku nikolinmérgezésről, amit
oly módon kapott Juhász, hogy
szerfölött nagy mértékben ba~

gózott s ug-yszólván áliandóan
a legerősebb hohánylcveleket
és szivarvégeke! rágta. Az or
vosi vizsgálat megállapitotta,

. hogy Juhász József halálát a
nagy bag-ózásbóI ercdő nikoa
tinmérgezés okozta.

A fővárosba utazó olvasó
inknAk páratlan kedvezményt
nyujt a Keleti pályaudvarral szem
ben levő, elsőrangu Park szállo
da, amennyiben a szobák árából
20 százalék, az éttermi árakból
pedig 10 százalék engedményt ad
a legutóbbi előfizetési nyugta fel
mutatása ellenében. Egyben fel
hivjuk a Park szállodának lapunk
más helyén olvasható hirdetésre
szives figyelmet.
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Messinger Mór Utóda Grosz Zoltán
fa és épitési anyag telepei, cementárugyárai, gépraktárai

Gyoma Endrőd Köröstarcsa
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 3.

Nasici tanningyár és gőzfürész rt. szlavóniai, erdélyi és felsőmagyarországikeményfa termelésének egyedü.li lerakata.
Szállit bármily mennyiségben bármelyik vasutállomásra legolcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknak gőzölt bükkfá! és tölgy parkettát, kedvező fizetési feltételek mellett.

Csépléshez porosz salgótarjáni, és baglyasaljai szén, retorta faszén, telepeimen kapható.

Nádárusitás! Nádárusitás!
E!!±
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Püski Antal.
A gyomai hatalmas reformá

tus egyháznak köztiszteletben
állott pénztárnoka volt több
mint 8 even át az ősz fürtök
kel ékes szelid lelkü Püski
Antal. kinek megdöbbentő ha§
lálhir.z az egész városban mély
részvétet keltett. Egyszerü sors
ban mint -szegényember sze"
rezte meg az életnek azt a
legnagyobb kincsét. hogy őt

mindenki csak szeretni és be
csülni tudta. Homlokát soha
nem vonta ráncba a harag, 
hangját nem emelte fel az in
dulat. végezte kötelességét
hűséggel és szelidséggel, mint
a ki tudta, hogy Istennek szol
gáI. Éppen ezért volt olyan
megrenditő váratlan elmulásá
nak hire. - s ezért volt oly
nagy a részvét, mely körülvet
te az ő emlékezetét!

Temetése junius hó 30-á'n
d, U,;) órakor volt, melyen
résztvett mind három lelkész
és a gondnok vezetésével
majdnem élí: egész presbyté
ríum, és az egész udvart be
töltő kÖz:JlIség. A szertartást
maga Harsányi Pál esperes
végezte. mé1talván a boldoguJt
n3k érdemeit, kierneivén puri
tán becsülelességét, majd pe"
dig buzgó könyörgésben kért
az egek Urától a ~yászoló

sziveknek vigasztalást.
A megJöbbentő héllál esel

hirére a reformátu3 egyház
pénzügyi bizottsága azonnal
zárlatot és pénztár vizsgálatC't
tal'tolt, mely megnyugtatásra
állapitotta meg. hogyab. e.
pénztárnok a legutólsó napo"
kig a legnagyobb hüseggef és
pontossággal vezette a köny
veket és a pénztárt s olyan
ielentéktelen eltéréssel, mell' a
pengő és korona átszámitás
kapcsán könnyen előfordulha"

totl, mindent a legtelje~ebb

rendben talált,
9 C !!!2!ES! _

Tréfás esetek.
Replika.

Az asszony, akinek van némi
iskolája, de egy figyinget sem
hozott a házhoz, korholja az urát,
akinek meg saját háza van.

- Milyen borzasztó - pattog
a nő - ha egy müvelt nő egy
müveletlen ·emberhez megy fele-

o Ul f Isegu ...•

- Nó, nó - mondja szeliden I
az egyszerü férj. - Nekem meg
van a telekkönyvi müveltségem ...

Méltatlankodás.
A kereskedőhöz beállit egy szál

litó cég pénzbeszedője, aki már
hónapok óta hiába jár hozzá
pénzért. A fogadtatás most is az:

- Sajnálom, ezen a héten nem
tudok fizetni.

A pénzbeszedő ingerülten feleli:
- Ezt már éppen huszadik

esetben mondja!
- No - szól méltatlankodva

a kereskedő - és nem tartottam
meg mindig a szavamat? ..

Hostar.

Vitézi avatás.
Az elmult vasárnap fényes

ünnepségek között avatta fel
a vitézi rendbe a Kormányzó
ur Ófőméltósága azokat, kiket
az országos vitézi rend mél
tóknak Hélt háboru alatti hősi

cselekedeteik és életük követ
keztében arra, hogy vitézekké
aVéltlassanak. Községünket ezen
vitézi avatás azért is érdekli,
mert vitéz Varga Kálmán re
formátus tani/ó, ki mint front
harcos szolgálta végig az
egész háborut, kitüntetteitvén
több kitüntetéssel és vitéz lu"
hos József. ki szintén dicsé
retre méltóan teljesítette katoM
nai szolgálatait: ez alk~JGmmal

vétettek fel a vitézi rendbe.
Viseljék a mindnyájunknak
örömöt szerező kitüntetést ugy,
hogy munkálják és meglásság
az ezredéves határok közölt
megépü!ő Magyarországot.

HOrth yfalva.
Csonka országunknak
Van egy uj faluja
Hosszu éveken át
Sok volt baja, buja
Vé s z t ő volt a neve
Ma már H o rt h y-fa Iv a
Vészt jelentő neve
Igy vált áldásosra
Hőn imádott hazám
Édes kis faluja
Légy ezután boldog
Amen! Halleluja!

Hatos Tivadar.

Harc a galambokért.
Egy régen huzódó és álta

lános. élénk érdeklődéssel ki"
sért per ért befejezést a mult
héten.

Turbékoló. szelid galambok
körül keletkezett a harag két
régi jó ismerős: Béres _Antal
és Kéri Mihály között. A tré
fásnak indult ügy hamarosan
komolyra fordult s most a tör·
vényszék mondott itéletet, hogy
kinek is van hát igaza?

Még 1925-ben történf, hogy
Béres Mihály négy pár ga·
Iambot vitt el Kéri ~ihálytól.

amiért Kéri az Ő galambjaiból
elfogott egy párat.

Egy darabig csak egymás
között huzakodtak a galam
bokért. majd Kéri Mihály lo§
pásért feljelentette Béres Antalt.

Az ügy, a fajgalambok ér·
tékére való tekintettel hossz u
vajudás után a gyulai törvény
szék elé került, amelyamulI
héten hozott itéletet ebben az
áldatlan galamb-perben. fel
mentve Béres Antalt a lopás büne
alól.

Minthogy pedig Kéri Mihály
nem fclebbezett, az itélet jog'
erős, (o§.)

A Bácsy és Tsai
Bankháza,

mint már arról többizben meg·
emlékeztünk, elsőrangu össze"
köttetései és vezetőség'ének

páratlan agilitása. szaktudása.
rátermeltsége folytán néhány
évi fentállása alatt nem csak
községünk, hanem a messze
környék egészséges hiíeLszük
ségletének gyors és olcsó el
látásával vidékünk legszámot
tevőbb pénzintézetévé feilő·

dött. - Mint értesüliink a
bankház eddigi kölcsön ki
helyezése meghaladja a 12
milliárd koronát. - A mezőgélz

dasággal foglalkozó ügyfelei
kényelmére ujabb üzletággal
bővítette a Bankház üzleti te
vékenységét, mint mai szá
munkban közzé tett hirdetés
igazolia - gabona osztályt lé
tesitett. - Felhivjuk t. olvaső

közönsegünk fig'yelmét a Bank
ház hirdetésére, a vezetőség"

nek pedig a mindennapi élet
be vágó közhasznu lIjabb tc
vékenységéhez őszintén gra
tulálunk és sikert kívánunk.

Tejet az iskolás
gyermekeknek.
- Egy nemeslelkű aiánlat. -

Lapunk hasábjain:voU szó
arról, hogy az iskolás gyer·
mekek lejjel való "Hátása mi
nő elsőrangu egészségi és
testnevelési kérdés.

A "Gyomai Ujság" -hasáb·
jain ajánlta- fel a gyomai tej
szövetkezet cl lefölözött tejet
potom áron az iskolás gyer-
mekek részére. .

A tejakciót Hreblay tanár az
ifj. vörös kereszt csopod ",1
nöke meginditottaa polgári
iskolában. s az májl:ls hó yé-

. géig müködött is. Ajövó ta.n.
évben a megkezdett akciót a
polgári iskola folytatja.

A nagyfontosságukérdés
végleges és gyökeres me~ol

dása ügyében behatóan be...
szélgettün/<. : én ,meg I. A. ur.
S a nagyszerü témáról beszél
getve, t ur a' következőkép

g-ondolta él kérdést megoldha·
tónak:

- Nekünk ugymond tehető

seknek kell összeállnunk, hogy
oz iskolás gyermekek állandó
és biztos tejellátását elősegit

sük. A magam részéről fel
ajlwlom évi 2000 liter lefölö
zött tej megváltását. Jelentkez";
zenek mások is 20-40-50
avagy 100 liter megvételére és
a nagyszerü kérdés meg van
oldva ...

Hát meg volna oldva t A
nemes péfda meg van adva.

Aki csak teheti, bármily cse·
kély mennyiséggel is. járuljon
hozzá a gyermekvédelem eme
nagy horderejü első lépésé
nek megvalósitásához.

Az I. A. ur gáláns ajánlatát
mint követendő példát ime
nyilvánosságra hozzuk. abban
a biztos hitben. hogy a meg
inditott hólabda hamarosan
lavinává növekszik.

Olcsósági hullám?
Minden drágul manap,
Ujabban a borsó
S ömlik bár a panasz
Mint bibliai korsó
Minden panasz olyan:
Mint falrahányt borsó! ...

K ..ix-K..ax.
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GVÜJTSE
A FEKETE

BORITÓ SZALAGOKAT.
JUTALOM KIOSZTÁS

JULIUS 15.

közben egy aranyláncot ejtett itt
a vizbe. A munkások megmoso
lyogták a kérést, de, azért mégis

ügyeltek a kotró-gépből kiömlő

iszapra. Csütörtökön azután - az

öregasszony nagy örömére

csakugyan előlcerüJt a tizenhat

évvel ezelőtt elveszitett .aranylánc.

Balatoni kirándulás. A Gyo-
mai Lev. EgyesLilet f. é; szepl.
1-10 között többnapos kirán
dulást tervez Balatonflirec.l,
Tihany és Siófokra. felhivja a
kirándu!ni szándékozókat. hogy
f.é. aug'. l-ig a ic\'. egrcsiiJel
vezetőségénél. részvételi szán
dékozók jelentsék be, Az. uta~
zási és fizetési feltételek a jö
vő heli számunkban részlclc~

sebben közö[ve.

Tüzelőanyag száHitása. ;,.
l)é nzügyrniniszterium t:rlejlé~1

hirdet a szegedi vámőrkcrü~

lethez tartozó állomások 1027
28 évi tüzelő anyal;tának szál
lilás6ra. Ajániali minta a sze...
g'cdi honv. gy. ]aktany-a í. elll.
106. ajtószám alair szcrczhelö
meg'. A nyilvános árlejtés ugyan
011 tartatik mcg iul. 27-én, cl .
C? 10- óro!;or.

'A vér fölfrissitése ed
jc\bói ajánlatos nébény napon
át korán regg'cl egy pohár
Íérl11észC?les "fcrene József"
kcscrli vizet inni. Az ellész vi
lágon rendelik az orvosok a
valódi Ferenc Jőzscf viz
használatál, mert ez szabályol>
za a bélmüködést, C?rősiti éi

g'yomrot, javítja a vérj, meg·...
nyugtatja az idegeket és ezál~

téti uj élekrőt teremt. I\é:lpha ó
gyög-yszerlárakban. dwgériák
ban és füszerlizletekbcn.

Fiatal irók novella pályáza
ta, ui rovat a házasságról, 30
tudományos kérdés, Szini Gyu
la és Csermely Gyula Ilovel~

lái, két regény, öt uj kölJő,

szenzációs vC?zérei1<k, Heti le ...
vél, Krónika és még egy se...

I iasziDs alkalmúva[ ig'a,:olajja~

nul maradtak cl a szavazástöl.
eljárás indult. Hir szC?rinl mind
(!lokal, akik llelll ludjjk iga~

zolni t6volmélradásukat. nyolc
pengő pénzbLinJclésre jt-ilik.

Erdőőri szakvizsga. Az cr:
dööri és vac!öri SZéJkvizEgéÍ: I
kat augusztus elsején és az
elTe kövelkező na'pol\oll j'ar1~

i3k l11q:r Debrecenbcn. I\:iskol
con. GöcJöiión, I<ceskeméjcn. I
KaposvfJntt Gvőrbell, Akik l
az erdööri vagy VGdéri szak~

vÍl:sgéll lelenni óhajtják, kérvé· !
nyüket julius elsejéig' a lakó~ I
helyiik szerint illelékes magyar I
kir'. erclőig'azgatóságn<:11 nYLlH~

sák bC?

iparosok figyelmébe. A ke~

resk. miniszter 60.565/927 sz.
renc.!elckvel a lanoncle\,c;]ek
kiállitási diját 0 j)C?ng'öben. a
seg'édlC?velckét 5 pengőben

állapiiotta lT1C?g.

Repülőgép Gyoma fölött.
Péter Pál napján a déli órák~

ban nagy szenzációt keltett
cg-y repülőgép, amely Gyoma
és Enclrőd fC?lett kcringve, sár
gaszinü. .él napsLirésb"n ara~

nyosnak láls7.ó papiriapokat
eregetett alá nag'V tömcg-ckben.
A házakból az uteán termett
Gpraja-nc;,;yja és egyforma
buzg'cdomma] vadászott miw
ck:nki a lehu1ió és sokatig'érő

pJpiI"Ok után. Azlán állalános
!cUa csalódás, mikor a lehul
lolt reklálllcédulákból közju~

dattá vált, hogy az élclmC?s
bud opes ii ,.Co!'vi 11" á ruház
hird,-,t 14 ·napos olcsó vásárt.

Dunániuii tehenek beszer
zése•.~ Gyoma és Vidéke tej
SZ()vc:!:czCl él junius 26~ikj

kc;;g',ülc::s(n elhaiározia. hogy
a földl1live:ésiig'yi minisderium
6342,)/1927 IV. A. i. s7.árm:. ,
rendelek: szerint eg'y évi id()~

tartam ra ;3 százaJ.ékos kalllat~

ta! kiitíiÉlsba helyezett kölcsönt
ten y ész telJ cn ek besz <2 r;.: ésérc
i",éllybe ólwjlja 'lCIWi, ha a
III i II i sz tc I'j U III éÍ J j él J lz i \' él! JI jó j~

állást a község' részéról nwg'~

kopja. !smétclkll felhivio a
!cjszövclkczel k'Jzségiink azon
polgárait, kiki ilyen kölcsöl1l
ig'énybe akamak v('l][]i, szivcs~

kcdjClld; julius W-én vasárnap
pliblikáció után a községháza
kis tanáesler111 15be;] tartandó
értekezleten mq.:;-iC'lenni.

Tizenhat év tItán megkerült
a csatornába veszett aranylánc
Békéscsabán é.dekes e~et történt
a Körös-cS:1toma medrének knt
fúsa során. Egy üreg asszony
azzal a l(éréssel fordult a gépke
zelő emberelehez, hogy amikor a
városházával szemben fekvő ré
szen dolgoznak, íegyeljék a ki
meritett iszapot, mert ezelőtt ti
zenhatévvel unokája csolnakázás

HI
.~..

I s t e 11 t li s z t e 1e t e k. l\ re
formá/us IClllpiombul1 jul. o-dn
d. e. 1'81 9· órakor prédikál
PellelllS isivi.'rn lclkc'sx A7 ágostai
cl'angeliku5 L':Tl1piumban vos'::1l'
lHfj) déJc!Ölf 9 órakor mag-yar

. nyelv'Li Islcntisí:leldel tö;·t r"ei!el'
ernőkIkész. A róm. kath. let1l~

piomhanreg'gel 9 órakoí' lstc:n~

tis z tc Ici evf:ng'éjj um III ag'yará
zalla!, tartja Cserna)' Géza

. p!ebános. d. u.;) órakor Iy!ánl(].

Fcll.lhd.vd.s.lapun.k e11.ő",

fbetöib.ez2 Tiszte!ettel rel
kérjük ama előfizetőinket,kik
n.ek eiőfizetése julius hó l-é
vel lejárt, ei.,5fhetésiiket az
összes bd;:ük1éséve1 meguji
tani sZlves,kedjenek, nehogy a
lap pontos szétküldésében
fermal~3_dás áHjon be.

Tisztelettei
a "GYOMAK UJSÁG"

kiadóbivatala.
Követésre méltó szép példa.

Az eimuli hetekben tarI otta
meg' eskiiv{Sjéi él gyomai rcf()r~

mátus templombcll H. I\.O\!ács
G.Lajos és Cs. Val'g'a Teré~

zia. /'u ifju férjnek édes atyja
H. EO\'ács Laios, az egYÍ1áz~

nak derék cs nemes ]elkü
presbytclT, ki ez öröm ünnc~

pet 011 ra a másoko] is boldo
g'it, .:mcs cs-ciekcc.1ctn:': hasz~

náltiJ fel. hogy él zajos és nag'y
lakodalom hei)'c::: ez alkalom~

ma! I1lcgvcndégclte hU3saJ és
bori'aJ él /(;)zsé::t s7.cgéli}l:ázcS
ban iak') összes :'ZCgéllyc:kct.
Milyen sz-ip o szcreldnck ez
o szent :)zolgá:otiJ s 1l1cn>iyi
boldog örömöt lehellle SZCi"ez~

ni, ln követőkcf tali'::líCl c ne:
I1lC?S lélekből fakado1f cseieh?:
deL
Hősök erdeje•.6.. debreceni

le\'cnJék elhatározták. ho~'Y (jz
elesett hősök emk:kcl:elére
erdöt iiltiZtnek s - az uj fcíkJI
néhány évig g'ondozni fagják.
ivlinoen elhunyt hös után cg'V
fil t fog'nak elnevezni.

Uj fényképész Gyomán. 1\0
ei!1O Anclrás az cillunyt gyo~

mai f-illyk-ipész miikrmél Lii/
man Ado!f bcsabai jOl1evü
l",~nyképész veHe át s holl1ap~

lói kczclve már rendszeresen
készit fclvételel~et. [)ő'Vcbbel

jöve') széÍnlunk b'rc\elési rova~

túhan közlünk.
Endrőd község vágóhidja.

Az uiabban elrendelt \'tig'óliÍd
klállitási !züíc!czeIJs(g' folylón
Elldröcl község már !lozzé:Íke;:
delt a község'i véÍgólJicl épijé~

séhez,
A !{épviselőválasztás rrtó

han.gjai. 1vk:g-irluk, hog'Y azok
elien a vá!aszt()poigárok cHen.
akik a legutóbbi kéjJviseiővá;

Rilka élvC?zetc volt muli va~

siirn)'lp <;Jyoma és Eí1dröc!
közönségének. A kr5t dalárda,
a í,fVO nI ili és cncíl'lJdi együttes
sétallélng'vcrsenyt rl'nc.kzcll ·az
enJl'öcli ·ligeJben.

Nag'Y örömmel látjuk, hogy
él ket kO);'s,5gnek CI11,-' eg'YInás
hoz való közeledésc és I11cg'~

értés C? mél!' ennél dZ első ki~

sérlctl1él isfeleftc szépen si~

.került.

Az endrődi lig:et talán soha
sC?·m·-voll,olyan népes. mint cz
alkalo,mmal és él két dalárda
pompás előadasát gyomaiak~

ból és, C?nc.!rődiekbői álló nag'y-
. n~g'y közö.f1ség batlg'atta és
tapso1t<3 végig'.

. Jóleső érzéssel töltött C?j
l11illdcnkil él szives. baráti
Cfrr'Litlérzés, amC?ly'a két da]ái'~

'({a'egYl1lássol való érintkC'zé-
sében . mC?g'nyilvánult s az a.
készség. az a lelkes ipurko~

d3s. om.::ly mindkét claléÍrc!a
.előadásában. kifejezésrc jutolI.
d helyi dalkultusz rohamo3

..clő.törésénck~ nagyszerii fcjlő~

d.2séneJz képezi biztos és ör~

vendetes zéÍlog·át.

l\"lelcg'en üdvözöljük cl két
. c.laleg·ycsiilcl ebből oZ alkalom

~~'bOI s most már csak arro vá...
.. g-'.y. unk !lcw\' a két cQvesiilel, co • ~ I

. nagyszerii dalosait· lllilJama~

rabb viszontlássuk a g'yornai
Erz::sé1Jct ... lig-elbelí.

i-Ieti rigmus.
Bubi-frizurának .
Lejárt az ideje,
Lemond róla Gyoma,
Endrőd és Turkeve
Meg a többi fényes,
Hires világváros,

.Szinésznő, masamód,
Női kerékpáros.
Uj frizura kellett
S beioppant az "Eton (i

TJzsdenyclven szólva
Szilárd mint a beton!
Advorem höl.~yeim:

Betonról lévén szó
Ne légyen a szavam
Pusztába kiáltott szó:
A "Beton-frizura"
Legyen eztdn divat
Mely félfi-szivekré
Észbontóan kihat.
S ki Beton-frizurát
Viselni majd óhajt,
Küldjön Wagneréklzez
Eg)! sóvárgó sóhajt
Biztos lesz a siker
Meghallgatja Wágner;'
S Beton-frizura lesz
A legujabb sláger!

alosok
napjae



1972. julius 3 GYOMAI UJSÁG 5 oldal.

itt
0-

~is

11ő

az

hat
inc.

yo
ep!.
rán-

red.
ja a
ogy
3ület
zál1
uja~

J jö-
letc~

L A
ej/és!
((crü~

1027
5 2 ál-
52e=

. em.
zhető

gyan·
én. d.

,e cél
11;]\-,on
pohár
öIseI"
~sz V1-
)sok a
ef viz
)ályo,:
ősiti cl

. mcg"=
5 ez6l=
apha Ó

,gériák
l.

ályáza
rróJ. 30
Ini Gyu-

novel=
költő,
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egy se=

reg" érdekes cikk a .,lvJinc!nyá
junk Lapja" uj számában, szer
keszti Scg-esdy László. Ára

20 fillér. l\!lindcn árusnál,
trafikban és pályaudvaron kap
hatS Szerkeszlöség" és Kiadór

hivatal: Budapesl, V. Sziget
utca 26.
Égő vashid. Szellők szár~

nyán repü'lt az izgi'lImas hir,
hogy ég"' a gyomai nagy I~ö=

rös~hjd. Most kedden történt
az eset, de szerencsén:: nem
vo;t ok a~moda!omrcL lvJind=
össze az történt, hogy valami
eldobboti g'yufátóL pipa vagy
czigarettarparázstóI valami
hulladék gyulladt meg". Számba
vehető tüzesetrői szó sem volt.

A mi dalárdánk. Kezdünk
hozzászokni, hogy cl gyomai
dalárdára büszkék leg'yünk.
Van rá okunk, meri egymásr
után hivják meg Icstvéregye
sliletek vendég·szereplésre.
Legujabban a mezőturi da.lárda
nevében annak érdemes kar
mestere. Darabán Sándor hiv=
ta meg' julius hó 24-iI,d hal1O"~

eY

versenyén való részvételre a
"mi dalárdánk"-at.

"Mindnyájunknak ott keH
lenni" .:. Mint halljuk, julius
hó 1Opénegy pompás estére
van kilátás. Molnár Gyula
$zinmuvesz a kÖ7önség kec\~

vellCének farkasinszky Imre
cigányprimásnak közrí?mükö~

désévei magas nivóju előadó

estély! rendez. Ha valaki UO"Y, c>

Momai' Gyula elsősorban ér=
demJi meg" a közönség min:
elen rétegének támog"atását s
nel11 marad e tekintetben mö=
f,tölic él mi íJ11rénk sem. TelJét
egy bizopyos: .,MinclnyiljLlnk~

11élkott kell /enni!" ...

Fílmszinház.
Gyomán:

Vasárnap julius hó 0-an k<2r
rül szinre al Apolló filmszin=
házban f'>ánky Vilma nag)' film
je "A fekete angyal", az ame~

rikai filmg'yárlás rClllckmüvc,
<'Illlely az egész világ'ot bejár:
tJ és hónapokig" volt vi!ágszer
k közbeszéd tárg'ya. Ez a
$zökallanul rcndkivliii nagy
érdeklődés nemcse!!" a lenyü=
g"özően érclekfk?szítő és csoda=
.szép kiállilásu filmdarabnak
szól I, hanem főként, a darab
fCíszereplőjének, Hollywood
"szőke csoclá"-jának Bánky
Vilma rendkivül érdekes sze=
mélyének, aki eg'ymásután arat
ja művészi diadalait a film iga
zi hazájában, Amerikában. Az
összes bel és külföldi szinhá:
zi és müvészeti lapok állan=
dóaIl fog"lalkoznak Bánky ViI:
ma személyéveL Különösen

akkor állolt az érdeklődés

homlokterében. amikor a világ
összes napilapjai az azóJa
trag'ikus nlódon cibalt nagy
filml1üivész r<udolf Valclltilló~

val hozták a nevét kapcsolat~,

ba. Rod la Roqueal a legutób
bi napokban kötött házassága
ismét a szenzáció erejével ha
tott. Most "A fekete ang'yai"
;;cmutatása, alkalmával a mozi
csodavásznán eljön ide hoz~

zánk, hog"y megismerhessük.

yilttér ID

E rovat alatt közlöttekért a szerkesz
tőség nem válJ al felelősséget.

Dr. Kéthy Károly egyetemi tanár,
Budapest, irja:

T. Mohai Ágnes forrás kezelősége

Moha.
A mohai Ágnes-forrás vízet hosszu

évek során át rendelem s jó szolgála
tot tesz a gyomorhurut, a vékonybelek
hurutos állapota, hólyaghurut eseteiben.
A Mohai Ágnes viz mindenütt kapható.

Közgazdaság.(+
Az uj áHatfajtál{ meghonosítása

Könnyen rá fogunk ezekután jönni
arra, hogy csak abraktakarmányetetés
sel pótolhatjuk pl. a svájci szimmen
táli marhánál a szükséges takarmány
tápértéket s ha ezen feltételeknek nem
tudunk megfelelni takarmányozás te
kintetében, ugy helyesebb, ha egyálta
lában nem kisérleteztink velük. Nem
szabad kisérleteznünk uj állatfajtával,
elsősorban azért, mert az import-állat
őshazájában talált nagyobb teljesítőké

pességet és ennek megfelelö speciális
'küzdelmet nem· fogunk tudni produ
kálni, ha nem tudjuk megadni ezen
kEllö tápszükségletet s meri nem le
het célunk oly indivic1iumo;, előá1liiása,

melyek még a primiill'ebb hazai fajtá
nál is rosszabbak lesznek. Ugyanis
minden kuaurfajta azon előnyös tulaj
donsággal bir, miszerint bö tartás és
gondozás mellett (a neki őshazájában

megadott viszonyok között) feltétlenül
asszimilál, de ellenkezőleg egy na
gyobb ieljesitöképességü állatot mos
tohább viszonyok között nemcsak ne']]
rögzithetunk meg, sőt ilyen esetben
még rosszabb tehetőségü lesz viszony
lagosan, mint a ld kezdetlegesebb ál
Jatfajiánk. Itt szükségesnek tartom még
megemliteni azt is, hogy jó tanás mel
lett a kulturfajták érvényesülése nem
szokott elmaradni. Ne tévesszük el
azonban, hogy a jó tartás nem azonos
fogalom az ernyedt, puhántartással.
Igy pl. a mozgásnélküli, istállón tartás
és tulhizlalás nem tartoznak a jó tar
tás fogalmához. Reálisnak ezek szerint
az a takarmányozás tekinthető, mely a
tápérték-többletet, nlit p. a svájci
marha őshazájában a legeltetéssel és
szénával már megkap, mi abrak utján
juttatjuk a svájci marhának és emeilett
igyekezzünk oly edzetlen azt felnevelni,
mint a svájciak teszik. Jó apaállatot
csak ily gondos tartás mellett kapha
tunk, már pedig az uj állatfajta meg
honosodásána,k az alapja mindig a jó
bika. Mihelyt elmulasztjuk ezen feltétel
teljesitését, ugy még a legtisztább vérü
apaállat is idővel külemi hibákkal
fog birni és a külemi hibák mellett

egyöntetüségét és elveszti. Nálunk so
kan vannak ugyan, akik azt vallják,
hogy a kül em nem fontos, az állat
belső értékével az nincs mindig össz
hangban. Ba helyt adunk az antifor
malísták ezen igazságainak, mindamel
lett el kell hogy ismerjük azt, hogy a
megrögzitett tulajdonok a kiilemnél
nen~csak kifejezésre jutnak, hanem azt
nlint jelleget meg is őrzik. Ha már
most rosszul tartjuk az ill1portállatot,
de főként, ha rosszul neveljük, ezek
belső értéke nem fejlődhetik ki s amily
mérték~)en tönkremegy az a meghono
sodás ideje alatt, oly mértékben lesz
azuián a helytelen felnevelés vagy tar
tás miatt is tenyészértékét veszitett,
generációkon át. Ha valahol - az uj
állatfajtánál fontos az, hogy gondos
nevelésben és tartásban részesüljön, 
eltekintve attól, hogy rossz tartás mel
lett még azt sem fogjuk tudni megál
lapitani, vajjon: kellő gondozás mellett
nem vált volna-e be az import-fajta,
de azt sem, hogy képes-e az Llj kör
nyezetben kellő gondozás mellett ere
deti tehetőségét megtartani ? !

Neumann Lajos.

C' Az Állattenyésztők Lapjából.)

PAPP VAZUL
. legujabb nótája.
Itt vagyok la ujra
Már rég nem nótáztam
Lefog!altak a vásárok
Ottan ázíam-fáztam
Most oszt friss erővel

Csinálom a bóto't ,
S ha lesznek jó vevőim
Beszerzek egy "ótot."
Ugy megyek eI az anyagért
Autón mint egy herceg
Nem bánom ha ChamberJin ur
Akárhogy is henceg.
Adok, veszek rendületlen
Mindent amit lehet
Drágán veszek, olcsón adok·
Erről meggyőződhet.

Nézzék meg a bÓtOll1
Csak kiváncsiságból
Nincsen olyan Tém olcsóság
E világon bárhol! •.•

Krix",Krax•

Ag"yo III ai kir. Járásbiróság,
mini telekkönyvi ha1óst!j:dól.
2373/927 tkvi szá.m. -

Arverési hirdetmény
kivonat.

Uhrin Regina,Uhrin Márta, .
L1hrin Esz1er és L1hrin János
mint kk. Uhrin István képvisc=
lője végrehajtalóknak Szujó
Mibály és neje Zrena Erzsé:
bet végrehajtást szenvedők el:
len indito!t végrehajtási ügyé~

ben cl telekkönyvi hatóság az
ujabb árverési 30 q buza tőke=

követelés és járulékai behaj=
tása végett a gyomai kir. jár
rásbiróság területén levő End~

rőd községben fekvő s az
endrődi 1410 sz. tkvi belétben
A I 1.2 sorszám 946 és 947
hrszám alatt foglalt'Szujó Mi:
hály és neje ZrcnCl Erzsébet
nevén állot! és időközben

Szi.Jjó István és Kiszely János
ne es Szujó Regina javára
átirt höz, udvar és kertre 1960
pengő kikiáltási árban eiren:
deHe. -

Az árverést 1927 évi julius
hó 14=ik napján délelőtt 10
órakor Endrőd község házá:
nál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingat
lan a kikiáltási ár kétharma=
dá.nál alacsDnyabb áron nem
adható el.

Az árvereini szándékozók
kötelesek bánatpénzül a kiki~

áJtási ár 1O ~zá.zalékát kész:
pénzben, vagy az 1881: LX
tc. 42 §~ában meghatározott
árfolyarnmal számított óvadék
képes értékpapirosban a ki=
küldöttnél letenni, vagy él bá~

natpénznek előleges birói le=
tétbe helyezéséről kiállitolt le~

téti elismervényt akiküldöttnek
átadni és az árverési feltétele=
ket aláirni. 1881 : LX tc.. 147.
150. 170 §§ 1908, XL, tc. 21. §

Az aki az ingatlanért a kiki
áltási árnál magasabb igéretet
tetJ, ha többet igérni senki
sem akar. köte]l?s nyomban a
kikiáltási ár százaléka szerint
megá.llapitolt bánatpénzt az
általa igért ár ug"yanannyi szá;
zalékáig kieg'észiteni. (1908:
XLI. 25 §.)

Gyoma, 1927. julius 1.
Záhonyi sk. kir. jb. elnök.

A kiadmány hitelem
Elek. Zoltán

kezelő.

Csinos, butorozott utcai
§zoba, koszttal és teljes

ellátással kiadó. Eset- -,
leg külön koszt, és
külön lakás is kap-

:: - ható. - ::

Özv. OLÁH LAJOSNÉ házá
nál Rákóczi-ut 642•. szám.

DUBLIKACIÓ.
Cséplőgép tulajdonosok figyel

mébe: Porosz darabos szén, tatai
darabos szén, és tatai 5 kilós tégla
brikett, valamint retorta faszén már
most megrendelhetó. A cséplés alatt
ezen szenekből nagy raktár. Ajánla:
tos lesz szükségletél már most beje
lenteni. Wagner Márion Fiai
fakereskedőknél Gyoma. Telefon 22"

Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet
részére egy ellenőr - lehet nős is 
felvétetik, ki a tejcsarnokban egyúttal
segédkezik is. - Javadalmazás: egy
évre 24 mázsa buza. Jelentkezni lehet,
Kovács János trafikjában.

Özv. Nag.,,- Á Lászlóné és
örököseinek az Endrődi határban levő

43 hold földje hosszabb időre haszon
bérbe kiadó vagy örök áron eladó.
Érdeklődni lehet. Gyomán Deák Ferencz
utca 469 sz.

2 szobás lakás az összes mellék
helyiségekkel e!fyütt azonnali beköltö
zésre kiadó. Ertekezni lehet Klein
Hermannénál.

Csapó Bálint három és fél fertály
tanyahely földje tanyával együtt 3 évre
haszonbérbe kiadó, házszám 669.
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Tiz pengös
ha.vi r é s z I e t f i z e t é s e k ID.ellett.
Uj berendezés szerelésnél uj házaknál még

külön árengedmény.

Felhivom a kerékpározók szives figyelmét arra, hogy
a régebbi gépeimet eladtam és csakis a legkényesebb
igényeket is kielégitő abszolut rázás nélküli duplaru
gós nyereggel és gummis pedállal ellátott kerél<páro
kat kölcsönzök. Este lámpát adok. Teljes tisztelettel:

DOMOKOS ALBERT
viHanyszerelő és műszerész.

T anuló fiut fel'Teszek.
~"•.I~!oI. •

OlIil1lnrirnlilllim1tifi1fITnííí1,,'~~'~liIrIi1' lI1IlifIii1llíll
VILLAMOS

berendezések
szerelése,

kerékpárok,
varrógépek

eladása

nyitottam. - Készitek mérlék után fél fi és női cipőket

a legmodernebb kivitelben, elsőrendü anyagokból. Javi·
tások olcsón és ponlosan eszközöltetnek. Kérem a nagy-
érdemü közönség szíves pártfogását. Tisztelettel

SZABÓ IMRE
cipész

Jó házból való fiu tanulónak felvétetik.

~lIliiliillmiillíiliíllliliíJlimil\miOlíiniumiíllíiml\iiliíllilliilli1liiililliilliillillilliillíi\ü\líiliilll\\iillíiliill\\\iílliiiiíllílliíllíi\iillli

Grand Hotel park nagyszálloda
VIII. Baros tú 10. BUDAPEST. Telf: I. 330·82.330'83.
Afőváros legnagyobb, legkényelmesebb szállodáinak egyike
200 szobával a Keleti pályaudvi1r érkezési oldalával szemben.
Központi gőzfűtés, állandó meleg és hideg viz~.wlgálratás.

Szobák;) pengőtől feljebb. - I-<ilünö konyha. - Fajborok. '! .'
- Családi kávéház, elsőrangu cig-ányzenéve], nyári terasz· .. ~

szal. Különti2rmek.

~lIl1ll11llllltllll!ilI\1I1IHIIII1\1I!IIl\lIlU\llllllllll\llllllllllllllllllllllllllllUl\Il\llIlIl\In11I1II1I1IIlUIIIII\IIIII1IIl1\1i1l11l11nlllll\!U1I1\1II111\~
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Tisztelettel értesitem él nélgyérdemü közönséget. hogy
Gyomán, él Deák ferenc utca 715. szám alatt, Horváth

József ur házában (Kendl·féle ház)

cipészműhelyt

GYOMAI UJsAG
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A gazdaközönség kisérje figyelemmel az ~.,AUSTINfofo...traktor előretörését és terjedését.
Elsőrendü érdeke minden gazdának, hogy a mai sulyos viszonyok között alaposan meggon
dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. - Ne üljön fel a hangzatos reklámoknak, gyöződjön meg
személyesen arról, hogy jobb teljesitInényü., olcsóbb üze-.nü traktort a kiváló
ANGOL-gyártmányu 'f'jAUSTIN~...traktornál nem vehet. - Az 'f'jA.USTIN"fo...traktor
legnagyobb előnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is tökéletes Illunkát végez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett - 2-J évi részletre - vásárolható.
Forduljon részletes felvilágositásért bizalommal a kerületi képviselethez- Juhá§z Pál
gépészmérnök és Társa' céghez Tu.·keve. - Ezen cég dijmentesen küld ki szakembert
a talaj megvizsgálására, próbaszántást végzésére és a gépnek müködésben való bemutatására.

l(:önyvn'foIndai ID.üintéz.-t.

É. Ki§ Lajosnak egy fertály
örökös nyilasa a szoros zugban örök

áron eladó. Értekezni lehet Selyem ut

433 szám alatt.

§zerJLeu:téIJért él!t k-iddá!iéli't

felelős:

Lapk.iadó;

"H U N G AR I A"

5 kat. hold
örökös nyilas, Debreceni
tanya mellett e 1 a d ó.

Értel{ezni lehet MÁDAY
gyóg-yszerésznél, Gyomán

WAGNER MÁRTON

1-~;:~~;~'~~~~~~~;:y
urnök

I
lIrnőnek

min t il

GYOMAI UJSÁG
olvasójánök.

INGYEN LAKHATIK BUDA
PESTEN, ha előfizet a 6.,.-0
ll1d.i Ujságra mert la
punk havonta ldsorsol előfize

tői között egy szállodai utal
ványt, melynek tulajdonosa a
sorsolás hónapjában, tetszése
szerinti időben HÁROM NA
PON ÁT DIJMENTESEN KAP
a kiváló himévllek örvendő

PARK NAGYSZÁLLODÁBAN
Budapest, vm., Baross-tér 10
(a Keleti-pályaudvar érkezési
oldalával szemben) egy első

renaH szobát. Az első sorso
lást julius hó 7-én fogjuk
megejteni és eredményét la
punk julius 9-iki számában
tesszük közzé. - Vágja ki· a
6-ik oldalon levő kockába ke-

. ritett "Utalvány-szelvényt" és
adja be azt lapunk felelős

szerkesztőjénél.
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1 liter écles tej
1 • lefölözölI tej taguknak

nem tag-oknak
1 • iró tagok nak

nem lagoknak
1 • savó
1 kIg.. turó
1 " feavaj

Oyonla és Vidéke
TfJSZ()VETKEZET ELADÁSI
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A legforgalmasabb
helyen a Horthy Miklós utcán Uzlethelyiséggel kényelmes
lakással, ház kedvező feltételek mellett eladó. A ház esetleg
haszonbérbe is kiadó. Jelen/kezni Csapó Imre heniesnél.
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6 oldal.

A. Foqyasztási és Érlékesitö
Szövetkezet igazgatösiÍga értesiti a
gazdaközönségct hog'y elsőrcndi'\ fe
hér Manila kéve· kötöző zsinegre elő·

jegyzéseket fclvesz az ára fizethető

cséplés után is. Bővebb felvilágositiÍst
gr. Tisza István ut 400 szám alatti
üzletébcn ad.

Eladó egy 3 szobás lakóház 400
négyszöuöl udvarral, üzlet helyisé~nek
is °álkal~as. Az állomástól 5' percnyi
járásra.' Megtekinthetö a vásárszél 983
szám alatt.

Papp Vazulnak van eladó fedeles
hintája, cséza-kocsi, hintó-féderek,
szecskavágó, daráló-, arató- és vető

gép- alkatrészek, gazdasági szerszá
mok, huzató-Iáncok, féderei> kocsiülés,
egy sparherd, kályha, gramofon, falióra,
használt ruhák és cipők. Ugyancsak ő
vesz mindenféle ócskavasat, rezet, ól
mot, suba-darabot, használt ruhát és

. cipőt, törött gépeket, üveget stb.
Lakik Oyomán, Jókai u. 837 szám.

Bohus János tüzifa kereskedése
Gyoma, Deák Ferenc utca 1427. szám
alatt van, hol a legolcsóbb napi áron
kapható száraz, bükk, hasáb, vágott,
apritott tüzifa házhoz szállitva is. Ugyan
ott van Bacher Malicher cég bizományi
Géprakiára amelyre teljes bizalom
mal felhivom a nagyérdemü közönség
b. figyelmét, az összes mezőgazdasági

gépeinket és ezen évben készült ujdon
.sági gépeket ugymint : 3-4 vasu tarló
hántó ekélc, 2 vasu 70 kg. egy vasu
keretes 50 kg sulyu, 26 kg egyes eke
gerendejre tehető kétvasu eketest, 13
soros vetőgép és a jelenkor legujabb
rtndszerü könnyü sulyu uj arató gép.
Összes gazdasági gépek jó alkatrészek
kel mindenrendü acél eke vasak. Jac
ton aratógép alkatrészek. Prima fehér
amerikai manilla zsineg raktáron.
Ugyancsak a Lardoline összes gépoJa
jok gyári áron megrendelhetők. OÖ7
motor, autó, traktor, henger és csap
ágykenő olajok, gépzsirok a legolcsób
tól a magas finomságukig. Kartelen
kivül a legolcsóbb napi áron. Hordó
cVételnél 10 százalék engedménnyel. Ez
mintának megfeleiően szállittatik, és
egy igás meg egy könnyü lókocsi meg
javitva, befestve eladó.

Lévay Lajos kistemp]om uli háza
másvállalat miatt minjen eI~ogadható

árért a:wnnali beköltözésrc is kedvező

feltételek mellett sürgősen eladó.

Száraz bül,hasáb, fürészelt és ha
sogatott tűzifa és mész a legolcsóbb
napiárban, ugy kicsinyben mint nagy
ban csak Lévay Lajos Horthy Miklós
uti üzletében szerezhető be.

Ernyőket szakszerüen javitok és
alakitok. Mindenféle esztergályos mun
kát függönytartót, fali és álló fogast,
valamint kugli-bábut és golyót minden
kinélolcsóbban készitek és nagy vá
lasztékban raktáron tartok. Schramm
József esztergályos Gyoma, Petőfi u.
767 sz. Ozerne géperöre berendezve.
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FIG.YELEM: ':

Telefonszá.:rn: 22.

mennyezeinád vörösdróltal fonva, akác-oszlop minden méretben kapható:

Telefonszán'l.: 22.

FIGYELEM ~

Wagner MArion Fiail"lAi GyolDán.

Kőris és sziirönk, kőristalp és küllő, nyirfakocsirud, káiránypapir és elszigetelő lemez,
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I~ aHoller_fé~;eslt;áll~dá~é~~;~~:~IÖtátvettem. •
. A mai kor igényeinek megfelelően berendezíem. .

~I•. _Elsörendü és legolcsóbb magyar konyha.. "
Naponta a legjobb minőségü jégbehütött frissen csapolt poharas §öJt'~ a legjobb és leg:..
olcsóbb hey-yi fajborok.. Abonenseket elválialok. Ji. mai naptól kezdve a vidék egyik

1'._ leghiresebb .cigányprimása Suki Jóska és zenekara játszik.
A nagyérdemü közönség szives pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel

~ FRISCI·I VILMOS
~ a :Holler Szálloda és Vendéglő bérl3je.I Elsörangu, gyors· és pontos kiszolgálás. •
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1927. julius 3.

A Gyomai Gyümölcsértékesitö és Központi-szeszfőző Szövetkezet tudatja,
hogy az érett eper átvétele 1927 év junius hó 20-án megkezdődik,

Gyomán Kovács János házánál levő Szeszfőzdében, Endrődön a Szövetkezeti
malomnál levő szeszfőzdében, Kondoroson abeváltó állomáson. - Átvételi
árak a következők: Első. héten 4 fillér kilója az érett epernek, második hé
ten 6, harmadik héttől kezdve 8 fillér kilója az érett epernek; Figyelmeztet
jük a közönséget, hogy ugy az epernél, mint más gyümőlcsnél csak mint
gyümölcs lesz átvéve. A cefrét kifőzzük a tulajdonos részére. - Felkéretnek
mindazok, akiknek bármilyen gyümölcsük van - amelyik élvezetre alkalmat-
lan - átvétel végett ajánlják fel a szeszfőzdének, ahol legmagasabb áron
lesz rnegvéve. Akinek pedig bármilyen hordóra van szüksége az jelentkezzen
a Szeszfőzdénél ahol 5-6 fillérért literenként kaphat.. A 5aját főzesü pálinká-
nak literjét 5 pengő 20 fillérért (65.000 K.) lehet kapni Gyomán Kruchió
Lajosnál Oróf Tisza István ut 399 h. szám alatt. Endrődön Tóth János köz
ségi kertész házánál. Hitel képes egyének ujkor való fizetésre is kaphatnak

az igazgatóság engedélye folytán. -

A gyomai tejszövetkezet
tudatja, hogya lefölözött tejet ugy reggel, mint este 7 órától mindennap le
het kapni 4 fillérért literjét, - 25 liter vételnél literenként csak 3 fillér, a
savóllak literje 1 fillér, nagyobb vételnél engedmény. - Kapható egész na
pon át a Kovács János házában levő tejcsarnokban. Ugy a teavaj, mint turó
naponkint frissen készitve a közönség rendelkezésére áll, - a tea-vajnak
kilója 6 pengő, a friss turónak kilója 40 fillér. A teavaj Endrődön is kapha-

tó özv. Hrabovszkyné kereskedésében. -

A fogyasztási és értékesitő Szövetkezetben (Kovács János házában) 1 liter
Szilvorium 3 pengő 20 fillérért (40.000 korona) lehet kapni, mig a készlet
ta;·t. Hitel képes egyének ujkor való fizetésre is kaphatnak az igazgatóság

engedélyezése folytán. - .

~------ -
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GYOMAI UJsAo

17'20 gy. 20'40
20·1415'Y. 2'05 -

0/

16'52 gy. 14'04
19"45 gy, 19'20

16,14 ~]y. 13'06
16'50 gy 14'13
20·15gy. 2'15
20'51 gy. 3'18

22 méter hosszu, 13 cm. széles jó használható üzemképes fö§zij
eladó. V. Kovács Lajos Gyoma. Deák Ferenc ut 1427. házszám alatt.

netr
1927. május hó 15-étől.

uti ma

séplőgéphez

8. oldal

A "g"r' bctüvel jelzet! gyors-, a többi pedig személyvonat.

Bpes/ről indu!
GyolJ1ára érk.
Gyomáról indul
Bpestl"e érk,

BUJl),:\..PES'I' - GYOMA

6'25 9'45 g'Y- 13'35
11'12 12'42gy, 19.14
0'32 5'34 8'57 gy.
5'- 11'10 11'50gy.
G yon.s.. - BÉKÉSCSABA

Bcsabáról indul 23'15 4'30 8'13 gy.
Gyomara érk. 0'17 5'31 8'55 gy.
Gyomáról indul 11'22 ó'46 12'43 gy, 19'24
Bcsa bára érk. 12'18 7'59 13'21 g'Y- 20'24
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Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,
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i porosz darabos szén, tatai darabos szén és I
~ tataa b~'ikett, valamint retorta faszén ál!an~ 1_.

dóan kapható I
Wagner1VlártonFiainálGyoma i

. IITel~f~. r ..~~1~~~7,~
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A iap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
eimére küldendő.

Greising József.
presbyter

Inditványo Továbbá nagyobb ki~

A "Gyomai ref. Egyház adásaink voltak az 1925·
Presbiteriuma A "Gyoma- (?vben az iskolák fütésére
Endrő-Vidéke cimü lapnak f. fára 23.500.000 K. tanitói
év julius 3-án 27. számában nyugdijra 30,000,000 K.
"Amit a halott üzen" és "Kán-
tor választás" cimek 'alatt különféle adóra 29,000,000
megjelent cikkekben foglaltak K. összkiadás volt 1925
felett egyhangulag a legna- évben 638,750,300 K.
gyobb megbotránkozását feje- 1926 évben nagyobb ki-
zi ki, azok ellen tiltakozik és adásaink voltak:
azokat a leghatározattabban az isk. fütésére tüzifára 25,500.000 K.
visszautasitja. És az egyház- tanitói nyugdijra 20,500.000 K.
tanács érdemekben gazdag községi és állami adóra 37,719.000 K.
Elnökének, Harsányi Pál nagy- közigazgatási adó 11,500.000 K.
tiszteletü esperes urnak a min- épitkezésre 53,500.000 K.

tanitói lakbérre 22,543.000 K.
denkor jó példaadással elől- 1926. évben összes

járó, lelkiismeretes, pontos és kiadás volt: 627,349.523 K.
az egyházunk javát szolgáló 1927. évben eddig kiadás
fáradhatatlan munkáHwdásá- volt adóra 53,000.000 K.
ért teljes elismerését, illő tisz- épitkezésre 12,000.000 K.
teletét, dicséretét és a legna- f. évben kiadás volt eddig 65,000.000 K.

gyobb ragaszkodásáffejezi ki. Ha most már mélyen t.
annál is inkább, mert az in- Presbyterium meggondol~

krimináit cikkekben foglaltak juk tárgyilagosan és igaz
valótlanságok, csak rossz aka- ságosan azt, hogy Egy·
rat, a nagy közönség félre ve-
zetése és a cikkek egyenes házunk évi kiadása több
céljául a békés és minden te- volt az elmult két évben
kintetbeu kiváló rel. Egyhá- félmil!iárdnál évenkint, cso·
zunkban a vezetőség és főleg dálkozhatnak:e azon, hogy
nagyrabecsült Esperes ur el- cl különben igen becsületes
leni egyenetlenség szítása ál- és tisztességes, de immár
lapitható meg. A cikkek irója
ellen pedig a sajtó pert ugy erősen hajlott· koru és
az Esperes ur, mint az egész utóbbi időben beteges Püski
presbiterium nevében folya- Antal pénztárnoknak szám
matba teszi: adásában mintegy 59-60

Pengő hiány találtatott.
Mert bármennyire is kész-

Inditványaimat a követ~ séges segitségükkel állot
kezőkben indokolom meO' tak mellette ugy n. t. espe·

L7 .

mélyen t. Presbyterium. res urunk, mint a munkás
,Átnéztem az összes pénz: és igazán páratlan, soha

tári könyveinket, valamint meg nem fáradó gondno·
a gazdálkodásról vezetett kuók, mégis megtörténhe
egyéb könyveket és pon~ tett könnyen az, hogy most

amikor Koronáról Pengőre
tosanmegállapitottam, hogy kellett á.tszámolnia pénz·
az 1925 évben kiadtunk tárnokunknak, hogy eset...
épitkezésre 118,500.000 K. leg kevesebbet vett be és

Ezen épitkezések között többet adott vissza. Ilyen
foglalnak helyet a templom csekény különbség tehát
beton keritése, a templom semmi esetre sem volt ok

arra, hogy Püski Antal ön-
udvara. és külső járdájá- gyilkos legyen.
nak betoniroztatása és Egyszóval az idevonat.
több helyen· beton kerité: kozó sérelmezett cikk álli·
sek készittetése. tásai valótlanok.' Ha pedig

Gyoma, 1927. julius 10.
n_..............~~~~~~~~t~OiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOOiii

Ara 16 fillér.
'S

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
G y o ro a, Petőfi-tér 2.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

lagos tájékoztatása. szem:

pontjából közlünk:

Nagytiszteletü Elnök ur!

Mélyen tisztelt Presbyter
Testvéreim!

lsten segedelméből bar:

madik éve, hogy a gyomai

ref. egyháztanácsnak, mint

presbyter tagja lenni sze"'"

. renesés vagyok és ezen

idő alatt nagy figyelmet

forditottam arra, hogy mi

kép megy az egyházunk

vezetése, annak gazdálko:

elása, valarriintáz iskoláink

ügye. A legjobb lelkijsme~

rettel állapitottam eddig

meg, hogy minden példás

rendben, kellő és dicséretre

méltó felDgyelet, ellenőr;

zés és takarékoskodás mcl#

lett történik. Főleg a gaz#

dáJkodásunk érdemel di#

cséretet, amelynek legfőbb

őre és vezetője a. mi sze#

retett Esperes urunk és

gondnokunl<, akik fáradt#

ságot sohase ismernek" ha

munkájukkal egyházunknak

hasznára lehetnek. - Épen

ezért fájdalommal töltötte

el szivemet és ugy hiszem

mindnyájunk szivét lelkét a

mult vasárnap egyik gyo "'"

mai lapban megjelent első

sorban Esperes urunkat,

de vele egyházunk egész

vezl2tőségét ért méltatlan

támadás.

- Miután az egész sé

relmes két cikk tele van

valótlansággal és a dolgok
elferditéséveL ezért tiszte~

letteljesen a következő in~

ditványt terjesztem elő:

1 pengő SO fil/ér
3 pengő 40 fillér
6 pengő.

ll. évfolyam 28. SZál;}.

Presbyteri gyülés IB

p O L I T IK A I-, T A R S A D A L M I- É S K Ö Z G A Z D A S A G I H ET I L A P

A református egyház kor
mányzó testülete a presby~

térium fontos gyülést tar~

tott az elmult csütörtökön,
melyen a presbyterek nagy
számmal jelentek meg'. Har
sányi Pál esperes a gyü#
lés kezdetén kegyeletes sza:
vakkal emlékezett mega
csaknem váratlanul elhunyt
kiváló tanitóról, Nagy Győ#

zőről,ki négy éven át volt
egyházunknak közmegbe:
csülésben ,és szeretetben
állott tanitója, - azután
meg'emlékezett Püski Antal
l?~nzt<;1rIlokróJ, kinek ej:
hunyta szintén fájó éáé"'"
seket keIt'ett mindenkinek
a szivében, mert tisztes
séggel és hLiséges fárado:
zással szolgáló szelid lelkü
pénztárnoka volt l'!?yhá#
zunknak 8 éven át. E szo:
moru jelentéscJ( után azt
az örvendetes dolgot jelen:
tette elnöl<lő esperes, hogy
u !<'ormányzó urÖfŐlllél~

tósága egyházunk egyik
kiváló tanitóját, ki az egész
háborut hü kötelességtelje~

sitéssel szolgálta veglg,
Vitéz Varga Kálmánt a vi:
tézi rend kötelékébe fel~

venni rendelte el s őt vi"'"
tézzé avatta az elmult vi
tézi avatás alkalmábó!.
Presbitérium az előbbiek

érdemeit jegyzőkönyvében

megörökiteni rendelte,
Vitéz Varga Kálmánt pedig
jókivánságaival üdvözölte
kitüntetése alkalmából.

Ezután esperes átadta
az elnöklést Répás Pál is:
kolaszékielnöknek s a
gyülést elhagyta. Ekkor
brassói Greising' József te~

lekkönyvvezető, presbiter a
következő beszédet intézte
a presbytériumhoz, melyet
az egész közönség tárgyi:

Előfizetési árak:
Negyedévre 
Félévre- 
Egész evre !,
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2" oldal. GYOMAI UJSÁG 1927. julius 10.

továbbá -meg-g'ondoljuk azt
és számot vetünk azzal is,
hogyabeszerzett ;) ha
rangunk is több mint fél
milliárd K-értéket képvisel,
melyre egyetlen fillér adó
soha senkire ki nem vet
tetett. hanem ezeknek be
szerzése Esperes. urunk és
gOlldnokunk szorgalmának
és gondosságának, meg
nagy takarékosságuknak
köszönhető, ebből is ki
tünik tehát, hogy igen is
Egyházunk vezetősége és

azok között n. t. Elnökünk
Harsányi PM esperes ur
és g-ondllokunk Domokos
Lajos ur nem hogy hirIapi
kritikát, hanem a legna
gyobb elismerést és dicsé
retet érdemelnek. Mindezek
mellettkülönösen nem hagy-

.ható figyelmen kivül, hogy
éppen gyomai református
egyházunk talán az egész

-országban az egyetlen in
tézmény, melynél a hábo
rut követő nehéz gazdasági
v:szonyok között nem hogy
emelték volna az adót, de
éppen az esperes ur ne
mesen érző szive indítá
sára a személyi adó teljes

50 százaléka elengedtetett
a szegénysorsu lakosságon
s az igazság éppen el
lenkezője a mi valótla
nul s rosszindulatilag és

.gyü!ölködően állitiatott
be azon sérelmezett
cikkben, mert reformá
tus egyházunknál való
ban példaszerü rend és
mindenki által látható
szép előhaladásvan, ami
elsősorban éppen az
esperes urnak s vele
együtt derék gondno
kunknak köszönhető.

A kántor választásra vo
natkozólag pedig jó lélek
kel állithatom, hogya ké
sőbb c1őterjesztendőpénz
ügyi _bizot tság" íavaslata is
1:='s-yl1ázunk javát szolgálja
és azért is, ha igdzságos
J\ritil\ál dkar mcmdani va
laki, csak dicséret illeti a
vezetősége! és nem rossz
akaratu és elferdített hir
lapi cikkezés.

Ezeket kivántam előadni,

kérem inditványom egy
hangu elfogadását.

A presbyterium Greising
József inditványát egyhan-

gulag határozati erőre emel
te, melynek megtörténte
után Esperes. ur a gyü
lésre behivatván, kit a gyü
lés lelkes éljenzéssel kö
szöntött, Répas Pál elnök
gyönyörü szavakkal mél
tatta az esperes ur fárad
hatatlanul buzgó szolgála·
tait s kifejezésre juttatta,
hogy mig a presbytérium
egyhangulag elitéli és visz
szautasitja aminősithetet""

len és durva támadást egy
ben teljes szeretetéről, tisz
teletéről és meg-becsülésé-

ről biztositja. Esperes ur
a.lázatos és hálás tisztelet
tel köszönte meg apres'"
bytéri U111 szeretetét és meg
becsülését s azzal foglalta
el ujból az elnöki széket,
hogy miként eddig minden
igyekezetével és szolgála~

tával azon volt, hogy a
személyi kiadásoknak a
törvény keretei között le-

hető minimumra csökken
tésével az egyház minden
jövedelmét annak épitésé
re és felvirágoztatására for
ditotta ennek utánna is
hüséggel teljesíti e szent

szolgálatot, egyesek durva
hálátlansága pedig soha
nem fogja őt eltériteni at
tól, hogy mindenek javára
irányuló szeretetteljes mun
kálkodásában ne igyekez
zék életét a köz javára s
első sorban gyomai szent
ekklézsiánk előmenetelére

áldozni.

A lelkes éljenzéssel fo
gadott beszéd után admi
nistrativ ügyek t4rgyalása
kezdődött meg, melyek
között jóváhagyatott a
presbytérium á.ltal a mult
évi zárószámadás, majd
Répás Pál iskolaszél<i el
nök tett elismerésre mélió
és minden részletre kiter
jedő pontos jelentést isko
láink és vallás tanitásunk
mult évi szép eredményéről

s tanitóink érdemes és hü
séges munkálkodásáról,
melyet megél~gedéssel s a
tanítóknak és iskoldszéki
elnöknek kifejezett köszö
netévei vett tudomásul a
presbytérium.

Ezután áttért a gyülés a
kántori állás ügyére az egy
ház pénzügyi bizottságának
gondos javaslata alapján.

A pénzügyi bizottság- meg· teljes egyénisége biztos re
állapitotta., hogy a kántori ménységet nyujt a felől,

állás eddig' sem azért szü- hogy jó kezekre bizatott
netelt, mintha egyházunk az egyház pénzügyeinek
erre a fedezetet meg nem további vetése. Néh. Nagy
találta volna, hanem m2rt Győző tanitó ur iskolájá
ezen illlás megtakaritott llak ez évi vezetésére pe
évi körülbelül 25 millió ko- dig mint helyettes tanitó
ronányi összegéből' csak-· nőt Biró Teréziát hivta el
nem haldszthatatlan épit- a presbytérium, kinek ko
kezések eszközöltettek, me- moly kötelesség tudását és
lyeket minden látni tudó lelkiismeretesen buzgómun
és akaró ember nyilván káját már évek óta láttuk
lát és szemlél. Ez évben a községi ismétlő iskolánál.
ezen megtakaritott összeg- Ezek után a csaknem
ből készittetett a Varga egész délelőttöt igénybe
Pál iskolájánál a már el- vevő presbyteri gyülés be
készült beton keritís s fo- fejeződött, melynek lefo
lyamatban van ugyanezen lyásából a tárgyilagos
munka a néh. Varga Jó- szemlélő maga állapithatja.
zsef iskolánál miután pe- meg, hogy mindnyájunk
dig maga a magyar állam drága -közkincsénél a gyo
is és minden takarékossá- mai református egyházunk
got szem előtt 1artó intéz- néÍI mindenek a legszebb
mény ugy cselekszik, hogy rendben s e gyülekezet
a nélkülőzhető állásokat épitésére vannak.
időlegesen szünetelteti s Jegyzőkönyv.
miután e szüneteltetésből

mely felvétetett a gyomai Köz-
semmi hátrány nincs, mert t· K ., 1927 ' .. I"pon l aszmo eVl JU \US

az ezen szolgálatot ellátó hó 7-én tartott választmányi
három tanitó között ugy ülésén, melyen jelen vannak
meg'oszlik a munka, hogy Kovács Lajos elnök, Szőke

az alig észrevehető főleg, Ferenc, Nyisztor Péter, Péter~
ha figyelembe vesszük a mann Jószef, Nónay· Ferenc.

Greising József, Máday Aladár,
szünidőre is eső temetése- dr. Tardos Gáspár, Wagner
ket, mit mutat az, hogy József és Palotás István jegyző.
mind e három tanitónkis- Elnök a határozatképességet
kolája kitünő eredményü meg-állélpitva, üdvözli a választ
volt ez évben is miután a mányi tag urakat, agyülést
ká ntori szolgálat általuk megnyilja. Jegyzőkönyv hite-

lesitőkül Szőke Ferenc és
buzgón és lelkiismeretesen Nyisztor Péter urakat jelöli ki.
elvégeztetik, a pénzügyi Elnök e:óterjeS'Lti, hogy több
bizottság most is azf java- oldalról kapott felszólitást
solja, hogy ne töltessék a70n minősithetetlen támadás·
be ez évben ·sem a kán- sal kapcsolatban. mely 'az al
tori állás, hanem annak elnök ur köztiszteletben álló
megtakaritandó jövedelme személyével kapcsolatban

egyik helyi lap mult he/.i szá·
teljes egészében fordittas- mában megjelent. mely Öt
sék épületeink teljes rend- magát és mtnden jóérzé'3ü em
behozására. Presbytérium ber! megbotránkoztatott. Azon
annak bizonyos tudatában, cikk olvasáskor bizonyára
hogy egész egyházközs~- miden jóérzésü embernek fájt
günk cgyházát szerető kö- a lelke, hogy egy olyan fér-

fiut, mint az alelnök ur, akinek
zönsége átérti az ily irá- az egész élete az önzetlen
nyu intézkedésnek egyhá.- és a mindenkivel jót tenni
zunk javá.t munkálóvoltát, akaró fáradhatélllanul önfelál
egyhangulag határozta el, . dozó szolgálat, egy ilyen ala,
hogy ily irányban ir fel fe- csony és minósithcrlenüI dllrva

táméldás érI. Kéri a választ·lentes hatóságunkhoz. Pres--
byteri TIsztségre behivatott mányt, hogy határozzon ebben

az ügyben.
ifj. G. Nagy László megl Elnöklő főpostamester-ur
választottpótpresbiter, majd után Grcising József .telek.

szintén. egyhangu határo- könyvvezetó Ilr szólal fel. ki
zattal választatott meg részle/esen imerteti az inkri
pénztárnoknak Baráth Mi- minált cikket, mely burkollan

és gyanusitva bár, de oly durva
hály presbyter, kinek buz- sérelmeket tartalmaz, melyek
gósá.ga, tudása, pontos- mellett egy olyan erkölcsi tes~

sága és szeliden szeretet-- tület, mint a gyomai Uri Kaszi-
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er ór· Utód Gra z Zoltán
fa és épitési anyag telepei, cementárugyárai, gépraktárai

Gyoma Endrőd Köröstarcsa
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 3.

Nasici tanningyár és gözfürész rt. szlavóniai, erdélyi és felsömagyarországi keményfa termelésének egyediili lerak.ata.
SzálIit bármily mennyiségben bármelyik vasutáUomásra legolcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfát. Aszta

fosoknak gőzölt bükkfát és tölgy parkettát, kedvező fizetési feltételek mellett.

Csépléshez porosz salgótarjáni, és baglyasaljai szén, retorta faszén, te1epeimen kapható.

Nádárusitás! ádárusitás!

Adomák.ahoz, hogy nevezet! szerkesz'
tésében megjelenő Gyoma
Endrőd Vidéke cimü lap a
Kaszinóból azonnal IdtiItilndó,
az Alelnök ur pedig a Kaszi...
nó választmányának tiszteleté
ről és nagyrabecsüléséről biz
/ositandó. A választmány felhiv
ja az Elnököt, hogy jelen ha
tározatnak a Gyomai Ujság,
ban leendő közhirré iéteIéről

gondoskocljék.
Palotás István Kovács Lajos

jegyző. elnök.

Szőke Ferenc, Nyisztor Pé-l:el'
hitélesitők.

rangu muveSZJ készségével
nyujt nagyszerű élvezetet, de

A jó üzlet. fáradságot nem ismerve ne'
Mi van azzal a láda kockacu- velt és nevel nekünk kiváló

korral, amit tegnap kihiteleztek és mükedvelőket, akik feledtetik
elfeledték vele megterhelni a vevőt? velünk a szinház hiányát és

A tegnapi üzleti forgalom olyan annyi kedves estélyt szereznek
zivataros volt, principális ur ké- a mi közönségünknek.
rem, hogy teljes lehetetlenség volt A hála érzése is azt dik,
utólat:, megállapitani, hogy kinek tálja, hogy a julius 10-iki es
is adtuk el azt a láda cukrot. tén: "mindnyájunknak ott kell

És tehát én igyam a maguk leni," de maga a műsor
hanyagságának a levét?! is ritka nagy élvezetet igér.

Arról szó sincs főnök ur kérem. Most csak annyit árulunk el,
Megterheltük az értékével vala- hogya legkiválóbb mükedve'
mennyi könyvre vásárló kundsaf- lók lépnek fel, két remek egy
tuJikat és ha páran majd fel is felvonásos vigjáték, mint uj.

Budapesti művészek szólalnak, megtetszik látni) hogy donság kerül szinre, egyikben
Gyomán. a mi szolid, jóhirünkbe vetett' Molnár Gyula játsza, a nagy'

, hittel, hányan megfogják fizetni. szerü főszerepet, a mi Imrénk
,A Nemzeti Szinház mű- Naplopó filozófia. I pedig klasszikus hangversenyt

,vészeinekegy . csoportja, Hatnapi semmittevés után mi- rendez', és hogy az előadás

vitéz Garamszeghy Gechy lyen jóleső érzést kelt az ember- után tánc következik.
Sándor, mint a Népjóléti , ben egy kis vasárnapi szabadba PE' eg 'I
Minisztérium megbizottjá- való kzruccanás! Kner. '1:.._N_a.g.Y...G_Yllllo.-.z.ő•.__
nak vezetésével, Almássy ~........."""""".........~.........................."""""".................... ...
Endre, Bakó László, Cse~ A gyermeknevelésnek egy
Iényi József, Pethes Sán- "Mindnyájunknak ott regl, kipróbált harczosa dőlt
dor, Rádai Dénes, Mihályfi kell lenni!" ki ismét az élők sorából.
Károly, Ónódi Akos, Szath- Nagy Győző gyomai ref.

Ezzel a eimmel jeJeztük mult taniló66 éves korában ehó
máry Lajos, Szabó Margit, heti számuIlkban, hogy Farka- 0-án elhunyt a gyulai kórház,
Har~ányi Gizi, Szathmáry sinszky Imre, Gyoma vidékének ban.
Lajosné stb közremüködé- legkiválóbb és legkedveltebb Általános tisztelet övezte az
sével, dr. Erdős László cigányprimása és Molnár Gyula, elhunyt kiváló' népnevelőt, aki
nA GYERMEK" cimü 3 a jeles szinművész és rendező egyhuzomban 39 éven át csö-

pögJeHe a tudást és hazafisá...
felvonásos magas szinvo- e. hó 1O~éll müvész~estélyt

got a ,gyomai csa ládok gyer'
nalon álló darabjával fel~ rendezf1eka ligeti pavillonban. mekeibe.
keresik az ország 37 vá# Ha valaki, ugy ez a két bo'" Beteg'ségélól megszabadulni

, k h hém érdemli meg elsősorban óhajván, a gyulai hórházban
rosát eSd "özségét, ogy él közönség osz:tal1an szerele, "operácziónak vettette alá ma'
abzt a vi ék közönségének tét, nagyrabecsülését és kivé~ gát.

emutassák. Dr. Erdős. telnélküli támogatását. A mi Az operáczió után igen jól
szakavatott tollal nyul bele lmrénk az ó kiváló tudásával érezte magát, de másnap erős'
a gyermekkel kapcsolatos és nagyszerüen megszervezett rosszullét fogta el és rövidesen
legkényesebb .problémába és betanított bandájával hány, ki is szenvedett.

Holttestét most kedden hozés lenyügöző realizmussal szor, de hányszor álla kö...
. ták haza és temetése óriási

festi él gyermek, minden zönség- rendelkezésére, feisza- részvét mellett szerdán d. u. 3
család szemefénye körül baditja gonc::lterhes lelkünket órakor ment végbe, melyen él

I , I lk' h I és belevarázsol bennünket egy dalárda éneke után Répás Pál
tornyosu O e l angu a- állomszerüen szép, rózsás vi#

k t , . d l' k iskolaszeki elnők méltatta
to a es In u ato at. lácrba, Minden J·óíekony akció-

,15 lelkeket meg hajó beszédben
A 22 tagból álló társa- nál ott van s diJ"talanul aJ'ánIJ'a az elhunyt kiváló tanitó elé-

ság teljes diszletekkel, ő fel szolgálatait. Egész nyáron vülhetetlen érdemeit. A sirnál
haJa!mas személy és 1 te- át pompás térzenével szerez Harsányi Pál esperes mondott
herautóval, junius hó 28-án megfi7ethetlen élvezetet a nagy- magas szárnyalásu sirbeszédet
indult el Budapestről és közönségnek naponta és min- majd Szőke Ferenc a tanifó...
diadalmas körutjukban f. den ellenszolgáltatás megki# té1rsak, Vitéz Varga Kálmán
hó 28 keresik fel váro- vánása nélkü\. pedig a békésbánáti egyház

Molnár Uyula pedig, ez a megyei taniiótestület nevében
sunkat, hogya darabot végtelen szerény, kiváló mü- vett bucsut a közszeretetben
bemutassák. vész nemcsak a maga első... állott kiváló tanitóíól

1

nó elégtételadás nélkül el nem
mehe!. Megállapítást nyert az
is, nogy a cikk irója Nádud~

vari Mihály, ki különben is,
mint azon lap felelős szcrkesz...
jőja tartozik viselni a lapjában
meg'irottakért a felelősséget.

Átérezve a sulyos sértést, mely
a köztiszteletben álJó alelnök
utján az' egész Kaszinót is
érte, inditványozza. hogy e
cikl(ben foglaltak miatt a Ka...
szinó' választmánya azonnal
tiltsa ki a Gyoma Endrőd Vi...
dékét az Uri Kaszinóból, mert
ilyen saitó termék nem méltó
,arra; 'hogy nemesebb érzésü
ember a: kezébe vegye, Nád
udvari Mihály pedig zárattas
sék ki a Kas"linó tagjainak a
sorábó\. Máday Aladár válaszi
mánvLtAg: uri pedig hozzáteszi
ez índHványhoz, hogy aleinö'"
kün\< .irtl.nt való ragaszkodá
sunknak és nagyrabecsülésünk
;~e~ "egyhangLl tisztességtevé
slinkkel adj ünk kifejezést.

Dr"Tardos . Gáspár azon
véleményen van, hogy ez a min
denkit megbotránkoztató ügy
a sajtóbiróság előtt rog elin...
tÚtetni, mindazáltal Ö is a
legnag'yobb ,felháborodással
utasitja vissza ·az ismertetett
cikkel és az elhangzott indit~

ványokhoz a legteljesebb kész
séggel iárul hozzá.

Ezután elnök az alapsza...
bályok IL 9-ik §-ának 2~ik

bekezdése alapján elrendeli ez
ÜJyb21l a titkos szavazással
leendő határozathozatalt.

A szavazatok felbontatván,
megállapitást nyert, hogy mind
a 10 választmányi Jag kivétel
nélkül a kizárás melletl sza'
vazoft, igy einök kimondja a
határozatot, hog'y Nádudvari
t\1ihály a fent' hivaloit alapsza
bályok szerint a Gyomai Köz
ponti Kaszinó tagjai sor~ból a
választmány egyhang'ulag ho~

zotl határozatával kizáratik,
mirőlértesHeni rend.eli a vá
laszmány nevezettet azzal,
bogy e határozat, ellen a Il.
9#ik §-ának 3-ik bekezdése
értelmében 15 nap alatt a
Közgyiiléshez felebbezést je ...

lenthet be.
Ezután a ,választmány egy

pangu határozatta! hozzájárult
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Cserkészlányok
Gyomán.

Kedden délben 23 leánycser
kész érkezett Oyomára 2-3
heti nyaralásra.

A bájos cserkészcsapat a
budapest V. k-erii!eti Zrinyi
Ilona leány gyimnÉlZium növen~

dékeiból áll és BarIon Ilona
tanárnő vezetése alatt jöttek le
Gyomára.

Az itteni polgári iskolában
helyezkedtek el táborszerüen
cl fiatal leányok és a kedves~

társa::,ágot kellemesen lepte
meg a rendkivül szives fogad
tatás és támogatás, amelyben
itt Oyomán részesültek.
. A Hartenstein cég és Papp
Zsigmond dijmentesen aján~

lottak fel egy-egy szekér szal
mát, amelyből az élénk cser,
kész lányok a magukkal hozott
szalmazsákokat megtömték. A
Wagner,cég egy hosszu zász
lópóznát és a főzéshez való
tüzifát ajándékozta a bátor
leánycsapatnaJ<. A gyomai lej'
szövetkezet pedig önként fel
ajánlotJa az itt tartózkodás ide
jére a kellő mennyiségü lefölö'
zött tej dijmentes áteng·edését.
Acserkészcsapat ami utunkon
és hálás köszönetét fejezi ki a
vendégszeretetnek c kiválóan
kedves megnyilatkozásáért.

Ha vasárnap szép idő lesz, a
leánycserkészek a Köröspart,
ján őrtüzeLraknak,.amely lát,
váhyban mindenki díjmentesen
gyönyörködhetik.

A polgári iskola most olyan
mint egy hangyaboly. Az a
:,ok szép fiatal ügyes leány,
ahogy jókedvvel. fiatalo." paj
/'[ll1sággai izeg,mozog, mind,
azáltal katonás fegyelmezett
séggel hallgCltva a vezcfő ta
nárnő szavára, igazán szivet,
lelket deritő kedves látvány.

lsten hozta őket!

~ -~- .----_..._-- -_._~-- =-

A Bácsy és Isai
Bankháza,

mint már arról többizben meg'
emlékeztünk, elsőrangu össze
köttetései és vezetőségének

páratlan agilitása, szaktudása.
rátermettsége folytán néhány
évi fentállása alatt nem csak
községünk. hanem a messze
környék egészség'es hitel szük,
ségLetének gyors és olcsó el
látásával vídékünk !egszámotv

fevőbb pénzintézetévé fejlő·

dött. - Mint értesüliink a
bankház eddigi kölcsön ki,
helyezése meghaladja a 12
milliárd koronát. - A mezógaz
clasággal foglalkozó ügyfelei
kényelmére ujabb üzletággal
bővitelte a Bankház üzleti le'
vékenység'ét. mint mai szá,
munkban közzé tejj hirdelés
igazolja - gabona osztályt lé
tésitett. - felhivjuk 1. olvasó
közönsegünk figyeImét a Bank
ház hirJetésére, a vezetőség,

nek pedig a mindennapi élet,
be vágó közhaszl1u ujabb te,
vékenységéhezőszintén gra,
tulálunk és sikert kiy~.íunk.

H I R E K
•••

I s t e n t i s z t e I e t e k. A re·
formátus lemplomban jul. 10-én
d. e. fél 9 órakor prédikál
Répás Pál lelkész Az ágostai
evangeiikus templomban vasár·
nap délelőtt 9 órakor magyCll'
nyelvü Istentiszteletet tart feiler
Ernő lelkész. A róm. kath. lem'
plombanreggel 9 órakor lsten,
tisztelet evangélium niagyará
zattal, tartja Csernay Géza
plebános. d. u. 3 órakor Iytánia.

A gyomai vasutvonal meg
nyitása. Eg'yik fővárosi lap ir
ja a következőket: A gyomai
vasutvonal megnyitása, melyet
a trianoni béke megszakitott,
küszöbön áll és őszre való,
szinmeg megindul a forgalom
Gyoma és Nagyvárad között.

Változás a forgalmi adónát.
Most julius hó l-től kezdődő'

leg a tüzelő-anyagokra vonat
kozólag életbelép az ugyneve,
zeit ,,fázis rendszer. Ez az el,
ső fontos lépés, amely a for
galmiadó elleni rengeteg pa,
nasz megszünését célozza.

Égő szekér a dévaványai
vásáron. Mult vasárnap volt
Dévaványán az országos ki
rakodó vásár. Egész nap erős

szélvihar dühöngött, ugy hogy
idegen vásárosok már a kora
délutáni órákban igyekeztek
odahagyni a községet. Az
egyik vidéki iparos felrakodott
szekere az indulás előtt vala,
mikép lüze! fogot! és a nélgy
szélben aholmival megrako,
dolt kocsi hamarosan lángban
áIlott. Nagy riadalom támadt
a vásárosok között, zürzava
ros kapkodással igyekeztek éi

tüzet elfojtani. Szerencsére
éppen jelen volt a gyomai
tiizoltóság szertárosa : Tandi
Lajos. akinek szakavatott in·
tézkedései alapján sikerült a
tüzet eloltani. A derék tüzoltót
a sokaság lelkesen megéHe
nezte.

Labdarugó mérkőzés.A Gyo
mai "Levente" Egyesúlet foot,
ball csapata e hó 1O-én tartja
első bemutató mérkőzését a
Oy. M. T. E. komlett legénysége
ellen, Minden esetre számitha
tunk rá, hogya gyomai sport
pártoló közőnség mindvégig
szép és példás kűzdelmet fog
látni: Mérkőzés kezdete d. u.
5 órakor,

CséplőgéptulajdonosoJc fi
gyelmébe. Ugya helyi. vala,
mint a vidéki cséplógéptulaj·
donosok, mielőtt cséplési mun
kálataikat megkezdenék, jelent
sék be ezen szándékukat s a
munka megkezdését ugy a
községi előJj.áróságnál, vala,
mint a forgalmi adóhivatalnál,
mert a b~jelentés elmulasztása
esetén a törvényes megtorló
intézkedéseket kell velük szem
ben ez esetben alkalmazni.

Női fodrászat. A kereske,
c1elmi miniszter végérvényesen
kimondotta legufObb. hog'y
akinek borbéJy,és fodrász,·ipar
engedélye van, annak a női

fodrászágra külön eng'edélyt
kérni !lern kell.

Sok. ezer tisztviselő köszön
heti előmeneteiét és boldogu·
lását él lvlagánfanfol yamnak,
amely Budapesten él I<ákóezi
ut 51. szám alatt müködik. Olt
az összes középiskolai össze
vont vizsgákra. éreltsegire, va
lamint a jogi és közgazdaság'i
eg'yetemi vizsgákra, foquiumok
ra szakképzett tanárok készí
tenek elő. Aki otlhon a meg
szokott környezetében akar
tanulni, ami takarékossági
szempontból is fontos, annak
előkészitését levelezés utján
olcsón és :'iikerrel vállalja Ma
gántanfotyam. Kérdezősködés·

re kimeritően válaszol.
Leventéink a Balatonon. A

gyomai levente egyesület egy
négynapos kirándulást tervez
a Balatoilfa szeptember 1-10
ik~ közötti idöb<:'n. A kirándu-
láson bárki részt vehet s tekint
ve a rendkivül kedvezményes
árat (az egész kirándulás egy
egy személynek 19 P. 40 fillér
jébe kerül) kétségkivül sokan
fogják megragadni ezt a szo
katlanul kedvező ri/ka alkalmat.
Jelentkezni lehet a levente,
egyesülehíéI.

Vásár Mezőberényben. A
nyári ország·os vásárt e héten
tartják meg Mezőberényben.

Pénteken a ha~,noít körmü ál
latok, szombatoll d lovak vá·
sárja, vasárnap, e hó 10-en
a kirakodóvásár.

Gyo:rnor...~ bél... és
a.nYdge::§e reb ete g e k ...
nél a fcrmészeks "ferenc
József" keseriiviz <lZ emésztő

szervek müködésél hathatósan
előmozditja s igy lehetővé te
szi, hogy az egészséges táp
láló anyag'ok a vérbe kerülje·
nek. Orvosi szakvélemenyek
hangsuiyozzák, hogy a Fe...
rene:: Józ§ef viz különösen
érelmeszesedésnél igen hasz
nos bélszabály07ó szer. Kap,
ható gyógyszertárakban, dro·
gériákban és füszeriizle1ekben.

KöszöntUnk szép vakáció!
hangzik sok ezer gyermek aja
káról most: Itt vannak a vár
vavárt szép na Dok, amelyeken
nincs nyelvtan, nincs számtan
és nincs irka. Csupán egyetlen
olvasmány maradt meg, a leg
kedvesebb: a "Tündérvásár".
Van-e szi.ilő, aki a Vnkáció
napjaiban megtagadná gyer
mekeitől ezt a bűbájos gyer·
mekujságot, ámely igazán
a I k a I m a s arra, hogy
bearanyozza a vakáció napjait.
Hetenkint örömöt, vidámságot
hoz negyedévre 1. 20 Pengő,

ért. Még ma rendelje meg CI

kiadóhivatlllnál, Budapest, V.
Akadémia-u. 10.

Azt mondják ...
Azt mondják: könnyü volt

Chamberlinnek átrepülni az Oce
ánt, mert volt jó gépje . ..

Még könnyebb· azonban ilyen
kritikát gyakorolni annak, akinek
vall hozzá... hogy is mondjam?
van hozzá bátorsága ...

*Azt mondják: senkisem . lehet
prójéta a maga hazájában ...

Nem éppen ugy van. Prójéta
lehet, csak éppen, hogy senki sem
hallgat rá ...

*
Azt mondják: addig jár II

korsó a kutra. mig eltörik •••
Vagyis: Addig ugrál a bo

hócz, mig elbukik •••

r---RII+---.,
I Magántanfolyam i
I Budapest, VIII. Rákóci-ut 51. i

Telefon: J. 323-99,

I Olcsón és sikerrel készit elő i
I bármely középiskola tananyagá- I
I ból összevont magánvizsgára és I
i érettségire, valamint az egyetem i

l
i jogi és közigazgatási fakultásán I

vizsgákra és kolloqumokra jegy

zetekből vidékieket is, Felvesz

I korlátolt számba családi felügyelet I
I alatt bennlakó növendékeket is. i
J Válaszbélyeg csatolandó. ..JL. II._.....~

KözsönetnyiJvánitás•.

Mindazok, akik szeretett férjem
és jó apánk temetése alkalmával
a gyász-szertartásnáI köiremű

ködtek és segitségül voltak. akik
részvétükkel fájdalmunkat enyhi
teni sziveskedtek. s akik kocsi
jaikat rendelkezésünkre bocsátot
ták: fogadják ezuton is hálás
köszönetünket.

özv. Nagy Győzőné

és családja.-
Tréfás esetek.

A jó óra.
X.: Képzeld csak barátom. Báf

sükét vagyok mint az ál;Yu, ma
reggel mégis jelébresztett az éb
resztő óra ...

y.: Hogyan?
X.: Hát ugy, hogy a feleségem

a jejemhez vágta! '
Megoldás.

A könyvelő ünnepélyes ábrázat~

tal állit be a jőnökhöz :
- Főnök ur, kérek fizetéseme,..

lést, mert egy hasonló cégnéllevő

kollegám dupláját kapja az én
jizetésemnek . ..

- Honnan tudja?
- 6 maga mondta!
- Tudja mit?! Mondja maga

azt, hogy háromsiorosát kapja
az övének ...

A békéscsabai SUK téglagyár év
tizedek óta ismert kitünő minöségü
hornyolt tető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner Márton fiain<j.l, End
rödön Vaszkó Mihály és társainál cse
rép minden mennyiségben kapható.

Egy táblás mázsa; mely öt má
zsáig mér, sulyokkal egyatt eladó Gá
bor Gyula hentesnél.
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BetO'rejtvények.
A helyes m<2gfejtők közöl!

két I utolsó értékes szépirodal#
mi könyvet sorsolunk ki.

Beküldési. határidő julius hó
13-án estig. '

Kisorsolt nevét jövő heti szá#
munkban közöljiik.

A mai rejtvénypályázattöl
befejezziik ezen rovatunk~t.

Ez alkalommal a Gyomai Uj
ság kiadónivatala hálás kö
szönetét fejezi ki Kner Izidor
Urnak, aki a megfejtők részére
eddig 50 darab igen érték~s
szépirodalrrji müvet ajándéko,
zott. Bár több ilyen nagylelkü
barátja lenn.e a mi lapunknak,
hogy még gyakrabban tudjunk
kedveskedni' előfizetőinknek.

Filmszinház.
Gyomán:

Az Apolló fflmszinházban vasárnap
f. hó lO-en Cecil B. de Mille, a "Tiz
parancsolat" világhirü szerzőjének hall
hatatlan müvea "Van Isten" kerül be
mutatásra. Ez az izzó, megrenditő film
propagálója lsten létezésének, a lélek
hallhatatlansagának. Kiragad a mai
.életből néhány: eseményt, tragikus és
komikus szinezetüt egyaránt ... Elibénk
állit :egy titokzatos szomoruságterhelte
fju házaspárt. Az élet napsütötte ol

daláról .kiválasztott egy jegyespárt :
egy nőies férfit és egy fius lányt, az
utóbbinak komikusan kövér mamájával.
A két ellentétes életsors között össze
kötő ~idként lebeg egy fiatal csinos
lelkész ki első látásra véletlen találko
zásukor szerelmes lesz a fius lányba s
a szerelem köicsönös volt mindaddig,
mig a lány meg nem tudja, hogy akit
megszeretett : pap s környezete gunyo
lódásaitól tartva, kész eldobni magától
a· legtisztább, Jeki szánt boldogságot. ..
Eljön egy nap ... a véletlen szeszélye
egyazon száguldó vonatra terelte össze
a. szomoru házastársakat a fiatal papot
és' a nem egymásnak teremtett,
mégis .esklivőre kész lányt s félszeg
udvarlóját, ki sehogysem birja kitusz
kólni kupéjából a kellemes tete tete-t
megzavaró lelkészt és tehetetlen dühé
ben épp ölre ment vele midőn hirtelen
rémltő robaj reszketteti meg a levegőt

a kupékat valami démonikus erő egy
más hegyibe-hátába dobálja s a gyors
vonat utasai pQr, fUst és lángnyelvek
zürzavaros· gomolyába burkoltan, poz
g,orjává tört kupek alá temetve vergőd

nek a halál· torkában. Az "lnfernóM

borzalmaival vetekvő kép! ...
A rémes katasztrófa végtelennek tet

;;i~~9Bi!!~<lt~it4fl~ználja fel.azseniális
'~llmrendezÖ ci lnodeni dens ex machi';
nAta, - csodatételre, általunk is elhi
hető formában 'Isteni beavatkosás foga
natositására. • . Megtestesiti a halállal
küszködők agóniáját,. vjziós látomásait,
mil< egyuttal addigi életük rejtélyeinek
kulcsát szolgál~tják és a megtisztulás,
megtéréses igaz önönmagukra találás
fenséges . folya,matát revelál ják ... Az
időgép hátrafelé száguld ... vissza a
középkorba s egy' véres, borzalmas,
Victor Hugó st:ijjére emlékeztető roman
tikus történet pereg le előttünk.

DflBLIKACIÓ.
CséplÖfj'ép tulajdonosok figyel·

mébe: Porosz darabos szén. tatai
darabos szén, és tatai 5 kilós tégla
brikett, valamint retorta faszén már
most megrendelhetó. A cséplés alatt
ezen szenekből nagy raktár. Ajánla·
tos lesz szükségletét már most beje·
lenteni, Wafj'ner Márion Fiai
fakereskedőknél Gyoma. Telefon 22.

Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet
részére egy ellenőr - .lehet nős is 
felvétetir,<, ki a tejcsarnokbanegyuttal
segédkezik is. - javadalmazás: egy
évre 24 niázsa buza. jelentkezni lehet,
Kovács János trafikjában.

Özv.. Nafj'Y Á Lásdón~ és
örököseinek az Endrődi ha:tárban levő

43 hold földje hosszabb időre haszon
bérbe kiadó vagy örök áron eladó.
Érdeklődni lehet. Gyomán Deák Férencz
utca 469 sz.

É. Ei..i!> Lajosnak egy fertály
örökös nyila~a a szoros zugban örök
áron eladó. Ertekezni lehet Selyem ut
433 szám alatt.

A F,I)fj'yasdási és Értékesito
Szövetkezet igazgatósága. értesíti a
gazdak0zönséget hogy e1sőrendü fe·
hér Manila kéve-kötöző zsinegre elő'

jegyzéseket felvesz az ára fizethető

cséplés után is. Bővebb fl:~lvilágositást

gr. Tisza István ut 400 szám alatti
üzletéb,m ad.

Eladó egy 3 szobás lakóház 400
négysz(~göl udvarral, üzlet helyiségnek
is alkalmas. Az állomástól 5 percnyi
járásra. Megtekinthető a vásárszél 983
szám alatt.

Papp Vazulnak van eladó fedeles
hintója, cséza-kocsi, hintó-féderek,
szecskavágó, daráló"', arató- és vető~

gép- alkatrészek, gazdasági szer~zá
mok, huzató-láncok, féderes kocsiülés,
egy sparherd, kályha, gramofon, falióra,
használt ruhák és cipők. Ugyancsak ö
vesz mindenféle ócskavasat, rezet, ól
mot, suba-darabot, használt ruháf és
cipőt, törött gépeket, üveget stb.
Lakik Gyomán, jókai u. 837 szám.

Bohus János tüzifa keresked~se

Gyoma, Deák Ferenc utca 1427. szam
alatt van, hol a legolcsóbb napi áron
kapható száraz, bükk, hasáb, vágott,
apritott tü. házhoz szállitva is. Ugyan
oti van Bacher Malicher cég bizományi
Gépraktára amelyre teljes bizalom
mal felhivom a nagyérdemü közönség
b. figyelmét, az' összes mezőgazdasági

gépeinket és ezen évben k.eszült ujdon
sági gépeket ugymint : 3-4 vasu tarló
hántó ekék, 2 vasu 70 kg. egy v:lSU

keretes 50 kg sulyu, 26 kg egyes eke
gerendejre tehető kétvasu eketest, 13
soros vetőgép és a jélenkor legujabb
rendszerü könnyü sulyu uj arató gép.
Összes gazdasági gépek jó alkatrészek
kel mindenrendü acél eke vasak. Jac
ton aratógép alkatrészek. Prima fehér
amerikai manilla zsineg raktáron.
Ugyancsaka Lardoline összes gépola
jok gyári áron megrendelhetők. Gőz

motor, autó, traktor, henger és csap
ágykenő olajok, gépzsirok a legolcsób
tól a magas finomságukig. Kartelen
kivül a legolcsóbb napi· áron. Hordó
vételnél 10 százalék engedménnyel. Ez
mintának megfelelően szállittatik, és
egy igás meg egy könnyü lókocsi meg
javitva, befestve eladó.

Lévay Lajos kistemplom uti háza
másvállalat miatt minden elfogadható
árért azonnali beköltözésre is kedvező

feltételek mellett sürgősen eladó.

Száraz bükhasáb, fürészelt és ha
sogatott tüzifa és mész~a legolcsóbb
napiárban, ugy kicsinyben mint nagy
ban csak Lévay Lajos Horthy Miklós
uti üzletében szerezhető be.

ErnyéSket szakszerüen javitok . és
alakitok. Mindenféle esztergályos mun
kát fUggönytartót, fali es álló fogast,
valamint kugli-bábut. és golyót minden
kinél o!csóbban készitef és nagy vá
lasztékban raktámn tartok. Schramm
József esztergályos Gyoma, Petőfi u.
767 sz. Ozeme géperőre berendezve.,.

urnak
urnőnek

Szerkesztőségnél beadandó.

QTALVÁNY-SZELVÉNY

...................................................................-- ....

Az aki az ingatlanért a ki
kiáltási árnál magasabb igére
tet tett, ha többet igérni senki
sem akar, köteles nyomban a
kikiól1iÍsi ár százaléka szerint
megállapiJott bánaJpénzt az
általa igért ár ugyanannyi szá
zalékáig kiegészíteni. (1908 ~

LXI. tc. 25. §.)
Gyoma, 1927. ápril. 4. Zá

honyi sk. kir. jb. elnök. A ki
admány hiteléül.

Elek.
kezelő.

Lapkiadó:

"H U N G A R I A"
könyvnyoJ.ndai DJ.üiniézet.

mint a
GYOMAI UJSÁG

olvasójának.

PAPP VAZUL
legujabb nótája.

Itt vagyok la ujra
Már rég nem nótáztam
Lefoglaltak a vásárok
Ottan áztam-fáztam
Most oszt friss erővel

Csinálom a bótot
S ha lesznek jó vevőim

Beszerzek egy "ótot."
Ugy megyek el az anyagért
Autón mint egy herceg
Nem bánom ha Chamberlin ur
Akárhogy is henceg.
Adok, veszek rendületlen
Mindent amit lehet
Drágán veszek, olcsón adok
Erről meggyőződhet.

Nézzék meg a bótom
Csak kiváncsiságból
Nincsen olyan rém olcsóság
E világon bárhol! .••

Krix...Krax.

Szerkesztésé.·t és kiadásért
felelős:

WAGNER MARTON

INGYEN LAKHATIK BUDA
PESTEN, ha előfizet a Gyo
D1ai Ujságra mert la
punl{ havonta kisorsol előfize

tői között .egy szállodai utal
ványt, melynek tulajdonosa a
sorsolás hónapjában, tetszése
szerinti időben HÁROM NA
PON ÁT DIJMENTESEN KAP
a kiváló hirnévnek örvendő

PARK NAGYSZÁLLODÁBAN
Budapest, VIII., Baross-tér 10
(a Keleti-pályaudvar érkezési
oldalával szemben) egy első

rendü szobát. Az első sorso
lást julius hó 21-én fogjuk
megejteni és eredményét la
punk julius 24-iki számában
tesszük közzé. - Vágja ki a
5-ik oldalon levőkockábake
ritett'"Utalvány-szelvényt" és
adja be azt lapunk felelős

szerkesztőjénél.

- - - Itt leváfj'andó: - - -

Polányi és Szelényi bpesfi
bej. cég vé,rehajtatónak far;
kasil'lszki István végrehajtást
szenvedő ellen inditott végre
hajtási ügyében a telekkönyvi
hajóság a végrehajtási árverést
100 P. tőkekövetelés és járu:"
lékai behailtlsa végett a gyo#
mai kir. járásbiróság területén
levő Endrőd községben fekvő

az endrődi 1496 sz. tkvi. be·
tétben A+2 sorsí'ám 19.8/2 hr.
szám alatt foglaltfarkasinsz
ki István nevén álló ház. gaz
dasági épület és udvara 5600
pengő kikiáltási ilrban elren
delte.

Az árverést az 1927 évi ju#
Iius hó 14. napján d. e. 10
órakor Endrődön a község'
házánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingat
lant a kikiáltási ár kétharma
dánál alacsonyabb áron nem
adható el.

Az árv'erelni szándékozók
kötelesek bánatpénzül a kiki
áltási ár 10 százalékát. kész
pénzben, vagy az 1881: LX.
tc. 42. §-ában meghatározott
árfolyammal számított óvadék
képes értékpapirosban kikül
döttnél letenni, hogya bánat....
pénznek elóleges birói letétbe
helyezéséről kiállított letéti el,..
ismervényt él kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket
aláirni.

A gyomai kir. járásbiróság,
mint telekkönyvi hatós€lgtól.
1412/1927 sz.

Arverési hirdetmény
kivonat.

754/1927 sz.

Árverési hirdetmény.

Allilirott birósági végrehajtó
közhirré teszi, hogy a gyomai
kir. jbiróság 409/1927/4 számu
végzésével Universal grafikai
szaküzlet r. t. bpesJi bej. cég
javára 1120 P. tőke és jár
erejéig elrendelt kielégítési
végrehajtás foganatosítás al
kalmával lefoglatt és 1504
pengőre becsült nyomdai gé..
pek, szedőszekrények és be
(ük nyilvános árverésen ela;
datnak.

Mely árverésnek a gyomai
kir. jbiróság pk. 1252/1927
számu végzése folytán Gyo
mán Kossuth L~jos utca 733.
sz. a. leendő megtartására
1927. évi julius hó ll-ik nap
jának délután 3 órája határ,
időül kítüzetik és ahhoz cl

venni szándékozók azzal hi..
vatnak meg, hogy az érintett
ingóságok szükség esetén
becsáron alul is' el fognak
adatni.

Békéscsaba, 1927. jun. 18-n
Sonnenfeld Sá:anuel.

kir. bir. végrehajtó.
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(jó házból való)

fervétetik' .

borbély üzletében

Gyoma, Horthy-ut 898.

Podoni Mihály

11I11I

Ugyes' fiu
tanulónak

lIuUX

5 kat. hold
örökös nyilas, Debreceni·
tanya mellett és 2 kat.
hold kert a' I'évlaposon
egészben, eseílegkisebb
parcellákban e 1 a dó.

Értekezni lehet MÁDAY
gyógyszerésznél, Gyomán

.1111111111:1111111111,111111111111111111111111111111)~~~~~~
g

Grand Hotel park nagyszálloda ;;
VIII. Buras tér 10. BUD.2\..PEST. TelL]. 330'82,330'83.
Afőváros legnagyobb, legkényclmesebhszállodáinak egyike
200 szobával a Kcleti pályaudvar érkezési· oldalával szemben.
Központi g'őzfűtés, állandó m-:leg és hideg viz:;zolgáltaUis.. · ~
Szobák 3 pellgőtől feljebb. - t\itüno konyha: - Fajborok.
- Családi kávébáz, elsőran.gu cigányzenével, nyári terasz# i

szaL Különtermek.

nyitoItanl. - i\észitek mérték után férfi és női cipőket

a !eg'modernebb kivilelben,elsőrcncHi anyag·okból. Javi#
tások olcsón és> pontosan eszközöltetnele Kérem a nag'y- .
érdemü kö:d'lnség' szivcs pártfogását. Tisztelettel'

- SZA.Bó IMRE
. cipész

Jó házból való fiu tanulónak felvétetik.

~111Ii\l\iliiiliillil1iillilmliiim!:i!!lillimillimílliiliilliilJiiliiljilliiililliiliiniiliilliilliniiliílltiliíllilllilliillilliiliílliillillii1\iniillilllnr.

~11l!!l!!Il!li!!II!m!II!!!!!II[!l!!iI!!!!!!l!mlil!II!!II!!I!!llm~I!!!!!Il!m!lIl!!!!II!!!!!lIn\!!II!!I!!lIm!!II!!!!!!I!!!!!II!!!!!Ii!m!II!!!!li~!!!!llll!!S
Tisztelclle! értesitem a nagyérdemüközönséget, hogy
Ciyomán. a Deák Ferenc utCél 715. szám alatt, Horváth.

József ur házában (l\endl~féleház)

cipészműhelyt

Közép iskolát végzett fiara! ember
gyakornoknak felvétetik Wagner Már
ton fiai fakereskcdőknél.

26 filJér.
4 "
4 »

4 ..
4 •
1 ..
40 •

I
11II

6 P.

D

Békési Lajosnénaka Horlhy
Miklós uton egy üzlet helyi
ség' és eg'y butoroz.ott szo~

ba van kiadó. Érdeklődni

ugyanott.

Ilifer édes tej
1 .. lefölözött tej tagoknak

nem lag'oknak
1 .. iró tagoknak

nem lagoknak
l .. SélVÓ

I klgr. turó
1 " teavaj

GYOlna és Vidéke
TEjSZOVCTh.EZET ELADÁSI

- ::: Ár~AI:

Elz

A Tiszama(om dévaványai Közraktárával

s,zemben levő

H

...
Illi 11 t" ln elr

felvétetik

Haller-Szállloda tulajdonosnál.
Ir: lilII! IIII~ 11111 ~'1I111111 I

Iványi Aladár és István C(~g értesi
ti a IT: é. közönséget, hogya mai nap
tóPkczdve csépléshez szüks(~ges zsá
kokat, a vasut melletti uj m~gtárában

lehet átvenni, oda szállitandó be min
denúemü gabona és ugyanod,~ van át
helyezveirodájuk is.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festettbutorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlított székek üllandóall
raktáron vannak Vatay Gábor 111otor
erŐre' berendezett asztalos ipirtelcpén
Gyomáll, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épUletasztaios munkák
jutányos áron megrendelhet6k.

Műrózsák női kalapra, es télyi ru
hákra, sirkoszorukra stb. IT indenféle
színben olcsón kaphatók. _. Ozleti
~edönyök (rollók) méret szerint, ugy
szintén alkatrészek kapható;[ Papp
Vazl.llnál.

Erdeklődők a karcagi Tiszarnalomhoz forduljanak.

1~~~:'.;;~~~~;;;t;;;~:::t;;~;;t:;;;;;;::r;;~~

I 'Egy JÓ házból való ügyes fiu

ul y ul

Kérem a nagyközönség szives támogatását.
.Kiváló tisztelettel:

LITTMANN ADOLF

'. . - .fiti:

IVa~l szerencs~m .8 nagYérdem. Ü közönséget
értesiteni, hogy. néh. Kocziha András

fényképészeti nlűt~rmét

átvetiem és azt a mai kor igényeinek meg
fele!ően uj gépekkei stb.fe!szereltem.

ivlűfermem állandóan nyitva vari
s a nap bármely szakában rendelkezésre áll.

A legmodernebb képet készitem a legszebb
kivitelben. Gyórs és pontos kiszolgálás!zsák

A gazdaközönségkisérje figyelemmel az"AUSTIN-'Ntraktor előretörését.és terjedését.
Elsőrendü érdeke minden gazdának, hogy a mai sulyos viszonyok között. alaposan meggon
dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. - Ne üljön fel a hangzatosreklámoknak; győződjötl-nieg

személyesen arról, hogy jobb teljesit:rntényii, olcSióbb iize:rnü traktort a!riválÓ
ANGOL-gyártmányu 9'AUSTINóIÓ""trdldo:m.·nál nem vehet. - Az. 9'AUSTIN-'Nt.raktor .
legnagyobb előnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is tökéletes nú:tnkát. v~gez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett .-:. 2-.3 évi részletre - vásárolható.
Forduljon réSZletes felvilágosiíásért bizalommal a kerületi képviselethez - Juhász Pál
gépészmérnök és Társa céghez T1l.I.rk.~~~e. - Ezen· cég díjmentesen küld ki szakembert '.
a talaj megvizsgálására, próbaszántást végzésére és a gépnek müködésbenvaIó bemutatására.

it II UXJ:u xn n II I tU ti!ll! II D.J[DI JI! 10: IX n J!tjotTI" II II n I U II *ti lll: ]j XlIA n lOl JI 11 lll! J\l II nu:.a··uII.. -'- . .

ézán ál.

Ü r e sott

Fried

Ugy,an

~~_~~~';'r"!

. '. I

A l~getmeHetti
CSOLNit.KTELEP

. eladó...
••$'.

.. ~....~
Érteke~ni lehet S o g ár
Gézahentesnél Kossuth
Lajos u. 699 szám alatt.

L~~it·

kölcsön kaphatók
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Bá~§y é8 Társai Bankháza GyolDa.
Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel Békéscsabán.

GIRÓSZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

FOLYÓsZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLlRINGSZÁMLA 37."170. SZÁM

TELEFÓNSZMl 21. SÜRGÖNYCIM: BÁCSYBANK

*

________________•• • IIIIIiIIIIiIIlIlIIIIl -

FIGYELEM 1

TelefonszáDl. = 22.

pontos kiszolgálás.és

--------------------_.--....-

gyors

FIGYELEM 1

Telefons~áIn = 2Z.

Elsörangu,

_----~.m'Mi'~·nrm·I'I'IMn-.'@l1 mom-in'd-M'.'II

Értesitenl a nagyérdemü közönséget, hogy

aHoller-féleSzállodátésVendéglőtátvettem.
A nlai kor igényeinek megfelelően berendeztem.

Elsörendü és legolcsóbb magyar konyha.
Naponta a legjobb minőségü jégbehütött frissen csapolt poharas sör, a legjobb és leg..
olcsóbb hegyi fajborok.. Abonenseket elvállalok. A mai naptól kezdve a vidék egyik

leghíresebb cigányprimása 8uki Jóska és zenekara játszik.
A nagyérdemü közönség szives pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel

FRISCtl VILMOS
cl Holler Szálloda. és Vendéqlö bérlöje.

Kölcsönöket nyujt: Földbirtokra tőkekamat törlesztéses 35 éves félévi -4 és fél százalékos kölcsönt
árfolyam levonás nélkül 100 százalék.os kifizetéssel.

Mezőgazdasági kölcsönt 5 évre évi 8 és hároInneqyed százalék kamat mellett.
V áltókölcsönöket tetszés szerint 3 vagy 6 havi lejárattal ezidőszerint évi 10-11 százalék kamat mellett.
Betétekre melyek bármikor felmondás nélkül kivehetők, ezidőszeriní évi 8 százalék kamatot fizet. - Bármely

külföldi államba szóló kifizetéseket, átutalásokat gyorsan és jutányosan eszközöl.
Foglalkozik. a banküzlet összes ágával.

mennyezetnád vörösdróttal fonva, akác-oszlop minden méretben kapható:

Kőris, és szilrönk, kőristalp és küllő, nyirfakocsirud, kátránypapir és elszigetelő lemez,

Wagner Márion Fiainál GyolDán.

Gabona osztálya:

Vesz a mindenkori legllDagasabb napi áron mindenféle mezőgazdasági terInényt.
Beraktározásra vállal mindenféle mezőgazdasági terményt, nála beraktározott tennényt bármikor legIllagasN

sabb napi áron szá.:rnolja. el~ - akár részle~ekben is, tisztre becseréli, természetben kiadja. Szükség esetén
előnyös feltételek mellett bármely összegü eIőlegk.ölcsöntfolyósit.

Érdeklődök forduljanak: Oyomán, a Bankházhoz, vagy dr. Christián Kálmán
'bankügyészhez, Dévaványán Vass Károly gözmalom tulajdonoshoz, Körösladányban

dr. Török Udön ügyvédhez, Szeghalmon dr. Nyitrai József ügyvédhez.
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IS'fVÁN

T~ C.

termését értékes!tJ, l(eressen °fcl bennünketMielőtt

A csépléshez zsákot bocsátunk becses r2ndelkezésére.
Beraktározást elfogadunk teljesen dijmentesen, tetszés szerinti mennyiséghen és elszámolásra

akár napi áron, akár relőrölve, vagoy lisztre becsel'élve, Ezáltal mentesitjük a közönséget a több...
szöri fuvarozc1stól, a sulyveszteségtől, a rossz u1akon való szállitástól és biztositjuk, hogya be
ral\tározott terményt is mindig a. legmagasabb napi áron szá.moljuk el és fizetjük ki.

A beraktározott buzát bármelyik maimunkban őrlésre rendelkezésére bocsájtjuk,
vagy a leggondosabban lisztre~ korpára becseréljük.

Az évtizedek óta fennálló közismert tevékenységünk és eddig'i kellemes összeköttetésilnk
teljes bizalmat nyujthé1t nagybecsü megbizatásaira, mely bizalom megőrzését és megtartását ezután
is első kötelességünknek fogjuk tartani. _0 Gyoma, 1927. évi junius hó.

Kiváló tisztelettel

IVÁNYI ALADÁR ÉS iSTVÁN
Gyoma, Endrőd.

Köszönetet mondva az elmult években belénk helyezett bizalmáért, az uj ° termés elhelyezé
sénél és értékesitésénél ujból felhivjuk becses figyeimét cégünkre,

A T. C, kényeimét kivjntuk szolgálni az által, hogya vasutál!-omás mellett egyuj magtárt építet
tünk és odahelyeztük irodánkat is, valamint Endrőd községben egy fiól\telepet Jétesitettünk.

Cégünk összeköttetései révén mindenkor a legmagasabb napi áron vesz mindenféle g'abonát
és terményt, ugyrnint

BUZÁT, ÁRPÁT, TENGERiT, LUCERNAMA60T ÉS ~JlINDENfÉLE

OLAJOSMAGVAKAT STB.

••

N Y I( E I~ E :3 K E D r:: s i~ G Y o M A. E N D 1~ 6 D ---

Átveszünk beraktározásra bármilyen kis mennyiséget, hogy ezáltal fölösleges cipekedéstől kiméljük meg, a rossz utak idején.
':------------------,-------~~~ ~- n '0':

legforgalmasabbA

~~....~... o °1°11,°1,°1°I VILLAMOS

1:= . berendezések
. _ szerelése,I kerékpárok,
~ varrógépek
, eladása-Tiz pengös

ha""i. r é s z l e t fi z e té s e k. Inellett.
Uj berendezés szerelésnél uj házaknál még

. _ külön á.rengedmény.

I Felhivom a kerékpározók szíves figyelmét arra, hogy
, a régebbi gépeimet eiadtam és csakis a legkényesebb
° _ igényeket is kielégitő abszolut rázás nélküli duplaru-

I gós nyereggel és gummis pedáUal ellátott kerékpáro
, kat kölcsönzök. Este lámpát adok. Teljes tisztelettel:

I DüHOKOS ALBERT
° villanyszerelő és műszerész.

0- Tanu.ló fiu.tfeiveszeko

iJlUljJ.I.~!W~~~\I\U_.
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20-40
2'05

14'04
t9-20

n
17-20 ov
20'14gy_ .
16'52 g'y,
19'45 goy,

tr
1927. május hó 15-étől.

uti

Bpcslről indul
Oyülllára érk,
Ciyomáról indul
!»))cstrc érle

o'iiÍl,!t"ol:l'!II~~M~~""-=

I ., I'.· I

I
~ I ,r ~

: porosz darabos szén, taiai darabos szén és i
'.;;;: tatai brikett, val;:;mint retort? faszén á~ !an- l«

I doan kaphato ~",

• WagnerMártonFiainálGyoma I
~ Telefon 22. Telefon 22.1
1~.~~~•• Till'. ',I I ,. i'OJ II 1'=

BUDAoPEST-GYOMA
6-25 9-45 gy, 13·35

11'12 12'42~rY, 19,14
0'32 5'34 8-57 gy_
5-- 11'10 11'50 gy_
GYOf""iA - BJÉKÉSCSA.BA

Bcsabáról illdul23'15 4'30 8'1ögy_ 16_14gy_ 13'06
° GYOlllara érle 0'17 5-öt 8'55 gy_ 16-50gy, 14'13

Gyomáról inclul 11-22 6'46 12'4ö gy, 19-24 20'15 gy, 2-15 helyen a Horthy Miklós utcán üzlethelyiséggel kényelmes
Bcsabára érk, 12'187"b9 15'21 gy, 20'24 20-51 goy, 3'18 lakással, ház kedvező feltételekmellett eladó. Aház esetleg

A ' b t'- l' I tt t"bb' d' '1 ' ·1 haszonbérbe is kiadó. Jelentkezni Csapó Imre hentesnél."goy' e uve Je ze gyors-, a o l pe 19o szeme yvonal. ~

~l1limillm!i!Ii1~illill\illiilij!lilllillilmlliill~lmiílliiliilliillillmliltil\iilllmilliil\illmlilliiliíllimillíillillii~illiiliílliiliilliiliílll~
.......""""""'~ ...........=~""""''''''........''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''''!''''''''' ....................~iuaiillL\i!'dti,.mti~!ii& .....I'i_ ~======. Z:aZ::td!!Il =

~e'nloITJTg~,nhe.. "7 22 méter hosszu, 13 cm. széles jó használható üzemképes föszij
~ ~ ~to ~ eladó. V. Kovács lajos Gyoma. Deák Ferenc ut 1427. házszám alatt.

"""'Wiri@__RJB~~.JfQiiiiiirJ9!ll1M.QM._&4&A!!Mjif YM ....
Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,
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p O L I T IK A '-, TA R S A D A L M 1- É S K Ö Z G A Z D A S A G I H E T I L A P

Előfizetési árak:
Negyedévre 
Fél évre
Egész evre -

1 pengö SO fillér
3 penga 40 fillér
6 pengéS.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G A R I A"könyvnyomda
G y o ro a, Petőfi-tér 2.

Lapzárta P É N T E K déli óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

A lap szellemi és anyagi részét iIIetö
minden megkeresés

"H U N G AR I A" könyvnyomda
eimére kUldendő.

~fFöldes utak javitása géppeL

Gróf Dégenfeld
József halála.

jártak itt és mindannyian
nagy jövőt jósoltak ezek...
nek a gépeknek. Ugy tud...
juk, hogy e hó 16-án Gyu...
lán fognak ezzel a géppel
bemutatást végezni. Gyo...
mán és Endrődön élénk a
hangulat egy:-egy gép m~g:"

vásáIására. Ugy értesültünk.
hogy ca 9000 Pengőbe

kerül egy gép. A gép árá...
nak 5 évi amortizációja és
a teljes üzemköltségével
együtt egy 8 méter széles
ut egy kilométer hosszu....
ságban kijavitva 84 Pen
gőbe kerül. Ugyebár ezek
után az lesz a luxus~ ha
rossz.tItakon jáqu:ik

Alig megmérhetö nagy gyász szaka
dott az egész magyarországi református
egyház egyetemére, midőn az elmult
héten kedden éjjel gróf Dégenfeld Jó
zsef, a tiszántuli egyházkerületnek fő

gondnoka, az egyetemes református
egyház világi feje rövid betegség után
életének 80-ik évében csaknem várat
lanul elhunyt. Csodálatosan nagy egyé
niségé volt Ö politikai és társadalmi
életünknek, csaknem 20 éven át volt
főispánja Debreczen szab. kir. város
nak és Hajdu vármegyének, több mint
40 éven át világi feje a hatalmas ti
szántuli református egyházkerületnek.
Világi és egyházi kimagasló méltósá
gaiban a puritán egyszerüségnek és a

. végletekig menő szerénységnek, emellett
pedig halála pillanatáig még magas
korában is nagy testületeket kormány
zó erőnek és erélynek olyan ragyogó
példányképe volt, amilyeneket az isteni
kegyelem a maga. csodás nagy jóvoltá
ból teremt. Pátriarchai korában ősz

filÍrtökkel koszoruzott igazi koronája
volt egyházi közéletünknek, ki meg
nem lankadott és el nem fáradott, ha
féltve szeretett magyar református egy
házáért bármit is cselekedhetett. Éle
tének fénylő világosságát erejét mindig
abibliából meritette, mely egész éle
tének haláláig legdrágább olvasmánya
volt,. s nem igen mult el olyan vasár
nap, melyen az Ö hatalmas és köz
tiszteletben álló alakja, hiányzott volna
a debreceni református nagy templom
megszokott helyéről. A Vályiak, a Ti
szák, a Darányiak, a Győrgy Endrék,
hitben és kormá;lYzó erőben gazdag,
Magyarország határain tul kiemelkedő

csod~san fénylő és nagy egyénisége
volt Ö közéletünknek, kinek emlékeze-
tére valóban az Irás szavaival kell mél
tóképpen szólani, hogy: "Az igazak
fénylenek, mint az égnek csillagai"

Körülbelől két hete, hogy
a hirhedt vásárszéli kátyuk
kal telitett uton egy ismeret
len géppel két ember csend
ben neki látott a munkának
és rövid idő alatt az egész
utpályát megborotválták, a
ká1yukat kitöltötték és ·le;
hengerelték ezzel a géppel.

Mire másnap délután hirét
vettük ennek a dolognak
és kimentünk a vásárszéli
utra, már a kész utpályán
ismerkedtünk meg ennek a
cs~dagépnek a Ma.gyaror'"
szágba hozójával HaIten
b~fge~t>i}l!~ibwossal, ki az ,Ő
rokonszenves előiékenysé...
gével azonnal megadta a
gépre vonatkozó legapróbb
felviIagositásokat.

Megtudtuk, hogy Ameri;
kában már 32 év óta ilyen
g'épekkel tartják karban a
földes utakat, A községek
maguk szereznek be annyi
gépet, amennyi az utjaik
karbantartására szükségek.
Egy teljesen elhanyagolt
8 méter széles utpályán
naponta 800 1 1000 folyómé
ter hosszuságban állitja az
utat helyre. A már kijavi
tott utakból 6...8 kilométert
javit ki a gép egy nap alatt.

A miniszteriumban is fd~

ismerték ezeknek a gépek...
nek a jeIentőségét 2S ennek
köszönhetjük, hogy ezt a
gépet ide Gyomára rendel
ték le, hogy az itteni erősen
kötött, szurkos földü utak...
ból a vásárszéli, a kondo
rosi-orosházi, valamint a
gáttól kezdve a mezőturi

uton végezzen a gép próba
iavitásokat.

Élénk érdeklődéssel láto..
gatták meg ezeket a mun...
kálatokal a miniszteriumi
kiküldöttek, valamint Bálint
Imre müszaki tanácsos ál..
Iamépitészeti hivatali főnök
és Vizváry István müszaki

. tanácsos. Kecskemét, Ceg-
léd és más városokból is

Harsánvi Pál
esperes.

Nagy Győző. szűkösen kiszolgáltatott sze
génységét átértékelték a

A tisztességtevő megemlé- magyar népért való munkál
kezésnek tengerkék szinü ne- kodásnak nagyértékü gazda
felejts virágaival szórjuk tele
a kisréti temetőben dombo- ságára, azt vették át atyák
rult uj sirt, mely áldott em- után fiak és nagyatyák után
lékü öreg tanitáinknak Nagy unokák, hogy nekünk pedig
Győzőnek porrészeit zárja az életünk sem drága azért,
kebelébe. hogy uj nemzedéket nevel-

Haló poraiban is megbe- jünk ragyogó evangéliumi
csülő szeretetünknek babér- hitben, tündöklő magyar ha
koszorujával fonjuk körül

"' "' ,F" t "kk l 'k··t tt zaszeretetben, életet nemesitő,
az o osZ) ur o e e eSI e . . k .. T "kb . b"l

.h l k·t k' 40 h JO er OICSO en es o cses-om o a, I osszu esz- . b , '
d · l"t tt seg en.ten eIg ter;esI e e a magyar . . ..

kálvinista népfanitói szolgá- .Ig~ lehet es ke~l ::zegvIla-

;:e~~;~, és mag:s~tos kÖ-/. ~~.::;if:itó7Y~~~~~lata:- .
. Emeljunkneki em7eket! .'fl«1é tJ'l(}\~'!Jegtt a reg ··mult

Nem kőből amelyet meu- időléből a szülői háznak ref
őröl a minde~ anyagot ;1- lektoráva!.
pusztitó tova tünő idő rom- Ha pedig a frissen dom
boló ereje, - nem arany- borult sirról tekintünk vissza,
ból, ezüstből, melyek semmi- az ő 40 éves szolgálatának
léépen nem illenének az ő több mint egy emberöltős

anyauiakban mindig szegé- idejére, mint soha még nem
nyesbtanitói hivatásához : - alavó... és mindig tiszta
hanem emeljünk neki emlé- lánggal égő fény az ő élete
ket a szivünkben, a szerete- és szolgálata, mert az is
tünkben, a szüntelen áldó kola falai .között ezer és
emlékezésünkben,léik oda- ezer édes, reménységünIének
állitjuk magunk elé a sze- léis gyermekünknelé lett sze
rénységben, a szelidségben, rető szivü, jóra vezérlő édes
a jóságban, a szolgálatkész- atyja, léözéletünlében a ha
ségben és hűségben köve- rag nélküli örök jóságnak
tendő példányképen azt a és szelidségnek példaképe!
Nagy Győzőt, Iéinek élete Igy emelléedett s ivelődött

ilyen érték volt, - kinek feljebb és feljebb a szegény
halála ilyen, örökség lett! magyar református néptanitó,

Bölcsője ott ringott neki, a tiszteletben és megbecsü
a magyar léálvinista tem- lésben, a mindenelékel jót
plom tövében megépült re- tenni tudó gazdagságnalé
formátus iskola tanitái la- magasságára, a tanitói szol
kásában, - olyan ősi tani- gálatban, az édes atyai mél
tói családból származott, hol tóság piadesztáljára ugy,
az atyálé és édes anyálé hogy pihentető sirját feljeb
imádságos csókolékai csó- valói és előljárói, s az egész
léoltálé át ujszülött nemzedé- nagy léözség lakói és nem
keilére, a magyar reformá- zedékei szórjálé tele az örölé
tus tanügy iránt való égő megemléléezésnelé l1yiló ne
szeretetet, - olyan ősi ta- felejts virágaival!
nitói családból származott ő,

melyben a tanitói szolgálat
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Dr. >Kovács Péter
endrődifőorvQs

gyásza.
A -messze vidéken köztisz~

feletben és nagy megbecsülés~

ben álló endrődi Kovács csa...
láelüt su!yos gyászél érte az
altal, hogy c családnak tiszte...
leHel szeretett ékessége Szend
rői Kovács Sarolta urnő, életé...
nek 75~ik évében elhunyt. Kö~

rülbelől egy negyed század
óta volt Ó a hü és h6lás
gyermeki szeretetbcn g'azdag
dr. Kovács Péter endrődi fő~

orvos és neje családja köré:
ben, mint e nemes háznép
ékessége és koronája, - most

-halála gyászba boritotta nem
csak· az ő gyermeki szivöket,
hanem velük egyiitt osztozik,
az elmulás felett érzeH fájda~

Iomban a Kovács család is...
merőseinek és tisztelőinek

megszámlálhatatlan so\wsága.
Az agg urnő temetése csütör...
tökön' délután volt a község'
és Gyoma közönségének nagy
részvéte mellett, holott él be...
szentelési gyásszertartást Cser
nay Géza plébános végezte.
Mi is vigasztalódást kivánunk
cl gyászoló sziveknek.

Az Ivánfenéki
Ármentesitő Társulat

választInányi és
közgyülése.

Az ívánfcnéki Ármentesitő

Társulat nagyfonjosságu vá'"
lasztmányi és közgyülést tar
toti az elmult szerdán, A gyü:
lésen egyhangu ha1ározattal
határozták el, hogy cl hosszu
szolgálatot be/öltött és buzgó
oJaadással müködött Vaniss
Gyula igazgató főmérnök urat
1927 évi jan. 1-től terjedett
jo~hatáilyal teljes fizetésének
folyósi:ása mellett nyugalomba
helyezik. Az igazgató főmér

nöki teendőkkel továbbra is,
mig a választás kitüzetik, az
eddig nag'y és értékes ered
ményekkel fáradozott Bácsy
E!ek mérnök urat bizták meg,
mint helyettes igazgató főmér

nököt, kinek ezen nagyfelelős

ségü és szép állásba leendő

megválasztására nézve válasz!
mány és közgyülés teljesen
egybehangzó óhajtása any~

nyiva[ inkább, mert a társulat
ügyeit eddig is annyi buzgó
szolgálattal látta el, hogy meg-
választása teljes és bizonyos
reménységet nyujt a társutat
jövendő szép fejlődésére. dr.
Christián Kálmán a jogtanfl
csosi tisztséggel tiszteltetett
meg, mig Kocsis Gyula pedig
véglegesitteteft eddig buzgó
odaadással eliátott irodatis7ti
állásában.

Házasság a
levegőben.

Ugylátszik, a modern em
ber házassága, ha nem is az
égben, de leg-alább is a leve ...
gőben kötődik.

Ezt mutatja egy berlini hir,
mely szerint a "Lufthansa"
eg'yik repülőgépén két jegyes...
pár esküdött egymásnak örök
hüségct.

Az érdekes házasságkötés
ugy történt, hogy átalakították
a rep ülőg'ép egyik kabinj át
kápolnává, a két jeg'yespár az
esketést végző pappéli beszál ..
lott és félórai repülés után
már mint férj és feleség kötöt~

tek kia központi repü!őtéren.

Felvétel a
középfoku gazda

sági intézetbe.
A szarvasi középfogu gaz

dasági tanintézetben a beiratá
sok október hó 1-5:ig vannak.

A négy évfolyamu intézet
főként gazdasági szakintézet.

Végzett növendékek, akik
ézen iskolából kikerülnek, mint
"képesitett gazdák" fe!vehetők

a felsőbb speciális g'azdasági
taDfolyamol<ra, a b\;!5Ji1P\?r~ti

kertészeti taniniézetbe, sőt "je..
les" vég~ettséggel gazdasági
akadémiákra is.

A !anintézetben internátus is
van, melyben a havi teljes el
látás dija 80 pengő.

Két bohém
művész -estje.

Ritka szép élvezetben ré...
szesültek azok, akik mult va~

sárnap este részt vettek azon
a remekül megrendezett es:
télyen amelyen Farkasinszky
Imre, a kedvelt primás és Mol
nár Gyula, a kiváló szinmű~

vész és rendező a g'yomai
műkedvelők hozzájárulásával
tették közkinccsé tudásuk szi~

nét-javát.
Két egyfelvonásos szindarab

és több magánszám szerepelt a
müsoron.

Örömme! láttuk, hogy ami
közönségünk dicséretes meg'
értéssel és hálával van eltelve
a két jeles bohém felette érté
kes kulturális munkája iránt
és zsufolásig megtöltöite az
Erzsébet-liget nagytermeit. Ezt
a nemes támogatást maga az
estély müsora is megérdemelte.

Farkasinszky Imre és kitünő

zenekara ezuttal brillirozott.
Gyönyörü szinezéssel és pre..
cizitással adott elő két hatal:

mas opera:áriát. Molnár Gyula
pedig ezutta! nemcsak mint
szinész és rendező, de mint
szinműiró is bemutaikozott.
"Az álarcok az ejszakában" ci~

mü darab, amelyben a fősze

repet játszotta az ő ismert ta~

lentumos tudásával, az Ő mű...
ve és erre a műre büszke le
het. A közönség amely erről

nem tudott, óriási tetszéssel
honoráJta a darab jóságát ép...
ugy, mint a jeles szinész ki..
váló játékát.

Kádár Lajos sok jóakarattal,
ig'en ügyesen konferált; Szabó-
Imre tenorista pompásan elő...
adott magánénekét többször
megismételtették és nag'yon
sok megérdemelt tapsot kap
tak a két szindarab szereplői;

Beinschroth Gáborné, Szigeti
Esztike, Akantisz Ica, faragó
\ca, Szabó Mancika, Csáki Li·
duska, Kiss Juliska, Herter
Juci, Beinschroth Gábor, Sza
bó Ferenc, Varzsandár László,
Haibach Árpád, Varga István,
KunZsigmond ésKirálySándor.

Az estély után tánc követ
kezett hajnalig. Étellel, itallal
és hüsitőkkel Weiszberger
Pista szolgált általános meg...
elégedésre.

Akik ott voltak, sokáig nem
fogják elfeledni ezt az igazán
sikerült, kedves estét.

A.mama~lpj[yL

A városligetben történt, az
egyik zenés kávéház kerek
asztalná!. Ott ült sötétkék ru~

hfljában a mama es teljesen
átlátszó grenadinben a lánya,
cseresznye pirosra ruzsozoft
szivecskével a szája szélén. A
bőre fölött ujjnyi vastagon la~

pult a puder annyira. hogy
nem is lcheteH megállapitani,
hog'V volt-c még- bőr egyálta
lán az arcán, vagy teljesen
kiszorilotta és eltüntettc ezt a
hamvas, de már rég'en fele
d~sbc merült valamit a rákent
pucIer és festékréteg. Mellet~

tük ült él komoly férjjelölt, ki
tán még nem is sejtelte, bogy
milyen sors várakozik reá.
De akár sejtette, akár nem,
mindenesetre jolcső és csen
des diskurzusba merültek és él

tulfestett és tuldivatos leány...
nak szinte kellemetlen volt
szolid mamájának jelenléte.
Valószinüleg csaktaktikaiokok
ból egyezett bele.

A leányzó manővere való
ban sikeresnek bizonyult. A
férjjelőlt szemlátomáST bátoro
dott, hevült és remélt s egyre
merészebben csevegett. A le
ányka mindenre alaposan visz
szavágott. Hogy mit beszéltek
és mit nem, nem tudom, de
láttam, hogy mama elpirult.
Mert ma már ugylátszik a ma
mák pirulnak cl a leányuk he
lyett is.

1927. julius 17.

A tüzoltó-nap
fel CI Ifizetése.

A gyomai önkéntes tűzoltó

egylet áIíal 1927. junius hó
12-én tartott táncmulatságon
illetve népünnepélyen a követ
kező felülfizetések folytak be.

Felülfizefett Kner Izidor egys.
társelnök 14' pengőt, Wagner
tüzrendészeti felügyelő, Bácsy
és Társa bankháza, Vásárhclyi
István, Iványi István, Kovács
János és Glück Ármin ur 10-10,
Dr. Pi:Ílka Pál főszolgabiro, or.
Szilágyi Ferenc, Nónay Ferenc,
Fried Géza, Junker ArJur, Mol
nár R. Wagner József, Béres
Erzsébet, Gyümölcsértékesitő

szövetkezet, Gyoma és Vidéke
tejszövetkezet : 5 - 5 pengőt,

dr. Tardos Gáspár, Mészáros
Lajos, Harsányi Pál, dr. Chris ...
fián Kálmán dr. Vogel Károly,
Kertész Sándor, DobÓ István
4-4 pengőt, Kádárné 5, Mácz'
Ákos 2 pengő 60 fillért. Grei
sing József, özv. Erdei Gá
borné, Megyesfalvy Imre, Pil
der Jozsef, Hajdu Béla, Jeney
Viktor, Frisch Vilmos, Pikó'
Béla, Hanzely János, AiJer
Márton, Zöld BenjáElin, Bein
shróth Gábor, Honti Antal, Ba
rok Gyula, özv. -Szerető Mi
hályné, Tuba Lajos, Becher
Rezső, Nagy Benedek, Nagy
Sándor, és Pap Vazul 2-2 p,
dr. Bartha Gusztáv, Iványi Ala...
dál', Ehrmann N., Akantisz Já
nos, Gecsei Sándor, Gecsei
Béla, !\!falnál' Lajos, Csökönyi
Sándor, Á Kovács Jánosné,
Suszter István, Kovács Mátyás,
Rákócy Gyula, Magyarossy
Sándor, Malatinszky Lajos és
lv'Iiklovic Imre 1-1 pen~Iő,

Nagy Gábor és Nónay Ferenc",:
né 60-60 fillért. Blum Mór,
N. N, és Jvlo!nár Elek 50-50
fillért, és Kertész Lajos 30
fillért, Csermák Kálmán ura~

dalmi intéző a kugli verseny
dijául pedig 1 darab birkát.

Mindazoknak. a kik a mu...
lat')ág sikerét előmozdítaniSZÍ

vesek voltak; a levente ifjak
nak és leányoknak, - továb~

bá a kik anyagilag támogat-o:
ták az egyesületet, ez uton 
mond köszönetet; a Tüzoltó
egylet elnöksége.

Aszzz ' ..

Rejtvényme.gfejtés.
Az elmult számunkban kö~

zölt betürejtvények helyes meg
fejtése;

1. Nagydisznód.

2. Baltimóre.
Megfejtették; Teket Sándor

és K. Nagy Károly, igya két
jntalomkönyvet ők nyerték el.
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fa és épitési anyag telepei, cementárugyárai, gépraktárai

yoma Endrőd Köröstarcsa
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 3.

Nasici tanningyár és gőzfüré~z rt. szlavóniai, erdélyi és felsőmagyarországikeményfa termelésének egyedüli lerakata.
Számt bármily mennyiségben bármelyik vasutállomásra legolcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknak gőzölt bükkfát és tölgy parkettát, kedvező fizetési feltételek mellett.

Csépléshez porosz salgótarjáni, és baglyasaljai szén, retorta faszén, telepeimen kapható.

Nádárusitás! Nádárusitás!

Gyüjtsünk adatokat
az Alföld

megismeréséhez.
Az alföldi egyetemek földrajzi és ter

mészettudományi intézetei élén Dr.
Kugotovicz Károly egyetemi tanárral
elhatározták, hogya Nagy-Magyar Alföld
tudományos kutatását közös terv alap
ján meginditják.

Nagy apparátussal meginditandó ku
tató munkához a közönség szives tá
mogatását kérik. Még pedig kérnek
lTIinedenek előtt:

Monografiákat,
Leirásokat,
Uti kalauzok,
Statisztikai közleményeket,
Régi és uj térképeket.

Az Egyetem nagy köszönettel venné
továbbá, ha az Alföldkutatás szempont
jából értékes, helyszinen nélkülözhető

muzeális anyagot (jelemzetes talajmin
ták, kutfurásokból eredő talajszelvények,
termények különleges növények, házi·
ipari termékek stb.), megkaphatná.

Végül a kutatandó terület mennél
tökéletesebb fényképarchivumát óhajtják
megteremteni. A város épitészeti mű

alkotásairól, tereiről, utcáiról, szobrairól,
gazdasági intézményeiről, iparáról, nép
életről stb., mennél több kifogástalan
fényképmásolatot kérnek. Ezek a fény
képek a képarchivum törzsanyagát al
kotnák. Az anyag egybegyüjtése nagyobb
fáradságot nem okozhat, sem költséget,
mert hiszen a legtöbb esetben minde
nütt akad jó amatőr fényképész, aki
bizonyára örömmel rendelkezésre bo
csátja városáról készitett, jól sikerült
felvételeit és néha az ilyen amatőr fel
vételek sokkal jobbak, művésziesebbek,
mint a hivatásos fényképészek müvei.

Leghelyessebb megoldás az volna,
hogya helybeli amatőr fotografusok
önként ajánlják fel a legjobb képeiket.

Felvetem továbbá azt az eszmét,
hogy az általunk meginditandó kutató
munkában lenne segitségünkre az Alföld
közönsége maga is. Kutatásaink kiter
jeszkednek az éghajlatra, időjárásra,

talajtanra, a domborzati és vizrajzi vi
szonyokra, növény fenologiai, állatföld-
rajzi (madárvonulások), településföld
rajzi, településtöliéneti, etnografiai kér
désekre, a gazdasági élet jelenségeire
stb. Ennek a tudományos kutatásnak
egyik legfontosabb része, a jelenségek
nek mennél huzamosabb megfigyelése,
mennél töb,] helyen. Rendkivül nagy ér
téket képviselne számunkra például, ha
hozzáférhetnénk azokhoz az 50-100
esztendővel ezelőtti feljegyzésekhez,
amelyeket egyik-másik öreg ur évtize
deken át végzett az időjárás változásai
rói, abban az· időben, amikor még
meteorológiái intézetek és rendszeres
műsz~részlelések nem voltak.l1yen fel
jegyzés csaknem minden család iratai
között található. Ezekből a régi évtize
dek időjárási változásainak utólagos
megállapitása volna lehetséges, ami tu-

dományos szempontból nagyon fontos.

Szivesen visszaszolgáltatnók lemásolás

után az iratokat, ha az illető család

ugy óhajtja.

Rendkivül értékes anyagot jelentene

számunkra a föld népe, öreg pásztorok

stb. száján élő helynevek stb. egybe

gyüjtése is. Ezekből rendkivül sok kul
turtörténeti tanulság merithető, másrészt
fennáll az a veszedelem, hogy az öregek
generációjának kihalásával, ez a 100
év előtti, vagy még régebbi viszonyokat
megrögzitő ertékes,kutató anyag nyomta

lanul elvész. Abban a reményben, hogy az
Alföld kutatás, nagy nemzeti jelentőségü
munkához a mi községünk hozzáértő

egyéniségei készséggel szolgáltatl1;ak
majd anyagot, adjuk közre ezt a közle
ményt.

Gazdasági cselédek
és~~munkások jutal

mazása.
A m. kir. földmüvelésügyi mi

niszter ur abból a célból, hogy a
gazdasági cselecteknek és munká
soknak serkentő példát nyujtson és
hogy a becsületes munka és hű

séges szolgálat a gazdasági mun
kasság körében erkölcsi elisme
rést is nyerjen, az olyan gazda
sági cselédek és munkások részé
re, a kik az egy helyben töltött
hosszu szolgálatuk, illetőleg mun
kásságuk, magátarlásuk és jóra
valóságuk által társaik közül ki
tüntek, hűséges szolgálatuk elis
meréséképen pénzbeli juhimat és
elismerő oklevelet kiván az
1927/28-ik költségvetés évben
adományozni.

A jutalmazásnál figyelembe jö
hetnek az oly gazdasági cselectek,
a kik példás és hűséges viselke
désük mellett legalább 25 esz
tendőt töltöttek egy munkaadónál,
továbbá az oly gazdasági mun
kások, a kik megbizhatóságuk,
szorgalmuk és józanságuk által
munkatársaik közül kiváltak.

A gazdasági munkásoknál bi
zonyos szolgálati idő kimutatása
nem szükséges. A hatóság felhivja
a gazdaközönséget, hogy a meny
nyiben szolgálatukban a fentir
taknak megfelelő gazdasági cse
léd, vagy munkás . lenne, ezt a
körülményt mielőbb hozzák a
községi előljáróság tudomására.

Szemle.
Lord Rothermere rokonszenves

neve tölti be ma az "egész" Ma
gyarországot. - Nemcsak a mai
csonka ország lakói küldik üdvöz
letüket, hanem megszallott terű

lelen élők bizakodó reménységé
nek is olyan inpozáns kifejezését
fakasztotta, ami a nagy-magyar
igazságban való hitet erösitette,
szilárditotta meg bennök. Mi is
Lord Rothermere szereplésében
az, ami különösen nagy jelentő

ségű?

Az, hogy elsőnek merte beismer
ni a világ előtt, a trianoni béke
igazságtalanságai nem a történe
lem számára készültek hanem csak
nehány évre, amig mind többen
és többen rájönnek annak tatha
tatldnságára. - Az amit vissza
akar adn4 nem a mi számitásunk
szerinti való, de Mszen Noé-nak
sem adta vissza az egész földet
a galamb csak egy zöld olaj ágat
s mégis boldog volt vele, mert
tudta, hogy mi következik azután.
Örömmel ünvözöljük a távol nyu
gatról felénk nyujtott zöld olaj
ágat s hisszük, hogy az általa
fakasztott reménység és bizakodás
valóra fog válni minél hamarabb.

** *A növekvő drágaság kérdése
. foglalkoztatja a minisztertanácsot.

- Próbálkoznak különféle orvos"'
lással segiteni a bajon. - A leg
nagyobb bajt az okozza s itt ke
resik az orvoslás módjait, hogy
sok, közvetítő kezén megy keresz
tül az élelmiszer amig a fogyasztó
hoz eljut. Az ember csak azon
ütközik meg, hogy hát vajjon itt
Gyomán mi drágitja meg
olyan nagyon a piaci árakat,
amikor a termelőtöl egyenesen
fogyasztóhoz juthat az élelmiszer?
Teljesen indokolatlan a helybeli
piaciárak olyan magas
volta s melegen ajánljuk a veze
tőség figyelmébe, vegye magának
azt a fáradtságot, hogy hasonlitsa
össze a pesti árakat a gyomai
piaci árakkal s bizonyára megle
petve állapitja meg, hogy a pesti
mintára itt is kellene tenni vala
mit az árak mérséklése érdekében.

** *A harmadik tenger repülő is

átjött a vén Európába. Byrd
kapitánynak merész vállalkozását
szintén eredmény kisérte. ~ De
most bölcsen hajóval mennek visz
sza, előbbi kollegájával. A fran
ciának akarják meghagyni azt a
dicsőséget, hogy Európából 
Amerikába repüljön először vala
ki. Már készül is egy Dronhin nevü
vakmerő franciapilóta, hogy meg
tegye ezt az utat - Pedig ez
sokkal veszélyesebb, mert a szél'
viszonyok arra felé nem olyan
kedvezőek. - Ennek a repülőnek

utitársa lenne Levine, aki ha si
kerül az uf - elsőnek járta meg
ide s vissza repülőn a két konti
nens közti távolságot.

Vakmerő

betörés.
- Legyünk résen. -

Az utóbbi időkben sürün for....
dulnak elő Gyomán abetöré....
sek. És a társadalom szennyei,
a mások kárából élősköd6

bitangok mind szemtelenebbek,
mind vakmerőbbek lesznek.

Az elmult héten olyan eset
történt, amely nem mindennapi
á betörések krónikájában és
amelyhez bámulatos elszánt;
ság és szinte hihetetlen vak;
merőség kellett.

Katona Gyulát, ezt a szolid,
szimpatikus kereskedőt rabol
ták meg az elmult héten 7-én.
A betörő az udvarról hatolt
be két ajtón keresztül a Horthy
uti üzletbe s ottan, bár az
üzlethelyiséget csupán egy
üveg éljtó választja el a keres ....
kedő hálószobájától, él legna...
gyobb csendben megdézsmálta
a pénzesfiókot, 700 pengőt el
emelve.

Az a biztonság, amellyel ezt
a bravuros rablást a betörő

elkövette, arra vall;,hogy csakis
olyan egyén követte el, aki a
tereppel, a viszonyokkal telie....
sen ismerős vol1.

A csendőrség nyomoz, de
eddig eredménytelenül.

A lakosság pedig legyen ré ....
sen, mert ugylátszik, abetörők
mesterei jöttek ide vendégsze
repe\ni.
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90RITÓ SZALAGOKAT.·
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I s t e n t i s z t e l e t e k. A re-
formátus templomban jul. 17-én
d. e. fél 9 órakor prédikál Har~
sányi Pál esperes Az ágostai
evangelikustemplomban vasár
nap délelőtt 9 órakor német
nyelvü lstentiszleletet tart f eiler
Ernőlelkész. A róm. kath. lem;
plombanreggel 9 órakor lsten#
tisztelet evangélium mag'yará
zattal, tartja Csernay Géza
plebános. d. u. 3 órakor lytánia.

Leánycserkészek tábortüze.
A Gyomán nyaraló budapesJi
leánycserkészek e hó 17-én
vasárnap este megismétlik az
elmult heti tábori tüzet. A vég...
telen felemelő, szép látvány az

Ötven évig dolgozott eg'"Erzsébetliget mögötti sporttele- .J

helyen a cipészsegéd~ A pécsi
pen fog lefolyni. Kezdete este
nyolcz órakor s mindenki által ipartestület kitüntetésre terjesztette

dijmentesen megtekinthető. fel Beck János cipészsegédet, aki

Olyan kedves látvánvosság ez, 1877 november 1 óta megszakitás
arninőben ritkán van részünk. nélkül dolgozik Reisch János

A református tanitók háza. cipészmestemél.
Évek kitartó munkájával gyűjtötte A debreceni kamara a ha
össze az Országos Református tósági üzemek ellen. Debre#
Tanitóegyesü1et üdü1őházának cenből jelenJik : A Kereskedel ....
alapját és a fáradozás eredménye- mi és Iparkamra Sesztina Jenő

képen a nemes terv most már felsőházi tag elnöklete . alatt
hamarosan valóra válik. A tanitó- tartott .közgyillésén foglalkozott
egyesület julius 28-ára tüzte ki a képviselőház legutóbbi /ülé#
ez évirendes közgxűlés.éLJJ1elyet .sén beterjeszteIt törvényjavas;
már az akkorára teljesen elkészülö lattal, me ly a köztisztviselők

balatonalmádi üdülöházában tart. fogyasztási szövetkezetének
Mayer János földmüvelés- kiván monopóliumot adni. A

iigyi miniszter csak szeptem- közgyülés elhatározta, hogy az
berben megy szabadságra.' országos érdekképviselelekkel
Ismeretes, hogy a mezőgazda- és társ!<amarákkal együttesen
ság'i szakoktajás kérdésében akciót indit a hatósági üzemek
végre megegyezés jött léJre a visszafejlesztése és megszün~

földmüvelési és a kultuszmi- tetése érdekében.
niszter között, ugy hogy ennek A napszurás meleg nyári
eredményeképpen már a leg# napokon igen nagy károkat
közelebbi jövőben megindul okozhat elz álla/ok között, s
azon gazdasági szakisko!ák ha az állatok nehéz munkát
építkezése, arnelyeknek a meg.· végeznek, vagy csoportosan
egyezés' értelmében legfőbb vannak, azok elhullását is
fclüg'yekJi jogga] felruházott okozhatja. Gyakori a napszu~

hatósága a földmüvelésügyi rás a legelő juhnyájnál, a va
minisztérium. A kérdés realizá- suti kocsikban zsufolva szálli
Iása annyi munkát ad, hogy tolt, vagy a nagy forróságban
Mayer jános földmüvelésiigyi a vásárra hajtott állatoknál. A
miniszter elhatározta, hogy napszurást kapott állatok járá#
csak szeptemberben megy sza- sa bizonytalanná, botlóvá válik.
badságra. A minisz!ert szabad; Az állat izzad, reszket, majd
sága alatt SchandI Károly föld- összeesik és gyakran 30-40
múvelésügyi államtitkár fogja perc alatt el is hull. A megbe
helyettesiteni, aki erre való tQgedett állatot hüvös, árnya's
tekintettel már e hónap 1O~én helyen kell elhelyezni, fejére
ment nyári' pihenőre. hideg borogatást tenni, teslét

Szeghalom község öntöző lemosni, s ha lehet, vizbe kell
kocsija megérkezett. Hasonló állitani.
kocsik beszerzése járásunk Eltörött alatta a 'létra. Erdei
valamennyi községében aián# Károly sarkadi lakos ötéves Kin
latos. miután a nagy autófor# eses Imre nevü unokája játékköz
galom igen nagy mértékben ben a létrára mászott, mely eltö
felveri a port és az ez ellen rört alatta. A kisgyermek kezét
való védekezés, oltalom egy; lábát kitörte. Sulyos sérüléseivel
uttal a tüdővész ellen is. a gyulai kórházba vették ápolás alá.

Jubileum.

Baleset a
szódagyárban.

Tudvalevő dolog, hogy a
vándor madarak minden eszk

tendőben átrepülik az oceánt,
azonban ezt az óriási utat
részletekben teszik meg. Ez a
galamb hirszerint eg'yfolytában
telte meg az utat. Teljesitmé;

nye tehát éppen olyan csodá...

latos, mint az oceán#repülő

embereké.
Sőt. miután nem géperő sc#

gítségével, hanem a maga ter
mészetes erejével - bizonyára
étlen#szomjan - tette meg a

/ nagy utat, teljesitménye még
csodálatosabb.

Körösladányban Pejtsik De'

zső postamester tiszteletére jó
barátai és ismerősei szép ju
bileumi ünnepséget rendeztek.
f. hó 10-én este a Böször

ményi;féle vas uti vendéglőben

150 teritékes vacsora volt. A
jubilans 35 éve áll a posta
szolgálatában; ebből 25~öt

Körösladányban töltött el. A
postaigazgatóság képviseleté
ben a békési posta főnöke

mondott felköszÖntőt. A járás'
nevében Kis László főszolga;

biró, a körösladányi közön
ség nevében Tóth József, a
község nevében Sebők ferenc
főjegyzőköszöntötték Pejtsiket,
ki az ünneplésééd könnyekig

meghatva mondott köszönetet.

E hónap 8-ikán kis hiján
végzetes baleset történt a gyo#
mai Trafikánt#féle szódagyár
ban.

Javában folyt a munka, ami;
kor nehány üveg hirtelen fel#
robbant s a szerte repülő

üvegszilánkok a gyáros le~

ányát, Trafikánt MaJildot, aki
üvegek töltésénél foglatatosko;
dolt, valósággal ellepték.

Huszonnyolc sebből vérezve
és az ijedtségtől is eszméletét
vesztve, ájultan terült el a fi;
ataf leány,ákit a hamaroshn
előhivott dr. Eisler Vilmos fő

orvos vejt ápolás alá. A se~

bek, bár mélyek és fájdalma
sak, szerencsére mégsem élet
veizélyesek s a szerencsétlen
fiatal leány valószinűleg min
den komolyabb követ:Zezmény
nélkül kerül ki a könnyen vég'
zetessé válható bajból.

Oceán-repülő

galamb.
Az Oceán átrepülésének di;

csőségéhez most a gépmada;
rak után egy valódi madár is
csatlakozott. Még pedig egy
galamb.

Ugyanis egy Martin nevü
gazdálkodó, aki körülbelül 30
kHom2ternyi· távolságban lakik
Montrealtól, egy agyoncsigá;
zott postagalambot fogott el,
amelynek eg'yik lábán egy
gyürüt talált ezzel a felirással :
.,Lille Fr-anciaország."

A legnagyobb
veszedelem.

Legnagyobb veszedelme bel#
ső életünknek: a drágaság.
Nem kell statiszlikához folya 7

modnunk, nem kell tudomá#
nyos mérleget sem felállítanunk,
hogy észrevegyük a drágaság
fokoza/os emelkedését, mert
- sajnos - ezt mindannyian
kivéte! nélkül érezzük és ta;
pasztaljuk. Tényként leszögez#
hcíjük, hogy mióta áttérlünk a?
értékes és komoly pengő-va#

lutára, mióta tehát kevesebb
pénz áll rendelkezésünkre,
amellyel vá5>árolhatunk, azóta
az arak minden vonatkozás k

ban kitartóan fölfelé szöknek
. és ma már jóval meghaladták
azt a fölfelé kerekített számot,
amelytől elsőizben, mikor az
ui valuta életbelépett, féltünk
és megijedtünk.

Tudatában kell lenni annak,
hogy ez ma a legnagyobb ve
szedelem és nincs életbevá;
góbb és sürgősebb feladat,
mint a drágaság teljes letörése
és további fejlődésének mcg#
akadályozása. Aki ezt nem
érzi, az nem érezheti a fontos
problémák sulyát sem és nincs
~érzéke az iránt, hogy mi a
fontos és mi a halasztható. Mi
tudatabanva'gyunk annak, hogy
a külpolitika· egészsége~" kifej;
k,sztése is fontos probléma,
de az ország belső, eminens
gazddsági problémáinak meg
oldásánál még ez is csak má
sodsorban jooet számitásba
és kerülhet kivitelre.

Egy égető kérdés van: a
drágaság. Egy fontos munka
vár az illetékes tényezőkre: a
urágaság könyörtelen letörése.
És egy fontos feladat a jövőre:

,r drágaság' további fölbukka k

ná.sának megakadályozása. Az;
után sorban jöhetnek a továb#
bi problémák. De addig élni
kell és· kitartani. És nincs mi;
ból, mert szegények vagyunk,
nagyon szegények ...
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fervétetik

N"yilttér.

borbély üzletében

Gyoma, Horthy-ut 898.

Gyoma és Vidéke
TEJSZÖVETKEZET ELADÁSI

- ... ÁRAI' '" --.. . ...

6 p,

MihályPodoni

t liter édes tej 26 fillér.
t • lefölözött tej tagoknak 4 •

nem tagoknak 4 •
t • iró tagoknak 4 •

nem lagoknak 4 •
1 • savó t •
t klgr. turó 40 •
t • teavaj
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Ugyes fiu
tanulónak

r-.....-.IIII11._....._,

i Magá nta nfolya m i
,• Budapest, VIII. Rákóci-ut 51. ;

Telefon: J. 323-99, !
i Olcsón és sikerrel készit elő i
i bármely középiskola Ülllanyagá j
i ból összevont magánvizsgára és I
I érettségire, valamint az egyetem i
1jogi és közigazgatási fakultásán ;

i vizsgákra és koIIoqumokra jegy- !i
'I zetekből vidékieket is. Felvesz ·1

korlátolt számba családi felügyelet

I alatt bennlakó növendékeket is. i
i Válaszbélyeg csatolandó. I
L.

IIIIII
.....-.--J

E rovat alatt közlöttekért nem vállal
felelősséget a szerkesztőség.

Dr. Petrovic Fiume, irja: T. Mohai
Ágnes-forrás kezelősége, Moha. Öröm
mel értesitem, hogy a Mohai Ágnes
forrás használata után régi gyomorba
jom (Diyopepsia) tetemesen javult és
a jelek után itélve hiszem, _hogy a ja
vulás tartós marad. Az Ágnes-forrás
tehát nemcsak mint kellemes üditő ital,
de mint gyomorbajnál hathatós gyógy
szer is nagy fontossággal bir. A Mo
hai Ágnes-forrásviz mindenütt kapható!

szitő és hatásos film főszere

peit T. Mátray Erzsi, Somogyi
Bogyó, Fenyő Emil Réthey, La
jos, Mihó Lás7:1ó, Ujvári Lajos
Kürthy Teréz, Boháty Lajos
Abonyi Mariett és Szeghő

Endre, a Nemzeti szinház és a
Vigszinház illusztris művészei

játszák. Az előadást pompás
kisérő műros egészíti ki.

Szerkesztóségnél beadandó.

Filmszinház.
Gyomán:

Ünnepi előadása lesz f. hó
17"'én vasárnap az Apolló film
szinháznak, amikor is az or;
szágos hirű népszinmű iró
Géczy István "Az ördög mát;
kája" cimű nagysikerü szinmű...
vének magyar filmválíozatát
fogja bemutatni. Ki ne ismerné
a szinpadról az ezer arany
palyadijjal jutalmazott magyar
népszinművet, am~ly a mozi...
technika segitségével hatalmas
arányokban kibővitve mint
filmdarab indult el utjára, hogy
a magyar közönséget ujra
gyönyörködtesse és nagynevű

szerzőjének ujabb babérokat
hozzon. A rendkivül érdekfe-

UTALVÁNY-SZELVÉNY

.... -._ __ .- - _- ..

Walburn dán orvos SZenZé1ClOS
értékü g'yógyeIjárást fedezett
föl a diftéria (torokgyik) ellen.
Az összes dán lapok nagy
örömmel méltatják a dánorvos
felfedezésének komoly sikerét
s hirek szerint az uj gYógyi
tási mód máris várakozáson
felüli eredményeket produkált.

.EIn é s z t és i gyenge
ség., vérszegénység, lesová
nyodás, sápadtság, mirigybe
tegségek, bőrkiütések,kelések,
furunkulusok eseteinél a ter
mészetes "Ferenc József" ke
serűviz szabályozza a belek
annyira fontos müköclését. Az
Az orvosi tudomány számos
vezérférfia meggyőződött arról
hogya valódi Ferenc Jóow
zsef viz hatása mindig kitü...
nően beváIlik. Kapható gyógy
szertárakban, drogériákban és
füszerüzletekben.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmenteseri kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VIII,. Ba...
ross tér 10 (a Keletipályaudvar
érkezési oldalávaf szemben)
egy elsőrendü szobát. Az első

sorsoJást julius hó 21 1 én fog...
juk megejteni és eredményét
lapunk julius 24-iki számában
tesszük közzé. - Vágja ki
az alanti "Utalvány...szelvényt"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőjénél.

- - - Itt levágandó a - - -

r
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mint a
GYOMAI UJSÁG

olvasójának.

-

A fővárosba utazó olvasó
inknak páratlan kedvezményt
nyujt a Keleti pályaudvarral szem
ben levő, elsőrangu "park szállo
da, amennyiben a szobák árából
20 százalék, az éttermi árakból
pedig 10 százalék engedményt ad
a legutóbbi előfizetési nyugta fel
mutatása ellenében. Egyben fel
hivjuk a Park szállodának lapunk
más helyén olvasható hirdetésére
szives figyeImét.

Textilipariskolába való fel
vétel. A kereskedelemügyi mi
niszter, a hazai textil ipar fej
lesztésére Budapesten textil
ipariskolát létesített, amefy
1927. év októberében kez;di
meg m ü k ö d é s é t. Az is
kola célja a textiliparosokat
ugya gyakorlati munkákban,
mint il velük kapcsolatos elmé
leti ismeretekben kiképezni,
hogy iparukat mint alaposan
képzett szakemberek korsze...
rűen gyakorolni és fejleszteni
tudják. A kiképzés tartama a
féléves beosztással egy tanul...
mányi év. Az 1927-1928-iki
tanulmányi évre augusztus hó
20-ig kell jelentkezni a m. kir.
állami Textilipariskola felügye
lőbizottságánaI (Budapest, X.
Elnök ucca 1.) ahonnan il fel
vételre vonatkozó prospektus
beszerezhető.

A Párisi Magyar Diákegye
sület ezuton értesíti a hozzá
tádozökat, hogy a julius hó
2-án indult tanulmányut sze
rencsésen megérkezett Párisba.
Egyben kérjük a julius hó 14...
iki Párisi és londoni tahul
mányutunkra jelentkezetteket,
hogy utleveleiket minél előbb

hozzák be irodánkba.-.- A
lovábbi utélk augusztus' hó 2,
14-én és szeptember hó 2-ikán
indulnak, 15 és 30 napos tar
talommal. A résztvételi dij a
15 napos utaknál \ egyetemi
hallgatónak 236 P. kisérőnek

pedig 296 P. a 30 napos ut
nál pedig 308 P. illetve 368
Pengő. Érdeklődni [ehet iro,
dánkban (IX. Ferenc körut 38)
d. e. 11-1 és d. u. 3-5 óra
közt. Telefon : József 455-31.
szám.

Felhivás. A vallás es köz
oktatásügyi miniszter ur ren...
delete értelmében Békésvár
megye törvényhatósági isko...
lánkivüIi népmüvelési bizott
sága felhivja az érdekelteket,
hogya közkönyvtár adomá...
nyozás iránti kérelmet ne ter
jesszék fel a miniszteriumba,
mivel a most megszervezett
közkönyvtárak szétosztása a
bizottságnak az előirt elvek
szerint készítendő tervezeíe
alapján fog megtörténni.

Harc a difteritisz ellen. Or
vosi körökben nagy feltűnést

keltett az a hiradás, hogy dr.

Szülők figyelmébe. Polgári
fiu, Ictiny és ellemi iskolai tan
kön yvek változása miatt saját
érdekében cselekszik minden
szülő, ha g'yermekének tan
könyvét már most előjegyez...
teti Vég'h Béla könyvkereske
dőné!. Csak igy biztosithatja
tankönyv szükségletének pon'"
tos és kellő időben való kie...
légitését, az általam rendelt
tankönyvekért felelősséget

vállalok.
Emelkedik a kamat. Vidé

ken már 14-15 százalék. Ara
tás tájékán minden évben pénz
szüke szokott fellépni, ami
magas kamatszedést eredmé
nyez. Ez mutatkozik az idén
is. Vidéken valósággal tombol
az uzsora, amennyiben 14-15
százalék mellett is csak nehe
zen lehet pénzhez jutni. A pa...
nasz olyan általános, hogy a
Nemzeti Bank a tegnapi nap
folyamán utasítást adott vidéki
fiókjainak, valamint a buda
pesti főintézetnek, hogy a vál
tók befogadásánál a legmesz'"
szebbmenő jóakarattal járjon
et. Nagyon helyes volna, ha
ezt a lépést még erélyesebb
intézkedések követnék. Ebben
az időtájban ugyanis főleg a
gazdatársadalomnak van szük
sége pénzre. Nem szabad te'
hát türni. hogyamugy is ne...
héz helyzetét az uzsorakamat
szedésével még jobban kihasz
nálják.

Egy 12 éves fiu anyja paran
csára rágyujtotta az istállót
az apjára. Debrecenből jelentik:
Egyeken a csendőrség letartóztatta
Száli Istvánnét és tizenkét éves
fiát, mert a kisfiu anyja paran
csára rágyujtotta apjára az istállót.
A szomszédok alig tudták kimen
teni a gazdálkodót az égő istálló
ból. Szálinét és fiát a debreceni
ügyészségre szállitották. Száliné
állhatatosan tagad, a fiu azonban
őszintén beismer mindent, sőt

hozzáteszi, hogy örömmel gyujtot
ta föl az istállót, mert apja előző

nap nagyon megverte.
Budapestre repülőgépen vi

hetik a sulyos betegeket. A
budapesti mentők megállapodást
kötöttek a Légiforgalmi Részvény
társasággal, amelynek alapján a
társaság a betegszállitás céljára
külön repülőgépeket épit, ame
lyekben kényelmes helye lesz az
orvosnak, az ápolónak, a beteg
nek és a helyi segélynyujtásra
szükséges fölszerelésnek is. Egye
lőre, amig az uj repülőgépek el
készülnek, csupán Székesfehérvár,
Miskolc, Szeged és Szombathely
városokból szállitanak betegeket
Budapestre, de amennyiben ujabb
repülőgépek elkeszü1nek, Debre
cenbői és Pécsről is, ahol egyéb
ként most épülnek a repülőállo

mások.
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tulajdonosnál.

kor igényeinek meg
sib. felszereltem.

WAGNER MÁRTON

Meqjelenl!:

d.:mnü vt"rseskönyve

~~ELINDULÁ§"
~.....-..~.

Lapkiadó~

"H U N G A R I A"
könyvnY0Indai :n:nfiintézet.

Kapható:
Véghkönyvkeresll~ed5-nél.

Gyo:n:nán.

Szcl'l"kes ..d:éséll."t és k.iadá§ért
feleiö§ :

Nagy Gu.sztáv

,A liget melletti
CSOLNAKTELEP

eladó....•••..~..
I Értekezni lehet fi o gá r
I G é z oa hentesnél Kossuth

Lajos u. 699 szám alatt.

••••••••~ ~~rr~._~_..,.,..,;:

házból való ügyes fiu

r t n I fIT ul

á1:veUem és a;;d d w',

felelően

Holler-,Szálloda

Grand Hotel park nagyszálloda
VIll. Baros IéI' 10. BUDAPEST. TeH: J. 530'82,3;)0'83.
Afőváros legn.agyobb, legkényelmesebb száUodáinak egyike
200 szobávaí a-KeleH pályaudvar érkezési oldalával szemben.
Központi ~rőzfű[és, állandó meleg' és hideg' vizszolgáltatás.
Szobák;) pengőlől feljebb. - Kitünő konyha. - fajborole
- Családi kávéhdZ, elsőran:~'ll cigányzenével, nyári terasz:

szal. }<:ülöntermek.

felvétetik

Van sz,erencsém a nagyérdemü közönséget
értesiteni, hogy néh. Kocziha András

Egy ügyes fiu tanulónak fölvétetik
Lach Fiilöp borbélyüzletében.

Özv. Tóth l3s:zlóné 13 kishold föld
je a keselyősön tanyával együtt örök
áron eladó. É;·tekezni lehet Jókai u.
947 szám alatt.

Veres Sándornak a Kesejiisön 6
vékás tanya helyföldje és a Csegety
tyüken 4 járás szántó páskom szabad
kézből eladó. Értekezni lehet Zöldfa
utca 313. szám alatt.

A gyomai gyUmölcsértékesitö és
központi szeszfőzde közhírré teszi,
hogya cefre fözést már megkezdte. A
főzési dij ugyanannyi, mint a mult év
ben volt. Akinek bármilyen kifőzni va
ló cefréje van és azt a főzdének beje
lenti, annak dijmentesen lesz elhozat
va, a szállitáshoz és főzéshez szüksé
ges edényekről, valamint a kifőtt cefre
kiszállitásáról is a szeszfőzde gondos
kodik. Aki pedig maga hozza be a
cefrét, annak a íüzre való anyagot in
gyen ad a szeszfőzde. Bármilyen cefrét
felesbe való főzésre is elfogad a szesz
főzde, vagy pálinkáért becseréli, vagy
pénzért meg,'eszi.

Közép iskolát végzett fiatal ember
gyakornoknak felvétetik Wagner Már
ton fiai fakereskedőknél.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlitott székek állandóan
raktáron vannak Vatay Gálbor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugj'cmott épmetasztaios munkák
jutányos áron megrendelhet6k.

Egy jó

1Vlűtermern állandóan nyitva van
s éh nap bármeiy szakában rendelkezésre áH.

A legmodernebb képet készítem cl legszebb
kivitelben. Gyors és pontos kiszolgálás t

cl nagyközönség szives támogatását.
Kiváló tisztelettel:

LITTMANN ADOLF

félTyképészeti nlűterlnét

ÖZV~ Nagy Á Lá""dóné és
örököse:nek az Endrődi határban levő

43 hold földje hosszabb időre haszon
bérbe kiadó vagy örök áron eladó.
Érdeklődni lehet. Gyomán Deák Ferencz
utca 469 sz.

A Fogya§ztási és Értékesitő

Szövetkezet igazgatósága értesiti a
gazdaközönséget hogy elsőrendű fc~

hér Manila kéve-kötöző zsinegre elő

jegyzésekel felvesz az ára fizethető

cséplés után" is. Bővebb felvilágositást
gr. Tisza Islván ut 400 szám alatti
üzletében ad.

Eladó egy 3 szobás lakóház 400
négyszögöl udvarral, üzlet helyiségnek
is alkalmas. Az állomástól 5 percnyi
járásra. IViegtekinthető a vásárszél 983.
szám alatt.

Bohus János tüzifa kereskedése
Gyoma, Deák Ferenc utca 1427. szám
alatt van, hol a legolcsóbb napi áron
kapható száraz, bükk, hasáb, vágott,
apritott tüzifa házhoz szállitva is. Ugyan
ott van Bacher lVlalicher cég bizományi
Géprah.'iára amelyre teljes bizalom
mal felhivom a nagyérdemü közönség
b. figyelm ét, az összes mezőgazdasági

gepeinket és ezen évben készült ujdon
sági gépeket ugymint : 3-4 vaSli tarló
hántó ekék, 2 vasu 70 kg. egy vasu
keretes 50 kg sulyu, 26 kg egyes eke
gerendejre tehető kétvasu eketest, 13
soros vetőgép és a jelenkor legujabb
rendszerü könnyü suiyu uj arató gép.
Összes gazdasági gépek jó alkatrészek
kel mindenrendü acél eke vasak. Jac
ton aratógép alkatrészek. Prima fehér
amerikai maniJla zsineg raktáron.
Ugyancsak a Lardoline összes gépola
jok gyári áron megrendelhetők. . Gőz
motor, autó, traktor, henger és csap
ágykenő olajok, gépzsirok a legolcsób
tól a magas iinomságukig. Kartelen
kivül a legolcsóbb napi áron. Hordó
vételnél 10 százalék engedménnyel. Ez
mintának megfelelően szállittatik, és
egy igás meg egy könnyu lókocsi meg
javitva, befestve eladó.

lévay lajos kistemplom úfiliáza
másválialat miatt minden eHogadható
árért azonnali beköltözésre is kedvező

feltételek meHett sürgősen eladó.
Száraz bükhasáb, fürészelt és ha

sogatott tüziia és l~~ész a legolcsóbb
napiárban, ugy kicsinyben mint nagy
ban csak Lévay Lajos Horthy Miklós
uti üzletében szerezhető be.
Ernyőket szakszerüen javitok és

alakitok. Mindenféle esztergályos mun
kát függönytartót, fali és~ i:1Íó fogasi,
valamint kugli-bábut és golyót minden
kinél o1csóbban készitek és nagy vá
lasztékban raktáron· tartok. Schramm
József esztergályos Gyoma, Petőfi u.
767 sz. Üzeme géperőre berendezve.

A bé!.;,:éscsa1:la:í SUK téglagyár év
tizedek óta ismert kitünő minőségü

hornyolt tető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner lVlárton fiainál, End
rődön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.
Szanon~áért zsirt ac.ok. Egy kg.

szalannáért egy kg. friss zsirt cserélei<:,
minden rilizetés nélkül. Egy táblás
mázsa (5 mázsáig mér.) eladó Gábor
Gyula hentesnél.

A'Z. "E!ső gyomai házi-és müszövő

de" Árpád utca 1289 házszám alatt
lévő ingatlana, telek és épülete f. hó
l7-én Vasamap d. u. 3 órakor a hely
szinen, szabad kézből el fog árverez
tetni. Kikiáltási ár: Tiz ezer pengő. A
kikiáltási áron felül legtöbbet igérőnek
az épület azonnal tulajdonába megy át.
Árverezni óhajtók az árverezés meg
kezdése előtt 1000 pengő biztositékot
kötelesek letenni. Vevőnek legkésőbb

1927. augusztus hó 17-ig a teljes vétel
árat ki kell fizetni. Ugyanott ekkor el
fognak adatni. az összes felszerelési
tárgyak is készpénz fizetés elienében.
Érdeklődni lehet Becher Ernőnél Gyo
mán, 1285. házszám alatt.

Oláh István 32 katasztrális hold
földjét, a szükséges gazdasági szer
számokkal együtt haszonbérbe, felesbe
vagy hannadra is kiadja. Jelentkezni
lehet Kossuth L. u. 743 szám alatt.
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A 11': idei terJm.é~..
Nagyszerü lesz az idei termés

Igy mondja a hivatalos jelentés

Am ki o1csóságra számit: téved

Jó termésredrágább lesz az élet!

Minden, a GYOMAI UJSÁG-bal'l

közölt' publikáció a községházán

is kihirdettetik annyiszor, ahány

szor a publikáció közöltetik.

A gőgös dinnye.
Megjelent a sárgadinnye
Végre-valahára
Bámulnak is az emberek
Mint holmi. csodára . ..
Bámulnak csak:
Mert venni nem lehet
Oly magas az ára! ...

DUBLIKACIÓ.
i8 százalékos szuperfoszfát mütrá

gya juta zsákokban, mázsánként és

waggononként, hat hónapig ,terjedhető

kedvező fizetési feltételek mellett kap

ható Wagner 1Vlárton fiainál Oyomán

telefon 22.
Kertész Sándornak a gyomai 40

kat. hold földje a dévaványai ut mellett

haszonbérbe vagy felesbe kiadó. Ugyan

ott 40 drb. birka is eladó. Értekezni

lehet 817 szám alatt.

Cséplőgép tulajdonosok figyel
mébe: Porosz darabos szén. tatai
darabos szén, és tatai 5 kilós tégla
brikett, va.lamint reiorta faszén már
most megrendelhelő. A cséplés alatt
ezen szenekbőJ nagy raktár. Ajánla
tos lesz szlikségletél már most beje
lenteni, Waqn.er MArion Fiai
fakereskedőknél Gyoma. Telefon 22.

Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet
részére egy ellenőr - lehet nős is 
felvétetik, ki a tejcsarnokban egyuttal
segédkezik is. - Javadalmazás: egy
évre 24 mázsa buza. Jelentkezni lehet,
Kovács János trafikjában.

Felhivá§ lapunk elő",

fizetöihez ~ Tisztelettel fel
kérjük ama előfizetöinket,kik
nek eWfizetése julius hó l-é
vel lejárt, előfizetésitket az
összes bekmdésével megují
taní szíveskedjenek, nehogy a
lap pontos szétldHdésében
fennakadás álljon be.

Tisztelette!
a "GYOMAI UJSÁG"

kiadóhivatala.

"HUNGÁRIA"- NYOMDA.
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Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel Békéscsabán.

Vesz a mindenkori iegJm.a.gasabb napi áron mindenféle mezőgazdasági ter:rn.ényt.
Beraktáll.·ozé:Íl§:i.·a vállal mindenféle mezőgazdasági terményt, nála beraktározott terményt bármikor legIllagas~
sabb, napi áron szá:Pm.@lja el, - akár részletekben is, tisztre becseréH, természetben kiadja. Szükség esetén

előnyö§ feltételek mellett bármely összegü előlegkölcsöntfolyósit.

M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLIRINGSZMILA 37.170. SZÁM

háza GyoDla.

.SÜRGÖNYCIM: BÁCSYBANK

*

M'

FOLYÓSZAA1LA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

B.~KNÁL, BUDAPEST

TELEFóNSZÁM 21.

GmÓszÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

Érdeklődők forduljanak: Oyomán. a Bankházhoz, vagy dr. Christián Kálmán
bankügyészhez, Dévaványán Vass Károly gőzll1alomtulajdonoshoz, Körösladányban

dr. Török Udön ügyvédhez, Szeghaln10n dr. Nyitrai József ügyvédhez.

Kölcsönöket nyu.jt: Földbirtokra tőkekamat tö:rlesztéses 35 éves félévi -4 és fél száza.lékos kölcsönt
árfolyam levonás nélkül 100 százalékos kifizetéssel.

Mezőgazdasági kölcsönt 5 évre évi CS és hármnn.:negyed százalék kamat mellett. I
V áUókőlcsönőket tetszés szerint 3 vagy 6 havi lejárattal ezidőszerint évi 10-11. százalék kamat mellett.
Betétekre melyek bármikor felmondás nélkül kivehetők, ezidőszerint évi 8 százalék kamatot fizet. - Bármely

kÜiÍöldi államba szóló kifizeíéseket, átuta1ásükat gyorsan és jutányosan eszközöl.
Foglalkozik a banküzlet összes ágával.

Ga.bona osztálya.:

5 kat. hold
örökös nyilas,Debreceni
tanya meHett és 2 kat.
hold kert a révlaposon
egészben, esetleg kisebb
parceHákban e l a cl ó.

XDDJl:

Értekezni lehet l\\ÁDAY
gyógyszerésznél, Gyomán

~ikiIKgllllgIILi#I%IIIXltiJXllimJlkil#lrxxXii#II#XIKXiJII1IIIillllllllll.,11

A gazdaközönség kisérje figyelemmel az ."AUSTINfoi,wtraktor előretörését és terjedését.
ERsőrendii érdeke minden gazdának, hogy a mai sulyos viszonyok között alaposan meggon
dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. - Ne üljön fel a hangzatos reklámoknak, gyözödjön meg
személyesen arról, hogy jobb te!jesit:naényii, ollc§óbb üze:inü traKtort a kiváló
ANGOL-gyártmányu ~AUSTIl"~fÍ'""tr.aktornálnem vehet. - Az ~AUSTINii~traktor

legnagyobb előnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is tökéletes nu:ankát végez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feaételek mellett - 2-J évi részletre - vásárolható.
Forduljon részletes felvHágosiiásért bizalommal a kerületi képviselethez - Juhász Pál.
gépészmérnök és T ár§d cégh~z Turke"tTe. - Ezen cég dijmentesen küld ki szakembert
a talaj megvizsgálására, prób:aszántás végzésére és a gépnek müködésben való bemutatására.

Értesitem a nagyérdenlü közönséget, hogy

aHoller-féle z:állodátés endéglőtátvettem.
A mai kor igényeinek megfelelően berendeztem.

Elsörendü és le olcsóbb ma var konyha.
Naponta a legjobb minőségü jégbehütött frissen csapolt poharas sör., a legjobb és leg'"
olcsóbb hegyi fdjboJ.~ok.. Abonenseket elváUaloK. A mai naptól kezdve a vidék egyik

leghiresebb cigányprimása Suki Jóska és zenekara játszik.
A nagyérdemü közönség szives pártfogását kérve~ maradok kiváló tisztelettel

FRISCtl VILMOS
él. Roller Szálloda és Vendéglő bklöje.

Elsörangu, gyors és pontos kiszolgálás.
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A csépléshez zsákot bocsátunk becses rendelkezésére.
Beraktározást elfogadunk teljesen dijmentesen, tets,zés szerinti mennyiségben és elszámolásra

akár napi áron, akár Íelőrölve, vagy lisztre becserélve. Ezáltal mentesitjük a közönséget a több~

szöri fuvarozftstól, a sulyveszteségtől, a rossz utakon való szállitástól és biztositjuk, hogy a be-
raktározott terményt is mindig a legmagasabb napi áron számoljuk el és fizetjük ki. '

A beraktáro:zott buzát bármelyik malmunkban őrlésre rendelkezésére bocsájtjuk,
vagy a leggondosabban lisztre, korpára becseréljük.

Az évtizedek óta fennálló közismert tevékenységünk és eddigi kellemes összeköftetésünk
teljes bizalmat nyujthat nagybecsü megbizatásaira, mely bizalom megőrzését és megtartását ezután
is első kötelességünknek fogjuk tartani. - Gyoma, 1927. évi junius hó.

Kiváló tisztelettel

IVÁNYI ALADÁR ÉS ISTVAN
Gyoma, Endrőd.

Köszönetet mondva az elmult években belénk helyezett bizalmáért, az uj termés elhelyezé
sénél és értékesitésénél ujból felhivjuk becses figyeimét cégünkre.

A T. C. kényeimét kivántuk szolgálni az által, hogya vasutáJlomás mellett egy uj magtárt építet
tünk és odahelyeztük irodánkat is, valamint Endrőd községben egy fióktelepet létesitettünk.

Cégünk összeköttetései révén mindenkor a legmagasabb napi áron vesz mindenféle gabonát
és terményt, ugymint

BUZÁT, ÁRPÁT, TENGERIT, LUCERNAMAGOT ÉS MINDENFÉLE
OLAJOSMAGVAKAT STB.

••
Átveszünk beraktározásra bármilyen kis mennyiséget, hogy ezáltal fölösleges cipekedéstől kiméljük meg, a rossz utak idején.

'Cse'pio....ae'phez 22 méter hosszu, 13 cm. széles jó használható üzemképes föszij
ti> ' ,eladó. V. Kovács Lajos Gyoma. Deák Ferenc ut 1427. házszám alatt.
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Nyomatott a ..HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán.

VILLAMOS
berendezések

szerelése,
kerékpárok,
varrógépek

eladása

- , - '.'..-JmrnIMi'ra'na'1m1'mmm.

Tiz penqős

-- 11dVi r é s z I e t f i z e t é § e k. Inellett.
~ Uj berendezés szerelésnél uj házaknál még
. külön árengedmény.

Felhivotl' a kerékpározók szives figyelmét arra, hogy
a régebbi gépeimet eladtam és csakis a legkényesebb

. _ igényeket is kielégitő abszolut rázás nélküli duplaru- - .
gós nyereggel és gummis pedáital ellátott kerékpáro
kat kö]csönzök. Este lámpát adok. Teljes tisztelettel:

DOMOKOS ALBERT
viJlanyszerelő és műszerész.

Tanuló fiut felveszek..
- I I . I ,
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A legforgalmasabb
helyen a Horthy Miklós utcán üzlethelyiséggel kényelmes
lakással, ház kedvezőfeltételek mellett eladó. A ház esetleg
haszonbérbe is kiadó. Jelentkezni Csapó Imre henfesnéJ.
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17'20 gy. 20'40 ~
20-14 gy. 2'05
16'52 gy. 14-04
19'45 gy. 19'20

16.14 gy. 13'06
16'50 gy. 14'13
20'15 gy. 2'15
20'51 gy. 3'18

1927. május hó 15-étől.

WagnerNlártonFiainál Gyoma -:
Telefon 22.

. . . . ~Il,~'.~'l'~_~'.W1Jj!•••iI

A "gy" betüveI jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

Vasuti menetrend

Bpestról indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

BUDAPEST - GYOMA
6'25 9'45 gy. 13·35

11'12 12'42 gy. 19.14
0'32 5-34 8·57 gy.
5' - 11'10 11'50 gy,
G YOM..1\. - BÉKÉSCSABA

Bcsabáról indul 23'15 4'30 8'13 gy.
Gyomára érk. 0'17 5'31 8'55 gy,
Gyomáról indul 11'22 6'46 12'43 gy. 19'24
Bcsabára érk, 12'18 7'59 15'21 gy. 20·24
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Előfizetési árak:
Negyedévre 
Fél évre
Egész evre

1 pengő 80 fillér
3 pengő 40 fillér
6 pengő.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

Lapzárta PÉ N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G AR I A" könyvnyomda
. eimére küldendő.

nyeiből és tudjuk magunkat
mihez tartani, ha egy ujabb.
kisérletre kerülne a sor,

Az internacionális jelsza
vakkai dobálódzó munkás=
ság' még mindig nem tért
észre és nem fog észre=
térn i akkor sem, ha már a
kommunista uralom bur=
kolt kapitalista rendszere
alatt fog nyögni a járom
alatt. fő, hogy a jelszavak
megmaradnak, a lényeg'
maga sohasem volt fontos.
Mi azonban vigyázni fo=
gunk a lényegre és elné=
mitjuk a jelszavakkal ope
rálókat, mielőttmegismétel
hetnék él bécsi vél~es napot.

amelyek önálló községgé fej
lesztésére még nem értek meg,
de lakosságuk nagyobbszámu.

A tanyai~ lakosság szolgál=
tatta közmunkaváltságot, vagy
annak legalább egy részét ta
nyai utakra használják fel. A
tanyaközpontokat el kell látni
telefonnal. A sürübben lakott
tanyákon tanyai tüzoltóságot
kell szervezni. A közsé2'i te=
metőtől távoleső tanyák ré
szére közelebbi temetőhelyek

ről kell gondoskodni.

A hatóságoknak különös
melegséggel kell támogatniok
a tanyai gazdaköröket. Ezt a
miniszter a törvényhatóságok
hazafias és szociális felada/
köréül füzi ki.

zal. Az ang'olok három részlet

ben fogják átutalni a vármegyék

fontkölcsönét. Az összeget II

Nemzeti Bank fogja megkapni,

de a kölcsön kihelyezéséről a

belföldi piacon még nincs vég

leges döntés.

olyan kellő alap volt a
forradalmároknak, amelyen
a legkönnyebben eIindul=
hattak és amelyet egyszer=
smind védőpaizsul tarthat;
tak a szocialista pár/veze
tőség elé, amely Moszkva
utasitására megrendezte ezt
a bécsi forradalmat - ha
a dolog tisztázáSára kerül
a sor. Mindenki tisztán kell
lássa ezeket az előzménye;

ket és nekünk magyarok=
nak hatványozottan érde=
künk, hogy figyelmesen
mérlegeljük a bécsi esernéa
nyeket. Mi már kivettük a
részünket a kommunista
aknamunka következmé=

Egymillió angol font kölcsönt

kapnak a vármegyék.

A tanyák helyzete ..
A "Gyomai Ujság" már több

izben foglalkozott azokkdl a
mozgalmakkal, amelyek a ta·
nyák helyzetének megjavításá
ról szóltak.

Ebben az ügyben abeliigy.
miniszter legujabban rendeletet
bocsátott ki, amelyben felso·
rolja azokat a módozatokat,
amelyeknek a segitségével a
tanyavilág g'azdaság'i és kultu·
rális helyzete megjavitható.

A rendelet szerint önálló
község'gé kell alakítani az
olyan tanyákat, tanyacsoporto·
kat, amelyeknek megvan az
ehhez szükséges számu lakos=
ságuk, érlelmiségük, vagyoni
erejük. Tisztviselőikirendeltség
szervezése olyan helyeken,

A magyar vármegyék rövide=

sen· megkapják a megyei köl=

csön második részletét, az

egymillió angol fontot. Bud

pénzügyniniszter hétfőn egye..

zett meg a kölcsönre vontako

zólag a londoni Rotschied-ház·

hiába minden mosakodás
és hiába az a fölkészülés,
amellyel most a munkásság
akarja állitólag lefegyve
rezni a rendbontók és for=
radalmárok csapatait, nem
lehet senkit megtéveszteni
ezekkel a fogásokkal, mert
mindenki tisztában van az=
zal, hogya bécsi forrada=
lom előidézésében a szo=
cialista pár/nak éppen ak=
kora része van, mint a
kommunista csőcseléknek,

amely a meginditott forra;
dalmi lavinát csupán csak
átvette és kihasználta. Két
ség'felen azonban, hogy a
szociali~ták k~szültek erre
a rohamra és ha nem is
gondolták ilyen nagysza
básunak és ilyen véresnek,
de azt akarták, hogy meg
legyen még akkor is, ha
esetleg áldozatokba kerül.

tiM még'történt. A vörös
akna tölrobbant és az ál;
dozatok vérétől nedves uc=
cák forradalmi hangulatá=
ban vigyorgó kummunista
ábrázatok rémitgették a
császárváros polgárait. Va=
laki ezért felelőséggel tar=
tozik és ha elérkezik a
számonkérés órája, lehe;
tetlennek tartjuk, hogy az
általános és titkos válasz=
tójog alapján hatalomra
került szocialista vezérek
kibujhassanak a felelősség

alól. Ahogyelőidézték a
bajt, ugy viselniök is kell
érte a felelősséget és a
következményeket. Hiába
akarják majd a közhangu=
lat elkeseredett kilobbaná
sában keresni az okot és
magyarázatot, mert naiv
dolog lenne a somfalvai
per közvetlen következmé
nyeként betudni a bécsi
véres pénteket. Nem. A

- somfalvai itélet csupán

A vörös akna. \
A sikeresen elhelyezett

vörös akna tehát ismét fel=
robbant, ezuttal a császár;
városban és rőt fényével
bevilágitotta a rémült és
ijedt arcok sokaság'át. Vér
folyt mindenütt; polgárok,
munkások, rendőrök és
katonák vére, mert igy ki=
vállta ezt Moszkva, cl. kom=
munizmus európai főfészke
és mert Bécs nem tudott elég
erős lenni ahhoz, hogy kel=
lőképen visszautasitsa még
idejében a merényletet.3zo=
moru példa volt ez a bécsi

.cstlJárow.'s mindannyiuk
előtt, akik a távolból végig=
nézhettük a büszke császár=
város összeomlását és is=
méteit tanulság a jövőre,

hogy soha és semmi kö=
rölmények között nem sza=
bad odáig' eng'edni a dol
gok elfajulását, hogy kOnl=
munista világfelforgatók
kezeibe kerüljön hacsak
eg'y parányi része is a ha=
talomnak.

A büszke Bécs, a hires
császárváros semmit sem
hozhat fel védelmére, mert
a hiba ott már a politikai
Iwrmányzat alapjaiban is
meg'Volt és még' ma is meg=
van, a fel1obbantott forra
dalom után. Ez a hiba pe=

. dig az, hogya mindig for
radalmi alapon álló nem=
zetközi szervezett munkás=
ság vezetőszerepet kapott
Ausztria beléletében s igy
kellőképen egyengethette
utját annak a kommunista
propagandának, amelynek
céljai a végeredményben
mégis csak megegyeznek a
szervezett szocialista mun
kásság internacionális jel;
szavak alá rejtett céIiaival.
Hiába minden védekezés,

•
•
I
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,A budapesti
Nemzeti Szinház
tagjai Gyomán.
Ritka élvezetben lesz része

községünk- jó és szépet szere
tő közönségének julius 28=éÍn
csütörtökön este 8 órakor a
Iig-eti paviIlonban télr/andó szi
ni előadásban, amikor is szin
re kerül "A gyermek'" cimü
szinmü.

Már a szindarab is páratlan
a mag-a nemében, mert nagy
élvezetet nyujt, azonban ettől

eltekintve, az előadás leg-ki;
magaslóbb részét az a körül;
mény fogja képezni, hog'y an~

nak kerete, a müvészek játéka,
messze kimagaslik és felülmul
ja a Gyornán és általában a
vidéken eddig látottakat, me~

Iyet az ország- legjobb szin há
zának tagjai fognak nyujtani.

E helyen felhivjuk község'ünk
lakosságának figyeImét arra,
hogya propaganda előadás

csupán egy napon és csak
eg-yszer les? megtartva - te
kintettel a müvészek nyári
szabadságára s nem győzzük

eléggé hangsulyozni, hogy
annak megtekintése mily nagy
élvezetet nyujt s milyen tanul;
ságos leSz.

A szép példa.
- A gyomai hölgyek figyelmébe. -

Megirluk már, hog'y 23 leány
g-imnazisla, él budapesti Zrinyi
Ilona;gimnázium leán}>cser
készcsapata Oyomán nyaral.

Akik látták azt a katonás fe;
gyelmet, azt a dicséretes kész
sé~ret, amellyel ezek a bájos
lánykák az ő cserkész-szolgá
latukat teljesitik ugy a kivonu~

lásoknál, mint a már többször
rendezett tábori őr/üznél,mind;
azokn! örömteljes érzés kellett
hogy áthassa a kedves lát~

ványra.
üku1jll1k ebből. bájos gyo;

mai hölgyeim. És lépjenek be
a gyomai női levente~csapatba,

amely az ország első női csa;
pata volt s amelynek nyomán
már számos ilyen alakulat
történt, igy például a közvet
len szomszédban, Szarvason is.

llg'y illenék, hogy Gyoma,
amely kezdő volt c téren, ve
gye át és tartsa meg a veze~

tőszerepet, mutassa meg, hogy
a lelkesedés nem csupán szal
maláng, dc Komolyan átérzett,
nemes, hazafias érzés.

Itt van előttünk a szép, min~

denki által gyönyörrel szem:
Iéit példa. Tanuljunk belőle,

okuljunk rajta.
Különösen vegyenek példát

azok a fiatal lánykák, akik

most végezték be polgáriis~

kolai tanulmányaikat. Nagyon
szép, honleányi erkölcsökben
gazdag ténvkedés lesz, ha be;
lépésükkel megerősitik azt a
bájos, nemes célból ültetett
virágos kerjet, amelynek : Gyo~
mai női levente csapat a neve.
.... 2

Borzalmas halál.
- Gyilkolt a cséplőgép -

A "Gyomai lIiság" már szám
talanszor hivta fel a fig'yelmét
a gazdasági munkásoknnk és
munkáltatóknak, hogy a mun
kázbiztosi/ó intézetbe való be~

iratkozási el ne mulasszák.
Hogy mennyire helyes volt

ez a figyelmeztetés, legjobban
bizonyitja az, hog'V napról
napra a legsulyosabb szeren,
csétlenségek történnek a me;
zőgazdasági munkásság kö;
rében. Egy ilyen sulyos eset
az alábbi borzalmas szcrcn~

csitlenség, amely azonban ha
lállal végződött.

Tóth Luca fekete Péter fél,
eg'yházi lakos cséplőgépjénél

dolgozott, mint etető. Délután
3 órakor, miközben ~gy cso
mó gabonát a cséplőgép dob,
ján a hengerbe akart helyezni,
iobblába a g'éphez csuszoft,
amely elkapta. A gép alatt
dolgozó munkások velőtrázó

sikoltásra lettek figyelmesek, a
'gépet azonnal leáIlitofták s
néhány munkás a doblelőre

mász()tt, ahol eszméletlenül
nagy vértócsában találták Tóth
Lucát. A szerencsétlen lány
jobb alsó lábszárat teljesen
szétroncsolta a gép.

A kccskeméti kórh2tzba szál
litották, hol egy percre sem
nyerte vissza eszméktéJ. Tel
jesen elvérzett és meghalt.

Heti rigmus.
VerseIni kellene
Ivehéz dolog ez ám!
Uborkaszezonban
Alig akad témám.

Hacsak nem firtatom:
Az üstökös hol van?
Amelynek jöttéről

Beszéltek nagy garral.

Ugylátszik, szegényke
Elrekedt valahol,
Vagy talán lekésett
Az express-vonatról.

De ha nincs üstökös
Akad más helyébe:
Nóta, mit mindenki
jól tud már betéve.

Nóta a piacról,
Rémes drágaságról,
Nóta az örökös,
Nagy esőhiányról

Én csak azt kivánom
Szivemből igazán
Akadjon bármikor
Örvendetesb témám!

Dicséret, dicsőség... j

Van egy ősrégi kálvinista
ének, melyekként szól: Dicsé
ret, dicsőség, tisztesség és há
laadás. Ennek az éneknek sza
vait vesszük ajkunkra. hogy
elmondjuk vele a szivünkben
támadt érzelmeket és gondola
tokat.

Van ennek a csonka hazának
egy tisztviselő osztálya, mely a
többi tisztviselőkhözhasonlóan
küzd a gonddal, harcol él meg
élhetéséért. Es ennek a tiszt,
viselö osztálynak tagjai sze;
génységünkben is birtak annyi
szeretettel, hogy minden külső

támogatás nélkül, önerejükből

a legnyomasztóbb gazdasági
viszonyok között is fentorlotJák
azt az áldásos intézményt, mely
cl harcban kidőlt kartársak ár
váit magához öleli, gondozza
és emberré neveli, az özvegye
ket pedig támogéttja, védi s
gyámolitja.

Dicséret érte Hnektek magyar
jegyzők, kik meglaláItátok szi
veteket akkor is, mikor a rideg
számitás, könyörtelenség szo,
moru napjait éljük.

"'

H-I R E K
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I s t e n ti s z t e 1e t e k. A re
formátus templomban juI. 17-én
d. e. fél 9 órakor prédikál Ré·
pás Pál lelkész. Az ágostai
evangeIikustemplomban vasár
nap délelőlt 9 órakor német
nyelv ü Istentiszteletet tart feiIer
Emő lelkész. A róm. kath. tem;
plombanreg-g'el 9 órakor lsten,
tíszielct evang-élium magyará
zatJal, tartja Csernay Géza
plebános. cl. u.;) órGkor lytánia.

Dalárdistáink Mezőturon. A
gyomai eIalárda c hó 24-en,
vasárnap Mezőlurra megy,
hogy rneghivás folyífll1 az ot
tani dalárda hangversenyén
részt vegyen. Bizonyosra vesz;
szük, hogy derék c1alárdistáink
ezzel a szerepléssel is csak
eddig'i sikereiket fogják öreg
biteni.

, Ifj. Horthy Miklós nősül. A
"Karcagi Napló" irja: Értesü,
lésünk szerint a kormányzó
kisebbik fiát; ifj. Horthy Miklóst,
a napokban nagykorusitották.
Ifj. Horthy Miklós' augusztus
hó első felében tartja esküvő~

jét Károlyi ConsuelIa grófnő,

vel, gróf Károlyi Imre leányá·
val.

Levente-vizsga. Nemes Hol~

ló Gyula tanácsnok levente;
tanfolyam parancsnok e hó
25-án cl. u. 5 órakor az Er
zsébet;liget mögötti sporttele
pen rendezi a tanfolyam évzá
ró vizsgáját, amelyen vendége~

ket szivesen lát.

Szülők figyelmébe. Polgári
fiu, leány és ellemi iskolai tan
könyvek változása miatt saját
érdekében cselekszik minden
szülő, ha gyermekének tan
könyvét már most előjegyez;

teti Végh Béla könyvkereske
dőnél. Csak igy bizlosithatja
tankönyv szükségletének pon·
tos és kellő időben vélló kie·
légitését, az általam rendelt
tankönyvekérI felelősségetvál·
lalok.

Tündérujjak. Ilyen cimmel
jelenI meg az első magyar ké
zimunka uj ság, amely ma már
közkedveltségnek örvend. A
lap valóban hivatása mélgas;
latán áll és igen jelentős sike
reket tud máris felmutatni a
magyar háziipar és iparmüvé;
szet fellendi/ése terén. A pom
pásan szerkesztett lap messze
menő propaganda-tervekkel
foglalkozik a közel jövőre

nézve is.

"Elindulás" Ilyen eimmel
C1dott ki egy kedves versköte
ti?t Nagy Gusztáv, unokáia az
általános népszerüségnek ör;
vendetJ néhai Garzó Gyula
gyomai református lelkipász'
tornak. A szépen csengő ri;
mekből egy sokat csalódott és
reményét vesztett lélek mega;
dásteIies fájdalma zokog és
különösen meghatóak azok él

költ~ményeí. ame;yek a korán
elvesztett édesanyát siratják. A
pompás verseskönyv Végh
Béla gyomai könyvkereskedé;
sében kapható.

Futbalisták mérkőzése. E
hó 24-én il gyomai, levente;
egyesület football-csapata meg
mérkőzik a békécsabai leven·
tékkel. Az érdekesnek igérke;
ző labdajáték a gyomai sport
telepen folyik le és d. u. fél 5
órakor kezdődik. felhivjuk reá
a sportkedvelő közönség fi;
gyeImét.

Meghalt egy király.ferdi;
nilnd király, Románia uralko;
dója szerdán éjjel 2 órakor
meghall. Temetése ma, szom;
baton lesz. Az uralkodást a
kiskoru Mihály trónörökös
helyett a régens·kormány vette
át Miklós herceg vezetésével.

A fővárosba utazó olvasó
inknak páratlan kedvezményt
nyujt a Keleti pályaudvarral szem
ben levő, elsőrangu Park szállo
da, amennyiben a szobák árából
20 százalék, az éttermi árakból
pedig 10 százalék engedményt ad
a legutóbbi' előfizetési nyugta fel
mutatása ellenében. Egyben fel
hivjuk a Park szállodának lapunk
más helyén olvasható hirdetésére
szives figyeimét.

Nem szabad huzós-mérle
get használni. Figyelmezletjük
a lakosságot, hogya régi faj
ta huzós-mérleg használata
legujabb rendelet szerint Jilos.
Akinek még ilyen mérlege van
semmisitse meg, vagy 5z01
gáTtassa be az előljárósághoz.
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i Olcsón- és sikerrel' készit elO I
I bármely középiskola tananyaKá~ "

I: ból összev:oninmgánvizsgára és., i
i érettségire, va-Iamint az egyetem _i
I jogi és közigazgatási fakultásán ,

i vizsgákra- és koHoqum:Qkra i~gy- i
! zetekből vidékieket is, Felvesz !
J' korlátolt számba családi felügyelet i
j, alatt bennlakó növendékeket is. i
i Válaszbélyeg csatolandó~,I
i..__.-_.-__.J

Óvás!

Filmszinház.
Gyomán:

Az Apolló fifmszlnház f. hó
24-én Vasárnap ..A havasok
fia" cimü nagy Harry Piel fifm
atírakciót mutatja be, amelyet
a budapesti Kamara mozgó
szinház e hó 10-t61 kezdve
négy napon keresztül játszott.
ldegfeszitően iz:galmas cselek.
mény s a legnagyobb amerikai
filmekben találha1ó -frapp<íI:\S:
trükkök és hatalmas bravurök
jellemzik azt a darabot, amely
ről a szenzációs lelenetek
egész tömege látható az Apol#
ló filmszinház hir:dető>,fábláin

kirakott sze'bbnél~sze'l;}bJériy#
képeken. A müsort két pom
pás burleszk és filmhiradó
egészitik ki. '

Megjött a meleg nyár
. Itt a kánikula,

Fürdik Géza, Ferkó
Ica, Giza, Gyula.
Akadna is gyakran
Vizbemerült hulla,
Ám Józsi bácsinak
Az életmentés nutJa
Akire ő vigyáz
Bátran megfürödhef
Ha baj talál lenni
Kap gyors segitséget.
A strandra menjen hát
Kinek élte kedves:
Mert hát:
Szabadban fürödni
Életveszedelmes !

Krix-Krax.

K ·· .. t·o'ros ·arcsa

nóta ...Bus

niszterium tervbe vett. Az el
vesztett vizicItakat pótolja majd
részben az uj csatorna, amely

·a hármas KörösHek Csong'
. rádtól Köröstarcsáig terjedő

'. szakaszá.t tenné hajózhatóvá.
Ezen a vonalon hérom vizi
dlJzzasztót fog,l1"ak épiteni.
Tervhe van véve az is, hogy
ha:józhatóvá tes-zik a Kórösö#

- ket még további vonalon is
Bé.Mésig és BékésgYGlái-g-. Eze
ken a r'észeken prope.llercs,
va,gy légcsa:varos motorhajó
keli fognak járatni.

Fő I d haszo n bér let,
, vasárnap dé1efő.-t-t fé! 11 órakor a

református egyház pénziárichiva
tafában a kán{ori-fö1dek nyilvános

. árverésen· haszonbérbe adatnak.

Baj van az egész világon
Arviz, vihar pusztit
S sehol olyan árnyalat,

'MelyreménJJre buzdit!
Deiegnagyobb' baj nálunk rvan
Láthatja a világ
Nálunk pusztit a legnagyobb vész:
A rémesdtágaság!

E ... 'lTd:'.. Ru'ro· j

gyujtotta. Békéscsabá1'1 mult
szombafon sürü jégesőtől ki

_sért hatalma5 vihar vonult vé-
• gig. A jég: tetemes kárt OkOZ.Oltt.

A városban sz-ámos helyen él

. pincéket telí.es~n elöntötte a
viz és soku.tcaviz alatt áUt.

Bethlen István gróf nem vál
lalja a tiszánttiH ref. egyház
kerület f0gdndM~Ságát. wHo t
ismeretes éI tis'zántuli reformá,
tus egyház: vezetői Bdhlen
István gróf miniszterelnököt
akarták megválasztani az egy
házkerület főgondnokául.Érte
sülésünkszerint azonban a
minisz.terelnök nem vá.llalja a
főgondnokságot. A tiszántuli
egyházkerület most varószinü'
leg Degenfeld Pái gróf nagy~

birtokost választja Ilj fŐ~Nnd~

nokáu.l. aki un,okaöc.cse a.. mi~.ot. _~~A.
I . - .ri.. ~Y8::1ne.,...d.sCl[~ gyo·

nap e.hurryt D-cgenfetd }ozsef • mOfnyomM, béls-árpangcís,
grofnak. • nCl'1Jyfoku erjedés, rossz emész-

Fagykártszenve-dett gazdák tés, fehér nyelv, kábultság. fül
segitése. A föld'll1 i1veTési kor· zugás, halviÍny arcszin. rossz
mállY a legna~-yobb fagykárt kedv il ícrmészetes (fereI1c
szenvedeH kisg-azdá'knak, akik józ.sef) keserüviz használata
vetőmagot vettek az államtól, €IHaJ elmulik. Az orvosi világ
a buza- és rozsvctőmag'jának él tegnag-yobb elismeréssel nyi
visszafizetésére - eg-y évi ha- la/kozik a magyar Feren(:
ladékot ad. Az ilyen ii4énylé· Jó-z!ief vizről, mert hatása
sekért az lllető községnek megbizható és rendkivül enyhe.
képviselótesfülcti határozattal Kapható gyógyszertárelkban,
kell szaveltosságot vállalnia. drogériákbcn és füszeriizletek-

Gazdasági teendők. A SZŐl ben,
Iőben még el nem végzeU Halál a Körösben. A sza·,
munkákat be kell fejezni, igy badban való rürdésnck megint
a fattyuzást, kaccsozást, hegy- van egy áldozatu. Molnár ló~

tördelés!. Azután harmadszor zsef kubikos villIalkozó 12
kell kapálni és szükség- surint éves kocsisgyereke most ked
permetezni. Amegrenddt TI1Ű- den CI szabad Körősbe ment

trágyát már most szállittassu:< fürödni. Uszrli nem tudolt és
k " '

le a gyáI'ból és elszórásig rakp egyszer csa - C!I{OPIO a élI' cs
tározzuk el száraz helyen. hamarosan el1űnt él habok kö-

Tüzoltó-jubileum. A szomp zött. Holttestét két nap mulva
széd Öcsöd község önkéntes vetette fel a viz a gyomai
tuzoltó-egyesülete f. év julius strandfürdő közelében, ahol
hó 24-én tartja 40 éves iubi~ Seydl József fogta ki a hullát.
leumát. A jubileumra meghiv·
ták az: összes környékbeli
tüzoHóMstüJefeket is. A rObi,
leumon való részvételre Dr.
Kovacsics bezső foispánt Pet
ry Zoltán az -önkéntes füzoltó
testillet parancsnoka személye
sen hivta meg.

Hajóka Kőrösön.Egy régi
óhaj fog fnegvalósull'1Íl:ltll'1ak
CI csatornának a kiépitésével,
amit most <,r földmivel-ési mi...

fa és épités'i! anyag: telepei, cementárugy.árai~ gépraktárai

GYío'm'a
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 3.

Nasici fartningy{H' ésgőzfürész rt. szlavóniai, erd'élyi és felSőmagyarországi keményfa termelésének e'gyedü:li lerakata.
Számf nármiJy m'ehnyiséghen bármelyik vasutál10másra leg,olcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknak gőzölt bü-kkfát és tölgy parkettat, kedvező fizetési feltételek mellett.

Csépléshez porösz salgótarjáni, és baglyasaljai szén, retorta faszén, telepeimen ka'p'héltÓ.

'ádárusilá,s!! Nádárusltás!

Táboritüz. A Gyomán időző

budapesti leánycserk6szcsapat
végtelenü] kedves látványos,
sággal kedveskedett közönsé
günknek. Csütörtökön este tá
bori tüzet rendeztek a sport
telepen, amelynek rendkivül
sok nézője akad!. Meg is ér·
rletnelte a ritka szép este. A
cserkészlányok. él vendégség·
be érkezett körasIadányi leány
cserkészekkel együtt a tábori
tüz köré csoportosultak és an
nak világánál valóban feledhe
teílenül kedves és minden lel
ket megihlető gyönyörű estét
szereztek ugy önmaguknak,
mint él szép számu hallgató
ságnak. Mindiárt elől a "cser
kész induló" szép énekszáma
csendült fel él leányok ajkán,
majd "Nagy magyar télben
picike tLizek" eimmel Artner
AHnkatartott mély érzésű fel
olvasást, mig- Barton Magda
humoros költeményeket olva·
solt feL Ézután jC'ift Far!(asinsz'
ky zenekari krsércte mellett
(lZ eg'ész csapat preciz irre·
denta tOí"ná miitatványa, Bar
ton Juci ig"Cn kedvcs szavala
tával, Barli Magda pedig gyö·

. nyörü hazáfiéls müdalávál SZ€t

zett az egybcgyülleknék na~y

élvezetet. Alig hogy e számok
elmultak, felzendült farkélsinsz
ky bandája s 8 kedves kis le
ányka a füz körül pompás pa
lotás táncot járt, melJyel az or
szágos cserkész versenyen el
ső dijat nyertek. Művészi szép
séggel szavalta Sztrakos Edit
Végvári gyönyörű irredenta
költeményét, méljd magyar nó~

ták és a Szózat eléneklése
i1t~n vég'ej ért a felejtheteJlenűl

szép és kedves táborozás. Ha
jó klő lesz, még vasárhap es
te 8 óra után bucsutáborozást
tart a kedves leány csapat,
mely hétfőn elhadia Oyoinát.
Ugya vezető tanár'néíknek,
mint a távozó leánykáknak
szivből mondurik "rsten hoz
zád"·ot a legközelebbi viszont
látásra.

Nagy viharok á szomszéd
ban. Mult héten Szarvas fölütt
nagy vihar vonult á!. A villám.
belecsapott egy_ 500 kereszj#'
ből állóaszragba és azt fél"
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MihályPodoni

(jó házból való)

fervétetik

borbély üzletében

Gyoma, Horthy-ut 898.

_ _o_ __ ·· __ .. ···· __ . __ .· .. ._ < __ •• __ ._

GYOIViAI UJSÁG
olvasójának.

mint a

gyes fiu
tanulónak

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet ci "Gyomai Ujságra"
meri lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
CI sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VIII •. Ba...
ross jél' 10 (a Kelelipályaudvar
érkezési oldalávaf szemben)
egy elsőrendű szobát. Az első

sorsolást julius hó 21 ...én fog ...
juk megejteni és eredményét
lapunk julius 24-iki számában
tesszük közzé. Vágja ki
az alanti "Uta]vány~szelvényt"

és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőiénél. .
- - - Itt levciqandó: - - -

l, szerkeszt~Ségnél beada~dá.

UTALVANY-SZELVENY

urnak.__ _...................... urnónek

26 fillér.
4 •
4 •
4 •
4 •
1

40 •
6 P.

szuperfoszfát műtrágyajuta zsákokban,
mázsánként és waggononként, 6 (hat)
hónapig terjedhető k e d ve z ő fizetési
feltételek. mellett kapható WAGNER
MARTON FIAINÁL Gyomán. Telefon 22.

"H U N G A R I A"
könyvnyoDJ.d.ai mo.üintézet.

Lapkia.dó ;

Gyoma és Vidéke
TEJ3ZÖVETKEZETELADÁ31

- ::: ÁRAI: ::: -

WAGNER MÁRTON

Özv. Tóth lászlóné 13 kishold föld
je a keselyősön tanyával együtt örök
áron eladó. Értekezni lehet Jókai u.
947 szám alatt.

Egy ügyes fiu tanulónak fölvétetik
Lach Fülöp borbélyüzletében.

Lévay Lajos kisternplom uti háza
másvállalat miatt minden elfogadható
á~ért azonnali beköltözésre is kedvező

feltételek mellett sürgősen eladó.
Száraz bükhasáb, fűrészelt és ha

sogatott tüzifa és mész a legolcsóbb
napi*rban, ugy kicsinyben mint nagy
ban csak Lévay Lajos Horthy ,'Vliklós
uti üzletében szerezhető be.
Ernyőket szakszcrüen javitok és

alakitok. Mindenféle esztergályos mun
kát függönytartót, fali és álló fogast,
valamint kugli-bábut és golyót minden
kinélolcsóbban készitek és nagy vá
lasztékban raktáron tartok. Schramm
József esztergályos Gyoma, Petőfi u.
767 sz. Üzeme géperőre berendezve.

A békéscsabai SUK téglagyár év
tizedek óta . ismert kitünő minőségű

hornyolt • tető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner Márton fiainál, End
rődön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.

Szerkesztésért és kiadci§ért
feleU»s;

os

. 1 liter édes tej
1 • lefölözött tej tagokna k

nem tagoknak
1 • irá tagoknak

nem lagoknal(
l • savó
1 klgr. turá
1 • teavaj

GYOMAI UJSÁG,

PUBLIKACIÓ.
18 százalékos szuperfoszfát mütrá

gya juta zsákokban, mázsánként és
waggononként, hat hónapig terjedhető

kedvező fizetési feltételek mellett kap
ható Wagner Márton fiainál Gyomán
telefon 22.
Csépl~qép tulajdonosok figyel

mébe: Porosz darabos szén, tatai
darabos szén, és tatai 5 kilós tégla
brikett, valamint retorta faszén már
most megrendelhetó. A cséplés alatt
ezen szenekból nagy raktár. Ajánla
tos lesz szükségletét már most beje·
lenteni, Waqner Mcirton Fiai
fakereskedóknél Gyoma. Telefon 22.

Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet
részére egy ellenőr - lehet nős is 
felvétetik, ki a . tejcsarnokban egyuttal
segédkezik is. - Javadalmazás:' egy
évre 24 mázsa buza. Jelentkezni lehet,
Kovács János trafikjában.

Özv. Naqy A Lászlóné és
örököseinek az Endrődi határban levő

43 hold földje hosszabb időre haszon
bérbe kiadó vagy örök áron eladó.
Érdeklődni lehet. Gyomán Deák Ferencz
utca 469 sz.

Beinschr6th Ádámnak kőmüves,
egy fél fertály tanya földje haszonbér
be kiadó. Lakik vásárszél 994 sz.

özv. Biró Bélánénak egy fertály
tanyaföldje van kiadó, ugyan ott egy
boglya réti széna van eladó.

Saját készitményU, olcsóbb és jobb
minőségü pantalók, bricses nadrágok,
bélés és bélésnélkül kabátok a legol
csóbban Tari Jánosnál kapható, hozott
anyagból öltönyt jutányosan vállal.

A békéscsabai viiághirU Bohn
féle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható. Ugyanott
kapható 18 százalékos szuperfoszfát
mütrágya is minden mennyiségben 6
havi hitelre.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlitott székek állandóan
raktáron vannak "atay Gábor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épllletasztalos munkák
jutányos áron megrendelhetök.

Bohus János tűzifa kereskedése
Gyoma, Deák ferenc utca 1427. szám
alatt van, hol a legolcsóbb napi áron
kapható száraz, bükk, hasáb, vágott,
apritott tüzifa házhoz szállitva is. Ugyan
ott van Bacher Malicher cég bizományi
Gépraktára amelyre teljes bizalom
mal felhivom a nagyérdemű közönség
b. figyelmét, az összes mezőgazdasági

gépeinket és ezen évben készült ujdon- o

sági gépeket ugymint : 3-4 vasu tarló
hántó ekék, 2 vasu 70 kg. egy vasu
keretes 50 kg sulyu, 26 kg egyes eke
gerendejre tehető kétvasu eketest, 13
soros vetőgép és a jelenkor legujabb
rendszerü könnyü sulyu uj arató gép.
Összes gazdasági gépek jó alkatrészek
kel mindenrendü acél eke vasak. ]ac
ton aratógép alkatrészek. Prima Ú~hér
amerikai manilla zsineg raktáron.
Ugyancsak a Lardoline összes gépola
jok gyári áron megrendelhetők. Gőz

motor, autó, traktor, henger és csap
ágykenő olajok, gépzsirok a legolcsób
tói a magas finomságukig. Kartelen
kivül a legolcsóbb napi áron. Hordó
vételnél 10 százalék engedménnyel. Ez
mintának megfelelően o szállittatík, és
egy igás meg egy könnyü lókocsi meg
javitva, befestve eladó.

Ilyés.
kezelő.

18 száz I

4 oldal.

A gyomai kir. járásbiróság,
, mint telekkönyvi hatóságtól.
2994/927 tkvi s'lám.

Arverési hirdetmény
kivonat.

Az előadások fél 5. fél 7 és
fil 9 órakor kezdődnek.A né
zőtér szabadba nyiIó négy
nagy ajtója az előadások alaH
már fél 8 orától kezdve nyitva
áll, ami a terem levegőjét rend
kivül kellemessé teszi.

Kocsis Sándor végrehajtató
"llakBohák lstván végrehajtást
szenvedő ellen indított végTe~

hajtási ügyében él telekkönyvi
o hatóság a végrehajtási árve·
rést 480 P. tőkekövetelés és
j jrulékai behajtása végett a
gyomai kir: járásbiróság . terü'
letén levő Gyoma községben
fekvő s a gyomai 1021 sz.
tkvi. betétben A I 1. 2. S0r·
szám 420 o és 421 hrszám alatt
foglalt Bohák István nevén ál·

o ló ház, udvar és kertre 1600
o azaz egyezerhatszáz pengő

kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1927 évi szep

tember hó 21. napján d. e.
10 órakor a telekkönyvi ható·
ság hivatalos helyiségében a
gyomai kir. járásbiróságon
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingat
lan a kikiáltási ár kétharma·
dánál alacsonyabb áron nem
adhaló el.

Az árvereIni szándékozók
kötelesek bánatpénzül él kiki·
áltási ár 10 százalékát kész
pénzben. vagy az 1881: LX.
tc. 42. §·ában meghatározott
tIrfolyammal számított óvadék
képes értékpapirbsban a ki·
küldöttnél letenni. vag'y a bá·
natpénznek előleges birói le~

létbe helyezéséről kiállítotj le~

téti eltsmervényt a kiktildöjj~

nek átadni és az árverési fel·
tételeket aláirni. (1881: XL. tc.
147. 150.170. §§: 1908: LX.
tc. 21. §.)

Az aki az ingatlanért a ki~

kiáltási érnél magasabb igére·
let tett ha többet igérni senki
sem akar. kőteles nyomban a
kikiáltási ár százaléka szerint
megállapított bánatpénzt az
általa igért ár ugyanannyi szá
zalékáig kiegésziteni. (1908 :
XLI. 25. §.)

Gyoma, 1927. junius 4. Zá...
honyi sk. kir. jb. elnök. A ki·
adrnány hiteléül:
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M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLIRINGSZÁMLA 37.170. szÁM·

SÜRGÖNYCIM: BÁCSYBANK

*

Ban

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

TELEFÓNSZÁM 21.

l'láza GyolDa.
Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel Békéscsabán.

GIRÓSZÁMLA A MAGYAR, NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

osztálya:
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,
bármely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás mellett elfogad.

foglalkozik a bankpüzlet összes ágaival!

Gabona osztálya:
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ÁRON MINDENFÉLE MEZŐGAZDA

SÁGI TERMÉNYT. BERAKTÁRozAsRA vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktározott termény! bármikor I e g m a g a s a b b n a p i á r o n
számolja el, - akár rés:zietekben is, iisztre becseréli, természetben kiadja.
Szükég esetén előnyös feltételek mellett bármely összegü előlegkölcsöntfolyásit.

sa •• ,ltIXlI.,llllliilllftttXlllrxJIIIXliIX*UINllllligIIX'M'XIII'*ltxyall'lill

! A liqet :nu~llctti

Csolnaktelep
eladó.

Ertekezni lehet BO
GÁR GÉZA hentes
nél Kossuth Lajos
u. 699. szám alatt.

A gazdaközönség kisérje figyelemmel az ."AUSTIN"C.""traktor előretörését és terjedését.
Elsőrendii érdeke minden gazdának, hogy a mai sulyos viszonyok között alaposan meggon
dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. - Ne üljön fel a hangzatos rekiámoknak, győződjönmeg
személyesen arról, hogy jobb t:eJl.jesit:mn.enyü, olcsóbb üzeJtnű traktort a kiváló
ANGOL-gyártmányu '!J')AUSTIN<fO"",traktornál nem vehet. - Az ~AUSTIN""",traktor

legnagyobb előnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is tökéletes J:n:unkát véqez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett - 2-J évi részletre - vásárolható.
Forduljon részletes felvilágositásért bizalommal a kerületi képviselethez - Juhá§z Pál
gépészmérnök és Társa céghez Turkeve. - Ezen cég díjmentesen ktUd ki szakembert
a talaj megvizsgálására, próbaszántás végzésére és a gépnek miiködésben való bemutatására.

kiszolgálás II

~•.•UJ.IlIIlU~.
pontos

,
esgyors

XJXI",JXXlliJEtIJllllllikl#llxtttCYJixXgllill'"XIIPMIMi'1111111'11111'11111

Elsörangu,

Naponta a legjobb minöségü jégbehütött frissen csapolt pohara.§) SÖll.·, a legjobb és leg..
olcsóbb hegyi fajborok. Abonenseket elválialok. A mai naptól kezdve a vidék egyik

leghiresebb cigányprimása Suki Jóska és zenekara játszik.
A nagyérdemü közönség szives pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel

FRISCIi: VILMOS
a Holler Szálloda és Vendéglő bérlője.

~.R.R..M.!WI.•..-.~.~.w.•.•.......
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ÉS ISTVÁN

T. C.

M i e ! ő t t t e r m é s é t é r t é k e s i t i, k e r e s s e 11 f e l b e n n ü n k e t

Köszönetet mondva az elmult években belénk helyezett bizalmáért, az uj termés elhelyezé
sénél és értékesitésénél ujból felhivjuk becses figyeImét cégünkre.

A T- C. kényeimét kivántuk szolgálni az által, hogya vasutállomás mellett egy uj magtárt éri/et
tünk és odahelyeztük irodánkat is, valamint Endrőd községben egy fióktelepet létesitettünk.

Cégünk összeköttetései révén mindenkor a legmagasabb napi áron vesz mindenféle gabonát
és terményt, ugymint

BUZÁT, ÁRPÁT, TENGERIT, LUCERNAMAGOT ÉS MINDENFÉLE
OLAJOSMAGVAKAT STB.

A csépléshez zsákot bocsátunk becses rendelkezésére.
Beraktározás! elfogadunk teljesen dijmentesen, tetszés szerinti mennyiségben és elszámolásra

akár napi áron, akár felőrölve, vag-y lisztre becserélve. Ezáltal mentesitjük a közönséget a több~

szöri fuvaroz<'ístól, a sulyveszteségtőL a rossz utakon való szá.llitástól és biztositjuk, hogy a be
raktározott terményt is mindig' a legmagasabb napi áron számoljuk el és fizetjük ki.

A beraktáro2ott buzát bármelyik malmunkban őrlésre rendelkezésére bocsájtjuk,
vagy a leggondosabban iisztre, korpára becseréljük.

Az évtizedek óta fennálló közismert tevékenységünk és eddigi kellemes összeköttetésünk
teljes bizalmat nyujthat nagybecsü megbizatásaira, mely bizalom megőrzését és megtartását ezután
is első kötelességünknek fogjuk tartani. - Gyoma, 1927. évi junius hó.

Kiváló tisztelettel

i vA N Y I A LA D Á R É S I S TV Á N
Gyoma, Endrőd.

IVÁNYI ALADÁR

-~---,._,---~-~-,_.__._-~~-------_._------------------
!~ ~ •
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•

Átveszünk beraktározásra bármilyen. kis mennyiséget, hogy ezáltal fölösleges cipekedéstől kiméljük meg, a rossz utak idején•

....~
1
- berendezesek

, szerelése,
,- kerékpárok,
~ varrógépekI ' eladása

i -
~ Tiz penqösI ha'~!i. r é § IL l e t fi III e t é § e k D'B.ellett.
~ Uj berendezé~.~ze~elésnél LI! házaknál még
~ kulon arengedmeny. ,

1-FeH:ivom. a ker~kpározók szi~es figy.elmét ar~a, hogy,
"- a regebbl gépemlet eladtam es csakIS a legkenyesebb
~ igényeket is kielégitő abszolut rázás nélküli duplaru
~ gós nyereggel és gummis pedállal ellátott kerékpáro
~ kat köksönzök. Este lámpát adok. Teljes tisztelettel:

I DOMOKOS ALBERTal villanyszerelő és műszerész.

Tanuló fiut felve§zek. ~

" I,' ,I, ,I, II, 1.11,111. 1
" l, )' ',II, .1 l, l, . lj, " ' l, '. ~

'~III!!!!!II!!!!!llm!!iI!!!!!JI!!!!!II!!!!!II!!mll!!!l!II!!mll!!!!!II!!!!!11!i!!!II!!!!!II!!!!!II!!!!!II"!!!II!!I!!II!!I!!II!!!!!II!!!!!II!!!HiI!!!I!iI!!I!!IIII~

20'40
2'05

14'04
19'20

13'06
14'13
2'15
3'18

legforgalmasabb
helyen a Horthy Miklós utcán üzlethelyiséggelkényelmes'
lakással, ház kedvező feltételek mellett eladó. A ház esetleg
haszonbérbe is kiadó. Jelentkezni Csapó Imre hentesnél.

~lllIíl\Ií!!iillil!iiliilliillíllmiilliillíllimilIHliílliimllill1ílliIllillil11illilllillilliilliillilliiliilliiliilliillillilllíllilliillilliillilliillilliillli]..1'''

17'20 gy,
20'14 gy
16'52 gy,
19'45 gy

16,14~rY,

16'50 g'y,
20'15 g'y,
20'51 g'y,

tr
yot vesz a

"HUNGARIA".ron

1927. május hó 15-étől.

uti

osott

A "gy" be!üvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

n~'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"

~
~ Grand Hotel park nagyszálloda
~ VIII. Baros tér 1O, BUD~~PI~ST. Telf: j, 330'82,330'83,
i A főváros legnagyobb, legkénydmesebb szállodáinak egyike
I 200 szobával a!\eleti p6lyaudvm érkezési oldalával szemben,
I Központi g'őzfLítés. állandó m:lcg' éslJidegvizszolg-éÍilcIÍás,
I Szobák 2) pengőtő! feljebb, -- !<.itünó konyha, - Faiborole
I - Családi kávéház. elsőréJngu eig'ól1y~-:enével,nyári jerasz~

szal. Kiilölllermek,

BpestrőI ind uJ
GyomáréJ érk,
Gyomáról in'dul
Bpcstre érk,

BUDAPEST - GYOMA
6'25 9'45 gy, 13'2)5

11'12 12'42gy 19,14
0'32 5~34 8'57 g'y,
5' - 11'10 11'50 gy,
GYOH~ - BÉri..tsCSA.BA

Besabáról indul 22)'15 4'30 8'12) gy,
Gyomara érk, 0-17 5'2)1 8'55 gy,
GyomáróJ indul 11'22 6'46 12'43 g'y, 19'24.
Bcsabára érk, 12'18 1"59 15'21 g-y, 20'24

se' p·oJVlITge'phez 22 méter hosszu, 13 cm. széles jó használható üzemképes fÖSbzij
I eladó. V. Kovács lajos Gyoma. Deák Ferenc ut 1427. házszám alatt.

.......!rs.w""" *\ MM_W eee 'ilAi44NW ..-
Nyomatott a "HUNGÁRIA"könyvnyomdai műintézetben Gyomán,
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p O L ~ T I K A 1-, T A R S A D A L M 1- É S K Ö Z G A Z D A S A G I H E T 1 L A P

Előfizetési árak:
Negyedévre 
t:él évre
Egész evre -

1 pengő SO fillér
3 pengő 40 fillér
6 pengő.

'Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o in a, ' Petőfi-tér 2.

lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

A lap szellemi és anyagi részét iIIetfS
minden megkeresés

"H UN G A R 1AU könyvnyomda
eimére kUldendö.

" ....

* *

biztosnak tudni magunkat.
Azannyiszor lecsepült, meg...
csonkitott, kicsiny Magyar
ország mennyivel több po...
litikai bölcsességet. mennyi·
vel szilárdabb konstrukCiót,
erősebb szervezöképessé
get tud felmutatni, mint az
uborkafára felkapaszkodott
,uj "nagyhatalmak".

Az ezeréves nemes csa
ládból származó ur áll igy,
a házába betörő rablókkal
szemben.

~

Jól esik hinni, hogy most
még a legvéresebb száju
ellenzéki emberek is igy
imádkoznak Magyarotszá
gon : "Segifsd egy kicsit,
Uram Istenem, gróf Bethlen
IstVánt'~.

·,Csernoch,: J.~éÍnos ,.
, ' ~tialála ~., ~.',

,

már soká.
Jugoszlávia? Ott csend

van. De ez a csend nyo
masztó, mint nagy viharok
előtt a levegő füIIedtsége.
Az Adriai tenger problémája
ugy, feszül, az uj szerb és
az olasz államok közé, mint
két halálos ellenség közé a
leeresztett sorompó. A kar...
dok már villognak, a sze...
mek szikráznak, - jajj lesz,
ha a Sors felemeli azt a
sorompót.

És mit mondjunk Auszt
riáróI? A testvér-hulla rabló
ról ? Egy kézlegyintésnél
nem érdemel egyebet.

* *:r-
Milyen jó a nagy bizony

talanságok, ?I nagy kava·
rodásokközott nyugodtnak,

a méltóságteljes pompát, a
jövendőben vetett nyugodt
bizalmat váltotta ki, hanem
épen ellenkezőleg: a jövő;

től való félelmet, a bizony
talanság nyugtalanságát.
Nagy pártok állnak egymás'"
sal szemben ugrásra készen,
'mély keserüséségek tengere
készül kiömleni, az _elüzött
trónörökös tartózkodási
helye ismeretlen s sötét, fe;
nyegető árnyéka rávetődik

a parvenü birodalomra. Fe
nyeg'ető felhők tornyosul ...
nak Románia Mare ege
fölé. Mi csak ,nyugodtan
várhatjuk il dörgést és
vHlámlast.

A másik ordaion ott áll
Csehország. Mint valami"
jólla!.::olí, dölyfös ur, ugy
tekintett le Prágából az el;
rublo1t ' mezőkre. 'Elnöke
már elhiít(2 mag'áról;' bágy
ő második Wilsoll,'akili:e12~
'kinyil.atkozlatásait ~zent~ , -,

-"',. -Csernol'h]§mos hercegprimás, király fejére Szent István ko·
irásként Qlvassa, a viláR':Pá,rrili ". bib~ros hétfőn reg'gel,"
I 'I .. t" b t' ';ronMát.

-ül ügymmlsz '€{é' ,osszan O ·visszaadia Jell,éi az: Urnák.
póiza!"jáJs:zottq;-Zlz egykor Ezt" a megfenditően' szomofU p Megdőbbeniően 'hangzik"t

,- , hogy'mostelment közülünk, c

'EUróp~ik~riDányzó intrii<us~' hirt ma m~áf az egész világ tudjá. jólhihet 'a katasztrófa már előre
,Metterrijdj~,:§'~erepét, '- már;:. Csernoch ,-Jái10s ~,egyszerü vetette ;iirnyékát s ó maga is
,már b~fe:S~kelőd6n,a köz."szülőkgyermekébőlleftQaggyá: Istenbe helyezett bizalmával
:fudatba, hogy ez az'; ,n'," szláv,', a legnag'yobb fópappij'f:' Mint várta 'a halált: :t0égis fáj, mégis

..., - ember: nagytehetségü, kiváló .
birodalom történelmi,:sz"Uk:': megdőbbentés mégis megráz

. '. képzettségü, józan megláf<lsu ;az eleven: tudata an-nak, hony'
ség szerint jegecesedett ki, és bék'ét,' kereső volt,' ah~ a " 6, :Csernoch :: János niFlcs tőbbé,
-·amílwr az igazságot ke; poIitikába'rl:~is állandóan _ a .elfnent, itthagyfa nyáját, amel?
reső angol nemzet egy ha- mérsékelt álláspontot védte. főpásztoriÍ nélkül megriadva,
talmas fl'a' n,'ak szava lera'n~ A béke- embere volt Csernoch k' idegenül botor ál a gyászba...
totta Et leplet' él világtörté; János. Ész,mint főpap: legtisz'; borult ország utain., Ó: elment,

fuItabbfelfogással vezette egy-
'ne112m egyik legnagyobb háza ügyeit, kerülte az, ü/kő' 'és mi itt -mélradtunk kétségek:
szemfényvesztésérőL ,Az 'zőpontpkat s~szorgalmas .', és ;és 'borus 'Iemon_dások' köze~
ig:az"ságszava nyomán olyan Isokilld~lti mynkásságával, tőr. -pette, hogy bizonytalan te~inief'

'ijjedf visongatás támadt a ,hetetlen ambiciójával főlküz.felkutassuk: rnithoz részüIikre
'vitéz cseheknél, mint mikor :d.őtte magáLoda,ahová csak a a jövendő? Sokat szenv~deít

acsinttevő gyerekek '!lesz;" kivételes képességü emberek gyermekei "vagyunk ,e sokat
szirőlh61lják közeledni bP.n"'j~thátrÍ-ak el. Fenkqlt l~ikü ~s szenvedett országm~k, akik
tető korbáccsal tanitójukaf. 'gondolké1~ásu,nagyJudásu em- fejüket' lehajtva~ megadással
Iiandabandáznak még, öl- bervoIta biboros-hercegprimás. várják anagy vHágégi2ikóvef-

'tögetik nyelvüketi de érzik, , És még' egyet: Csernoch kezményeit és az uj ma~ydr

hogy, cr büntetés nem késik János tette az utolsó magyar jővendől.

I
talom széles határai között I
az első király halála nemDereng már

a világosság a magyar ég
peremén. Biztató jeleket lá
tunk minedenfelől, hogy a
trianoni igazságtalanság
nem fogja már soká nyomni
a világ lelkiismeretét.

A körülöttünk ujonnan
keletkezett, sakál-zsákmá
nyon nagyra hizott állam;
alakulatok büntudata ijjed;
ten neszel föl minden leg;
kisebb érintésre. Mint a
rabló, aki tudja, hogy a
rend üldöző őrei nyomá;
ban vannak: kettős lakatot
rak szobájára, benéz a
szekrényekbe, alábujik ' az
ágynak s'minél"én szeglet;
heti, veszedelmet' szimatol,'
- űgy k~resik kedves szom;
szédiiink , remegő, , tétova
lélekkefazokat a'z óvórend~

sza:bólyokat, 'amik a mai
leliet?tlen állapclok meg~

, nosszabbitásara' alkalma;
sok lennének.

Romániában egy m:nden'
balkanizmust felUlmÍlló,vá~

lasitási karnpány elnémi~:

toHa az igazságot kereső

,liikekn'ek még asóhitjtását
is. A légfékteJenebbtérror
olyan képviselőtábort h()r;

:,dotr::'össze, ami a külföld
-, <relé 'egységesnek, megelé;

.g'sdeHdek, ideálisnak volt
hivatva fe!tüntetni a romá;
maJ állapotokat.· S alig
gyülhetett össze eza testü;

_-let, --:-' meghalt -a király.
'> ,,.Az '~Z'~embet~akit:szimbQ;
i'" ~, .-,,,'

~ lt,Jmává tettek minden 1'0-

raón álomnak. Aki a magá
j5akaratu tehetetlenségében
imperialisztikus, törel<yésü
feleségeésháfii'lom'tatör6
oléh 'oligarchák kezében
játékszerként himbálózott a
viIágeseményekh~l1árnain.

És a nem isálmodotl nagy...
ságura dagadt uj nagyha;

- ..._------'----''''-- ----, -,"
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- Záróvizsga ll. sporllelepen. 

Épületes és az igazán érző
magyar szivet mélyen átjáró
délután telt tanuságot mult
szombaton arról, hogy: ..Nincs
elveszve Magyarország! ..."

Az a levente oktatókat kép,
ző tanfolyam, amelyet nemes
Holló Gyula tanácsnok, tanfo
lyam parc:Jncsnok nyitott Gyo
mán, mult vasárnap tartotta
meg záróvizsgáját, hogy be...
mutassa, mit tudnak produ
kálni azok, akik hivatva lesz
nek a magyar leventéket kiké
pezni.

A levente-mozgalom korsza
kos fontosságát már több iz...
bí?n méJtattuk. Akinek ereiben
ma~yar vér folyik,· ennek fö
lösleges is ujból magyarázni,
mi az a levente,mozgalom.

A mult vasárnapi vizsga
gyönyörö meglepetést és min
den várakozáson felüli meg
elégedést váltott ki a szemlé
lőkből.

A jogosan nekibusult haza
fias csüggedést, elernyedést
halalmas erővel rázta fel az a
tudat, ami az előadotfakból

nyilvánvalóvá lett, hogy van
még magyar izom, van még
lángoló magyar akarat, tudás
és csattogó kard, amely, ha
haj· van, megvédi a vérrel
szenteit, imádott hazát.

iti közöljük a névsorát azok
nak, akik önként jelentkeztek
a tanfolyamra, hogyezentul
oktatói, nevelői legyenek a le
vente-ifjuságának,

Gyomáról : Berén yi Márton
ny. jegyző, Farkas Sándor ta ...
nitó, Faragó Károly tanitó.
Hajdu Béla tanBó. Karátsonyi
Elemér gazdatiszt, levente
egyesületi jegyző, Simon Dé
nes tanító.

Endródről: Palotás Ferenc
tanitó, Rübl Dezső tanitó, Se..
bők Lajos tanító.

Ezenkivül Arató Lajos tanító.
(Szeghalom), Faragó Sándor
tanító (Füzesgyarmat), Ökrös
Károly tanitó (Szeghalom), Pa
latInus Andor tanitó (Körösla....
dány).

Uj levente-oktatók.

után, hogyatörvényhatóságok
állandóan foglalkozzanak a
tanyavilág kérdéseivel. Leg
helyesebbnek tartaná, ha az
érdekelt törvényhatóságok ta
nyabizoftságot alakitanának.
A miniszter végül kifejezi azt
a reményét, hogy a törvény
hatóságok hazafias és szoci
ális föladatkörük magaslatára
helyezkedve, igyekezni fognak
minden intézkedést megtenni
a tanyák boldogulásának elő

mozditására.

teljes. kedves fogadtatásban
részesültek és azon örvende'
tes tudat hatja át lelkeiket,
hogy közremüködésükkel él

szomszédos nemes város Ipa
ros Daloskör-ének a Szege·
den tartandó országos daIos
versenyen leendő részvételét
igyekeztek némiképen előse...
giteni.

Megismételve ez uton is há....
lás köszönetét a Gyomai Da
lárda, azon jókivánattai fejez...
zük be tudósitásunkat, hogy
a Mezőturi Iparos Daloskör a
szegedi országos dalverseny....
ről a győztesek csoport jához
sorozoítan térjen majq vissza.

Szőke Feren«:.
ref. ig. tanító.

zésére helybenlakó alkalmas
egyént kell alkalmazni.

4. Ahol szüksége látszik, a
közigazgatási beosztás területi
megválioztatásával kell a köz
igazgatást közelebb hozni a
tönyai lakossághoz.

5. Szétszórtabb és ritkább
lakosságu tanyákon a külszol-

.gálat hathatósabb megvalósi
tásával kell a közigazgatást a
tanyai lakosság körébe bele...
vinni.

6. A tanyai igazgatásnak
hathatósabbá tétele következ
tében felmerült terhekről a
községek, illetve városok költ
ségvelésileg tartoznak gon
doskodni.

7. A hatóságok tartoznak
ugy intézkedni, hogya tanyai
lakosság szolgáltatja a köz...
munkaváltságot, vagy annak
legalább egy részét tanyai
utakra használják fel s lehető

leg ugy intézkedni. hogy a
természetbeni közmunkát a
tanyai lakósok tanyái közelé
ben dolgozzák le.

8. A 1örvényhatóságoknak
sürgősen rendezniök kell a
tanyai építkezések kérdését.

9. A tanyaközpontokat, kü...
lönösen pedig a szervezendő

tisztviselői kirendeltségeket el
kell látni telefonnal.

10. A sürübben lakott tanyá·
kon a tanyai tüzoltóságot' is
meg kell szervezni.

11. A községi temetőtől tá
volabb esó tanyák részére kö
z-elebbi temetőhelyekről kell
gondoskodni.

12. A hatóságoknak különös
melegséggel kell támogatniok
a tanyai gazdaköröket.

13. Szabatos és részletes
térképet kell készBeni a tör...
vényhatóság területén levő ta..
nyákról.

A miniszter meghagyja ez..

"Nem nézek én" cimü dalát.
Ezután Striny Zsuzsika úrleány
Lapis Kálmán és Karsai Lukács
urak általános derültséget kel·
tő előadásukban a "Muskátli"
cimü 1 felvonásos bohózatban
nevettették meg a közönséget.
A Daloskör énekelte ezután
Becker "Dalárinduló".játés
végül a Gyomai Dalárda Besch
nitt-től az "Osszián" cimü
múdalt.

Hangverseny után kezdetét
vette, a táncmulatság, amelyből
a gyomai hölgyek és urak is
kivefték részüket a vonat in·
dulásának idejéig. Kellemes és
jóleső örömmellelkiikben tér...
tek haza Mezőturról a Gyomai
Dalárda tagjai, mert szeretet·

A betügyminiszter rendeletet
adott ki a tanyák közga.lda ...
ságának megjavitása céljából.
A rendelet haogsulyozza, hogy
a magyar tanyavilág életszin·
vonalának emelése évtizedek
óta megoldásra váró, különle
ges magyar kérdés; megol·
dása kiilönös sürgösséggel és
fontossággal lép előtérbe ha
~ánk megcsonkitása óta, mert
több mint hat millió hold terü
leten kerekszámban másfél
millió szinmagyar embernek,
az ország lakossága egyötö'
dének legelemibb életérdekeit
érinti. A lakosság szétszórt
sága és az érintkezés nehéz
ségei miatt a tanyavilág ma
nélkülözi a legkezdetlegesebb
illények kielégitését, ugya,
közigazgatás, mint a közleke
dés, a hitélet, az oktatás, az
egészségügy és a gazdálkodás
terén.

A rendelet rámutat azokra a
módokra és eS:lközökre, ame...
Iyekkel a tanyavilág bajain se
giténi lehet, kiemelve, hogy a
megadott keretek között eset....
leg azokon tulmenően is a
szükséges gyakorlati intézke...
déseket az önkormányzati tes'
tületeknek és szerveknek kell
megállapítaniok és életbelép
tetniök. A tanyavilág segitésé
nek következő módozatait so
rolja fel a rendelet:

1. Önálló községgéalakítása
az olyan tanyáknak, tanya,
csoportoknak,amelyeknek meg
van az ehhez szükséges szá·
mu lakosságuk, értelmiségük,
vagyoni erejük.

2. Tisztviselői kirendeltség
szervezése olyan helyeken,
amelyek önálló községge fej
lesztésre még nem értek meg
de lakósságuk nagyobbszámu.

3. Kisebb tönyákban a cse
kélyebb jelentőségü közigaz
gatási tennivalók helyi clvég...

Dalosaink
Mezőturon.

2. oldal.

A Mezőturi Iparos Daloskör
az elmult vasárnap, jul. 24-én
délután és este nagy kerti ün...
nepélyt és tánccal egybekötött
hangversenyt rendezett. Ez al ...
kalommal való közremüködés
re felkérte a Gyomai Dalárdát
is, amely szives örömmel és
készséggel tett eleget a ked,
ves Daloskör ezen kérésének.
Hajdu Béla karnagy ur veze,
tése alatt 52 gyomai dalos,
töbek nejökkel és hozzátarto
zóikkal valamint a Dalárda
barátjai közül is néhányan,
vasárnap délután m~ntek át
Mczóturra.· Ez alkalommal vi·
selték a Dalárdö müködő tag·
jai először sötét kékszinü
egyensapkájukat.
Mezőturon Molnár Pál ref.

ig. tanitó, a Daloskör elnöke
köszöntötte meleg szeretelfel
a gyomaiakat és kalauzol/a
őket az Erzsébet-ligetbe, ahol
a délutáni hangverseny 4 óra
kor vette kezdetét. A 22 pont·
ből 8-8 énekszámmal a két
Dalárda szerepelt, a müsor
többi pontját pedig Mezőtur

városának egyik legelső zene....
kara szolgáltalta. Nagyszámu
közönség hallgatta végig a
délutáni müsort és nagy tet·
szésset tapssal fogadta annak
minden számát.

Este 8 órakor az Iparos
Daloskör társasvacsorát reh ...
dezett a vendégek tiszteletére,
akiket valóban szives és bő,

séges ellátásban részesitett. E
vacsora alatt Marjay Károly
ref. lelkész ur, mint aDalos·
kör diszclnöke, szeretettel íid...
vözölte a Gyomai Dalárda
tagjait és szép szavakkal kö.
szönte meg fáradozásukat.
Brassói Greising József ur vá
laszoIt' az üdvözlésre a gyo
maiak részéről és lelkes bel
szédében a testvéri összetar...
tásra hivta fel a dalosokat. A
két Dalárda sokat fáradozó
karvezetőire, Darabán Sándor
és Hajdu Béla urak egészsé...
gére üritette poharát. MoIitorisz
Gyula ur a magyar dalkuItura
további ápolására buzditotta
szép szavakkal a két dalos...
testüll?tet. Végül alulirott az if
ju, kezdő Gyomai Dalárda
n.zvébén kérte továbbra is a
mezőturi Iparos Daloskör ba
ráti támogatását.

Az este 9 órakor kezd6dő

zártkörü hangverseny első

száma a Gyomai Dalárda
éneke volt, amikor is Bertalus
I. "Induló" cimü müvét énekel.
te. Utána Kádas Ilonka urle
ány mély átérzéssel eJőarlott

szav.alata következett. Majd a
Daloskör énekelte Hubert K.
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fa és építési anyag telepei, cementárugyárai, gépraktárai

vorna Endrőd Köröstarcsa
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 3.

Nasici tanningyár és gőzfiirész rt. szlavóniai, erdélyi és felsőmagyarországikeményfa termelésének eq""ediUi lerakata.
Számt bármily mennyiségben bármelyik vasutállomásra legolcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknak gőzölt bükkfát és tölgy parkettát, kedvező fizetési feltételek mellett.

Csépléshez porosz salgótarjáni, és baglyasaljai szén, retorta faszén, telepeimen kapható.

Nádárusitás! Nádárusitás!

A záróvizsga elnöki tisztét
Kovács Albert lanácsnol< vise!!e>.

Szép siámu, elitközönség
jelenlétében vette kezdetét a
vizsga d. u. 5 órakor. Holló
Gyula tanácsnok meleg sza~

-vakkal üdvözölte a meg"jelen~

teket, majd röviden vázolta a
tanfolyam célját és törekvését.

Ezután a lőfegyver-kezelés

ből elméletileg Vizsg-áztak le
az oktatójelöltek. Majd atlcHka
következett és az oktatók
bámulatos fürgesé~mel és meg
lepő készséggel tettek tanusá~

got arról, hogy az oktatás e
t8re11 is a legjobb kezekbe
kerül.

A buzog'ánydobásban első

lett Farkas Sándor, sulydobás l

ban Faragó Sándor, magasug;
rásban Sebők Lajos, helyből

való magosugrásban Hajdu
Béla, diszkoszdobásban Rühl
Rezső, távolugrásban Karátso
nyí Elemér, ~rerelyvetésben Se
bők Laios.

Végiil él Hi zoltásból vizsgáz
tak CI jc!ölfck s iít is pomptls
eredményt mutattak fel, külö:
nösell ~;ryakor!a1i t'.?ren, éllneny'
11 Vi ben cl kilences gyors töm
iöszerelésl 39 másodperc alaH
végezték, ami gyakorlolt, hiva
Lilsos tüzoltóknak is dicsére~

férc vált volna,
Az egész tanfolyam vezetője

Holló Gyula tanácsák volt,
segéderők pedig dr. Szilál5yi
Ferenc orvos mint a men1és
és gyors orvosiseg'é!y elő~

adója, Bertóthy István atletikai
tréner és LeimdőlferZoltán mint
tüzoltási előadó.

A lezajlott vizsga eredménye
oZ, hog-y Arató Lajos, Berényi
Márton, Hajdu Bélcr és Karát
sanyi Elemér mint jelesek, a
többi hallgató mint jó ered
ménnyel vég"zettek a levente

oktatói képesitésl megnyerték.
A vizsgán résztvett nag"y

számu közönséget pedig el
töltö1!e az a hazafias, meg"
nyug"tató tudat, hog"y ilyen lel
kes, komoly mun1<a mellett
nem kell reítegnünk semmiféle,
bárhonnan keletkező vésztőI.

Este a Holler vendéglőben

gyült össze II három heti meg-

feszitett munka után a levente
vezetői tanfolyam minden részt
vevője társas vacsorára, hol
Harsányi Pál esperes, a helyi
levente eg'yesület elnöke, ha
talmas beszédben mértatia a
tanfolyam vezetőinek és az
azon részt vetteknek önfelál
dozó munkáját s széles látó
körrel rajzolta meg a magyar
feltámadásnak bizonyos re'
ménységét és elkövetkezendő

ségét. Utánna Holló tanácsnok I
lz öszöntötte lelkesen kedves
beszédben a vendégeket ésa
tanfolyamon résztvetteket.

Lehet-e időt jósolni.
Nem a nyári szezon téma sze

génysége veteti elő ezt a témát,
hanem az a komoly eset, hogy
szemünk előtt látjuk és tapasztal
juk az időjárás igen kilengő ve
szélyes· voltát s önként azután ki
vánkozunk, de jó volna valami
lyen természeti jelekből előre kö
vetkeztetni az időjárásra.

Hogy pedig a nép között meny
nyire elterjed az ilyen jóslás, nem
kell mással illusztrálnom, elég a
fagyos szentekre hivatkoznom,
vagy jégtörő Mátyásra és egye
bekre, amelyek a hozzájuk füzött
várakozásokat annyira beteljesitet
ték, hogy idei szőlő termésünk
annak lett az áldozata.

Mikor igy a nép ajkáról hallunk
beigazolt jóslatokat önként merül
fel a kérdés, lehet-e komoly tu
dományos alapon jósolni az idő

járást?
Be kell vallani, hogy még nem

tisztázott kérdése a tudománynak
ma sem még napjainkban is foly
nak a kutatások ide vonatkozó
lag, de már annyi beigazolódott,
hogy tényleg lehet némi következ
tetést vonni az időjárásra bizo
nyos előjelekből.

Legelőször azt kell tisztán látni,
hogy mik is az időjárás elemei?
Az időjárás elemei a napsütés,
szél, eső, hó, felhőzöttség. Ezek
ből az elemekből illetve ezeknek
a váltakozásából alakul az időjárás.

Ezek közül az elemek közül
első helyen áll a napsiités, min
den többi eitől fiigg. Hiszen az
egész földi élet nem más mint a

Nap átalakult melege. A szé! a
levegő mozgása, szél akkor ke
letkezik, ha a levegő egyik helyen
melegebb másik helyen hidegebb.
A meleg helyről felemelkedő le
vegő helyére tóduló hideg levegő

a szél, az eső a levegőben levő

nedvesség kicsapódása, Már most,
ha hosszu évek alatt megfigyel
jük a napsütés erősségét, a szel
irányát s annak erősségét, akkor
fogunk tudni valamit előre az
időjárásra vonatkozólag. Ez még
nem sok, de mégis valami, ha
sejtjük, hogy váratlan erős lehü
lés lesz és védekezünk ellene.
Már sokat segitett rajtunk az idő

járás elerneinek ismerete.
Csak egy példával illusztrálom

az időjárás ismeretének· hasznos
ságát. EgytapasztaIt szőlős gaz
da várta a fagyos szentek kárté
kony; éjszakáját. Szőlőjét körül
vette szalmával s egész éjszaka
tüzelt igy megmentette egész sző

lőjét, amit olyan kevesen tudtak
megmenteni.

Fiatal Gazdáink is, ha olvas
gatnának ide vonatkozó könyve
ket, feljegyzéseket csinálnának
maguknak már kezdettől fogva,
akkor ha nem is csalhatatlan,
de minden esetre igen hasznos
tapasztalatokat szereznének öre
gebb korukra, mely bőven visz
szafizetné, a kezdetben odafordi
tott fáradságot.

Ferdinánd.
Király volt. Meghalt.· És ma

már semmiben sem különbözik
a többi halandótól, akinek tes
lét Föld~anyánk öle visszafo
g'adta. Itt maradt cl fényes, nehéz
korona, itt maradt az alattva
lók alázatos hódolata, a pompa,
a disz, a kincs, a rang, - a
g"ond, az agg"ódás, az intrikák,
a fájdalom és minden, ami az
ember rövid élete foJYi..lmán
olyan fontosnak látszik min
denki előtt.

Ott áll most az örök, igaz
Biró előtt és a többi nyomorult
emberi féreghez hasonló mó,
don meggörnyedt háttal, reme
gő lélekkel ad számot csele
kedeteiről. Vajjon lelke körül
ott lebegnek-e a halálba kül~

dött katonák lelkei, vajjon fel"
hallatszik-e most már hozzá az
özveg-yek és árvák siralma,
vajjon belevág~e kinzón tuda
tába egy megrabol! ország
siró szenvedése. vajjon dereng
e már előtte az Igazság és a
Végzet könyörtelen itélete?

Nem tudjuk. De ahogy a
"román sasok" röptét ismerjük,
azok nem kisérték tulságosan
messzi volt királyukat. Azok
itt maradtak. S majd hasonló
alázatossággal fognak bevo
nulni az igazán legyőzhetetlen

armádiába. De itt maradt Erdély
is, meg a Kárpátok, a Hargita,
a magyar fenyők fenyegető zu
gása, a székely havasok komor
fensége, ..... és ezek itt lesz
nek még akkor is, mikor a
királyi fantázia minden lehetet
len álma ködös semmivé fog
már foszlani.

*JI. JI.

Látod, kedves olvasóm, mivé
lesz az ember! Látod, ugy-e,
de nem igen van kedved tanul
ni? És élni fogsz azután is
ugy, mint eddig, nem törődve

azzal, hogy életed csak egy
pillanat- az örrökkévalóság vég
telenségében, s hogy csak az
marad meg utánad, ami jót tud
tál cselekedni ezen a földön. -
Krampner bácsi és

a női sport.
Érdekes téma került sz6

nyegre a társaságban. A nők

sportolása.
- Eg'yáltalán nem vagyok

barátja ennek a női sporto,
lásnak! - mondja fanyar áb
rázattal Krampner bácsi.

- Hát miért nem? - kér
dezi egyszerre több hang.

- Hog"y miért nem?! Hát
lehet azt kérdezni? - hördül
fel nekisáppadozva Krampner
bácsi. - Hát tessék elképzelni,
mi lesz, mikor ezek a sportoló
lányok, cserkészek, női-leven

ték férjhez mennek?
- Hát mi lesz?
- Az lesz - mondja vészt·

jósló tekintettel az öreg
hogy ezek az izmos asszony'
kák a kapatosan hazatérőférj
nek olyan patent pofonokat
fognak lekenIli, hogy csuda!..
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Szent Gellért Konviktus. A
Szeg-eden müködő Szent Gel#
Iért Konviktusba középfoku
iskolák növendékeí vétetnek
fel. Bővebb felviIágositással a
Konviktus igazgatóság-a (Sze~

g·ed. Kálvária ut 10.) szolgál.

Békésvármegye törvényha
tósági közgyii1ése. Aug. 1-én
d. e. 9 órakor él vármegye
törvényhqtósága Gyuláp köz..
~yülést tart.

lesznek öngyilkosok, mert álláshoz
nem tudnak jutni. Munka alkal
ma/wt kellene tehát adni minél
többet, hogy minden lsten teremt
ménye emberhez méltó életet tud
jon élni s még csak ne is jusson
eszébe, hogy az életét eldobja.

A Körös áldozatai.
Az a könnyeimüség, ame'

Iyet usznitudó, de különösen
uszni nem tudó egyének a
Körösben való fürdőzésné! ta;
nusitanak, sorra szedi áldo
zatait.

Az elmult héten - amint
már meg'irtuk - Dékdny Lajos
14 éves és Osváth Ignác 17
éves fiatalemberek holttestét
fog'ják ki az itteni Strand-für
dőnél, kik Körösladány kör;
nyékén fürödve lettek áldoza
tai vig-yázatlanságuknak.

Most csütörtökön pedig a
Strandnál egy majdnem vég-ze
tessé válható esel történt. Két
nő, az általános tiszteletnek
örvendő. Gecsei-család tagja
ifj. Gecsei Sá.ndorné és eg-y
lányrokona, Szöllősy Irén dé
vaványai fiatal le~ny, a kelleté
nél messzebbre gázoltak a Kö
rösbe, ahol hirtelen elvesztet
ték lábuk alól a falajt.

Bár uszni tudnak, a várat/an
vizbemerülés folytán elvesztet,
ték lélekjelenlétüket és már'
már végkép elmerültek, mikor
a Strand fürdőző fiatalsága
nagy erőfeszités árán kimen
tette a fuldoklókat. Ez az utol
só percben történt, mert mire
partra értek a mentők, ifj. Ge
csei Sándorné eszméletét vesz~

tette s az éppen jelenlévő

Vogl dr. csak megfeszitetf erő

vel végzett élesztési kisérle~

tekkel tudta az elröppenni ké
szülő lelket az életnek visz
szaadni.

Nem győzzük elég-gé hang
su]yozni és fig-yelmébe ajánlani
a lakosság-nak, hogy ne bra#
vuroskodjanak a szabad viz~

ben, de értsék meg, hog-y az
egyébként sekélyvizü Körös
szeszélyes medre ezer veszélyt
rejt azok számára. akik az
okossági és óvatossági rend~

szabályokkal visszaélnek.

A bécsi forradalom tüzcsóvája
ismét pirosra festette az égboltot.
A tüz nyugaton égett de keletről

szitották. Száz ember pusztult el
ismét eszmék ideálok szolgálatá
ban, amelyről bizonyára még csak
nem is sejtették, hogy mi is tulaj
donkéiJen. A végső cél tisztán áll
mindenki előtt. Nem más mint
az emberiség minél intenzivebb
boldogsága. Egy el nem érhető

boldogságra törekszik az egész
emberiség s bizonyos, hogy mind
addia ami/r ez a boldocrsáora va-;::'J ~ b ;::,

ló törekvés nem tisztán a Krisz
tus által megmutatott uton halad
addig lesz vérontás, lesz gyülöl
ködés, harag, anyagi és szellemi
javak pusztulása, de igaz boldog
ság nem.

* *

Szeillle.
Az eseményekben dus multhét

legkiemelkedőbb két szenzációja
lord Rothermere állásfoglalása a
porbasujtott magyarság mellett
(miről lapunk más részén talál
az olvasó többet) és a román ki
rály halála. Hónapok óta kinozta
rák betegsége mely végül is erő

sebb lett nála és végleg legyőzte.

Mi magyarok az elhunyt királlyal
szemben hallgató állásponton va
gyunk. Eszünkbe jut a latin köz
mondás mely magyarul igy hang
zik: a halottakról vagy jót vagy
semmit ne szóljunk. Ha ezt be
tartanánk nem szabadna semmit
sem szólani. Hiszen az elhunyt
uralkodó volt az, aki a régi szö
vetséget felbontva támadta hátba
hazánkat s okozott mérhetetlen
veszteségeket nekünk akkor. 6
von aki országa nagyobbitása
érdekében a trianoni békét más
segitő társaival létJehozatta és azt
fenntartani igyekezett. De minek
szálUunkszemben a halottal.
Szinte felesleges ez a tetemrehi
vás, mi az ő halottas ágyánál is
csak azt irhatjük, hogy eltiporták
ugyan a magyar igazságot, de
megölni nem tudták s nem is
fogják soha.

* *

'(.

Egyik fővárosi napi lap érde
kes összeállitást készitett az ön
gyilkosokról.

A statisztika megnyugtató ké
pet ad arról a szomora folyamat
ról, amely már járványszerüleg
lépett fel nálunk. Immár azt hit
tük, hogy az öngyilkosok száma
mindjobban dagad, amikor kide
rül, hogy ma már nem az öngyil
kosok száma a nagy illetve na
gyobb a régi béke világbeli szám
nál, hanem csak az öngyilkossá
got megkisérlők száma. Mig 1925
ben 529 volt az öngyilkosok szá
ma, addig 1926-ban 329-re redu
kálódott.

Ez a szám még mindig sok, s
a társadalom van hivatva min
den lehetőt megtenni ai: elveszen
dő lelkek megmentésére. A kimu
tatás szerint igen sokan amiatt

Levelet irt a halott.

őket virágokkaJ. mcg-tömték
háíizsákjaikaf pompás uzsOJ
nával, gyümölccsel s mikor az
indulás jelzése elhélngzofJ és
a kedves leánykák könnyes
szemmel zenditettek rá a
nólára:

"Megy a gőzös, meg'y a gőzös

Budapestre ...

hát meg-eredt a könnyek zá:
pora a mi szemeinkből is és
sirástól csukló hang-on repült
a távozók felé a sziv mélyé:
ből fakadó kiá.ltás:

- A viszontlátásra! A vi;
szontlátásra !

tiaiál-szótár.
Talán nincs szótár, amely a

mag-yaréhoz hasonló gazciag
volna a halál különféle kiieje~

zésére.
Egy kitünő nyelvész most

összeálliíotta ezt a halál~szó~

tárt. Ime a sokféle mód, ahogy
magyarul meghalni lehel:

Ad.inöst itélőszéke elé sZó
Jitja .az Ur. Az álmos ember
örökre lehunyja szemeit. A
sokat utazó elhagyja él 5ira~

lom völgyét. A fáradt vándor
örök nyug-alomra tér. A beteg
jobblétre szenderül. Az adós
visszaadja lelkét a Teremtőnek.

A kövér ember lelke megsza
badul a test nehéz bilincseitől.

A mathematikus beszámol ai
éleHel. A korcsmáros betölti
vég-zetét. A bokszbajnokot le;
veri lábáról a kor. A mészá~

rost levág'ja a halál. A g-róf
megfér őseihez. Az albérlő

örökre elköl1özik. Az aggszüz
életének virága elhervad. Az
órás órája ütött. A lakatos be
adja a kulcsott. a vak szemeire
halálos sötétség- borul. A szi-,
nész utolsó istenhozzádot sÓ a

hajt. A . komornyikol az Ur
magához szólitja. A dobos
szive megszünik dobogni.

- Két feleség kálváriája. 

Magától értetődik, hogy nem
a halott irt levelet, hanem egy
holtnak hitt mag-yar katona.

12 esztendő után Oroszor;
'3zág-ból egy levél érkezett
Miskolcra. Cimezve volt Szabó
Józsefnénak. A levél küldője

pedig- Szabó József, akit régen
halottnak hittek.

Az ügyet zavarossá teszi az
a körülmény, hogy két Szabó
József maradt távol és két
Szabó Józsefné várta itthon
vissza az urát. Eg-yik azóta
már férjhez is ment.

A két asszony most a leg~

nagyobb nyug-talansBg köze
pette várja az ujabb hiradást,
amelyből kitünne, hogy melyik
Szabó él?

A leánycserkészek
bucsuja.

Sirás~rivás apályaudvaron -

Ritka szép és nemes élve#
zet bell volt részünk most csü
törtökön.

A Mag-yar Nemzeti Szinház
leg-kiválóbb müvészei, akik az
ország-ot járják be az "eg-yke"
ellcni küzdelem propagálása
céljából, csütörtök este az
Erzsébet-lig-eti pavilIonban elő

1ídták "A g-yermek" cimü ő fel
vonásos szinmüvet.

Azt a disztingválí közönsé~

get, amely szinültig- megtö!tölte
a nagy termet, valóság'gal ex~

tázisba hozta az ország- leg~

jelesebb müvészeinek mesteri
já.téka, amely az életet, a való
ság-os élete! oly tökéletes hü#
séggel adta vissza, amely
szinte megdöbbentette a nézőt

és hallgatót.
A Magyar Nemzeti Szinház

müvészeinek Bakónak, Mihály
finak világot meg-járt dicsősé~

g-es hírük van s mi sem tehe~

tünk mást. mint a leg-nagyobb
elragadtatás hangján dicsérjük
az ő mesésen nag-yszerü,
élethü, feledhetlen alakitásaikat.

Akik ott voltak, soha el nem
feledhető emléket szereztek
mag·uknak.

A Nemzeti Szinház .
G'yomán.

Hétfőn eltávoztak körünkből

a budapesti leánycserkészek.
Ha valaki, ők elmondhatják,
hog'y nehéz szivvel vettek bu;
csut tőlünk; ámde mi is ugyan;
azt mondhatjuk.

Mult vasárnap még rendez;
tek bucsuzóul egy remekül si;
került tábortüzet, amelyben
ezernyi nép gyönyörködött,
azután hétfőn kezdődött a cso'
magolás. délután pedig kivo#
lllilás apályaudvarra.

Hogy mennyire a szivünkhöz
ezek a kedves lánykák a ve~

zető Barton Ilona tanárnővel

együtt, mi sem bizonyitja job;
ban, mint az a ritkán meg-nyil
vánuló ig-azi fájdalom, amely
mindenkit elfog-ott a távozás
hirére.

Az elutazás előtt, vasárnap
délután levonulía leány-cser
készcsapat a Strand fürdőre

vidáman fürödtek, fürdés után
Józsi bácsi gazdagon meg~

uzsonáztatta őket, mire ők az
uzsonna után énekszóval "ÉI;
jen Józsi bácsi" megköszönték
a hozzájok való szivességet.

Hétfőn aztán elérkezett a tá#
vozás ideje.

Sokan, nag-yon sokan kísér
ték ki a bucsuzé csapatot az
induló vonathoz, elhalmozták
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I s t e n ti s z t e l e t e ko A re-
formátus templomban jul. 0l-én
d. e. fél 9 órakor prédikál Har~

sányi Pá.l esperes. Az ág-ostai
cvangelikustemplomban vasár
nap délelőtt 9 órakor német
nyelvű Istentiszleletet tart Feiler
Ernőlelkész. A róm. kath. tem~

plombanreggel 9 órakor lsten...
tisztelet evangélium magyará
zattal, tartja Csernay Géza
plebános. d. u. 3órakor Iyíánia.

forgalmi adók törlése. Öl'''"
vendetes hirről ad számot bu
dapesti tudósitónk. Eszerint a
kormány a drágaság enyhité""
sc céljából legközelebb elfog·7

ja törölni az elsőrendü élelmi""
cikkek forgalmi adójá.t. A kor·
mánynak ezt a szándékát a f.
hó 27-iki drágaság elleni érte""
ke:z:1eten Varg-ha Imre pénzü'"
gyi államtilkár is bejelentette.

A gyomai polgári islwla ér
tesitője. Az elmult héten meg
jelent annak ismertetésére hely
szüke miatt jövő számunkban
térünk ki.

Olcsó kirándulás a Balaton
ra. A gyomai levente...egyesü"
let szept. hó 1-10-ike közt
társas kirándulást rendez a
Balatonra. Megálló hely B. Fü'"
red, onnan kirándulás Tihany
ba és Siófokra' A résztvevési
dij mesésen csekély, mind"
össze 19 pengő és nehány
fillér. Jelentkezni még mindig
lehet és bárki, csatlakozhatik a
már eddig is nagyszámu ked
ves kiránduló tásasághoz.

Egy fiatal tanitónő sikere.
Kiskunmajsai r. kath. polg-ári
L?ányjs~wla az elmult tanévben
kisegifő íanerőül alkalmazta a
gyomai születésü Akantisz Ir"
mái, aki ft helyeli állami po Ig.
iskolában, majd a debreceni ta"
nítónőképzőben végezte kítünő

eredménnyel ta nulmányaiL Hog-y
Akantisz Irma miként felelt meg
mint tanárnő, bizonyitja az idei
évzáró ünnepély, melyről töb"
bek között az odavaló sajtó a
következőket irja: ,,~/Iéllán gTa"
luiálhatunk és nyugodt lelkiis
merettel nyujthatjuk át a babér!
Ai<.antisz Irma tanárnőnek:'

Jóleső örömmel vesszük tudo
másul a mi vérünk szép sike""
rének elismerését.

A fővárosba utazó olvasó
inknak páratlan kedvezményt
nyujt a Keleti páJyaudvarral szem
ben levő, elsőrangu Park szállo
da, amennyiben a szobák árából
20 százalék, az éttermi árakból
pedig 10 százalék engedményt ad
a legutóbbi előfizetési nyugta fel
mutatása ellenében. Egyben fel
hivjuk a Park szállodá~ak lapunk
más helyén olvasható hirdetésére
szives figyelmét:

Sziilők figyelmébe. Polgári
fiu, leány és ellemi iskolai tan
könyvek változása miatt saját
érdekében cselekszik minden
szülő, ha gyermekének tan
könyvét már most előjegyez"

teti Vég'h Béla könyvkereske
dőnél. Csak igy biztosíthatja
tankönyv szükségletének ponp

tos és kellő időben való kie"
légitését, az általam rendelt
tankönyvekért felelősségetvál...
falok.

Ünnepelt főkántor. Meleg'
ünneplésben volt része Endrőd

község közszeretetben álló
főkántorának Ujházy Miklós'"
nak 64pik születés napja alkal
mával. Tisztelői, barátai és ta
nitványai közül sokan felkeres
ték és gratuláltak neki. Mi ma'
gunk is, noha megkésve bár,
csatlakozunk azokhoz, kik jóp

kivánataikkal felkeresték Ót.
Gazdasági teendők. E hét

munkái ugyanazok, mint az
egész hónapban. Külön figyel
jünk arra, hogy a gyümölcsö...
seinkben az érett gyümölcsöt
alkalmas időben, lehetőleg ko
rán reggel szedjük. A méhe p

sekben a rajzást szüntessiik
be. A baromfiak a meghántolt
tilrlón a rovarokat alkalmasan
irtják. Tegyünk a műtrágyával

többször kisérIetet, mert csak
igy tudja meg a gazda, hogy
nála melyik műtrágya és ab...
ból milyen mennyiség az,mely
a legnagyobb termést eredmé
nyezi.

Vitézi telkes református
lelkész. A kormányzó vitéz
Komáromi János tartalékos
honvédhadnagy, lovasberényi
református lelkésznek 15 kat.
hold vitézi kiket adomilllyozott.

Október l-ig felosztják a
Károlyi-hitbizományt. Pcstliy
Pál ig'azságügyminiszter szer'"
dán délelőtt 11 órakor bizalmas
ankétot hivott össze az igaz"
ságügyminisztériumba a Káro
Iyi-féle hitbizomány felosztása
tárgyában. Az igazságügymi"
niszterugyanis él napokban már
megkapta a hi/bizomány felér
té!<elésére vonatkozó jelentése"
ket. Az igaszág-ügyminisz/éri"
umban tartott él1ekezleten a
jogügyi igazgatóság képvisele
tében Horváth Dénes miniszte...
ri tanácsos vett részt és meg
jelentek a földmüvelésügyi mi...
nisztérium szakelőadói is. A
miniszteri megbeszélésen, bár
a felbecsülés teljes egészében
még nem történt meg, mégis
a birtok effektIv feiosztásáról
tárgyaltak és valószinüleg né"
hány napon belül eldől a Ká...
rolyi"'hitbizomány sorsa. Az
igazságügyminiszler elhatároz...
ta, \1ogy h;:gkésőbb októher
elsQjéig befejezik a hitbizo~

mány felosztását.

Kinek nem kell kereseti adót
fizetni? A kereseti adók ujabb
szabályozása s7erint a 20 pen
gőn aluli heti és 80 pengő

aluli havi fizelések után nem
kell fizetni kereseti adót. A
társulati adónál, ha 6000 pen~

gőt nem halad Iul az évi nye~

reség, akkor 5 százalék az
adó. A jövedelmi adónál 1000
pengő a minimum, mely után
nem kell fizetni adót. A ma:
gántisztviselők fizetése 0600
pengőig adómentes. Vagyon p

adót csak 25.000 pengőn fe ....
lüJi vagyonértékre vethetnek ki.

Olcsóbb lett az autóbusz.
Debreceni Endre autóbuszválp
laJata értesíti a közönséget,
hogy a viteldijat az endrődi

viszonylatban 80 fillérre, a gyo
mai viszonylatban 40 fillére
száIlilolta le.

IF Ö I d h a s z o n b é r I et
vasárnap dé1.e1őH fé! 11 órakor a

reform.ái:cs egyház pénztári hiva~

b1ában a Harsányi Pá1 esperes

1e1készi javacia1mában levő po'"

cosker-l: melleUi 9 kat. ho1ci pás

kumi és az ugyanoU levő kán

-tod javaáa1om.hoz -tartozó pás

kumi föicieknyi1vános árverésen

haszonbérbe adatnak.

Asszonyok rablótámadása.
Mezőberénybena vármegyei mun
káslakások egyikében lakó Káro
lyi jános és családja kiment a
határba aratási munkára. Csupán
legidősebb leánya, Judit, maradt
otthon. A szomszédasszonynak
feltűnt, hogya leányt délelőtt

nem látta; mivel a lakás belülről

volt bezárva, a többi szomszéd
segitségével erőszakkal hatolt be
a lezárt lakásba, A szobában a
szekrényból kihallatszó halk nyö
szörgésre lettek figyelmesek; fel
törték a bezárt szekrényt és ott
eszméletlenül megtalálták a leányt,
fojtogatás és ütlegelés nyomaival.
Amikor eszméletre téritették, el
mondta, hogy hajnalban, amint
szülei távozása után az elsötétitett
szobába lépett, egy alacsony zö
mök és egy magastermetű sovány
asszony rátámadott és fojtogatni,
majd féltéglával ütni-verni kezd
ték, azután belökték a szekrény
be, amelynek ajtaját rázárták. Itt
a kiállott izgalom és a levegőhi

ány miatt eszméletét vesztette. A
csendőri nyomozás megállapitot
ta, hogy a merényletet elkövető

asszonyok a lakásban talált ruha
nemüeket mind elrabolták, majd
a kerteken át elmenekültek.

Samarjai Lajos a MÁV. uj
elnöke. Mint a Távirati iroda

. jeJi?nti él minisz1ertanácó> a ke p

l'eskedelemügyi miniszter elő

terieszlésére Samarjai. Lajos
minisiteri tanácsos, államva
suH igazgató1 a Magyar királyi
Államvasutak igazgatóságil el~

nőkének kinevezte.

5. oldal.

r.-..._ ......reil!il..--.-.,

i Magántanfolyam i
i Budapest, VIII. Rákóci-ut 51. i
! Telefon: J. 323~99. !

i Olcsón és sikerrel készit elő i
i bármely középiskola tananyagá- i
I ból összevont magánvizsgára és I
i érettségire, valamint az egyetem i
i jogi és közigazgatási fakultásán I
R vizsgákra és kolloqumokra jegy': .,

izetekbőI vidékieketis. Felvesz i
! korlátolt számba családi felügyelet !
I alatt bennlakó növendékeket is. i
j Válaszbélyeg csatolandó. i
L...................-IIlIlIl.--._.J

Mükedvelői előadás. A gyo
mai iparos és kereskedő ifjak
önképzőköre aug. hó 6 és 7~

én nagyszabásu műkedvelői

előadást rendez. Szinre kerül
"Az obsitos" s a kiváló mü...
kedvelők legjava vesz részt.
A darabot Molnár Gyula szin
művész tanítja be s igy igen

élvezetes estére van kilátásunk.

Érdekes magyar találmány

a baromfitoH fehéritésére•.

Magyarországon óriási mennyi

ségü szines baromfifolI kerűl

szemétbe, mivel nem tudják

értékesiteni. Mest aztán egy

mágyar vegyész oly eljárást

fedezett fel, melynek segítsé....

gével a szines tollat, kémiai

uton igen olcsón fehérithefné

meg. E találmány révén tollki...

vítelünk jelentékenyen fog nÖ 6

vekedni.

FiImszinház.
Gyomán:

AZ Apolló ftlmszinház julius
hó 01"én Vasárnap két pom~
pás slágerfiImet mutat be, ame..
Iyek mindegyike külön-külön
is a szenzáció erejével fog
hatni. Az "Árnyak a villában"
cimü 7 felvonásos filmdarab
egy titokzatos éjjeli kaland
rendkivül izgalmas történetét
veszi a vászonra, Rod la Roc...
que...al él főszerepben. A mü'
sor másik részét az "Add
vissza a kombinémat" cimü
ugyancsak 7 felvonásos vigjá
ték tölti be, amelynek tŐrté.ne~

te a cimben emlitett nagyon is
intim ruhadarab körül forog,
és az önként adódó helyzetp

komikum erejével hat minden
jelenete, amelyek mindvégig
állandó nevetésben tartják él

publikumot. A főszerepet él

ren'dkivül bájos Mary Prevost
alakítja rendkivüli hatással.
Előadások fél 5, fél 7 és fél

9 órakor.
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magánkézből e l él cl ó.
KedvezŐ fizetés! felté
teJel{.Cim: Dane Dezső
Lipót-körut 2. száIil

BUDAPeST.

Ka.szinó

itaimérésének vezetését aug. hó l-étől átveszem,
~\iíünő italok és pontos kiszolg-álá.s r

Szives pártfogást kér

Kováf:~ Antal..

alsórészi
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Van szel'encséil1 a n. é, közönséget értesiteni,
hogy az

Kató La]os gyomai 1927 sz. alatti
lakos Kö:cösladányi határb,w, zs6ija
major és nagyperjés szomszédságában
a müut mellett fekvő 70. m. holdiöld
jét épületekkel 3 évre haszonbérbe
adja.

Özv. Na.gV A LA§idóné és
örököseinek az Endrődi határban levő

43 hold földje hosszabb időre haszon
bérbekiadó vagy örök áron eladó.
Érdeklődni lehet. Gyomán Deák Ferencz
utca 469 sz.

A békéscsabai világhir!.! Bohn
féle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Gr;;;sz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható. Ugyanott
kapható 18 százalékos szuperfoszfát
mütrágya is minden mennyiségben 6
havi hitelre.

l3utorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlított székek állandóan
raktá1'O!1 vannak Vatay Gábo!" motor
erőre berendezett asztalos ipartclcpén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épületas2talos munkák
jutányos áron 1"egrendeUheíéík.

Bohus János tiiziIa kereskedése
Gyoma, Deák Ferenc utca 1427. szám
alatt van, hol a legolcsóbb napi áron
kapható száraz, bükk, hasáb, vágott,
apritott tüzifa házhoz szállitva is. Ugyan
ott van Bacher Nlalicl1er cég bizományi
Gépraktára amelyre teljes bizalom
mal feI:livom a nagyérdem ü közönség
b. figyelmét, az összes mezőgazdasági

gépeinket és ezen évben készűlt ujdon
sági gépeket ugymint : 3-4 vasu tarló
hántó ekék, 2 vasu 70 kg. egy vasu
keretes 50 kg sulyu, 26 kg egyes eke
gerendejre tehető kétvasu eketest, 13
soros vetőgép és a jelenkor legujabb
rendszerü könnyü suJyu uj arató gép.
Összes gazdasági gépek jó alkatrészek
kel mindenrendü acél eke vasak. Jac
ton aratógép alkatrészek. Prima fehér
amerikai manilla zsíneg raktáron.
Ugyancsak a Lardoline összes gépola
jok gyári áron megrendelhetők. Gőz

motor, autó, traktor, henger és csap
ágykenő olajok, gépzsirok a lego!csób
tól a magas finomságukig, Kartelen
kivül a legolcsóbb napi áron. Hordó
vételnél 10 százalék engedménnyel. Ez
mintának megfelelően szállíttatik, és
egy igás meg egy könnyü lókocsi meg
javitva, befestve eladó.

Egy ügyes fiu tanulónak fölvétetik
Lach Fülöp borbélyüzletében.

urnak
urn6nek

mint a
GYOMAi UJSÁG

olvasójának.

~~

PUBLIKACIÓ.

SzerkcsztGségnél beé\cJandó.

UTALVÁNY-SZELVÉNY

18 százalékos szuperfoszfát mütrá
gya juta zsákokban, mázsánként és
waggononként, hat hónapig terjedhető

kedvező fizetési feltételek mellett kap
ható Wagner Iv!árton fiainál Gyomán
telefon 22.

Csép!ögéJ) tulajdonosok figyel~

mébe: Porosz darabos szén, tatai
darabos szén, és tatai 5 ldlós tégla
brikett, valamint retorta faszén már
most megrendelllető. A cséplés alatt
ezen szenekból nagy raktár. Aji:Ínla~

tos lesz szükségletét már most beje~

lenteni. WagDer Márton Fid»
fakereskedóknél Gyoma, Telcf()n 22.

Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet
részére egy ellenőr - lehet nős is 
felvétetik, ki a tejcsamokban egyutbl
segédkezik is. - javadalmazás: egy
évre 24 mázsa buza. jelentkezni lehet,
Kovács jános trafikjában.

Eladó 2 fertály örökös nyilasi ha
tárdű1ői föld. Ertekezni lehet Cs. Sza
bó Gábornál 42 szám alatt.

Ojtás L esetben aug. hó IS-én IL a
aug. hó 25-én, III. szept. hó 5-én lesz
foganatositva a községi bikaháznál a
biztosító szöv. által. Oltásra kerülő

jószágak darab száma bejelentendő.

Biztositási dijak folyó évről legkésőbb

aug. hó IS-ig befizetendők lesznek a
pénztárnál 1183 szám alatt.
Nádtető javitáshoz jó hozatott

nádat, legolcsóbban a Tiszavidéki
malommal szemben lehet beszerezni.

Braun Lajosnak 3 darab hat hó
napos süldője van eladó. Értekezni
Petőfi ut 804.
Főldhaszonbér Karakas Gyulának

az endrődi határban 206 magyarhold
földje több évre haszonbérbe kiadó.

Debreczeni Endre gazdaságában
Gyornán, 3 drb. 3 és fél éves csikó, egy
Hoffer-féle 4 éves cséplőgarnitura, egy
15 soros Khüne-féle vetőgép, bor, nád,
sárba való törek van eladó.

Ne§ze senll:IDi ......

Adrágasági ankétot
Többször eihalasztják,
Am az árdrágítók a drágitást
Nagy vigar folytatják! . . ",

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizeta "Gyomai UjSéÍgTll"
mert lapunk havonta kisorsoi
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VllI,. Ba;
ross IéI' 10 (a Keietipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrendLi szobát. A másü~

dik sorsolást aug. hó 7;én fog'§
juk megejteni és eredményét
lapunk aug. 14-iki számában
tesszük közzé. Vágja ki
az alanti "Utalv6.ny;szelvényl"

. és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőjénél.

- - - Itt leváqandó: - - -

i: *

** ;,

*'I: *

port.

'"Gy.S.C. - Endrődi diákok 4-O.
A Gyomai Sport Clubnak

egy combináJt csapata elmult
vasárnap az endrődi diákokat
kereste fel otthonukban és. re...
mek játék után Elek 3 és Zöld
góljaival 4-O arányhan győz.

A c'3apat legjobb emberei Fe ...
kete és Elek volt, ki három
góljával bebizonyitotta, hogy
kevés tréningje ellenére is
egyike legjobb csatárainknak.

Aztnlondják ...

Gyomai Levente - Bcsabai
Levente 4·-1 (2-O)

Gyoma, Biró: Bertólhy.
Kevés számu, de lelkes KÖ~

zönség előit játszatla le a
g'vornai Levente football csapat
közel harmadik mérkőzését,

melyet változatos küzdelem
után meg is nyert.

Az első félidő hullámzó
mezőnyjátékkal indul s a gyo~

mai Leventék közvetlen védel~

me sokat ront, de az ellenfél
nem tlídja a helyzC'teket kihasz
nálni. Az első percekbeni ide~

gesség· elmultával agyomaiak
is többször felnyomulnak;
mig végre a 20;ik percben
egy kornert érnek el melyből

Oláh ll. g'óll fejel. A honi csa
pat tovább 16.rnad s a 30~ik

percben ujabb góllal terhelik
meg a csabai kaput ~J\egyeri

révén.
A ll. félidő is agyomaiak

támadásával indul s a csalár~

sor ve'lzelyes helyzeteket te~

remt a jól védett csabai kapu
előtt, de a két összekötő na;
gyon lassu. A 15. percben Bi§
ró szépen megszökik és re;
mek beadását Szőke habozás
nélkül továbbitji'l a hálóba. A
25. percben Megyeri faképnél
hagyja az ellenfél védelmét es
öt méterről a kapus mellett
helyezett gólt lő.

Ezután a csabai csapat át§
veszi a támadás irányítását és
a 38. percben kornerrő! gólt
fejel.

Azt mondják: beszélni ezüst,
hallgui!1i arany . ...

Szeretném tudni, mennyi aranyat
gyüjthet össze egy hal? ...

Tüdt>.e Bé.ni.
~

~"'-a'GP'''':"""""~~~''''!''....'',,,,n~~~,'~

Az mondják,. "Minden órának
leszakaszd virágát f"

De mit csinálj az olyan órával,
amelyik nem virágzik?.

Azt mondják, hogy többet ér ma
egy veréb, mint holnap egy ÚlZOk.

Tévedés. Többet ér ma egy tazok,
mint holnap egy veréb.

~6~o~Id~al:... n ....__• "m__;;:G~y.:;;;O:~!1::.-A~I....:.U~J:.:::S;,;"Á;.;:G;:,.,· 19_2_7·---:-j!:1~..2.L

lévay lajos kistell1ploll1 uti háza
másvállalat miatt minden elfogadhat~

árért azonnali beköltözésre is kedvezo
feltételek ITI ellett sürgősen eladó.

Száraz bükhasáb, fűrészelt és ha
sogatott tüziía és mész a legolcsóbb
napiárban, ugy kicsinyben mint nagy
ban csak Lévay Lajos Horthy Miklós
uti üzletében szerezhető be.

Ernyöket szakszerüen javitok és
alakitok. Mindenféle esztergályos mun
kát függönytartó t, fali és álló fogasi,
valamint kugli-bábut és golyót minden
kinél olcsébban készitek és nagy vá
lasztékban raktáron tartok. Schramm
József esztergályos Gyoma, Petőfi ll.

767 sz. Ozeme géperőre berendezve.

A békéscsabai SUK téglagyár év
tizedek óta ismert kitünő minőségű

hornyolt tető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner JIilárton fiainál, End
rődön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.
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Ba4C8Y é8 Tá.r8ai Bankhaza GyolDa.
Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesUlettel Békéscsabán.

GIRÓSZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLIRINGSZÁMLA 37.170. SZÁM

TELEFóNSZÁM 21. SüROÖNYCIM: BÁCSYBANK
$:

Bank osztálya:
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,
bármely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás mellett elfogad.

Foglalkozik a bankpüzlet összes ágaival!

G a b o n· a o s z t á I Y a :
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ARON MINDENFÉLE MEZŐGAZDA

sAGI TERMÉNYT. BERAKTAROzAsRA vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktározott terményt bármikor I e 9 m a g a s a b b n a p i á r o n
számolja el, - akár részletekben is, lisztre becseréli, természetben kiadja.
Szükég esetén előnyös feltételek mellett bármely összegü előlegkölcsönt folyósit.

S ert é s Ó l,
teljesen jókarban lévő eladó.

Gyomán, 840· házszám alatt.

lill

Ugyes fiu
tanulónak

Gó házból való)

fervétetik

Podoni Mihály
borbély üzletében

Gyoma, Horthy-ut 898.

Gyoma és Vidéke
TEJSZÖVETKEZET ELADÁSI

- ... ÁRAI' -... .. .

t liter édes tej 26 fillér.
t • lefölözött tej tagoknélk 4 •

nem télgoknélk 4 •
t • iró tagoknak 4 •

nem lagokrlélk 4 •
t • savó 1 •
t klgr.turó 40 •
t • teavaj 6 P.

Szerkesztésért és kiadásért
felel3s.

WAGNER MARTOI'l

Lapkiadó.

"H U N G A R I A"
kőnyvnyoJD.dai JD.üintézet.

Van szerencsém a nagyérdemü közönséget
. értesiteni, hogy néha Koczih~ András

fényképészeti műtermét

átvettem és azt a mai kor igényeinek meg-
felelően uj gépekkel stb. felszereltem.

Múíermem állandóan nyitva van
s a nap bármely szakában rendelkezésre áll.

A legmodernebb képet készitem a legszebb
kivitelben. - Gyors és pontos kiszolgálás!

nagyközönség szives támogatását.
Kiváló tisztelettel:

LITTMANN ADOLF
képesitett fényképész.

A liget Dl.elletti

Csolnaktelep
eladó.

Ertekezni lehet BO
GAR GÉZA hentes
nél Kossuth Lajos
u. 699. szám alatt.

11111111, ••• 111.,11111111111111111,.,1, ••• ,11111111111X""III"III'I'I"I'I

A gazdaközönség kisérje figyelemmel az .,.,AUSTIN"""traktor előretörését és terjedését.
Elsőrendü érdeke minden gazdának, hogy a mai sulyos viszonyok között alaposan meggon-

/ dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. - Ne üljön fel a hangzatos reklámoknak, győződjön meg
személyesen arról, hogy jobb telje§itJ:D.ényü,olc§óbb üzeJ:D.ü traktort a kiváló
ANOOL-gyártmányu ~AUSTINiP""traktornál nem vehet. - Az ~AUSTINii....traktor
legnagyobb előnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is tökélete§ J:D.unkát végez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett - 2-.} évi részletre - vásárolható.
Forduljon részletes felvilágositásért bizalommal a kerületi képviselethez - Juhás% PM
gépészmérnök és T ár§a céghez Turkeve. - Ezen cég díjmentesen küld ki szakembert
a talaj megvizsgálására, próbaszántás végzésére és a gépnek müködésben való bemutatására.

Mosott rongyott állandóan vesz a "~ lj n g á r i aH könyvnyomda.
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ÉS

T. C.

~~~ T E R M É N Y K E R ES K,E D É s E G Y OM A, E N D R Ő D -

Köszönetet mondva az elmult években belénk helyezett bizalmáért, az uj termés elhelyezé
sénél és értékesitésénél ujból felhivjuk becses fígyelmét cégünkre.

A T. C. kényeImét kívántuk szolgálni az által, hogy él vasutállomás mellett egy uj magtárt épitet
tünk és odahelyeztük irodánkat is, valamint Endrőd községben egy fióktelepet létesitettünk.-

Cégünk összeköttetései révén mindenkor a legmagasabb napi áron vesz mindenféle gabonát
és ter;ményt, ugymint

BuzAT, ARPÁT, TENGERIT, LUCERNAMAGOT ÉS l\~iNDENFÉLE

OLAJOSMA6VAKAT STB.
A) csépléshezzsákot bocsátun~ becses rendelkezésére.
Beraktározá.st elfogadunk teljesen díjmentesen, tetszés szerinti mennyiségben és elszámolá.sra

akár napi áron, akár felőrölve, vagy lisztre becserélve. Ezáltal mentesitjük a közönséget a több=
szöri fuvarozásíól, a sulyveszteségtől, a rossz utakon való szállifástól és biztositjuk, hogya be
raktározott terményt is mindig a legmagasabb napi áron számoljuk el és fizetjük ki.

A beraktározott buzát bármelyik malmunkban öriésre rendelkezésére bocsájtj uk,
. vagy a Jeggpndosabban Hsztre, korpára becseréljiU<.

. Az évtizedek óta fennálló közismert tevékenységünk és eddigi kelIemesösszeköttetésilnk
teljesbiialrnat nyujthat nagybecsü megbizatásaira, mely bizalom megőrzését és megtartásc'it ezután
is első kötelességünknek fogjuk tartani. - Gyoma, 1927.' évi junius hó.

l{ i v á l ó t i s z te l e t t e l

i vA N y I A LA D Á R É S IS T V A N
Gyoma, Endrőd.

8.. oldal

Atveszürik beraktáfozásra bárfnilyen kis me~myiséget, hogy ezáltal "fölösleges cipekedéstöl kiméljük meg, a rossz utak idején.

•• .\•..,e M i_€:_l_ó_' o.1 -
• IvA N y l ALADÁR

20-40
2-05

14-04
19-20

17-20 gy_
20-14 gy_
16-52 gy_
19-45 gy.

16.14gy.
16'50 gy.
20'15 gy.
20-51 gy.

trnuti m

VILLAMOS I
berendezések

szerelése,
kerékpárok,
varrógépek

eladása-Tiz pengös
.- havi r é ~ zI etfiz e t é s e k :mellett.

I
Uj berendezés szereiésné! uj házaknál még -

· külön árengedmény.

~ Felhivom a kerékpározók szives figyeimét arra, hogy

I a régebbi gépeimet eladtam és csakis a leg!{ényesebb
· igényeket is kielégitő abszolut rázás nélküli duplaru-

I gós nyereggel és gummispedál1al ellátott kerékpáro
· kat kölcsönzök. Este lámpát adok. Teljes tisztelettel:

13'06. . . DOMOKOS ALBERT
14-13 L
2-15 :'. . Vi..l1anyszerelő és· műszerész.
3'18 '. Tan.uló fiut felveszek.

· .' .1 . .t.' 1_' . '. . . I.' t_'. . . .' .1 I. . . . _ .A ,;gy" betűvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

Grand 'Hotel park nágyszá.nöda
VIII. Barosíér10. BUDA.PEST. Telt:}. 530-82,330-83.
'A főváros legnagyobb, legkényelmesebb szá1todáinak egyike

OO'szobával a Keleti pályaudvar érkezési oldalával sZembel1.
özpontigőzfűtés, állandó meleg és hideg viz:szolgá.ltatás.
zobák 3 pengőíő\ feljebb_ - Kitünő konyha_ - Fajborok_ D

-Családi kávéház, elsőrangu cigányzenével, nyári íerasz= U
szal. Különtermek. I

6pestről indul
Gyomára érk_
Gyomáról indul
Bpestre

1927. május hó 15-étől.
BUDAPEST-GYOMA.

6-25 , 9-45 gy_ 13'35
11'12 12'42 gy_ 19.14
O-32 5-34 8-57 gy_
5' -- 11-10 li-50 gy.
GYOMA c.... utKÉSCSABA

Bcsi1báról indul 23"15 4-30 8-13 gy..
Oyomára érk. 0-17 5'31 8-55 gy_
OyoméÍróJ indul 11'22 6-46 12'43 gy. 19-24
Bcsabá.ra érk. 12'187'39 13-21 gy_20'24

szuperfoszfát műtrágyajuta zsákokban,
mázsánként és waggononként, 6 (hat)
hónapig terjedhető kedvező fizetési
feltéteiek mellett kapható WAGNER·
MARTON FIAH\IA.l- Gyomán. Telefon 22.
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becsületesen, igaz lélekkel,
mert szomoru lesz a.nnak
az aratás, aki gazzal és
dudvával engedte felverni
lelke talaját.

házi körmenet a budai Vár
kiszabott utjain, százezrek je
lenlétében. Ezen a körmenet'
ben legnagyobb fényével vesz
majd részt a katholik us fő

papság, Ott lesznek az ország
nagyjai, a kormány, a főváros

és a vidéki törvényhatóságok
diszküldöttségei. Megkapó lát",.
ványosságalesz ennek a kör""\
menetnek él népviseletekben
felvonuló vidékiek festői cso...
portja, továbbá egy külön tör...
ténelmi menet, amely a régi
Szent István napi körmenetek
emlékét eleveniti fel megkapó
látványosságokban. Ugyan".
ezen a napon folynak le az
eseményszeriinek igérkező at
letikai versenyek és mérkőzé ...
sek, amelyek alapján fogják
odaitéIni a Szent István díjat.

Augusztus 21-ének szinpom,
pás eseménye lesz a nemzeti
lovasiinnep (CZlrossef) meg""
rendezése a Margitszigeten. A
vidéki és külföldi vendégek
szórakoztatására nagy Cllőké""

születek történnek. Népies szi...
neivel és hangulatával meg~

kapó lesz a Szent István nap
délutánjáCn rendezendő mulat;
ságok sorozata. Városszerte
több helyen rendeznek nép".
ünnepeket, népies látványos ~

ságokaf a vidékiek szórakoz
tatására. Hatalmas tüzijáték,
valamint diszes hajófelvonulás
a kivilág'Uott Dunán fog'ja le
zárni augusztus 20~ának esti
programmját. Ugyancsak au'
gusztus 20-án lesz a hagyo""
mányos lóverseny. A főváros

szinházai is versenyre kelnek,
hogy ezeket a napokat ünnepi
elóadásokkal tennék emléke
zetessé. Valamennyi napon
nyitva lesznek a muieumok,
keptárak és más látnivalók,
részint ingyen, részint kedvez
ményes beléptidijjaI. A fóváros
összes kereskedői azt is elha...
fározták, hogy ezeken a na...
pokon minden vevőnek, aki
náluk vásárol árengedményt

. fognak adni.

A iap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N GA R I A" könyvnyom da
eimére kllldendö.

Nag'yelőkészületek folynak Budapesten
a Szent István-hétre.

Budapest Székesfőváros Ide
genforgalmi Hivatala most hajtja
végre mind azokat a terveket,
amikkel a Szent István hét
nagybi70ttsága az idei nemzeti
ünnep még a tavalyinál is
gazdagabbá fogj ö. . tenni. Az
ünnepségek végleges prog
rammjából nagy arányokban
és megkapó vonásokkal emel
kedik ki az idei nemze!i;ün
nep, amely még a tavalyinál
is szebb, gazdagabb, tanulsá
gosabb és szárakoztatóhb
lesz.

Az ünnepi hét első napján,
augusztus 18~án nyilik meg az
Országos Vasipari Kiállitás
Horthy Miklós kormányzó és

Jószef főherceg fővédnökségé=

vel. Ugyanakkor nyitják meg
a mezőgazdasági gépek és
anyagok kiállitását, amik a
többtermelés célját szolgálják.
A Nemzetközi Reklámkiállitás
és RádiókiáIIitás, valamint a
fóvárosi kirakatverseny lesznek
még az első nap eseményei,
amelyek bizonyára szintén
sokoldalu . érdeklődést köt",.
nek le,

A Szent István hét második
napjának érdekes eseménye
tesz az Országos Kirakodó
Nagyvásár, amely felidézi a

. hires Pesti Vásárok emlékéj,
s szines elevenségével kap'
csolia össze e vásárok han
gulatát cl modern világváros
mai életével. Ennek a napnak
különböző szakaiban város=
szerte magyar zenei bemuta""
tók lesznek, amelyek a népies
és a klasszikus magyar zenét
egyaránt kuJtusszá fogják tenni.
Ugyancsak gondoskodás tör
ténik a bájos, szép és lelkes
magyar táncok kulíiválásáról
is, amiken a közönség össze...
hasonlitást tehet CI régi rit",.
musérzék szépségére és ked,
vességére nézve.

Augusztus 20-án, mint száD
zadok óta minden évben, fo
lyik le a hagyományos' egy-

*
Vessünk jó magot gyer~

mekeink lelkébe. "Ki mint
vet, ugy arat." A gyermeké
cl jövő. A haza jövője is,
a mi jövőnk is. Az elha~

nyagol1 földet felveri a gaz,
a meg nem munkált talajon
csak bojtorján terem; az
elhanyagolt gyermek go~

nosz és háládatlan marad
és nem lesz szivében semmi
szeretet szülei iránt.

Jön az uj iskolai év.
Küldjük gyermekeinket sze
retettel, örömmel az isko~

lákba, mert az ott elvetett
tiszta magok bő termést
adnak a szülök öreg ko~

rára.

msx

Évtizedek hosszu során I tárába. Minden napunkat
át vetette az Ember a rossz ugy éljük, mintha az volna
magot. Vetette a magyar utolsó napunk. Jó, tiszta ma=
sa)'át meacyondolatlansáaá= gokat vessünk életünk ter'"

<:7<:7 b

ban a konkolyt hazája föld= mőföldjébe, munkálkodjunk
jébe. Vetették ellenségeink ~~~~"'""""'''''''''' ''''''!'''!!~~ ~ '''!!''

a rágalom, a propaganda
mérges magvait ellenünk
a világ szivébe. És jött az
aratás! Kévesz~mrahullott
az élet a kegyetlen kaszás
léptei nyomán, könnyeket
pergetett a legTémesebb
cséplőgép s gyászt és bá;
narot takaritottunk be csü
reinkbe.

Vajha jobb magok veté;
sén munkálkodnánk ezután.
Hogy lenne bőségesaratása
verejtéke:::; fáradozásunk",.
nak. Ki kelldobálrftminc
den konkolyt a nemzet
életéből, tiszta, mosott buza
kerüljön a lelkekbe, dol""
gozzunk keményen, elszánt
akarattal, - mert, ugy-e
milyen édes a gazdag ara",.
tás gyönyörLisége..

És gondoljunk a legvégső

nagy aratásra. Amikor
majd bennünket takaritanak

,be az örökkévalóság mag~

"I pengő 80 fillér
3 pengő 40 fillér
6 pengő.

Előfizetési árak:
~"""""""""""",",!''''''_'''''_''''''''~_'''''...,__~_~.~""""""__""'''''''''''''''~~!''!'''''!~~''''''''!''~''!!'''''''''''''''''''''''''''''''''==~'",.""""" ......................"",_"",m",,,,",!~' ~__~~""""'_"""_""'~'_""""""""""'"'''''''''!'''''''''!'''''''''!!!!!!''!!!'!I~_'''''''",,!!!!!,!!!_

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o m a, Petöfi~i:ér 2.

lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Negyedévre 
Fél éVH"e
Egészevre -

*>fo :;.

Jó ilyenkor másforma
aratásokra is godolni.

Aratás. I
I-!ull a verejték a nap per~

zselő hevében, rakott sze~

kerek imbolyognak az utak
mentén, gyülnek az aszta;
gok él szérükön s pereg a
zsákokba lsten leggyünyö~

rübb adománya: az acélos,
piros buza. A megelégedés
llyug'alma ömlik el gazdá~

ink barna arcán, mert mun;
kájuk gyümölcsét megadta
a minden áldások lmtfeje.
Mennyi aggodalmat, meny""
nyi gondot' szüntet meg a
cséplőgép barátságos duru""
zsolása, mennyi szenvedés
re szolgál balzsamul a be~

takaritott mag: csak az
1udjatgazc1n megmOndani,
aki már két éven át nyögte
a gyenge aratás keserü
következményeit.

Milyen jó is arra gon;
dolni, hogya közelg'ő tél
folyamán van mihez nyulni.
Lesz ruha, tüzelő, élelmi=
szer, fogy az adósság s
nem keli álmatlan éjeken
remegő szivvel tusakodni
az élet folytatásán. Milyen
jó hálákat adni az adomá""
nyért s elmondani: vetettem
gondosan, munkálkodtam
szorgalmasan, megáldottad
Uram fáradozásomat s
mattam szépen becsületes
munkám jutalmaként.

Vajha a buza áldott per;
metező hullásában nem
feledkeznénk meg azokról
sem, akiknek nem volt
aratásuk Vajha az Isten
gazdag áldása nyomán ke
vesebb lenne a könny, a
szomoruság, a nyomor
mindenütt s jutna kenyér
azoknak asztalára, akik
nem vethették kaszájukat
buzatáblá!. aranyló meze~

jébe.

I.
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Megalakult a magyar revizi6s liga.

Az ipari hitelek.

A polgári I
iskola értesitője

Előttünk fekszik a gyomai
. állami polgári fiu és leányis·
koJa értesitóje az 1926-27 is
kolai évről. Egy nagy gonddal
és majclnem minden sorában
hazafias érzéstől izzó mű,

amelyben Vargha Gyula igaz·
gató beszámol az elmult is....
kolai év eredményéről és be....
vezeti a következő tanévet.

Ez a 36 oldalas füzet magas
nivójával a népnevelés iránti
érdeklődők részére ugy kuHu....
ráIis szempontból, mint első·

rangu stiluskészségerévén is
valóságos irodalmi csemegét
jelent.

A bevezetésben az igazgató
üdvözli az uj polgári iskolai
törvényt, amely világosan ki....
jelöli az irányt azok számára,
akik nem óhajtanak az egye....
temre menni, de a népiskolai
müveltségen felül a gyakorlati
éjet számára szükséges kö....
zépfoku müveltséget kivánják
megszerezni.

Sajnálattal állapitja meg,hogy
a fiu és leányiskola még min·
dig szűk négy teremben van
elhelyezve, tornaterem és szer....
tárak nélkül, de ugyonakkor
örömmel jelzi, hogy komoly
kilátás van Gyoma és Endrőd

közt egy modern uj polgári
iskola felépítesére.

Beszámol a sürün tartott szü
lői értekezlelekről, a tanárok
intenziv társadalmi müködésé-
ről, a gyakran rendezeti tanul....
mányi kirándulásokról és kul....
tur.előadásokról, továbbá az
ifjusági "Erkel" önképzőkör

"Zrinyi Ilona" önképzőkör, a
magyar ifjusági Vöröskereszt,
cserkészcsapat "Lehel" sport
kör és a "Rozgonyi Cecilia"
sportkör müködéséről.

Az iskolai ünnnpéJyek mél
talásánál köszönetet mond
Kovács Lajos főpostamesternek,

az Uri·Ka.szinó elnökének és
Fábián Bélának, akik valóban
páratlan szivességgel bocsá
tot/ák rendelkezésre a szük
séges termeket.

Megtudjuk a füzetből, hogy
az elmult tanévben a polgári
fiu iskolának 77 rendes és 16
magántanulója, a leányiskolá.
nak 64 rendes és 3 magán~

tanulója volt.
Végül tájékoztatót nyujt az

1927-28 iskolai évre, jelezve
a fizetendő dijakat és közli a
beszerzendő tankönyvek jegy....
zékét.

Aki ezt az értesitőt kellő fi·
-gyelemmel végig olva:::,sa, nyu·
godt öntudattal és belső meg·
elégedéssel konstatálhat ja, hogy
a jövendő reménységének, az
ifjuság-nak nevelése és képesi.
tese a gyomai polgári iskola
tanerőinek kezében az ideális
magaslaton van.

Herczeg ferencnek a magyar
termelő társadalomhoz intézett
felhivására gróf Almdsy Imre.
mint az ország legnagyobb
érdekképviseleti szervezetének
elnöke. értekezletre hivta a
mezőgazdasági gyáripari, ipari
és kenEskedelmi érdekeltsegi
testületek vezetőit. Az Orszá
gos Mezőgazdasági Kamdra
tanácstermében megtarlott ér·
tekezleten mint társelnökök
gróf Almásy Imre es Herczeg
ferenc felsőházi tag szerepel...
lek. Herczeg ferenc röviden
vázolta az akció célját. Az ak...
ció célja és eszközei feltétle...

Ez a kérdés állandóan fel
szinen tartott probléma.

Az iparosok keresve keresik
a vál1alkózást, hogy üzemükbe
életet vigyenek és munkára
áhitozó embereket foglalkoz
tassanak.

De az iparosság minden jó
szándékát meggátolja él tőke ....
hiány. A legkis-ebb vállalkozás
is olyan befektetést igényel,
mely felett egy kisiparos nem
rendelkezik.

Valamilyen forrást kell meg
nyitni, ahonnan a szükséges
tőkét könnyedén előteremtheti

a kölcsönre szoruló kisiparos.
Olcsókölcsönn.el kell hozzá
segíteni. hogy nagyszerü tudá
sát és kítünő szakértelmét a

Temettünk ...
Ennek a hónapnak első nap

ján temettünk. Egy nagyon de~

rék, szép reményekre jogosult
fiatal élet elmulását siratluk.

Lukács Aladár banktisztvise...
lót kisértük utolsó utjára,
amelyhez hosszu, panaszlaIan
és éppen ezért igen fájdalmas
betegség után készült.

Az a poétikusan szép, tar...
talmas beszéd, amelyben Cser
nay plébános el bucsuztatta a
korán pihenni térót, magában
foglalta nemcsak a gyászoló
özvegy, jóbarátok mélyen iltér
zett fájdalmát, de tolmácsa volt
az egész község igaz őszinte

részvétének._
Az elhunytban Faragó Eszti,

a községháza ritka népszerü...

ségü hivatalnoknője férjét gyá·

szolja s ha a nagy szomoru....

ságot nem is lehet máról·hol·

napra eltüntetni, de enyhitse a

fájdalmat az a megcáfolhatat.

lan tudat és tény, hogy Faragó

Eszter bánatában sokan, igen

sokan igazál:l őszintén osz....

toznak.

nül és kizárólag békések. A
Ligának egyetlen feladata.
hogy Rothermere lordnak a
magyar részről szükséges tá....
mogatást megadja s hogy él

nemes lord a maga akciójá'
ban érezze, hogy- a magyar
társadalom melletle áll. Az
ugynevezett Rothermere-vonal
nem magyar javaslat, nem is
magyar kezdeményezés. A
magyar nemzet nem adja fel
jogM a teljes területi integri-

. tásnak. De teljes odaadással
és komolysággal kell támo·
gatnia Rothermere lord béke...
mentő akcióját.

•

termelés javára fordíthassa és
ezzel az általános jólét egyik
egészséges tényezője lehessen.

Illetékes helyen nem késhet
sokáig az ipari hitelek, külö....
nösen a kisiparj hitelek kérdé
sének megoldása, mert a ma
még önálló iparos nemsokára
besorakozhat azok közé, akik
épen üzemében várják a mun
kaalkalom lehetőségé1. A ban
kok kölcsöne ma már lénye....
gesen olcsóbb, de még mindig
nem szolgálhatja kifejezetten
egy osztály sorsának jobbra...
forrlulását, mert mc:guk a kis...
bankok sem fbrdithatnak egy
cél szolgálatába nagyobb tő

két. Ehhez az állam segitő ke...
ze kell l

Póhalom

gazdát cserélt.
- Az uradalom parceJJázása -

A gyomai határban levő

2165. kat. hold kíterjedésü pó

halmi uradaimat jelenlegi tu...

fajdon0sa, báró Huszár László~

né eladta él budapesti Altruista

banknak.

A vételár, - mint értesülünk,

-körülbelül huszonöt milliárd.

Az Altruista bank. amely ki

zárólag nagyobb hir/okok fel ...

parcellázására alakult, Póhal·

mot is kisebbparcellákra fog-

ia ·felaprózni és azokat agyo....

mai és endrődi gazdák részé....

re kivánja átengedni.

Az uradalom filparcellázása

rendkivül nagyjelentőségü az

egész környék . lakosságára

nézve, mert ezáltal mód nyilik

sok gazdálkodónak arra, hogy

hosszabb - 35-40 évi - tör

Iesztéssel birtokot' szerezzen

magának.

1000.000 pengő.

Az év elején örvendetes
javulás állott be a pénzvi ...

.szonyok terén, majd julius
hó óta sajr 7s, ismét bizo...
nyos feszüH::,ég támadt. A
Német és Osztrák Nemzeti
Bankok egymásután emel·
ték hivatalos bank...kamat...
lábukat, él pénzemek nálunk
is nemcsak drágulása, de
a szűke is mindinkább érez
hetővé válik. Az itt emli#
tett körülmények dacára
- mint értesülünk - az
agilis Bácsy és Társai
Bankháznak sikerült a vele
szoros összeköttetésben ál
ló budapesti nagy banknál
1.000.000 pengő.,

azaz 12 és fél nilli~

Ard korona uj hitel
összeget biztositani ügyfe...
lei részére. Hogy milyen
fontos tényez Gyoma és
környéke k ö z g a z d a s á gi
szempontjából, ahoz nem
kell kommentár.

Az illuzió.
A jászolnál a vén igás lovat
Faggatja hetyke kis csikó:
"No most már tudnék mindent

[öregem,
Csak azt az egyet mondd meg

[még nekem:
Mi is az az illuzió?"

"Illuzió, illuzió"
Dörmög a vén, a vaksi ló,
Miközben hozzák a zaboL
És halk nyerités
És jarklegyin'tés
jelzi, hogy ez jó állapot.

Szól most a vén, II vaksi ló:
"Tudod-e mi ez?"
"Tudom, az abrak l"
"Nohátjegyezd megjól magadnak:
A többi mind - illuzió l" ...

SzAva:,.. G.,..uIa.

Betörések
Mezőberényben.

Mezőberényböl jelentik: A városi
bérházban lévő üzlethelyiségekbe,
ismeretlen tettes három üzletben
követett el betörést. Először Or
mai László divatáru üzletét törte
fel, ahol tetőtől talpig kiöItözkö
dött, majd több ruhadarabot egy
elegáns bőrtáskába csomagolt és
magához vette az iróasztalban
talált pénzt. A szomszédos ruha
üzletből szintén több ruhát vitt el.
Végül behatolt a szomszédos ke
nyeresboItba és ott a pénztárfió
kot üritette ki. Az ellopott ruha
darabok és cipők méreteiből meg
állapitották, hogy a tettes feltü
nően kicsiny termetü keH, hogy
legyen. A nyomozás folyik.
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fa és épitési anyag telepei, cementárugyárai, gépraktárai

Messinger Mór Utóda Grosz Zoltán
Gyoma Endrőd Köröstarcsa

Telefon 23. Telefon 14. Telefon 3.
Nasici tanningyár és gőzfürész rt. szlavóniai, erdélyi és felsőmagyarországikeményfa termelésének egyedüli lerakata.
Szállit bármily mennyiségben bármelyik vasutál10másra legolcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknak gözölt bükkfát és tölgy parkettát, kedvezö fizetési feltételek mellett.

Csépléshez porosz salgótarjáni, és baglyasaljai szén, retorta faszén, telepeimen kapható.

Nádárusitás I Nádárusitás!

GYOMAI UJSÁG 3. oldal.

- Haragszanak él szindarab jrók. -

Mint értesülünk, a magyar
szindarabiróknak nagy pana
szuk van a műkedvelő giirdák
ellen.

A sérelmet abban látják, hogy
bár körülbelül ezer műkedvelő
gárda működik, ebből talán
mindössze háromszáz szerzi
meg az előadási jogot, ami a
szinházi szerzők telemes anya..
gi károsodását jelenti.

Most tehát mozgalmat indi
tanak, hogy a műkedvelői elő ...
adások rendőri engedélyét a
hatóságok csak az esetben
adják ki, ha az előadás ren...
dezői a rendőrhatóság eIőit

bemutatták, hogyaszinre ke
rülő darab előadói jogát meg...
szerezték.

A műkedvelők ellen.

Longobárd temető

Somogyban.
Érdekes hir olvasható Diószeghy

lVüklós tollából a Magyar Hirlapban.
Somogy megyében, három faluban,
Igalon, Gerészen és, Somogy-Acsán
óriási longobard temetőt találtak. Erre
a leletre vonatkozóan a Nemzeti Mu
zeumban illetékes helyen a követke
zőket közölték :

Hatalmas temető az, melyet Somogy
ban fölfedeztek, valószinűleg abból az
időből való, amikor első letelepedésük
után kivonultak Pannoniából ~s SZÖ"

vetkezve az avarokkal, Morvaországba
mentek, majd elhagyták a longobardok
ezt a területet is és letelepedtek a mai
Lombardia területén. Lehetséges az is,
hogy fölkeresték ezt a területet akkor,
amikor Morvaországból Lombardiába
mentek és egy időre Pannonia földjén
tartózkodva, ujból harcoltak a gepi
dákkaI. Az ásatások folynak és való
szinű, még sok nagyon érdekes dolog
fog kiderülni, mert emlékekben gazdag
ez a terület.

A közigazgatási hatóságok egyébként
most .csendórökkel sorra járatják a so
mogyI falvakat, hogy szedjék össze
azokat a karpereceket és fülönfüggő

ket, amelyeket aparasztIányok viseI
.nek, különösen akkor, amikor vasár
naponkint . kiöltőzködnek és 1400 éves
ékszerekkel mennek a kis falusi temp-
lomba. .

Divat most Somogyban a gepida és
longobard ékszer, ugyhogy amikor a
c~e?dőr.?k elszedik egyesektől a pla
tmas fulbevalókat, kétségbeesve han-
gosan sirnak a paraBztlányok és jaj
gatva könyörgik vissza az elvett tár
gyakat. Elterjesztette ugyanis valaki,
hogy szerencsét hoznak a fülönfüggők

és. ez neh~ziti 'reg a csendőrség mun
káJát. A kmcseket fölhozták Budapestre
a Nemzeti Muzeumba, ahol Hóman Bá-
lint igazgató tanulmánozza és részle
tes tanulmányt fog irni a 'longobard
temetőrÖI.

lak rendbehozásával szerzett a
MÁV-nál elévülhetetlen érdemeket.

Mint pesti ujságok jelzik célja
a MÁ V-nál a közönség kényel
mének fokozása mellett erős üz
leti szellemet bele vinni az ál
lamnak ebbe a hatalmas üzemébe.

*
A magyar társadalom meg

mozdult, hogy a külföldi segitő

kezek mellett mint demonstráló
háttér szerepeljen. A mult héten
megalakult a Magyar Reviziós
Liga. Célja ennek a /igának az,
hogy a külföld előtt is tisztán
álljon, hogya magyarság nagy
sérelmek következtében nem tud
nyugodni addig, amig igazsága
mint a napfény ki nem derül.
Kézzelfogható célja az, hogy a
komoly társadalmi demonstráció
kat olyan mederbe terelje, amely
sem az ügynek nem árt, sem pe
dig nem céltalan handabandázás
és frázisok puffogtatása. gr. AI
mássy !mreés Herczeg Ferenc a
kezdeményezők. Még végleges
tisztikara nincs, de hisszük, hogy
otyan komolY elemekből fog ki
alakulni, akiknek szava és érdek
lődése minden tekintetben ered
ményes fog lenni.

Mikor igy szemléljük a külön
böző megmozdulásokat törhetetlen
hit tölti be szivünket, hogy lesz
még egyszer ünnep a világon a
magyarok számára is.

* *

maga keresi fel az alföldi
t e s t v é r gyülekezeteket,
hogy ezek körében lsten
igéjének hirdetése mellett
hivja fel az áldozatkész
nemes sziveket a segitésre.
Gyomán most vasárnap
aug. 7-én délelőtt 6 fog
prédikálni templomunkban
s ez alkalommal az ösz
szes perselyek e célra
lesznek kitéve. Ez uton is
felhivjuk református olva
sóink figyeImét atemplo
mi szolgálatra.

A szarvasi református egyház
templonlépitése.

Kilenc esztendővel ez..
előtt alakult meg Szarvas
nagyközségében mintegy
hétszáz buzgó lélekkel a.
magyarreformátus
egyház, hogy teljesitse ott
magyar nemzeti és vallás
erkölcsi gyönyorü hivatá
sát. Sok küzd~lem és meg
próbáltatás után most
templomot szeretne épiteni
ez egyházunk s evégből

éi gyülekezet kiváló és fá
radtságot nem iSlTI?rő lel
késze· Halász SzaDó Imre
szarvasi ref. lelkipásztor

Szemle.
A drágaság kérdése még min

dig nagy hullámokat ver fel Bu
dapesten. Ankét-ankétot ér ebben
a nagy jelentőségü ügyben. Leg
utóbb az az üdvös reform ütötte
fel fejét, hogy ugy segitenek a
bajon, hogy eltörlik a fontosabb
élelmiszereknek a forl5almi adóját.
A jóindulat minden alakban meg
látszik a kormány részéről s hisz
szük hogy rövidesen minél tökéle
tesebb eredményre fog vezetni.

Ezzel kapcsolatban kell ujból
hangsulyoznunk) hogy a helybeli
árak egy cseppet sem olcsóbbak
a pestieknél, mégis itt egyáltalán
nem mutatnak semmi lefelé me
nő tendenciát az árusok. Nincs
értelme hogy annyira feitartsák
az árakat mert könnyen megtör
ténhetik, hogy a fogyasztó közön
ség egy kis összetartással annyira
fogja bojkottáini a helyi piacot,
hogy az teljesen forgalom nélkül
marad.

** *
Kelety Dénes a MÁ V. elnök

igazgatója egy gyönyörü pálya
megfutása után megérdemelt nyu
galomba vonult. Utódjául Sa
marjay Lajost nevezte ki a kor
mány. Az uj elnökigazgató eddig
a gépészeti osztálynak volt igaz
gatója s különösen a forradalom
romjai eitakaritásával és a vona-

1921. aug.;<7

Egy Duma nevü cigány Pesten
Nyolc napja utcán hál,
Tiltakozik szegény Duma,
De hát hiába dumál! ...

tIiába. •••

Az idei Szent Istvim napi
ünnepségeknek kiemelkedő

pontja lesz a falvak népének
f(2lvonul6sil a szinpompás, tar
ka népviseletben. A falvak népe
él. Faluszövetség zászlaja alatt
vármegyénkint csoporfositva
nagy tömegekben fog részt
venni a Szent Jobb körmene
lében'Ja körmenet után, mint
a mult esztendőben is a falu
szövetség hódoló menetben
vezeti fel a falvak küldöttsé
geit a Kormányzó Ur elé, s
ez; alkalommal mil1den e~yes

vármegye buzakalászból font
koszorut adát az ország K()r~

mányzójának.
A faluszövetség már most

megindiíoHa a mozgalmat·, hogy
a falusi nép a mag"a eredeti
népviseletében minél nagyobb
számban vegyen részt a fel
vonuláson.

A szokásos féláru vasu1i je
gyeken kivül a falu szövetség
vezetősége hasznos és szóra
koztató programmot állitott
össze, hogya vidékiek meg
felelő módon hasznáihasscik
ki az ország fővárosában való
tartozkodásukat. A szinházak
ban tartandó ünnepi előadá

sokra nagyobb mennyiségű

ingyen jegyet bocsát a falu
szövetség a népviseletben rpeg
jelenők részére.

A faluszövetség ez uton is
felszólitja az egyes községi
élőljáróságokat, hogya Szent
István napi ünnepségeken a
faluszövetség égiszealatlrészt
vevő csoportokat, azok szá
mát kellő időben jelentsék be
él faluszövetséghez, hogy a
megfelelő fogadásról és el
szálláso!'jsáró! gondoskod;
hélssék.

A fal~ népe
a Szent István napi

ünnepségeken.
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lezőlapon mutatványszámot ebből

a pompás gyermekujságból a
"Tűndérvásár" kiadóhivatalától,
Budapest, V. Akadémia-u; 10.

Szülök figyelmébe. Polgári
fiu, leány és ellemi iskolai tan
könyvek változása miatt saját
érdekében cselekszik min<kn
szülő, ha gyermekéne'k fan
könyvét már most előjegyez'

teti Végh Béla könyvkereske
dŐnéI. Csak igy biztosithatja
tankönyv szükségletének pon'
tos és kellő időben való kie'
légítését, az általam rendelt
fankönyvekért felelősségetvál
lalok.
Csendőrlaktanya Kondoro

son. Dr. Kotsis István müépi
tész a napokban Kondoroson
járt az épitendő csendőrlakta

nya ügyében. Az épités any'
nyira előhaladott állapotban
van, hogya munkálatokat már
a jövő hónapban megkezdik.

Diákok mulatsága. Mult
szombaton a gyomai diákok,
vasárnap pedig az endrődiek

rendeztek "diák-bált". Mindkét
mulatság felette sikerült.

A fŐvárosba utazó olvasó
inknak páratlan kedvezményt
nyujt a Keleti pályaudvarral szem
ben levő, elsőrangu Park szál1~

da, amennyiben a szobák árából
20 százalék, az éttermi árakból
pedig 10 százalék engedményt ad
a legutóbbi előfizetési nyugta fel-

. mutatása ellenében. Egyben fel
hivjuk a Park szállodának lapunk
más helyén olvasható hirdetésére
szives figyeimét.

Érvénytelenek a szovjet-há
zasságok. Budapestről jelentik,
hogy az összes lapok részle'
tesen ismertetik a Kuria elvi
düntését, amely a szovjeíhá
zasságokat, mint erkölcstelen
szerződéseket, semmisnek
mondja ki.

Olcsóbb élelmezés. Buda,
pestről jelentik: A postaigaz,
gatóság információja szerint,
a főváros élelmezésének ol,
csóbbá tétele céljából, be akar
ják vezetni amerikai minjára a
vidékről küldendő agrárcsoma
gok intézményét. ami azt je
lenti, hogy jórészt kikapcsolód
nának a közvetitők az árufor'
galomból s ezáltal bizonyos
cikkekben tényleges olcsób-
bodás következne be. .

Hatezer dalos a szegedi
dalosversenyen. Augusztus 13
15. napjain lesz Szegeden az
országos dalosverseny, mely
iránt országszerte rendkivül
nagy az érdeklődés. A jelent....
kezések a napokban zár~tak

Ie sa kitűzött határidőig 146
dalosegyesmet 5951 dalossaI
jelentette be részvételét. A Ki,
rály.... dijas csoportba három
daIegyJet, ugymint a Debrece;
ni Városi Dalárda, az Egri
Dalárda és a Veszprémi Da;
Iárda jelentkezett.

H I R E K
•••

l s t e n ti s z t e l e t e k. A re-
formátus templomban aug. 7-én
d. e. fél 9 Ó. prédikál Halász
Szabó Imre lelkész. Az ágostai
evangelikustemplomban vasár
nap délelőtt 9 órakor német
nyelvű Istentiszteletetíart feiler
Ernő lelkész. A róm. kath. tem;
plombanreggel 9 órakor Isten;
tisztelet evangélium magyará
zattaI, tartja Csernay Géza
plebános. d. u. 3 órakor Iytánia .

Olcsó utazás és tartózko
dás Budapesten. A főváros;

ban megjelenő "Vasuti és ha
józási menetrend ujság" tudat
ja a nagy közönséggel, hogy
aki hozzáfordul, azt megmen;
ti az utazással járó minden
gondtól, ellátja utbaigazitássaJ,
hiiséges és készséges utitársa
lesz az elindulás pillanatától
kezdve a hazflérkezésig. Gon
doskodik olcsó és kényelmes
utazásról, lakásrór és étkezés;
ről. Minden érdeklődésreazon
nal válaszol. Az ujság Kiadó;
hivatala, Budapest, VlII. Baross
utca 871 a.

Gyermekek regénye. Amikor
az anya vagy a felnőtt család~a

gok regény olvasásába merülnek,
a gyermekek bizonyos irigy tisz
telettel tekintenek rájuk: milyen
érdekes olvasmány is lehet az
ilyen regény, amelyet a nagyok
nak irnak! Nahát ítt van a gyer
mekek számára is egy igazi re-
gény, amelyet egy neves magyar
iró, Endrődy Béla irt, s amelyet
hétről-hétre folytatásokban közöl
a"Tűndérvásár", ez a nagyszerű

gyermekujság. Szörnyen érdekes
ez a regény, amelynek még egy
külön jó tulajdonsága is van.
Tréfás regény, a melyen nagyokat
kacag minden gyermek, amikor a
folytatást elolvassa. Kérjen leve-

Gyoma község előljáróságátóL

4428/1927. ikt. sz.

Vásári Hirdetmény.
Gyoma községben a legkö#

zelebbi országos vásár 1927
évi augusztus hó 12. 13. 14-ik
napján tartatik meg és pedig:
augusztus 12-én pénteken ha;
sitott körmü állat felhajtással,
augusztus 13;án szombaton
lóvásár, augusztus 14-én vasár
nak kirakodó vásár.

Áz állatvásárra szabályszerü
marhalevéJIel minden faju állat
felhajtható, eladásra nem szánt,
szekérbe fogott állatok szintén
csak szabályszerü marhalevél
lel bacsáítatnak a vásártérre.

Iparosok, kereskedők ipar'
igazolvánvaikat felmutatni tar;
to znak.

Gyoma, 1927 julius 28-án.

Pétermann József Szabó József
főjegyző. biró.

Heti rigmus.

Te gondos nagy ur, hajh cudar Élet,
Hát nincs tebenned semmi kimélet ?
Már leroskadok, nem elég mégse
Két kezednek kegyetlen ütése?

Hisz két szemem lásd: már könnyet sem sir,
Néma az ajkam im: miként él sir;
Egy árva jajszó el nem hagyja azt,
Nem ejt ki rád egyetlen szópanaszt !

Nohát csak rajta, legyen meg kedved,
Pofozz mig birja ostoros kezed ...
Ámde jól vigyázz, nehogy egyszer cs.ak
Irtóztatóan visszacsapjalak !

Nézd te hitvány, már lendülni akar
GyiIkot ragadva sujtani e kar ... !
Csak vigyorogj, majd látsz olyan csodát,
Mely térdre sujtja pribékid hadát!

Hires angol tudós
jósolt egy ujságnak
Hogy 1934-ben
Vége lesz a világnak!

Széijel reped a föld
jordán közelében
S beömlik a tenger
Csodálatos szépen.

Aztán il nagy gázok
Amik itt jejlődnek

Édes mindnyájunkat
Cakkumpakk
A levegőbe lőnek! ...

S mindez dijmentesen
Lesz majd előadva

E nagy kedvezményért
Meglehetünk hatva.

Ott leszek majd én is
Ott, hol mindent látok
S a "Heti rigmus"-ban
Majd hűen rejerálok ...

GYOMAI UJSÁO

- Ugor. -

Az Élet pribékeihez.

kedvesem.
házassági
menyasz-

darab
ideál

Fiatal orvos udvarol egy elő

kelő család leányának. . Mindenki
azt mondja, hogy derék, komoly
ember. Bizonyos,. hogy hamaro
san elveszi a leányt. Az apa is
rendületlenül megvan erről győ

ződve s kezet dörzsölve szól a
mamához :

- Nem adok egy hetet és
megfogja kérni a Dórika kezét.

- Szó sincs róla! - feleli
határozottan az anya.

- Ugyan miért?
- Miért?! Hát láttad az aján-

dékot, amit leányunk születésnap
jára vett egy héttel ezelőtt?

- Láttam. Én igen gyöngéd
figyelemnek tartom.

Finom, de kesernyés mosollyal
mondja a mama.
~ Rövidlátó vagy

Hát akinek komoly
szándékai vannak, az
szonyjelöltjének s z á z
névjegyet csináltat - az
leánynevével? ..

fillér egy publikációs tIirdetés közlési
dija a GYOMAI UJSAG publikációs
rovatában. Ha Ön alkalmazottat, ál
lást, lakást keres ha valamit venni,
vagy eladni akar, ha szobáját, la

kását akarja kiadni, vagy át-
adni, ha bármire szüksége
van, igy csak a GYO-

MAI UJSÁG publiká-
ciós hirdetéseit ol-
vassa el, és hal-
gassa·meg a va-

sárnapi pub-
likációkat.

Tréfás esetek.

A mama szeme.

Gyors intézkedés.

- Ah, édes Lacikám - só
hajtja a gazdag, de csunya
menyasszony - ha tudnám, hogy
te engem csupán a pénzemért ve
szel el, megszakadna a szivem!...

- Ne félj semmit - nyug-
. tatja meg a vőlegény. - Bebi
zonyitom, hogy nem ugy van.
Mihelyt elvettelek, egykettőre tul
adok azon a nyomorultpénzen!...

Az uszótanár.

A rendő' tetten éri a tilosban
horgászót és ráförmed:

- Nem látja a táblát, hogy
tilos a horgászás?

- De hát én nem horgászok
- feleli angolos flegmával az
ember.

- Micsoda? Nem horgászik?
Mikor horoggal felszerelt bot van
a kezében és a horgon egy jó
kora giliszta evickél?

- No igen, de nem horgászok,
hanem uszni tanitom a gilisztál...

(6.}
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Szinielőadás Gyomán. A
gyomai Iparos és kereskedő

ifjak önképzőkörc ma, szom
baton ~s holnap. vasárnap es
te adja elő "Az obsitos" cimü
énekes szinmüvct, a HoJJer...
szálló termében. A hatodiki
előadás tetszés szerinti belépő
dij mellett tekinthető meg. Az
esték iránt, amely tánccal van
egybekötve, óriási érdeklődés

mutatkozik.
Kedvezményes biztositási al

kalom tisztviselők részére. Ha
már békében is fontos állam...
érdek volt a közti<;ztviselők

gazdasági helyzetének mega...
lapozása. még fokozottabb
mértékben szükség va erre a
jelenben és szükség lesz a
jövőben. Egyik legnagyobb
szövetkezeti intézményünk, a
Gazdák Biztositó Szövetke...
zete - méltányolva a köz...
tisztviselő társadalom szerény
anyagi teljesitő képességét 
matematikai osztályával most
olyan biztositási táblázatokat
dolgoztatott ki, amelyek mó...
dot nyujtanak arra, hogy még
a legszerényebb anyagi viszo·
nyok között élő és pusztán
fix fizetésükre támaszkodó
egyének is köthetnek maguk
és hozzátartozóik javára bizto...
sitást.

A Faluszövetség és a föld
reform. A Faluszövetség, amely
eddig is a falusi kisemberek
jogos érdekeinek védelmében
vett részt a földbirtokreformmal
kapcsolatos munkálatokban,
elhatározta, hogy a földbirtok
reformmal kapcsolatos pénz
ügyi és egyébb kérdések ren
dezése ügyében a legkiválóhb
szakemberek bevonásával szep
tember hó folyamán értekez ...
letet fog egybehivni, amelyen
az üggyel kapcsolatos és a
kisemberek védelmét elősegítő

javaslatokat fogják kidolgozni.
Az iparossegéd bejelentésé

nek elmulasztása kihágás. Az
Iparosok Országos Szövetsége
egy kon krét esetben felmerülő

kérelmére a kereskedelemügyi
miniszter kimondotta, hogy a
munkakönyv bemutatását és
az iparossegéd alkalmazásának
bejelentését elmulasztó mun...
kaadó kihágási eljárás alá esik.
Kimondotta továbbá, hogy az

.. iparosnak saját fiával szemben
ugy a munkaviszony, mini a
munkásbiztosító pénztárba való
bejelentés tekintetében a köte...
lezettsége ugyanaz, mint bár...
mely más munkásával szemben.
Igy él bejelentés elmulasztása
akkor is, ha iparos saját fiáról
van szó, ugyanolyan következ
ményekkel jár, mintha idegen
munkását nem jelentette volna
be az előirt módon. Az iparos
nak tehát tanoneul szerződte...
telt fiát is be kell jelentenie a
munkásbiztositó pénztárba.

A kondorosi közkutak. Most
furják Kondoroson a negyedik
közkutat, bizonyságául annak,
hogy KondOl'os nem friÍzisok
kal, de tettekkei törekedik elő

re a haladás utján.

Életmentő fiatal leány. Szek
szárdon, a városi kislakások
mögötti földesőgödörbe amely
a legutóbbi esőzések alkalmá
val megtelt vizzel, beleesett
játszás közben egy hároméves
fiugyermek és elmerült. A bal...
eset szemtanuja, Boros Gyula
városi villamos telepi gépész
20 éves leánya, Juliska, gon...
dolkozás nélkül ruhástól a viz
be vetette magát és kimentette
a gyermeket. A kis fiu hosszas
mesterséges lélekzés után tért
eszméletre. Az életmentő leányt
az izgalmak annyira megvisel·
ték, hogy sulyosan megbetege
dett. Boros Juliska megjutalma
zása iránt az illetékes hatósá...
gok előterjesztést tettek.

Hétezer méter magasságból
leugrott a pilóta. Párisból je...
lentik : Egy 600 lóerejü üldöző

repülőgéppel való kisérletezés
közben Van Laere repülő Bon
mont közelében az Oise folyó
felett körülbelül 7000 méter
magasságban kiugrott a repü...
lőgépből. Az ejtőernyő csak
100 méternyírea földtől nyilt
ki, . de ez elegendő volt Van
Laere megmenekülésére. A
repülőgép összetört. A pilóta
kijelentette, hogy a ritka lég...
nyomás következtében légző...
szerveinek müködése elakadt
s ezért ugrott ki a repülőgép

ből.

Szántógépek bemutatása. A
kereskedelemügyi miniszter a
Nagykarlalon (vasutállomás
Aszód) rendezendő országos
szántógépbemutatóra az állam
vasutakon és a MÁV. ke.zelé;
sében levő helyiérdekü vona...
lakon 50 százalékos utazási
kedvezményt engedélyezett.
Igazolványok kiállitását él ren;
dező bizottságtól, Budapest,
IX. Köztelek u. 8. kell kérni,
ugyanakkor 80 fillér küldendő

be az igazolvány díja és pos
taköltség feiében. A levélben
meg kell nevezni azt az állo;
mást, ahol a kérelmező utazá
sát megkezdi.

"

Köszönetnyilvánitás

Nagyszámu kedves jó;
barátaimnak és ismerő...
seimnek, akik felejthetet;
len drág"a jó férjem teme
tésén megjelenve, nagy
fájdalmamat enyhiteniigye
keztek, ezuton mondok

hálás köszonetet.
özv. LukáClil Aladárné.

Filmszinház.
Gyomán:

. Az Apolló filmszinház f. hó
7...én, vasárnap "A sátán fia"
eimü 6 felvonásos kalandor
történetet és"A farkasszigef"
cimü izgalmas drámát fogja
bemutatni. "A sátán fiá"-nak
Harry Carey a főszereplője ez
a kedves arcu amerikai szi...
nész, aki a magyar közön;
ségnek is kedvence. Agyön...
gék, az elnyomottak védelme...
zője Ő, aki kikutatja a bünt
és megbünteti a bünösöket.
Merész lovaspravurjai csodá...
latraméltók. Szereplése mindig
eseményszámba megy. "A far
kassziget" cimü dráma egy fi ...
atal szerelmespárról szól,
akik megszöknek hazulról és
egy !uxushajón földkörüli utra
indulnak. Utközben hajótörést
szenvednek. s a tenger árja az
Óceán egy lakatlan szigetére
veti őket, ahol több borzalmas
kalandot élnek át. Egy ször'"
nyü esemény után a nőt oda...
tévedt gyöngyhalászok maguk...

kal viszik New'Jorkba, ahová
hónapok multán a sok viszon
tagságot átélt fé<rfi is visszaér
kezik s a szülők ellenállását
legyőzve végre egymáséi lesz

nek.
Előaditsok fél 5, fél 7 és fél

9 órakor. Cecil B. de Mille
egyik legnagyobb remekmüvét,

"Az ismeretlen katoná"-t f. hó
14 én játsza a mozi, amelyre
a közönség figyeImét már
mO'3t felhivjuk.

754/1927 sz.

Arverési Hirdetmény.

Alulírott birósági végrehajtó
közhirré teszi, hogy a gyomai kir.
jbiróságnak 409/1927/4 végzésé
vel Univerzál grafikai szakiiz
let r. t. budapesti bej. cég ja
vára 1120 P. tőke és jár. erejéig
elrendelt kielégitési végrehajtás fo
ganatositása alkalmával lefoglalt
és 1504 pengőre becsült nyomdai
gépek, szedöszekrények és betük
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a gyomai kir.
jbiróságnak Pk 1925/1927 számu
végzése folytán Gyomán Kossuth
Lajos - ucca 733 sz. a. leendő

megtartására 1927 évi augusztus
hó 8-ik napjának délután 3
órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók azzal
hivatnak meg, hogy ez érintett
ingóságok szükség esetén becsáron
alul is el fognak adatni.

Békéscsaba 1927 évi julius hó
IS-án.

Sonnenfeld SáJnuel

kir. bir. végrehajtó.

r--- III1'-"-"-'"

I Magántanfolyam I
j Budapest, VIII. Rákóci-ut 51. I

Telefon: J. 323-99.

I Olcsón és sikerrel készit elő i
j bármely középiskola tananyagá- I
I ból összevont magánvizsgára és I
I érettségire, valamint az egyetem I
j jogi és közigazgatási fakultásán I
i vizsgákra és kolloqumokra jegy- i
'I zetekből vidékieket is. Felvesz i

korlátoltszámba családi felügyelet

i alatt bennlakó növendékeket is. I
I Válaszbélyeg csatolandó. i
L.

IIII
_-..-.J

Nyilttér..
E rovat alatt közlöttekért nem vállal

felelősséget a szerkesztőség.

Nyilatkozat.

A "Gyoma Endrőd Vidéke"
julius hó 31-iki száma egy
életmentésiesetből kifolyólag
azt irta rólam, hogya vizbe...
fulók segélyére sietőknek"nem
engedtem át a mentő ...ővet!"

Kijelentem, hogy aki azt irta,
vagy nagyon helytelenül infor
málódott, vagy pedig - ami
sokkal valószinübb - tudva
mondott va/ótlant.

A mentő ...6v használata t. i.
a kérdéses esetben is cl mi
niszteri rendeletnek megfelelő

leg az előirt helyen kötelekkel
felszerelve a lisztelt közönség
rendelkezésére ált, és amelyek
mentési alkalmakkor kérés és
engedelem nélkül mindenkor
használhatók.

Amit pedig hasonló esetben
meg kell tenni, azt én, aki
már nem egy fuldoklói men...
leltem ki a magam élete koe,
káztatásával, megtettem.

E tekintetben nyugodt a lel,
kiismeretem, de a komo/y érett....
eszü tanuk egész serege is
bizonyíthatja.

Hogy tehát rámutassak a
könnyedén, minden lelkifurda...
lás nélkül odavetett valótlan'"
ság eredetére, tudatnom kell a
nyilvánossággal, hogy én pár
hét előtt a Gyoma Endrőd Vi
dékét azzal a megjegyzéssel
küldtem vissza hirneves"szer
kesztőjének":föladónak vissza,
mert az ilyen /apnak nem ki
vánok előfizetője lenni még
akkor se ha a szerkesztő ur a
nálam egy évvel ezelőtt csinált
korcsmai adósságát igy akarná
törleszteni.

Itt van a kutya eltemetve.
Ezért kellett belém kötni, ha
mindjárt a valótlanság rovására
is. Az ilyen ,:hirli'lpirás" elbirá,
lását a nagyközönségre bizom.

Józsi bácsi.
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Van szerencsém a n. é. közönséget értesiteni,
hogy az

italmérésének vezetését aug. hó l-étől átvettem.
Kitűnő italok és pontos kiszolgálás!

l
\ Szives párifogási kér

. Ková.cs Antal.

Trr;nxrr

r~""""~~"""'I(r~~~~"f:~~~~.~~....-.v.,

I ' "" II
• ~ m •i I
i A Bácsy és Társai Bankháza II . ,
I Gyoma, I
i igen előnyös feltéíelekkel: i
'1 " II eO QBO O ngo I
i 12 és fél milliárd korona· uj kölcsönt óhajt i
, sürgősem kihelyezni. i
i...~-'-l.-'-'-'''''''l~'-''''''''-''-'-'.'-''-.J

(48-as)

mint a
GYOMAI uJsAG

olvasójának... 11_

FIGYEL~EZTETÉS.
A kisszénási állomás mellett levő

jó i'orgaimu ven d é g I ö
más vállalat miatt s U r·
g ő s e n e I ad Ő, házzal,
berendezéssel, s z ó d a·
gyárral joggal egyUtt. -

Tudakoz'ódni lehet u g y a n o t t,
Varga Ferenc v en d ég l ő sn é l.

Ingyen lakhatikBudapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át díjmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VIII,. Ba;
ross IéI' 10 (a Keletipályaudvar
érkezési oldalávaf szemben)
egy elsőrendű szobát. A máso;
dik sorsolást aug. hó 7;én fog,
juk megejteni és eredményét
lapunk aug. 14-iki számában
lesszük közzé. Vtigja ki
az alanti "Utalványpszelvényl"
és adja be azl lapunk felelős

szerkesztőiénél.

- - - Itt levágandó a - -.-

Keveset használt férfi kerékpár
eladó. Értekezni, Horthy Miklós ut 949
szám alatt lehet.

l'· Szerkesztőségnél beadandó.

UTALVÁNY-SZELVÉNY

urnak
urnőnek

alsórészi

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlitott székek áÜandóan
raktáron vannak Vatay Gábor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épületasztalos munkák
jutányos áron megrendelhetök.

Bohus János tüzifa kereskedése
Gyoma, Deák Ferenc utca 1427. szám
alatt van, hol a legolcsóbb napi áron
kapható száraz, bükk, hasáb, vágott,
apritott tüzifa házhoz szállitva is. Ugyan
ott van Sacher Malicher cég bizományi
Gépraktára amelyre teljes bizalom
mal felhivom a nagyérdemü közönség
b. figyelmét, az összes mezőgazdasági

gépeinket és ezen évben készült ujdon
sági gépeket ugymint : 3-4 vasu tarló
hántó ekék, 2 vasu 70 kg. egy vasu
keretes 50 kg sulyu, 26 kg egyes eke
gerendejre tehető kétvasu eketest, 13
soros vetőgép és a jelenkor legujabb
rendszerü könnyü. sulyu uj arató gép.
Összes gazdasági gépek jó alkatrészek
kel mindenrendü acél eke vasak. Jac
ton aratógép alkatrészek. Prima fehér
amerikai manilla zsineg raktáron.
Ugyancsak a Lardoline összes gépola
jok gyári áron megrendelhetők. Gőz

motor, autó, traktor, henger és csap
ágykenő olajok, gépzsirok a legoIcsób
tól a magas finomságukig. Kartelen
kivül a legolcsóbb napi áron. Hordó
vételnél 10 százalék engedménnyel. Ez
mintának megfelelően száIliiiatik, és
egy igás meg egy könnyü lókocsi nieg
javitva, befestve eladó.

Lévay lajos kistemplom uii háza
másvállalat miatt minden elfogadható
árért azonnali beköltözésre is kedvező

. feltételek mellett sürgősen.eladó.
Száraz bükhasáb, fürészeIt és ha

sogatott tűzifa és mész a legolcsóbb
napiárban, ugy kicsinyben mint nagy
ban csak Lévay Lajos Horthy Miklós
uti üzletében szerezhető be.

A békéscsabai SUK téglag'jár év
tizedek óta ismert kitünő minőségü

hornyolt iető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner Márlon fiainál, End
rődön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.

PUBLIKACIÖ.
i 8 százalékos szuperfoszfát. mütrá

gya juta zsákokban, mázsánként és
waggononként, hat ~9napig terjedhető

kedvező fizetési feltételek mellett kap
ható Wagner Márton fiainál Gyomán
telefon 22.

Icsa Sándor 237 számu háza uj utca
szabadkézből eladó. Értekezni lehet
ugyanott.

Két 1'ertáj Kölesfenéki nyilas, és
egy zsellérföld eladó. Értekezni lehet
Szabó József Széchényi ut 251 szám
alatt.

Özv. Oláh Lajosné Eákóczy utca
646 számu házánál "Egy szép utcai
szoba, konyha, éléskamra augusztus
15-tűl kiadó. Értekezni lehet Oláh Ist
ván rel. tanitónál.

Szolid igényű egyén jó házikosztot
keres. Értekezni lehet, Kovács Mátyás
szobafestőnél. Kupa utca 1730.

Cséplőgép tulajdonosok figyel~

mébe: Porosz darabos szén, tatai
darabos szén, és tatai 5 kilós tégla
brikett, valamint retorta faszén már
most megrendelhelo. A cséplés alatt
ezen szenekből nagy raktár. AjánJa 6

tos lesz szükséglelél már mostbeje~

lenleni, W dgner MArion Fi... i
fakereskedőknél Gyoma. Telefon 22.

Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet
részére egy ellenőr - lehet nös is 
felvétetik, ki a tejcsarnokban e['Juttal
segédkezik is. - Javadalmazás: egy
évre 24 mázsa buza. Jelentkezni lehet,
Kovács János trafikjában.

Eladó 2 fer@y örökös nyilasi ha
tárdülői föld. Ertekezni lehet Cs. Sza
bó Gábornál 42 szám alatt.

Ojtás I. esetben aug. hó 15-én ll. a
aug. h6 25-én, lll. szept. hó 5-én lesz
foganatositva a községi bikaháznál a
biztositó szöv. által. Oltásra kerülő

j6szágok darab száma bejelentendő.

Biztositási dijak folyÓ évrö) legkésőbb

meg. hó 15-ig befizetendők lesznek a
pénztárnál 1183 szám alatt.

Nádtető javitáshoz jó hozatott
nádat, legolcsóbban a Tiszavidéki
malommal szemben lehet beszerezni.

Braur'i lajosnak 3 darab hat hó
napos süldője van eladó. Értekezni
Petőfi ut 804.

Főldhas:z;onbér Karakas Gyu!ának
az endrődi határban 206 magyarhold
földje több évre haszonbérbe kiadó.

Debreczeni Endre gazdaságában
Gyomán, 3 drb. 3 és fél éves csikó, egy
Hoffer-Iéle 4 éves cséplőgarnitura, egy
15 soros Khüne-féle vetőgép, bor, nád,
sárba való törek van eladó.

Özv. Na.gy A Lászlóné és
örököseinek az Endrődi határban levő

43 hold földje hosszabb időre haszon
bérbe kiadó vagy örök áron eladó.
Érdeklődni lehet. Gyomán Deák Ferencz
utca 469 sz.

A békéscsabai viiághirU Bohn
féle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható. Ugyanott
kapható 18 százalékos szuperfoszfát
mütrágya is minden mennyiségben 6
havi hitelre.

közönségben. A 25-ik percben
Mátéfy-Elek, Mátéfy önjátéka után
utóbbi megszökik éS;feresztlövése
a hálóban akad meg.

A mérkőzés végefelé a GySe
ostromba fog, de ugylátszik már,
hogy az eredmény nem fog vál
tozni, mikor Zöldnek ,20 méterről

váratlanut kapura lőtt labdája a
léc alatt csuszik be, hogy az ered
mény páros számu legyen.

A mérkőzést vezető Lach biró
kifogástalanul látta el tisztét.

GyMTE-S-z. Turul 2: 1 (O: 1).

Nagyon értékes és szép győzel

met aratott a helybeli munkás
csapat az I-ső oszt. bajnokság 4
ik helyezetjén a Turul felett.

A gyomaiak.nagy lelkesedéssel
mentek a játékba, de az L felidőt

pagyobb részt a Turul uralja és
egy jogtalan ll-es árán el is érik
a vezetőgólt.

Szünet után a GyMTE gyönyörü
összjátékkal belefekszik s az 5-ik
percben egy lefutás alkalmával
Szilágyi révén sikerül is nekik ki
egyenliteni és pár perc mulva meg
Hedinger utján a gyösztes gólt
megszerezni.

A Turult az egymásután kapott,
két gól megzavarja. Elveszti a fe
jét, ami által a GyMTE frontba
kerül és végig kezében tartja a
mérkőzést.

port.

GySC-DSC 6: O(2: O)
Tikkasztó nyári hűségben ját

szotta le a két csapat barátságos
mérkőzéséí, mely az erőviszonyok

nak megfelelően dőlt el a GySe
javára.

A győztes csapat a fent elért
eredmény dacára nem valami
elsőrangu játékot nyujtott. Áll ez
a ket szélső haH és az egesz csa
társor, mely különösen az I. fél
időben igazán rosszul játszott. és
cs.1k a ll. félidőben, mikor Elek
ment előre lett eredményes.

A vendégcsapatból egyedül a
kapus, centerhalf és a balszélső

mulatott elfogadható játékot, mig
. a többiek csak nagy' igyekezetet
tanusítottak.

A mérkőzés változatos mezőny

játékkal indul. A gyomai kapu
többször forog veszélyben, de Eke
helyén van és vakmerő nyugalom- .
mal halássza el a dévaványai csa
tárok elől a labdát.

A GySe is támadásba lép, de
a régóta várt és óhajtott gól csak
a j 9. percben születik meg Kap
pel révén, kinek lapos lövésére
hiába dobja magát a kapus. Ezu
tán már ugyl:ítszik, hogy az ered
mény .~z L félidőben nem válto
zik, mikor Jeneyt a a 44 percben
fauÜolják, amiért a megítélt bün
tetőrugást ugyancsak Kappel jut
tatja el rendeltetési helyére.

A .11. félidő a nagy meleg miatt
csak 15 perc mulva kezdődik. A
GySe Eleknek a .csatársorba való
előrehozásával nagy lendülettel tá
mad, aminek már az első percben
éredménye is van, mert Mác bal
lábas bombájára a kapus oda se
szagol. Az iram rendkivül heves.
A 15. percben a belső írio reme
kül játszik össze s Elek süvitő

lövése a hálóban ül. A dévaványaiak
is kisérleteznek egy-két támadás
sal, de ezt Eke nem a kapuban,
hanem a mezőnyben háritja el,
ami óriási derültséget kelt a néző-
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BanTár~ai hAza 6ryolDa.
Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesüleHeI Bél(éscsabán.

ifIC ,- ev

GIRóSZÁMLA A MAGYAR NElVlZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLIRINGSZÁMLA 37.170. SZÁM

TELEFÓNSZÁM 21. SÜRGÖNYCIM.: BÁCSYBANK

*

osztálya:-
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,
bármely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás mellett elfogad.

Foglalkozik a bankpüzlet osszes ágaival!

abona osztálya:
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ÁRON MINDENFÉLE MEZŐGAZDA

sAGI TERMÉNYT. B E R A K T Á R O Z AS R A vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktározott terményt bármikor I e g m a g a s a b b n a p i á r o n
számolja el, - akár részletekben is, liszire becseréli, természetben kiadja.
Szükég esetén előnyös feltételek menett bármely összegü előlegkölcsöntfolyásit.

, -
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Se rtésó I,
teljesen jókarban lévő eladó.
Gyomán, 840 házszám alatt.

. IIUl

gyes fiu
tanulónak

Oó házból való)

fervétetik

Podani Mihály
borbély üzletében

lG~om~, Horthy-ut 898.

r~H4IMtW

5 kat. hold

Gyoma és Vidéke
TEJSZÖVETKEZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI: ::: -

1 liter édes tej 26 fillér.
i " lefölözött tej tagoknak 4 "

nem tagoknak 4 •
1 • iró tag-oknak 4 •

nem lagoknak 4 •
1 " savó 1 •
1 klgr. turó 40 •
1 • teavaj 6 P.

5zerl{.esztésért és kiad.isért
felelős:

WAGNER MÁRTON

Lapkia.dó :

"H U N G Á R I A"
k-ön:yvn-yo::ndai ::nüi:n.tézet.

Van szerencsém a nagyérdemü közönséget
értesiteni, hogy néha Kocziha András

fényképészeti műtermét

átvettem és azt a mai kor igényeinek meg-
fe!elően uj gépekkel stb. felszereliem.

Műternlenl állandóan nyitva van
s a. nap bármely szakában rendelkezésre áll.

A legmodernebb képet készitem a legszebb
kivitelben. - Gyors és pontos kiszolgálás!

nagyközönség szivesJámogatását.
Kiváló tisztelettel:

LITTMANN ADOLF

A gazdaközönség kisérje figyelemmel az .,.,AUSTIN" ...traktor előretörését és terjedését.
örökös nyHas, Debre-

Elsőrendü érdeke minden gazdának, hogy a mai sulyos viszonyok között alaposan meggon-
ceni: tanya meUett és 2 dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. - Ne üljön fel a hangzatos reklámoknak, gyöződjön meg
kat. ho1d kert a révla- személyesen arról, hogy jobb teijesitllnényü., olcsóbb üzeIDü traktort a kiváló
poson egészben esetleg ANOpL-gyártmányu ,DAUSTINlI>...traktornál nem vehet. - Az ~AUSTIN"""traktor
k i s e b b parceUákban legnagyobb előnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is tökéletes Dl.unkát végez és

e! a d ó.

I
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett - 2-J évi részletre - vásárolható.

Értekezni lehet Forduljon részletes felviIágositásért bizalommal a kerületi képviselethez - Juhász Pál
. MÁDAY gyógyszerész- gépészmérnök és Társa céghez Turkeve. - Ezen cég dijmentesen küld ki szakembert

nél, Gyomán. a talaj megvizsgálására, próbaszántás végzésére és a gépnek mUködésben való bemutatására.

lA~ IX!IXEKMliIIKIJIX'CIXIIIJIYXJklt.IXIXIIBI*'MIIIXXI.XIIII111"1211 1 3 1 '1111111
~~~~~~~~..........U~C;:::.~~~••.....,..~~~~

Mosott rongyott állandóan vesz a "H u n g á r i a" könyvnyomda"
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====== T E R M É N Y K E R E S K E DÉ S E G Y O M A, E N D R Ő D -----

A csépléshez zsákot bocsátunk becses rendelkezésére.
Beraldározást elfogadunk teljesen dijmentesen, tetszés szerinti mennyiségben és elszámolásra

akár napi áron, akár felőrölve, vagy Iisztre becserélve. Ezáltal mentesitjük a közönséget a több
szöri fuvaroz<lstól, a sulyveszteségtől, cl rossz utakon való szállitástól és biztositjuk, hogya be
raktá.rozott terményt is mindig a legmagasabb napi áron számoljuk el és fizetjük ki.

A beraldározott buzát bármely&k malmunkban örlésre rendelkezésére bocsájtjuk,
vagy a leggondosabban !isztre, korpára becseréljük.

Az évtizedek óta fennálló közismert tevékenységünk és eddigi kellemes összeköttetésünk
teljes bizalmat nyujthat nagybecsü megbizatásaira, mely bizalom megőrzését és megtartását ezutá.n
is első kötelességünknek fogjuk tartani. - Gyoma, 1927. évi junius hó.

Kiváló tisztelettel

IVÁNYI ALADÁR ÉS ISTVAN
Gyoma, Endrőd.

Köszönetet mondva az elmult években belénk helyezett bizalmáért, az uj termés elhelyezé
sénél és értékesitésénél ujból felhivjuk becses figyeImét cégünkre.

A T. C. kényeimét kívántuk szolgálni az által, hogya vasutállomás mellett egy uj magtárt épitet
tünk és odahelyeztük irodánkat is, valamint Endrőd községben egy fíóktelepet létesitettünk.

Cégünk összeköttetései révén mindenkor a legmagasabb napi áron vesz mindenféle gabonát
és terményt, ugymint

BUZÁT, ÁRPÁT, TENGERIT, LUCERNAMAGOT ÉS MINDENFÉLE
OLAJOSMAG-VAKAT STB.

8. oldal

••
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•IIVÁNYI ALJADÁR ÉS ISTVÁN
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Átveszünk beraktározásra bármilyen kis mennyiséget, hogy ezáltal fölösleges cipekedéstöl kiméljük meg, a rossz utak idején.

uti

Grand Hotel park nagyszálloda
VIII. Baros tér 10. BUDAPEST. Telf:]. 330'82,330'83.
Afőváros legnagyobb, Iegkényehnesebb száUodáinak egyike
200 szobával a Keleti pályaudvar érkezési oldalával szemben.
Központi gözfűlés, állandó meleg és hideg- vizszolgáltatás.
Szobák 3 pengőtól feljebb, - Kitűnő konyha. - Fajborol\.
- Családi kávéház, elsőrangu cig'ányzenével, nyári terasz:

szal. Különtermek.

• u" " :1~iLLAMO~ I
11f-&~-.i berendezések ~

szerelése, ~

kerékpárok, I
vanógépek .i eladása I

~ Tiz pengös I
m n tr nd ~. havi részletfizetések. Illellett·I,:

I
ii Uj berendezés szereiésnél uj házaknál még

1927. maJus hó i5-étől. _ külön árengedmény. '
BUDAPEST-GYOMA - I

6'25 9'45 gy. 13'35 17'20 gy, 20AO . Felhivom a kerékpározók szíves figyelmét arra, bogy .
11'12 12'42 gy. 19.14 20'14 gy, 2'05 I a régebbi gépeimet eladtam és csakis a legkényesebb -
O-32 5'34 8'57 gy. 16'52 gy. 14'04 ' igényeket is kielégitő abszolut rázás nélküli duplaru.; .
5'- 11'10 11·50g'y. 19'45 gy. 19'20 1__ gós nyereggel és gummis pedállal ellátott kerékpáro- '
GYOMA-BÉKÉSCSABA. ' kat kö1csönzök. Este lámpát adok. Teljes tisztelette!: .

Dcsabáról indul 23'15 4'30 8'13 gy. 16.14gy. 13'06 ~ DOMOKOS ALBERT '
Gyomál'a érk, 0'17 5'31 8'55 gy. 16'50 gy. 14'13 I .
Gyomáról indul 11'22 6'4612·43gy. 19'24 20'15 gy_ 2'15 : . villanyszerelő és műszerész. :
Bcsabilra érk, 12'18 Yb9 15'21 gy. 20'24 20'51 gy 3'18 I.u Tanuló fiu.t, felveszek..

, ", '. _ . l I l! I '11,1 . l,A "gy-' betLivel jelzett gyors-, él többi pedig sz~mélyvonat. . - ' , .

Bpestről inc! ul
Gyomára ér k.
Gyomáról in dul
Bpestre érk.

Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,

szuperfoszfát műtrágyajuta zsákokban,
mázsánként és waggononként J 6 (hat)
hónapig terjedhető k e d v e z ő fizetési
feltételek mellett kapható WAGNER
MARTON FIAINAL Gyomán. Telefon 22.-

os
-
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Előfizetési árak:
Negyedévre 
Fél évre
Egész évre -

1 pengő SO fillér
3 pengö 40 fIlIé..
6 pengő.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
G y o ro a, Petőfi-tér 2.

Lapzárta P É N T E K- déli 12 óra•.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

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

Az olasz félscisták és Trianon.
Az a hatalmas megmozdu- "elnyomott" kisebbségek hely

lás, amely Rothermere lord zete megjavult azzal, hogy
akcíója kapcsán az egész Magyarország területeinek
kontinensen észlelhető, meg- nagyrészét lenyesegették és
hozta az olaszok véleményét kioszfogatták a körülöttünk
is melletfünk s az Jmpera " leselkedő ellenségeink között,
cimü fascista lap hasábjain azok nagyban tévednek, mert
most még hallhatják ellen- ahogy az olasz lap is észre
ségeink Olaszország nézetét vette, az történt, hogy amig
is a trianoni békéről. eddig néhány kisebbség egy-

Az olasz lap pontról-pontra séges, intelligens és ember
kimutatja, hogya trianoni séges magyar kormányzat
békediktátum előtt összes je- alatt tudta létét jöntartani,
lenleg elszakitott területeken addig most szétszakitották
kizárólag magyar volt a mü- őket olyképpen, hogy a szá
veltség, tudomány és müvé- szokat, csaknem 2 millió
szet és az uj hóditók kultu- magyarral egyetemben oda
ráig§q~kal ala~~onyg~brendü, ajándékozták a románoknak,
ugynagy ,á kisebbségek se- a horvátokat a szerbeknek,
hogyan sem tudnak uralmuk a tótokat és ruténeket pedig
alatt elhelyezkedni. De mind- .a cseheknek. Még meg kell
ezektől eltekintve megállapítja kérdezni a kisebbségeket, hogy
a fasCÍsták lapja azt is, hogy jobb-e részükre ez az álla
teljes mértékben igazsagtalan pJt, mint amelyben részük
volt Arad, Marosvásárhely, lehetett a magyar uralom
Szatmárnémeti, Nagyvárad, alalt?
Kolozsvár, Munkács, Kassa, Nagyon örülünk annek,
Un[!vár és Máramarossziget hogy az olasz fascísták lapja
elszakítása Magyarországtól, hosszabban reagál ezekre az
mert az uj hódítók nemzeti- eseményekre, lord Rotlzermere
sége az emlitett városokban . akciójával kapcsolatban, mert
sehol sincs többségben.' Eze- kétségtelennek látjuk, hogy
ken a helyeken - és még igazságunkért való küzdel
nagyon sok más városban is, münkhöz egy ujabb erős ba
amelyek elkerülték olasz lap- rátot nyertünk. Hogy milfog
társunk figyeImét - a lakos- nak erre válaszolni az utód
ság tulnyomórészét magyarok államok és hogyan fogadják
képezik, a trianoni határ- ezt az ujabb megnyilatkozást
megállapitás tehát igazság- Magyarország mellett Bene
talan és durva megcsonki- sék, az bennünket nem is
tása volt egy olyan egységes nagyon érdekel már, mert
területnek, amelynek szorosan igazunk tudatában folytaljuk
való összetartását még ellen- harcunkat a teljes és jogos
ségeink sem merték volna győzelemig.

kétségbe vonni, ha a háboru Az a fontos, és ezt le kell
utáni e!vakultsáa-ban nem szögeznünk, hogy az olasz
dobták volna od; nekik a jascisták lapja sem tudja jó
zsákmányegyrészét a nagy- zanul megérteni, hogy mi volt
hatalmak igazságtalan béke- a célja a Népszövefségnek
diktátorai. ezzel a lehetetlen békediktá-

Akik azonban azt hiszik, tummal. Olasz barátainkat
hogy az általtunk állitólag felv ilágosithatjuk, hogy ezt

ők maguk sem tudták, akik az az egyetlen fontos cél le
összeerőszakolták ezt a bé- beg szemeink előtt, hogy az
kének nevezett áldatlan hely- igazságért vivott harcunkban
zetet. Az volt a fontos, hogy uj és uj barátokat szerezzünk,
a barátok is kapjanak a akiknek segitségével vissza
zsákmányból és nem volt kaphatjuk megcsonkitott or
fontos ennek az eljárásnak szágunk elszakított részeit.
a következménye. Ne csodál- És ezen uj barátok egyike a
kozzanak tehát, ha most ne- sajtó utján most jelentkező

künk magyaroknak is csak Olaszország is.

Összel nagyobb olcsó kölcsönt
kapnak él gazdák.

A gazdák jó része a drága köl- zálogleveleket a magyar föld jel
csön miatt nem vásárolhatott uj zálogos kölcsöneire. Ezeket a jól
felszerelést részben elavult gépei kamatozó és biztos fedezetü érték
helyett, nem költhet annyit a föld papirakat szivesen vásárolják a
megmüvelésére, mint kivánatos külföldi tőkések különösen most,
lett ~2l~-!"hi.s~~E",al~~~.Y'ümölF~9~. ho~y amfl,gY;1s~énz,elérté~telene
zőbb 5éhihatas~'amfr"t:1e'ri't~#i~s:'·',j áe$1;t<7i'>Jé111'l1kl:?1~t)i"v~~~ ~:asj~a:iiY:c'-i~"··

többlet sokszor a kölcsön kamatát bankok és a tőkések jól tudják,
sem fedezte. Amint az épitkezés hogya legbiztosabb aranynál is
is csak akkor indult meg főleg a jobb fedezete minden kölcsönnek
városokban, mikor az épitkezési a magyar föld, amelyet dolgos
kölcsönök olcsóbbodtak és az magyar kezek olyan nagy szere
épitkezés kezdett kifizetődő lenni, tettel müvelnek.
éppen ugy a mezőgazdasági be- Remélhetjük tehát, hogy őszre

ruházkodásnak is egyik fontos nemes versengés indul majd meg
előfeltétele a bankkölcsönök 01- az ország nagy pénzintézetei közül,
csóbbodása. melyik ad olcsóbban kölcsönt, hi-

Érzik és tudják ezt hazánk szen ez a bankok egyik legfonto
pénzügyeinek vezetői és a nagy sabb hivatása. Ha pedig Buda-
pénzintézetek készülődnek rá, hogy . . .....
., l . 'l t"bb' I óbb' pesten enyhlhk a gazdak kolcso-ossze mme o es o cs penz
álljon a mezőgazdák rendelkezé- neinek sulyos feltételeit, természe-
sére hasznos beruházásokra. Vjból tesen olcsóbban adják majd a vi
tömegesen bocsátanak ki majd déki bankok is a kö!csönpént.

A református tanitók balatonalmádii
üdülőházának felavatása.

A mult hó 28-án fényes disz- nök mondott felavató beszédet,
gyülésen adta át a református ta- amelyet ilyen gondolatokkal fejez
nitók vezetősége rendeltetésének be "E ház a magyar élni akarás,
az üdü1őházat. Ez alkalomra sok- teremtő készség és testvéri egyet
százan gyülekeztek össze az or- értés szimbóluma. Addig álljon e
szág minden részéből. Ott ünne- lak még egy· magyar kálvinista
pelt Békés, Bereg,· Komárom és tanító él és munk~lkodik e földön
Zalamegyének tanitósága test- Isten dicsőségére, haza boldog
véri együttérzésben. Diszg'jülésen ságára. Ezek után diszgyülés Dr.
egyházkerület, egyházmegyék, vá- Balthazár Dezső püspököt és Beth
rosok stb. képviseltették magukat. len István gróf miniszterelnököt

Az üdvözlések után üdülőház örökös diszelnökévé választja, ta
megteremtőjének Dobó Sándor nitóság e két nagy barátját felál
Orte elnöknek a diszteremben fel- lással és szünni nemakaró óváció
állitott jól sikerült arcképét leplez- val ünnepelte. Távirati üdvözlés
ték le. Majd Ormós Sándor alel-ben részesitette Orte. Rothermerét
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Dréhr Imre államtitkár és az
őstermelői igazolvány.

(
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***
Amikor a repülés igy mindenütt

az érdeklődés közponljában áll

nem érdektelen emlékezetünkbe
idézni, hogy mi magyarok még

most sem vagyunk abban a hely

zetben, hogy katonai repülőket "'}/l,t~.>;,;,.

sünk, vagy tartsunk. A legutóbb

aláirt párizsi légügyi egyezmény

szerint a polgári repülést az ed

digi müszaki korlátok alól csak

nem teljesen felszabaditotta, de

egyszersmind sulyos kötelezettsé

gévé tette a magyar kormánynak,
hogy minden olyan Jepüfőgép tar

tását eltiltsa, amelyen a páncélzat,
bomba, célzókészülék van. Ez még
mindig porba alázotL<;águnk jele,

de reméljük eljön az idő minél

hamarabb mikor az ilyen rend
szabályok alól is jelszabaditanak

bennünket, a béke és az igazság
nevében.

Öntöző kocsi.
főként .öz autónak egyre

szélesebb körökben való el·
terjedése következtében a leg
nélkülőzhetetlenebb közegész~

ségügyi kérdés lelt az ulcák#
nak a locsolása, főként a mi
alföldi vidékünkön, hol a lü#
dővész amugy is olyan szám
lálhatatlan áldozatot kövel",!.
járásunk és községünk elóljá~

rósága minden lehelőt elköve
tett arra nézve, hogy ezen
közegészségügyi kérdés meg
oldailassék s c végből a fő#

város-egyik nagy cégénél
Köhlernél meg is rendelJe az
öntöző kocsit, melynek julius
1-re kellett volna leszállittatni.
Azonban a cég egyik keres#
kedelmi kiálIitáson közszem
lére állitoíta ki ezen gépet ugy,
hogy az csak az elmult hét
végén érkezett meg hozzánk.
Az öntöző kocsi pompásan
és jól teljesit<?né hivatását
mert 6 méter szélességben
árasztja el az uteát üdilő viz
zel és köti le él port. ámde
nehézséget okoz cl viz ellátás
és a fuvar kérdés megoklása.
Ártézi kutaink közzül ugyanis
csak kettő jöhet számitásba s
ezek közzül is az egyik a
mirhó hálon levő, honnan elég
nagy távolságból kell a vizel
hozni, a Körösből lehetne
ugyan él gépbe vizet pum#
pázni, azonban ez meg az ut-

Ifrancia pilóták tették meg, de pró
bálkozásuk szomora véget ért mert
még ma sem tudnak semmit szo-
moril sorsukról. A vakmerő pilÓta
ilyen szamara példa után indul el
higyjük, hogy merész vállalkozá#
sát szerPncse kiséri és sikert fog
hozni a magyar származásának
és a némel repülő technikának.

és nádasban. Különféle kékvér
cséket, kerti sármányokat, tücsök
madarakat, kékbegyeket és bar
koscinkéket is összegyüjtött az
Állatkert és mind be fogja mutatni
a külföldi tudósoknak.

A nagyobb állatok közül ma
gyarországi ritkaság a földi kutya.
Föltünést kelt majd a csikos egér
is, amelynek szürke szőrén fekete
haránt menő csikok láthatók. A
rovarok között szintén sok olyan
van, amelyet nagy csodálkozással
és érdeklődéssel fognak majd
megszemlélni a tudósok. julius
15-ig 425.,.en jelentették be rész
vételüket ezen a tanácskozáson,
Németországból 85, Angliából28,
Oroszországból 16 tudós érkezik,
mig Amerika egymaga 35 embert
küld. Természetesen japán, Bra-

zilia és Marokkó szintén képvi

selve lesznek. A közgyüIés alkal

mából a Hortobágyra is tanul

mánykirándulást terveznek.

- Tudja öregem - kacsin
tolt feléje Dréhr - az ember
könnyebben mozog az iga
zolvánnyal, meg azu1án akkor
a bótot is másképpen lehet
csinálni.

- Hát háromszázezer ko#
ronáért megkaphatja.

- Az egy kicsit sok - vá#
laszolt Dréhr, meg'kezdődött

az alkudozás, végül is két#
százezer koronáért Dréhr ál
lamtitkár megvel1e az ig-azol~

ványt, amely Erős János ör
kényi gazdálkodó nevére volt
kiállitva és Örkényben 116.
szám alatt 1925 szeptember
harmadikán állitották ki.

Ez az eset csak még jobban
meggyőzte az illetékeseket ar
ról, hogy az összes ősterme#

lői igazolványokat be kell von~

ni, az uj igazolványokat arc~

képpel kell ellátni és fel kell
tüntetni az igazolványon, hogy
az illeJő ősJermelő mit termel
és mit van ioga forgalmiadó
mentesen árusitani.

ILima. A merész két pilótát 50 ezer
márkával honorálta a német kor
mány. Ez a rekord beállitás egy
szersmind próbarepülés volt arra
az utra, amelyet még senki sem
tett meg. A vakmerő pilóta ugyanis
a héten csütörtökön (lapzáJtakor
ez a terminus volt az utolsó) indul
el, hogy ha kedvez a gondviselés
neki németországból Newyorkba
repüljenek. Ezt az utat utoljára a
tragikus sorsu Nungesser és Coli

Szemle.

A drágaság letörésére irá#
nyuló akció során szó került
az óstermelői igazolványok

tották, hogy ezekkel az iga...
zolványokkal visszaélések tör·
ténnek. Az óstermelői igazol
ványon ugyanis nincs fellün
tetve, hogy az illető mit termel
és mit árulhat, nincs arcképpel
ellátva és igy - miután ez az
igazolvány annyit jelent, hogy
az illető forgalmi adó mente·
sen árulhat - a visszaélések
egész sorát állapitolták meg.

Legutóbb mikor Dréhr Imre
államtitkár a piaci razziákon
járt, megszólitoft egy vidéki
embert, akinek ősterrnelői iga·
zolványa volt:

.- Mondja, öregem, nem
adná el nekem az igazolvá#
nyát?

Az atyafi hümmögött, végig
nézte Dréhr Imrét és foghegy
ről megkérdezte:

- Hát aztán minek az ma·
gának?

Össze gyüjtik a pusztuló
magyar madarakat.

Szeptemberben a világ állat-és
növényviIágával foglalkozó tudósai
Budapesten tartják nagygyüIésü
ket. Ebből az alkalomból a ma
gyar állatvilágot, főleg pedig azo
kat a madarakat, amelyek kizáró
lag a mi földünkön élnek, tanul
mányozni fogják a külföldi tudósok.
Cerva Frigyes, a budapesti Állat
kert egyik kiváló szakembere,
máris minden előkészületeketmeg
tesz, hogy az érdekes és egyre
ritkuló madárfajtákat összegyüjtse.
Igen sok madarat mesterséges
keltetéssel bujtatnak ki a tojások
ból és az Állatkertben nevelnek,
igy a gólyaköcsköt, a székicsért
és a fehérszárnyu szerköt. A guli
pánok és az ugartyúkok szintén
ritkaság számba mennek. Nagyon
kevés a nemeskócsag, a tuzok és

a feketególya is magyarföldön,

pedig egyidöben, mikor több volt

a mocsár, bőségesen tanyáztak
ezek az állatok is a zsombékban

A mult hét eseményei közül kü
lönösen emelkedik ki az a teljesít
mény, amellyel egy Risztics nevü
volt magyar pilóta Németország
ban tulszárnyalta az eddigi leve
gőben tartózkodás rekordját ameny
nyiben 52 órát és 23 percel töltött
megszakitás nélkül a levegőben.

Ez az uj rekord a német törhetet
len akaraterőnek fényes szimbó-

lOOO.OOO pengő.
Az év elején örvendetes

javulás ájIott be a pénzvi~

szonyok terén, majd julius
hó óta sajnos, ismét bizo~
nyos feszültség támadt. A
Német és Osztrák Nemzeti
Bankok egymásután emel~

ték hivatalos bank~kamat~

lábukat, a pénzemek nálunk
is nemcsak drágulása, de
a szűke is mindinkább érez~

hetővé Válik. Az itt emIi·
tett körülmények dacára
- mint értesülünk - az
agilis Bácsy és Társai
Bankháznak sikerült a vele
szoros összeköttetésben ál·
ló budap-esti nagy banknál
1.000.000 pengő.,

azaz 12 és fél nilli~

árd korona uj hitel
összeget biztositani ügyfe·
lei részére. Hogy milyen
fontos tényez Gyoma és
környéke k ö z g él Z d él S á gi
szempontjából,. ahoz nem
kell kommentár.

is. Majd leleplezik üdülöház falába
beépitett néhai Nánássy józsef ta
nitó· emléktábláját bizonyságául
annak, hogy a ref. tanitóság meg
becsüli az ért~ munkálkodókat.
Diszgyülés egyes számai között a
debreceni ref. tanitó vegyeskar
gyönyörködtette énekével jelenle
vőket. Diszgyülést a rendes évi
közgyü1és követte, melyen a függö
adminisztrációs ügyeket tárgyal
ták le.

Este müsoroselőadást rendezett
a tanitóság, amelynek jövedelme
az almádii ref. templom alap
javára fordittatott. Az estélyen
szereplő tanitói vegyes és férfi
karok,tanitó irók és költők a ta
nitóság ez ünnepnapján bizony
ságot tettek arról, hogy a ref. ta
nitóság lelke tele van ideálizmus
saI s ezt teljes egészében kész
átadni az általa nevelt ifjuságnak.
Minden tanitó tudatában van an
nak, hogy a nemzet ifjuságában
él s minden nemzet csak addig
állhat fent mig ifjuságában az
ideálizmus él.

Késő este ért véget az ünnep
ség. Előttünk csillámlik a tündéri
Balaton, mögöttünk áll áll e tájat
uraló Öreghegy. Szivünk e perc
ben telve van csodás melódiákkal
és ez érzések hatása alatt jövőbe

néző lelkünk megtelik kedves ké
pekkel s egy pillanatra, mintha
látnánk végtelen messzeségben, tul
a Balatonon az Adria partjain és
az Öreghegy felett a Kárpátok or
mai!]. len?eni;a I)~~~l1őn~ptüzes,

':gj1;&ag'~ugarkéve1!oi-oearanyózot
tan, a diadalmas feltámadást hir
dető magyar zászlókat.

FUTÓ ZOLTÁN



fa és épitési anyag telepei, cementárugyárai, gépraktárai

Gyoma Endrőd Köröstarcsa
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 3.

Nasici tanningyár és gözfürész rt. szlavóniai, erdélyi és felsőmagyarországi keményfa termelésének egyedü.li Jerakata.
Szállit bármily mennyiségben bármelyik vasutállomásra legolcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknak gőzölt bükkfát és tölgy parkettát, kedvező fizetési feltételek mellett.

Csépléshez PO~IOSZ salgótarjáni, és baglyasaljai szén, retorta faszén, telepeimen kapható.

Nádárusitás! Nádárusitás!

ór UDtóda Grosz Zoltán
D. oldal.

Együtt ül a rendes napi tár..
saság az Ipartestületben.

A társaság egyik tagja, akivel
Krampner bácsi nem nagyon
szimpatizál, nagy felindulássa I
adja eló, hogy milyen, esetleg
végzetessé válható eset történt
vele.

- Képzeljék, oti ülök él

kávéház nagy faliórája alatt.
Valamiért felkellern és ez volt
a szerencsém, mert ugyanakkor
a nagy falióra leszakadt . ~ . Ha
egy pillanattal tovább maradok
ott, él sulyos óra a fejemre esik
és énkészvagyok! ...

A társaság minden tagja
szörnyülködik, csak Krampner
bácsi szól bele egy türelmetlen
gesztussal:

- Mindig mondtam, hogy
késik az a büdös óra! ...

Krix-Krax.

Krampner bácsi
apprehendál.

volt, igen szép sikerrel szere
peltek Varga István, Haibach
Árpád és Balog Lajos. A kisebb
férfiszerepeket Cs. Nagy Endre,
Kiss DiIniel, Bogár László, Si..
mon Lajos és Kun Zsigmond
játszották sok ambicióval és
szép sikerrel.

A rendezés els6rangu volt,
amint ezt már Molnár Gyulá..
tól megszoktuk.

Annyit azonban az estéről

meg kell jegyeznünk, hogy a
Haller-Szálló korántsem alkal.
mas ilyelóadások rendezésére.
Igen zavarólag hatott a nézó..
közönségre, mikor a legszebb
jelenetekbe és énnekszámokba
belecsörömpöltek a kiszolgáló
pincérek tányérjai, pohara i és
vezényszavai. De nemcsak él.

nézőközönség, hanem a szin..
"padl"5~el'€ph)k -js" é:3,~~10:,_,qp, ...

nek a szinházi elóadéÍsnál szo
katlan é.s valósággal fölösleg"es
zenebonának a hátrányát,

Máskiilönben a kiszolgálta ...
tott Halokért és ételekért, vala
mint a gyors és pontos kiszol
gálásért dicséret illeti az uj
bérlőt.

A zenét ezuital Suki Jóska
jóhirü zenekara szolgáltatta.

ismert a közönség. Ezuttal a
darab egyik legnagyobb szerc
pét játszotta oly kiváló szerep
tudással és szinpadi otthOnOS'
sággal, amelyért a legszebb el..
ismerés illeti, Kiss Ju;lska és
Domokos Mariska a szokotíjók
voltak a fős7erepekben, Szabó
Margit és Czeglédy Juliska
mint kedves epizód,szereplők

adtak pompás keretet az eló
adásnak.

Köhler Mihály nagy ügyes...
séggel alukitoíta Andris obsi...
tost, Szábó Imre játékban és

. énekben egyaránt kifogástalan

ben esetleg folyamatba tétet,
nek, a villa nytelepre azonban
éppen a nagyközönség és
iparfejlesztés, az olcsóbb áram
szolgaltatás szempontjából még
áldozatok árán is szüksége
van a községnek. Midón ezen
igy elókészitetí ügyek az elől

járóság multheti ülésén tárgya"
lásra kerültek, Pétermann József
főjegyzó ur azt a javaslatot
tette az előljáróságnak, hogy
miután a villanyos centrálék
felállitásának kérdése a salgó
tarjáni bányával kapcsolatban
annyira elóhaladtak, hogy ezen
bá'nya "" 'i1r'tmáf'~"-'~Bh~~-iR~ ".,;)0

községet lát el olcsó árammal
és folynak a tárgyalások éppen
az irányban, hogy ezen köz..
pontba Békésvármegye is kö"
zelesen bekapcsolást nyerjen,
tegye ad akta ezen egész ügyet
él község a jelen helyzetben és
várja meg amannak megoldá
sát, nehogy azután a községet
károsodás érie a vásárlás per
fektuálásával, ha tényleg lehető-

ség fog nyilni a villany áram
olcsó beszerzésére. Az elől,

járóság igy is határozott. köz..
ségünknek és közönségünk
bölcsen felfogolt java érdeké..

ben.

-

GYOMAI l.:!J.SÁG

Mükedvelői előadás.

Ismét egy sikerült szinielő...
adiIssal kedveskedett nekünk
az elmult szombaton és vasár
"nap a gyomai iparos és keres...
kedó ifjak önképző köre.

A kiváló szinész és elsőrangu

rendező Molnár Gyula betani...
tásában és rendezésével _"Az
obsilos" cimű énekes szinmű..
vet adták elő igazán dicséretre
méltó és meglepőkészültségge.1.

A régi ismert szereplők kö..
zül egy uj műkedveló vonta
magára a figyelmet: Akantisz
Ica, akii eddig néhány apró

. szerep révén is már előnyösen

Községi közüz.emi
beruházásának ügye.

Lapunkban már régebben
hirt adtunk arról, hogya Ti
szavidéki Hengermalom és
Tárház részvénytársaság aján~

latot tett a községnek arra,
hogy a község vegye át tőle

a malmot és a villanyteIepei.
Községünk előljáróságának és
gazdasági tanácsának az volt
a véleménye, hogyamalomra
egyáltalán nincsen szüksége a
s annak átvétele olyan teher
tételt jelen/ene, melyet nem
tud javasolni a közgyülésnek,
mig a villanytelep átvétele
közérdekü dolognak ítéltetett.
Az egész ügyiratot . kiadta az
előljáróság Bácsy Elek ármen...
tesitő társulati h. igazgató fő..
mérnök urnak, kinek alapos
tudása és mérlegelése s min ...
denek felett komoly meggon'
dolIsága legbiztosabb garan..
cia volt arra nézve, hogy mü~

szaki szempontból is tisztán
lehessen lá.tni. Az igazgató fó...
mérnök ur terjedelmes javas,
iata az elmult héten érkezett
be a községhez s vélemény

. teljes egészében fedi a köz'
ségi vezelőség és gazdasági
tanács eddigi felfogását. A ja'
vaslat az, hogya malom egy
általán kikapcsoIandó azon
tárg·yalásokbóI, melyek í?Z ügy'

er
!ll

ln
1927. aug. J4

Békésvármegye testneve!ési I

bizottsága gr. Almássy Dénes
és dr. Kovacsics Dezső főispán
v.zdnöksége alatt, ez év szep'
tem ber hó 12,én, kedvezőtlen

idó esetén szeptember 25-én
Oyulán,a katonai lotéren várme
gyei levente lóversenyt rendez.

A verseny négy részre oszlik,
és pedig:

1. Leventék versenye.
2. Oktatók versenye.
3. Hölgyek versenye.
4. Önként müködó, párloló

és alapitó tagok, valamini egye
sületen kivül állók versenye.

A rendkivül érdekesnek igér~

kezó versenyre felhivjuk a kö
zönségfigyelmét.

'!!!-._'-

Leventék lőversenye

testtől oly mélyen fekszik, hogy
nem' állott elegendő cső nm
delkezésére a felsziváshoz. Az
clőljáróság azonnal rendelke p

zett a pótló csövek beszerzése
ügyében. A fuvar kérdése is
elég gondot okoz, mert a köz..
ségnek nincsen felesleg"es igája
melyet egész napon át ren'"
delkezésre bocsáthatna, pedig
főleg" ily iikkasztó szárazság"
ban, mint az idei állandóan
locsolni kcllene. Ez ideig a
próbalocsoltrsokat Fried Géza
vállalkozó ur teljesítette telje
sen ingyen. Reméljük, hogy
mind ezen kérdések gyorsan
elintézést és megoldást nyer
nek ugy, hogy a jövő hét ele
jétől kezdve állandó és rend,
szeres locsolás fogja megkötni
é:l,Z;! a szédület\2s port, viszonl
ériesül~sünk .szúintpedig a
községi eiőljáróság javasIatol
tesz a közgyülésnek, hogy él

jövó évi költségvetésbe vegyen
fel a közgyülés egy második
és pedig nem tiz, hanem 30
heldoliteres öntözó kocsi be~

szerzésére szükségelt összeg·et
melyet aZlI1éÍn él föld ut javitó
géppel kapcso(atosan beszer..
zendő traktor vontatna s igy
miután a gépek iüzeset aIkal,
mával azon a helyen is hasz~

nálhalók lesznek, közegész,
ségüg"yi és íüzrendésze/i ügye
ink egyaránt nagy lépéssel
foqnak előbbre vitetni.
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Gyoma község hazafias kö'"
zönsége titeket pedig arra ké
rünk támogassátok e kis csa..
patot, mert csonka hazánk fel
szabadulásának érdeke kivánja,
lsten segitseÓketmunkájukban.

(Pf.)

H I E

Hét csók ...

Amerikában történt. Egy 104
sangelosi' kereskedő válópert
inditott a felesége ellen azzal
a megokolással, hogy az asz"
szony annyira szig"oruan vette
az erkölcsösséget, hogy: csak
hét csókat engedélyezett neki
egy évben.

A biró - amerikai szokás
sZi?rint - meghallgatta először

a sajtót, illetve cl sajtó ujján s
közönség véleményét. A nagy
többség azt a választ adta, hOfl-Y
a házasságot az asszony hibá
jából kell felbontani, mert az
olyan asszonynak, aki csak 7
csókot ad egy évben az urá
nak, nincs joga a házasélet~

hez . ..

A biró ezen az alapon ki is
mondotta a vá.lást.

- A fösvény feleség. --=

•••
I s t e n t i s z t e l e t e k. A re-

formátus templomban aug.14-én
. d. e. fél 9 ó. prédikál Harsányi
Pál ref. esperes. Az ágostai
evangelikustemplomban vasár
nap délelőtr 9 órakor német
nyelv ü istentiszteleteItart FeiIer
Ernő lelkész. A rÓm. kath. tem
plombanreggel 9 órakor [sten~

lisztelet evangélium ma~:l"yará

zattal, tartra Csernay Géza
plebános. d. ll. 3 órakor lytáni',.

Képviselőtestiiletiközgyülés.
Gyoma község képviselőtes~

fülete e hó 16-én rendes köz..
gyülést taft, hol él jövő évi
költségvetést fogják letárgyalni.
Az össeállitás szerint a köz
ség förzsjövedelme összesen
232972 pengő 08 t szükség...

'Iete 314050 pengő 40 fillér igy
felveendő szükséglet 81078 p.
32 f.-nek 50 százalék pótadó4
ból nyer fedezetet. Fontos
tárgya lesi a közgyülésnek a
járdák és piactér burkolásának
ügye, melyre mintegy D8.000
pengő áll rendelkezésre, az
1928 évi költSégvetésben pedig
20.000 pengő vétetett fel. A
közgyülésen hozott határoza4
tokat jövő számunkban fogjuk
ismertetni.

A fővárosba utazó olvasó
inknak páratlan kedvezményt
nyujt a Keleti pályaudvarral szem
ben levő, elsőrangu Park szállo
da, amennyiben a szobák árából

A gyomai cserkészek mind

inkább kedveltebbek lesznek
községünkben. Vasárnapon...

ként tőrténő nófás kivonulá

sukkal, mind inkább és mind

jobban felkeltik községünl, ha

zafias közönsége figyelmét,

szerény mozg-almuk felé. Héf~

éves csapa luk az utóbbi idő~

ben megér/ésre találJ, ebből

kifolyolag gyorsan haladnak a

kitüzol1 céljuk felé "Mag"yarabb
mag"yart és a Jómunkát" jel,
szavukkal haladnak a mag-yar
haza fölszabadito utján.

Szerénységükkel és vidámsá
gukkal teljesen a hazafias nagy'
közönség kedveltjei lesznek,
az utóbbi kiránduláson már
vedéglátók is voltak. mert
voltak szépszámban néző kö~

zönség-ek is, fiaink a házi gazda
szerepét is kifogástalanul töltöt
ték be.

Előre haladásuk vezetője

Ruszka Sándor csapatparancs
nok, melléje szegődött Biró
Béla lelkes cserkész barát, hogy
a parancsnoki teendőket váll 4
vetve, kezet kézbe téve végez...
zék el. Ilyen izzig-vérig ma
gyar emberek kezében fiaink a
biztos győzelem utja felé ha...
ladnak, fénylő szemeikből ki...
olvasható nagy bizalmuk me...
Iyel vezetőik iránt vannak.

Gyomai cserkészek.

tisztántartása csak napi több
szöri fe!surolásával lenne le~

hető.

Utasítsa tehát az Alispáni
hivatal a Belügyminiszteriumot
a vonatkozatos törvény meg'
változtatására, melynek végre...
hajtását minden szoritás nélkül
fogja vállalni a közigazgatás,
mert hisz szerte épülnek a pom
pás beton járdák és csak nem
járja, hogy azokon tojástáncot
kelljen járni a mocsok körül!

A sokféle leg"elő szárnyas:
liba, ruca, csirke, gyöngytyuk
közül azonban ez utóbbira
Ilem terjeszteném ki a tilalmat.
Csekély a piszkuk és olyan
szépen szólnak.

Rongyot ablakon át rázni
jövőben tilos lesz. Strandon,
sétányokon. társas összejöve
telre azonban ez, - a törvény
hiányzó része szerint - a jö
vőben is folytatható.

Ugyanezen defektus folytán,
reggéli takaritáskor az utcára
doblmfó a hamutdrtók szemte
jei: szivarcsutka, cigeretta hü...
velyvég, elhasznált gyufaszá
lak, hamu, szivargallérok stbi.
és ugy~ncsak továbbra is az
ablak alá loccsanthatók a
Nachtkasztlin elfogyasztatlan
maradt pohárvizek.

A belügyminiszterium na...
gyobb tisztaságat követel a
városoktól és felhivja a tör...
vényha!óságokat, hogya "köz-
tisztasági illetve közegészség....
ügyi szabályrendelcteiket ve....
gyékfelülvizsgálat alá es ameny
nyiben azok a fenti körülmé...
nyelmek nem felelnek meg,
annak korszerü átdolgozása..
iri!mt haladéktalanul intézkedje~

nek."
Ezzel szemben az "Utügyi

kihágások 1890. I. t. c. 137
§-a" legeltetési tilalom alul ki
veszi a baromfiakat.

Ezen épültek meg a várme....
gyei legeltetési szabályrende...
letek is és próbálja meg vala...
mely megértő,bölcs alispán a
közegészségügy, vagy közJisz
taság érdekében megváltoztat...
ni szabályrendelettel, a tör4
vényt!

Vidéken az a helyzet, hogy
a főutak a legszélesebbek és
ennek árokpartjain legdusab...
bak a legelők s tehát ide hajt
ják sok száz számra a liba
csapatokat, pásztoraik felügye
letével legelni, s mert nemcsak
a száját nem kötik be a do I...
gozó jószágnak és mert a libák
a két hónapos eperérés idő,

szakiiban nemcsak fehér epret
esznek, hanem él dusabb fest
anyagu feketét is: a járdák

Férfiak gallér nélkül.
- Nyári aktualitás. --

A berlini demokráciára és
munkásbecsülésrejellemzőmu
latságos jelenet játszódott le
most a berlini "Romanichin
Kaffe" előkelő terraszán.

Egy munkásember gallér nél
kül ült lea káveház terraszán
és sörl rendelt.

A pincér nem akarta kiszol
gálni, sőt a tulajdonos is tilta
kozott, hogy gallértalan ven
dégek telepedjenek az ő elő~

kelő vendégei közé. Mire a
"szomszéd asztalnál megszólaIt
egy előkelő nevü, Berlin szerte
ismert német iró, aki a szom~

széd asztalnál ült.
- Ez az ur az én vendégem.

Hol vagyunk? Kedves kávés
ur, ugy látszik, ön tiz éve aludt,
mint Ripp van Winlde... és
ezzel már az előkelő iró is le
veJ ette a gallérját.

- Hozzon három pohár sört!
- kiáltotta most már él mun-
kás asztalától a gallér/alan iró.
mire az egész kávéház tapsolni
kezdet! s az urak egymásután
követve az irő példáját, leve,
tették a gallérjaikat.
. A dühös tulajdonos elpárol...
gott és a pincérek szorgalma~

san hordták tovább a söröket.

A szokatlan hosszu száraz~

ság kedvezett a darázsszapo~

rulalnak és esztendők óta nem
volt oly tömeg'ben a tele fésl':ek,
mint ezidén. Eletkintve attól
hogy irtását törvény rendeli el

és az e körüli mulasztás bün
tetendő: nagyon okosan cse",
lekszik mindenki, ha kertjében,
földjein tüzzel~vassal irtja ezen
ártalmas férget, mely most
s zú*a~~uii'ú{'";' "g-etráL:tía tf:<'ö6.í It·· ie:f
olyan gyümölcsöket is meg4

kezd, melyekhez ezelőtt hozzá
sem nyult s amelyek csak
egyetlen megszurásfa is elro4

hadnak.
A darázsirtás igen könnyü

és közismert. Azért ide irjuk
él legegyszerübb módját.

A szerte repked6 darazsakat
figyelni kell, mere tartanak leg
többen és ezt követve okvet
len fészkére lelnek; kertekben
leginkább földben, főleg gátol
dalban.

r\ fé$zket meg kell jelölni
és Izeső este, mikor már behu
zódtak a darazsak, él lyuk szá
jót meg kell tölteni bőven viz
zel, valamint az üreg környé...
kél is pár méter körzetben.
Azután feJá.sandó a föld és ujra
lelocso]andó, hogy sáros, isza
pos legyen a azután Ie lehet a
fészekig ásni, mert a megza...
vart raj mindenhol sáros földre
lel és ott tapad és az egész
tömeg begyömöszölhelőa sár
ba. Ovatosságból jó egy kis
szalmát keznéi tartani és ha a
kiásás rosszul sikerülne és
eJmenekülhetnének CI darazsak,
a fészek fölött lángoló tüzet
kell kelteni, hogy szárnyaik
leperzselése után szer/e a föl ...
dön legyenek e!pusztithatók.

Ez már azért is jó, mer! a
megzavart raj, ha kiszabadul
hat, legtöbbször szembe fordul
elpusztitóival.

A régi jó derüs idők
éledésést láljuk abban, hogy
mostanság minden bál és muri
vég"eztével ugy távoznak a le~

gények, hog"y végig"kurjongat
ják az uccákat és mert nem
egyszerre mennek szerte, több
sorral is.

Bármennyire örvendetes,
hogy a derü . visszanyerte ura-o
dalmát, az igy megnyilatkozása
ellen szói kell emelni, mert
elszoktunk már tőle és éjji
ál~ából felverfen, józan álla.~

potban, nehéz méItányolni hogy
jogot ad erre él berugottsiig es
az odáig jutás a mai borárak
mellett annyiba kerül, hogy
joggal jajg!J.that töle ugy éjfél~

tájban az ember. Ellenben ha
feljelentésre az erre hivatoít
közegeknek kell majd az ilIe~

tőket elhailgat!alni: még foko
zattabban oka lesz az ordito
zásra l

Darázsirtás.



1927. aug. 14 GYOMAI UJsAG 5 oldal.

5
é-

a,
n.

2

{

20 százalék, az éttermi árakból
pedig 10 százalék engedményt ad
a legutóbbi előfizetési nyugta fel
mutatása ellenében, Egyben fel
hivjuk a Park szállodának lapunk
más helyén olvasható hirdetésére
szives figyeImét.

Szülők figyelmébe. Polgári
fiu, leány és eIIemi iskolai tan
könyvek .válíozása miatt saját
érdekében cselekszik minden
szülő, ha gyermekének tan
könyvét már most előjegyez...
teli Végh Béla könyvkereske
dőné!. Csak igy biztosithatja
tankönyv szükségletének pon
tos és kellő időben való kie...
lég'itését, az általam rendelt
tankönyvekél'I felelősségetvál...

lalok.

Szüreti mulatság. A gyomai
Iparos és Kereskedő Ifjak Ön~

képzőköre szeptemberhó 11-én
szüreti mulatságot rendez az
Erzsébetligeti pavillonban.

Halálozások. Ezen a héten
elhunyt G. Nagy László, Gyo
ma község egyik legmódo-

. sabb gazdája. A régen bete
geskedő öreg ur közszeretet
nek és általános népszerüség-
nek örvendett életében és ha...
lála mély részvéiet kelteH min...
denfelé. ~ Ugyancsak e héten
szivszélhüdésben hirtelen el
halt Erdei Lajos gazdálkodó,
aki szintén álíalánosan ismert
és kedvelt tagja volt az itteni
társadalomnak.

Helyreigazitás. Lapunk mulí
heti számában emlitést tettünk
hireink köz9ft arról, hogy cl

póhalmi uradalom valószinüleg
az altruista bank által fog meg
vásároitatni parcelJázásra. Mint
utólagosan a legiiletékesebb
helyről értesülést szereztünk, e
hir annyiban felel meg' a való
ságnak, hogy tényleg- folynak:

olyan 1árgyalások, mely sze

rintaz uradalom cserél, azon

ban allnak csupán csere utján

!cendő válioztatáscírQl van szó.

Leventék bevonulása. A le

ventéknek adott aratási és csép

lési szabadság lejáróban van.

Figyelmeztetjük a !eventéket,

hogy aug. 21-én minden le

vente a szokásos helyen és

időben testnevelési gyakorlatra

büntetés terhe mellett megje

lenni köteles.

r ........HII......-IIIB...-.-..-.,

i Magántanfolyam i
i Budapest, VIII. Rákóci-ut 51. i
! Telefon: J. 323-99. ~

é i! Olcsón és sikerrel készit elő !

• a, bármely középiskola tananyagá- j!
I ból összevont magánvizsgára és •

i érettségire, valamint az egyetem I
i jogi és közigazgatási fakUltásán. t
i vizsgákra és kolloqumokra jegy- i
! zetekből vidékieket is. Felvesz !

I korlátolt számba családi felügyelet I
i alatt bennlakó növendékeket is. I
, Válaszbélyeg csatolandó. i
i.....-..-..-Wl:\'ll.-.........-.J

Köszönetnyilvánítás. A gyo
mai iparos és kere'3kedő ifjak
önképzőköre vezetősége, ezu
ton mond köszönetet az aláb
biaknak, az aug. 7-iki müked
velői előadás felülfizetéséért:
Özv. Szerető Mihályné 5. 
Iványi István 5. -, Braull Már
ton 2. -, Vencák N. 2. -,
Szerető János 1. - pengő. 
Az Önk. kör felhivja tagjait,
hogya szüreti wuJatságra
csőszlegényeknek, minél na
gyobb számban jelentkezzenek.
a vigaImi bizottság.

Szabók bátja. Az endrődi

szabó-csoport e hó 15~én az
ottani ipartestülétben táncvi'"

. galmat rendez, amely az elő...
jelekből itélve igen sikeresnek
igérkezik.

Tiizeset Gyomán. Pénteken,
f. hó 12-én reggel 7 órakor
kigyulladt Gábor Gyula hentes
Horthy-uti husfüstöldéje. A tüzet
MCirz Mihály trafikos és Papp
Mihály kovács vették észre és
azonna.l ielentették a íüzoltó
ságnak, amely dicséretes gyor~

sélsággElI kivonult. Ekkor. már
ott foga.dta őket Leimdőrfer

Zoltán tüzoltó parancsnok, ki
nek vezqnylete mellett a tüzet
pár perc alatt lokalizálták és
elfojtották. A hivatásos tüzol...
tók derekas és fényes ered
ményü lelkes munkáján kivül
különösen meg kell dicsérnünk
Szujó András csendőrségi lo~

vász!, aki emberfeletti erővel

hordva a vizet, maga is fárad
hatatlanul segédkezett a !ÜZ

oltásánál. A füstöldében a hus
egy része alaposan megpör~

kölődött és igy Gábor Gyula
tetemes kárt szenvedett.

Könyvismertetés. Igen aktu
ális és Magyarországon hézag
pótló könyv jelent meg a Falu
szövetség kiadásában a velő ...
magvak betegségeiről és a
vetőmagcsávázásról 22 ismer-
tető képpel. A vetőmag ...
vak okszerü csávázásának
első feltétele, hogy a gazdakö
zönség széles rétegei is meg
ismerhessék azt a ~okféle be...
tegséget, mely a ve/őmagot

fertőzni szokta és ne csak
álíalánosan üszögről leg'yen
tudomása a gazdának. Ezt a
célt eredeti rajzaival és fény...
képfelvételeivel a 32 oldalas,
izléses kivitel ü könyvben el is
éri a szerző, Dr. Friedl Gusz
táv, kit a ~razdaközönség szak~

közleményeiről különben már
régen ismer. Ezen rendkivül
hasznos és tanulságos könyv
megszerezhető lapunk kiadó~

hivatalában. Ára egy pengő.

Sz. Vasas - GyMTE 1-0 (1-0)
Biró: Heinfarh.

A GyMTE Krutek, Bartha,
Ilyés, Szendrei, Rozsnyó, Ádám
Heicinger, Pap, Szilágyi, Kiss,
Gecsei, felállitásu csapat/al állí
ki a Sz. Vasas eHen.

A mult héten a Turul ellen
kimnően.s,ze1:epe.ltc111unkáscsa~

pat, Elirit a mérkőzés elején
gondoltuk, valósággal Ie fog-ja
hengerelni az amugy is gyenge
erőt képviselő Sz. Vasast.

De nem igy történt!
A Vasas határtalan lelkese...

déssel, mig a, GyMTE csak
fölényesen ment a küzdelembe,
ami az első felidő 15 percben
már meg is bosszulta magát,
mert a Vasas. vezetéshez jut
ami a OyMTE játékosait any'"
nyira megzavarja, hog-y képte
lenek eg'y támadás rendes ke
resztül viIeIéhez és igy 1·0
arányban elvesz/ik a mérkő

zést. A .második félidő 30 per
cében a szarvasiak levonul nak.

Gyse - DSe 8-3

A GySC revans kötelezett
ségének eleget téve vasárnap
a Dévaványai SC~t kereste fel
otthonában és remek iskola...
játék után Mátéfy, Mác, Kappel
2-2 Fekete é~ Elek g-óljaival
fölényesen győz.

PUBLIKACIÖ.
ü.éplöqép tulajdonosok figyel

mébe: Porosz darabos. szén, tatai
darabos szén, és tatai 5 kilós tégla
brikett, valamint retorta faszén már
most megTendelhetó. A cséplés alatt
ezen szenekból nagy raktár. Ajánla
tos lesz szükségletét már most beje
lenteni, Wagner MArion Fiai
fakereskedóknél Gyoma. Telefon 22.

Eladó 2 fertály örökös nyilasi ha
tárdülői föld. Ertekezni lehet Cs. Sza
bó Oábornál 42 szám alatt.
Nádtető javitáshoz jó hozatott

nádat, legolcsóbban a Tiszavidéki
majommal szemben lehet beszerezni.

A békéscsabai viiághirU Bohn
féle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható. Ugyanott
kapható 18 százalékos szuperfoszfát
mütrágya is minden mennyiségben 6
havi hitelre.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlitott székek állandóan
raktáron vannak Vatay Gábor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épületasztalos munkák
jutányos áron me~rendelhetők.

A békéscsabai SUK téglagyár év
tizedek óta ismert kitünő minőségü

hornyolt tető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner Márton fiainál, End
rődön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.

Hálószoba berendezés nagy tU
körrel rézb6i és ebédlő kredenc
sürgősen eladó. Iványi ház város
házával szemben.

Lach Fülöpnek fegyverneki utca
1188 szám alatt nádcsőrmelékje van
eladó. ~.

ld. Kató Lajosnak a körösladányi
határban a műut mellett fekvő 67 ma
gyar ':101~ földje· 3 évre. .haszonbérbe
kiadó. .

Garantált 18 százalékos szuper
foszfát mütrágya a 100 holdan aluli
kisbirtokosok részére a jövő évi ter
mésből történő, kamatmentes fizetés
mellett, 100 holdon felülieknek pedig
évi 10 százalékos kamat mellett 6 havi
hitelre előjegyezhető Wagner Márton
fiainál Oyomán telefon 22.

Akik 12 hónapra kamatmentesen
akarják a műtrágya szükségletüket be
szerezni, kérjenek a községházánál
igazolványt arra nézve, hogy kedvez
ményes mütrágya beszerzésére jogo-
sultak és ezzel együtt jegyeztessék elő

szükségletüket Wagner Márton fiai fa-
kereskedőknél. A műtrágya szövött
zsákokban lesz szállitva. A szállitási
és kezelési költségeket az átvételkor, a
műtrágya értéke pedig a jövő évi ter
mésből lesz kamatmentesen fizetve. Az
átvétel mindenki tetszése szerint rak
tárunkban történik.

FIGYELMEZTETÉS.
A kisszénási állomás mellett levő

jó forgalmu ven d é g I ő
más vállalat miatt s U r-
g ö s e n e I a d 6, házzal,
berendezéssel, s z 6 d a
gyárral joggal egyUtt. -

Tudakozódni lehet u g y a n O t t,
Varga Ferenc ven d é g l ő s n é 1.
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pra
kamatmentesen akarják a műtrágya szükségletüket beszerezni, .kérjenek a községházánál igazolványt arra nézve, hogy ked
vezményes műtrágya beszerzésére jogosultak és ezzel egyiútt jegyeztessék elő szükségletüket Wagner Márton fiai fakereske
dőknél. A műtrágya szövött zsákokban lesz szállitva. A szállítási és kezelési költségeket az átvételkor, a műtrágya értéke

pedig a jövő évi termésből lesz kamatmentesen fizetve. Az átvétel mindenki tetszése szerint raktárunkban történik!
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Szerkesztőségnél beadandó.

UTALVÁNY-SZELVÉNY

lapunk aug. 21-iki számában
tesszük közzé. Vágja ki
az alanti "Utalvány#szelvényt"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőjénéJ.

- - - Itt leváqandó; - - -
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FOT EGY SZOBÁT10

ZEDHIR

EGRI SZŐLLŐMIVELESI RT. EGER.
aBIII i UIUl!!lIlIUXYUI Ka ilU ",unIn II #u~

fatUzelésll, légfUtéses
folytonégö k á I Y a

~~f.YtnIIIXH!I!aalllj*XttJKiXX.,IIIIIIK.II*xIXX~

:*"1' ""', ~

~ AzE6RI SZOLLOMIVELESI RT. ~

Egerben.

REKORD szén, koksz és fatUzelésO folytonégö kályhák. Vegyes
tUzelésU ZEPHIR káfyhák. ELITE tak.-tUzheJyek. Kéménytold6k.

Arjegyzéket készséggel kurd:

HÉBER SANDOR kályha és tüzhelygyáros
BUDAPEST, VI., Vilmos császár-ut 39.

lerakat: G y o m a

B ER KOV ITS A DO LF vaskereskedőnél.

Tart6ssága örökös!
10 éves garancia!

FatUzelés a legkellemesebb!
. "ZEPHIR"-rei a legolcs6bb!

1925. évi saját tern1ésü (cea 2000 hl.) kitUnő zamatu borainak
kisebb tételekben val6 eladását is bevezette, kedvező fizetési
feltételek mellett. - Mielőtt szUkségletét beszerezné, tegyen
pr6barendelést, vagy személyese" 9yőződjön meg elözékeny és
pontos kiszolgálásunkról és boraink minöségéröl, - mert nem

az olcs6, de a j6 borral leszünk versenyképesek.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VIII,. Ba~
ross tér 10 (a Keletipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrendü szobát. A máso~

dik sorsolást aug. hó 14#én fog~

juk megejteni és eredményét

r--..-1----r.-.---.----.,
i ' IT", I
IERDEKLO OK II
i A. Bácsy és Társai Bankháza i
1 G . ii yoma, i
i igen előnyös feltételekkel : tj
i 1 YYl .000.000 penge l
112 és fél milliárd korona uj kölcsönt óhajt t
I sürgősen kihelyezni. i
i...-.-..-. l.-.--_I.-+. _ .......-..........................J

SchwalI11 József s. k.
titkár.

50

1. Uj tisztikar és választmány
választása,

2. Egyesület nevé.nek meg
yáltoztatása.

3. Alapszabály módositás.
4. Tagdijak megállapitása s

általában él közgyülés hatás
körébe tartozó ügyek elinté...

zése.

Gyoma, 1927. aug'usz/us 12.

Tárgyak:
1. Az Egyesület felosztása.
2. Az Egyesiilet vagyonának

hovaforditása.

Gyoma, 199.7. aug. 12.

Badolf Miháty s. k.
elnök h.

Haibach Árpád s. k.
titkár.

Az alapszabály vonatkozó
§~a értelmében szavazati jog#
gal csak azon tagok birnak,
kik tagdij kötelezeftségüknek
eleget tettek.

Tárgyak:

Madaras Gvula s. k.
elnök.

fillér egy publikációs hirdetés közlési
dija a GYOMAI UJSÁG publikációs
rovatában. Ha Ön alkalmazottat, ál
lást, lakást keres ha valamit venni,
vagy eladni akar, ha szobáját, la
kását akarja kiadni, vagy át-
adni, ha bármire szüksége
van, igy csak a GYO-
MAI DJSÁG publiká-
ciós hirdetéseit ol-
vassa el, és hal-
gassa meg a va-

sárnapi pub-
li k ádókat.

Meghivó.
IljIKIIIIIII •••••• IIXXXX

Az alapszabály vonatkozó
§-a értelmében szavazati jog#
gal csak azon tagok birnak,
kik tagdij kötelezettségüknck
eleget teltek.

Meghivó.

A GYO'Tl:'"i Munkás Testedző

Egyesüle: 1927. augusztus 21 ...
.zn azaZ" Vé.i{jnrtl!Jd~iLltán· fél
2 órakor, halc1rozatképtelenség
esetén délután fél;) órakor a
Holler Szállodélban lévő klub...
helyiségben tarlandó közgyü
lésére.

A Gyomai Sport Club 1927
augusztus 21-én, vasárnap dél
után 4 órakor határozatképte#
I<?nség esetén délután 5 óra
kor él Ligeti nagyteremben tar...
tandó közgyülésére.

zgy Mary ":C'

2)1/ könY{lrög a papnak, 11O,;;y
3(jCl össze ől Freddel, ú: ]-0,3

:>1, de végtelenül szerel:,.::. l ..
) .'Jc;z! hiszi, hogy Mary ünl1L
--'e~:.};ti r.:gY)-liJZI ornátusái ~~ .!:

as~;;·~OJlY o őtl1i eg'yedüJ az
f::.\' ck esküv6re: A pap ös:"~

szcku!csolja az asszony kezét
a láthatatlan vőlegény kezével.
A kinyujtolt, árva asszonykéz
olt lebeg a levegőben, az apa
odarohan és ő felel az elköl~

tözött yőlegény helyett a pap~

nak, hogy fred szerette és el~

vette volna, ha itt lehetne.
A történet izgalmas, vad ga...
!oppban rohan a szomoru vég
felé. A rendezés lüktető, a
szinészek nélgyszerüek.·A film
él, - sistereg, robban, sir, pa
naszkodik benne a háboru.
Szivbemarkoló jelenetek gran#
dióZLlS képekkco! váltakoznak
benne, melyek erősen játsza
nak emberi érzéseink klaviatu...
ráján, s amikor vége a filmnek
és él félhomályt ujra a yilágos#
ság váltja feJ: könnyfátyolos
szempárok fognak csiJ[ogni
mindenfelé. - A miisort két
burleszk és két hiradó egészi
tik ki.

Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet
részére egy ellenőr - lehet nős is 
felvétetik, ki a tejcsamokban egyuttal
segédkezik is. - Javadalmazás: egy
évre 24 mázsa buza. Jelentkezni lehet,
Kovács János trafikjában.

6 oldal.

Filmszinház.
Gyomán:

Az ApollÓ fl!mszinház folyó
hó 14-én, vasárnap mutatja be
Gyomán a nagy Cecil B. de
Mille páratlanul' szép remek;
müvét, ..Az ismeretlen katona"
cimü hatalmas amerikai film#
produkciót. Nem lenyülröző

gyászpompát kapunk ebben a
filmben, vagy a külsőséges

hősi kultusz valamilyen meg··
rendHő formáját. hanem olyan
páratlanul megható fölmagasz#
tosulását a szerelmes szivek
nek s az elesett hősnek, ame
lyik kivitelében, konstrukciójá#
ban és hatásában is egészen
Ilj és eredeti. - A gazdag
Mary szerelmes Fredbe, a mUI1
kásba s utána megy a frontra.
Egy virágos tavaszi napon
megesküsznek. Valami kato
naszökevény adja össze őket,

aki tábori pap uniformisban
bujkál. Egy éjszakát töltenek
együtt, Fredet elnyeli a front, a
fiatal asszony megtudja, hogy
házassága nem érvényes és
kétségbeeset1en hivja vissza
leveleiben a fiut. Fred égő er#
dőkőn át megy vissza hozzá,
meg él gyermekéhez. Elesik ...
CWhan Mal'Y apja e;iClszifia a
~,2j\i'/~d ,~, ~]:<~~~ia \,r ét " 'li
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~~ Tár§ai Bankháza GyolD.a.
Érdekközös~égben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel _Békéscsabán.

GIRÓSZÁMLA A MAGVAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

FOLVÓSZÁMLA
A PESTI MAGVAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLIRINGSZÁMLA 37.170. SZÁM

TELEFÓNSZÁM 21. SÜRGÖNVCIM: BÁCSVBANK

*

ank osztálya:
!{ölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,
bármely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kanlatozás mellett elfogad.

I
FOglalkOZik a bankpüzlet összes ágaiva

~ Gabona osztálya:
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ARON IVIINDENFÉLE MEZŐGAZDA

SÁGi TERM ÉNYT. B E R A K T AR O Z AS R A vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála berqktározott terményt bármikor I e g m a g a s a b b n a p i á r o n
számolja el, - akár részletekben is, lisztre becseréli, természetben kiadja.
Szükég esetén előnyös feltételek mellett bármely összegü előlegkölcsöntfolyásit.

%»1'11111111'1'.11"11111"1"11""'1111'1""'111111, ••• 1""", •• ,1, •••• 1

A gazdaközönség kisérje figyelemmel az ~,AUSTIN"",traktorelőretörését és terjedését.
Elsőreruiii érdeke minden gazdának, hogy a mai sulyos viszonyok között alaposan meggon
dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. - Ne üljön fel a hangzatos reklámoknak, győződjönmeg
személyesen arról, hogy jobb teljesit:Inényü., olcsóbb üzeDlü traktort a kiváló
ANGOL-gyártmányu cjlJAUSTIN~",trdk.torná.1 nem vehet. - Az "AUSTIN--",traktor
legnagyobb előnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is tökéletes :Inunkát végez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett - 2-J évi részletre - vásárolható.
forduljon részletes felviIágositásért bizalommal a kerületi képviselethez - Juhász Pál
gépészmérnök és T ár§a céghez Turkevea - Ezen cég dijmentesen küld ki szakembert
a talaj megvizsgálására, próbaszántás végzésére és a gépnek müködésben való bemutatására.

~~~W~~

: 5 kat. hold I
örökös nyilas, Dein"eg

ceni tanya meí1eH és 2 .

kat. ho1d kert a révia- i
poson egészben eseUeg
k i s e b b parcellákban

e l a d Ó.

i .Értekezni lehet
I MADAY gyógyszerész
I nél, Gyomán.

e r·t é s ó I,
teljesen jókarban lévő eladó.
Gyomán, 840 házszám alatt.

lilla

gyes fiu
tanulónak

(jó házból való)

'fenfétetik

Podoni Mihály
borbély üzletében

Gyoma, Horthy-ut 898.

Gyoma és Vidéke
. TEJ SZÖVETKEZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI: ::: -

l liter édes tej 26 fillér.
1. lefölözöí! fej tagaknak 4 "

nem tagoknak 4 "
1 ' iró tagaknak 4 "

nem lagaknal, 4 •
1 " sa \'ó 1 •
l ldgr. turó 40 •
1 • teavaj 6 P.

Szerke"ztélliért élli kiadáIliért
'felelős:

WAGNER MÁRTON

Lapk.iadó:

"H U N G A R I A"
könyvnyo:rn.dai ID.üintézet.....' ..,

Van szerencsém a nagyérdemü közönséget
értesiteni, hogy néh. Kocziha András

fényképészeti műtermét

átvetiem és azt a mai kor igényeinek meg-
felelően uj gépekkel stb. felszereltem.

Műíermem állandóan nyitva van
s a nap bármely szakában rendelkezésre áll.

A legmodernebb képet készitem a legszebb
kivitelben. - Gyors és pontos kiszolgálás!

nagyközönség szives támogatását.
Kiváló tisztelettel:

LITTMANN ADOLF

Nyomtatványokat izlésesen készit a "H u n g á r i aU könyvnyomda.
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ÉS ISTVÁN
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itiM

T. C.

Gyoma, Endrőd.

T E R M É N Y K E R E S K E D É S E G Y O M A.' E N D R Ő D

Köszönetet mondva az elmult években belénk helyezett bizalmáért, az uj termés elhelyezé
sénél és értékesitésénél ujból felhivjuk becses figyeImét cégünkre.

A T- C. kényeImét kivántuk szolgálni az által, hogya vasutállomás mellett egy uj magtárt épi/et
tünk és odahelyeztük irodánkat is, valamint Endrőd községben egy fióktelepet létesitettünk.

Cégünk összeköttetései révén mindenkor a legmagasabb napi áron vesz mindenféle gabonát
és terményt, ugymint

BUZÁT, ÁRPÁT, TENGERIT, LUCERNAMAGOT ÉS fVllNDENfÉLE
OLAJOSMA6VAKAT STB.

A csépléshez zsákot bocsátunk becses rendelkezésére.
r;;

Beraktározást elfogadunk teljesen dijmentesen, tetszés szerinti mennyiségben és elszámolásra ~

akár napi áron, akár felőrölve, vagy Iisztre becserélve. Ezáltal mentesitjük a közönséget a több# [
szöri fuvarozástól, a sulyveszteségtől, a rossz utakon való szállitástól és biztositjuk, hogy a be- ~

raktározott terményt is mindig a legmagasabb napi áron számoljuk el és fizetjük ki. ~

A beraktározott buzát bármelyik malmunkban őrlésre rendelkezésére bocsájtj uk, §.
vagy a leggondosabban lisztre, korpára becsereljük. .3

Az évtizedek óta fennálló közismert tevékenységünk és eddigi kellemes összeköttetésilnk ~

teljes bizalmat nyujthaf nagybecsü megbizatásaira, mely bizalom megőrzését és megtartását ezután ~

G ~is első kötelességünknek fogjuk tartani. - yoma, 1927. évi junius hó. ~:

Kiváló tisztelettel ~

IVÁNYI ALADÁR ÉS ISTVÁN
(I

II
Átveszünl{ beraktározásra bármilyen kis mennyiséget, hogy ezáltal fölösleges' cipekedéstöl kiméljük meg, a rossz utak idején.

~~.fritiImI..fritiImI~oe
~ ~ VILLAMOS I
1 berende~ések ·1
, szerelese, ~

i kerékpárok, ~

varróg€:pek ~

1
_, ~

, Tiz pengős
~ havi r é !li Z l e t f i z e t é s e k. Illellett.I Uj berendezés' szerelésnél uj házaknál még I

.~ külön árengedmény.
~ Felhivom a kerékpározók szíves figyeImét arra, hogy ,
~ a régebbi gépeimet eladtam és csakis a legkényesebb '
~ igényeket is kielégitő abszolut rázás nélküli dUPlaru-1

I gós nyereggel és gummis pedállal ellátott kerékpáro- '
, kat kö1csönzök. Este lámpát adok. Teljes tisztelettel: 'I DOMOKOS ALBERT '

I
: villanyszerelő és műszerész. I
, T anuló fiut felveszek.
~lIIII1IIUIIIIIIUI.IIIIIUlIIIIIU.1 ,II'
~( .

szuperfoszfát műtrágya juta zsákokbah,
mázsánként és waggononkéntr 6 (hat)
hónapig terjedhető k e d v e z ő fizetési
feltételek mellett kapható WAGNER
MARTON FIAINAL Gyomán. Telefon 22.--

17'20 gy. 20'40
20'14 g'v. 2'05
16'52 gy. 14'04
19A5 gy. 19'20

16.14gy. 13'06
16'50 gy. 14'13
20'15 gy. 2'15
20'51 g'y. 3°18

netren

z' zalé

uti mv

Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,

A "gy.' betüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

IUllllliiTffillllllIIIMiIIJllllllilflllllllllilffilllllllll1l"Jlllllliiílfi'íí!lJIIIIiMíiIIIIIIi'M!iiJlllll~'~j';llllllllllll\íllllllljiM'jjllllllliWfillllml!'!íllllltll~llltllllllffílllllllllMíllll1IIIIM"IIIIIJjJlilftílnllllri'M'í11IlllJji'Millllllll~

Grand Hotel park nagyszálloda t
VIII. Baros tér 10. BUDA.PEST. TeJf: j. 530'82,330'83. i
Afőváros legnagyobb, legkényelmesebb szál10dáinak egyike r
200 szobával a Keleti páfyaudvar érkezési oldalával szemben. f
Központi gőzfűl.zs, állandó meleg és hideg vizszolgáltatás. r
Szobák 3 peng'őtől feljebb. -- Kitünő konyha. - Fajborok. r
- Családi kávéház, eIsőrangu cigányzenével, nyári jerasz~ r

, K"l" k ~szal. II ünterme . ' ~
~ IlrtllUlljj1l!UIIII!JU.!11l1l111!i!UlIIII11~

BpestrőI indul
Oyomára érk.
Oyomáról indul
Bpestre érk,

1927. május hó 15-étől.
BUDAPES'C-GYOMA

6'25 9'45 gy. 13·35
11'12 12·42 gy. 19_14
0'32 5';)4 8'57 gy.
5' - 11'10 11'50 gy.
G YOHA - B)::KÉSCSABA

BcsabáróI indul 23'15 4'30 8'13 gy.
Oyomára érk. 0'17 5·31 8-55 gy.
Oyomáról indul 11'22 6'46 12'43 gy. 19'24
Bcsabára érk. 12'18 7""59 13-21 gy. 20'24

-



A lap szellemi és anyagi részét illetéS
mindÉm megkeresés

"H U N G A R i A" könyvnyomda
eimére küldendéS.

"1 pengő 8i) mIér
3 pengő 40 fillér
6 pengő.

Előfizetési árak:
Negyedé'Jre 
Fél évre
Egész évre -

5zer~.;esztőség és kiadóhivatal:

9,H U G R I A"könyvnyomda
G 'J ol m a, Petőfi·tér 2.

I

lapzárta P IÉ N T IE cléii 12 óra.
___flIlegjeiei1i!{ mill1delJ'l v~sá,nap reggel•

......iiOiiiiiiii.iiiCiiiiiiiiiii.iWUiiii~~~~iiiiiiiiiim5iimiOi,~~~~'l.-"':!:'w~~ureeOii'"'iiiiiiii......~?~iiiiiii....iiiiimiiimii.....iiiiDiiiiiiDiiOiiiiiiiiiiDiOiiiiiiiOiiiiiii===__=iOiiiiOiii

~ ..~. -\.:'l~ .

-
dráma

gatról szakadt le ránk a be
láthatatlan sötétség és nyu
gatról kél fel az első remény
sugá~ liiába acsarkodik
ellenünk az elnyomók sajtója,
hiába fenyegetik bottal, ököl
lel és retorziókkal a nemzetük
höz hű magymjait az elcsa
tolt területeknek.

Magyarország pátronájá
nak és nagy királyának he
tében nyugat jelé veti szemét
a nekibusult magyar. .

ereimi
án.

nokainak karc!csörtetése l-cény
szeritett reá.

A béke reviziója most már
elodázhatatlan. Európa min-
d ., t" l"".en jeLen os po lllKusa, nem-

( ,. . bzeigazaasza, penzem ere
megegyezik abban, hogy a
győztesek által megrajzolt
térkép előbb-utóbb ujabb fel
lángoláshoz, véres konfliktu-
sokhoz fog vezetni. A nemes

akciója az igazi jóvá
tétel elérkezését jelenti. Nyu-

István

j *

Vajjon !zol lesik mostaná
ban, Magyarország páfróná
jának és első nagy királyának
hetében nekibusult magyarok
a nap felkeltét?

Az éjszaka homályában
eltévedt vándort a pirkadat
tájékoztatja. És amint áttör
a kilátástalan, tévesztőjelhő

kárpiton az első sugár, ugy
talál biztos irányt a káprázó
szem, a botorkáló láb. Arra
van kelet.

A trianoni Magyarország
fiai azonban nyugatról váJják
a szabadító fénysugár fel
k"ltii. - ... -- .-,,--

,,;.1;,: .. .
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Makkai Sándor Ady-könyve
nyerte az erdélyi Kemény-dijat.

***
Mikor megrohan a jélelem
S l ut rémek táncolnak szerteszét,
Olyan jó volna megfogni
Akárkinek,
Valakinek a kezét!

*) Nagy Gusztáv "Elindulás" Clmu,
most megjelent verseskötetébőI. A ver
ses könyv kapható Végh Béla könyv
kereskedésében. Ára 2 pengő.

Napról-napra terjednek az egyes
háztartásokban azok az autoszifon
készülékek, amikkel otthon, há
zilag lehet szódavizet előállitani.

Vannak sokan, akik az ilyen ké
szülékekkel pezsgőt is próbálnak
késziteni. Ilyen olvasóinknak aka
runk szolgálatot tenni azzal, hogy
a Természettudományi Közlöny
legutóbbi számából közlünk két
receptet is pezsgő házi készitésére.

Mi is megjegyezzük előre, hogy
az igy házilag készült pezsgő

nem versenyezhet a pezsgőgyárak

termékeivel, mert a gyáraknál al
kalmazott erjesztési és tisztitási
eljárások erősen befolyásolják a
pezsgő izét és simaságát.

Házilag pezsgőt csak jó közép
minőségű pecsenyeborból lehet
késziteni. Célszerü a keverést jég
gel hütött vizben végezni.

Vegyünk 6,. S liter bort, adjunk
hozzá SO dekagramm kandisz
cukrot 7 deciliter vizben feloldva,
egy félliter finom szeszt, SO-100
csepp málnaaromát, 2 deciliter
konyakot s ezt a keveréket te
gyük a házi szódagépbe viz he

lyett.

Vagy: 5, 15 liter bor, 2 liter
cukorszirup, 1 deciliter konyak,

egy fél deciliter szesz, 24 csepp

ananászaroma, 2 csepp keserü

mandulaviz, 1 csepp neroliolaj

keverékét töltsük a házi szóda

gépbe.

Természetesen, ha csak egy

üvegre való anyagot készitünk,

a méreteket arányosan redukálni

kell.

Pezsgő készítése
házilag.

Betegágyon.*)
Mikor megrohan a félelem
S rut rémek táncolnak szerteszét,
Olya jó volna megfogni
Akárkinek,
Valakinek a kezét!

Megfogni egy puha kis kezet,
Amilyen az anyámé lenne
Ha élne. Vagy az övé,
Ha Ó volna
És megpihenni benne!

Megpihenni és el nem engedni,
Amig át nem ölel az álom,
S hinni, hogy az a kicsi kéz
Diadalt vesz
A sirszemü halálon!

(6)

A kompozició jó hosszu volt s
mikor véget ért, az anya izgatot
tan fordult a müvészhez:

- Nos, kedves mester, hogy
tetszett az altató dal?

- Nagyon hatásos! - mondta
bágyadtan a művész. - Az egyik
lábam már el is aludt: . ..

lámtéri területet névszerinti
szavazással átengedte a köz;
gyülés.

Az anya és csecsemővéde

lem előmozditása tárgyában
elhatározta a közgyülés, hogy

mindaddig, mig a polgári is
kola, vagy a szegényház fel
nem szabadnI, a Stefánia Szö;
vetség védő~intézete részére

egy háromszobás irodahelyip'
séget bérel ki, ha erre aIkal;
mas helyiséget talá I.

Az előljáróság előterjesztést

tett 260.000 pengő utépitési
kölcsön felvételére. Harsányi
Pál esperes és Debreceni Iván
felszólalása után a kölcsön
felvételét a közgyülés egyelőre

elhalasztotta, miután a vár
megye csak a jövő évben tudja

elkészíteni a Deák Ferenc ut
burholásáí.

Számtalan, kisebb jelentő

ségü folyóüg-y eIintézése után
a déli órákban ért véget a
népesen látogatott közgyülés.

nöm a Helikonnak a döntésében

megnyilvánult bizaimát és szere

tetét, egyben kérlek, sziveskedje

tek megengedni, hogy annak er

kölcsi értékét megőrizve, a 30.000
leis irodalmi dijat felajánlhassom

egy erdélyi magyar müvésznő,

Tessit6ri Nóra javára, aki az er

délyi magyar irodalom propagá

lása érdekében nagy és értékes

munkát végzett, de aki jelenleg

beteg és testvéri segitségünket bi

zonnyal megértő szeretettel fogja

fogadni."

Makkai Sándor poétikus öt!etét

a Helikon tagjai érthető megin

"dultsággal vették tudomásul.

E pályadijjal kapcsolatban a

kiküldött bizottság előterjesztésére

Finta Zoltán és Kibédi Sándor

Íróknak 15.000-15.000 lei iro

dalmi dijat szavazott meg a He

likon.

közgyülés Dl

. . .Az altatódal
A zenetanárt meghivta egy uri

asszony ismerőse, hogy hallgatná
meg fiának egy zongorára irt
j,altató dalát" és mondana róla
őszinte véleményt.

A müvész leűlt egy karos székbe
a zongora mellé, a fiu pedig el
játszotta előtte az altató dalt.

Báró Kemény János marosvé

csi kastélyában egybegyűlt erdélyi

irók, a vécsi Helikon tagjai, há

romnapos tanácskozásukat tegnap

fejezíék be. A berekesztő ülés

egyik legjelentősebb eseménye az

volt, hogya Helikon irói báró

Kemény János és nejének ez évi

30.000 leies pályadiját egyhangu

lelkesedéssel Makkai Sándor ,,11/Ia

gyal' fa sorsa" cimü művének

itélték oda.

Makkai Sándor meghatva mon

dott köszönetet a kiíüntetésért s

a következőket jelentette ki :

- "Erőim szerint ezután is

nyiltan és becsületes őszinteség

gel és semmi sötétség és hazug

ság rémeitől meg nem ijedő bá

torsággal fogok küzdeni népünk

nek minden párt és felfogási kü

lönbség felett álló szellemi érde

keiért. Midőn ujólag megköszö-

endkivüli
Gyoma község képviselőtes;I

tülete most kedden rendkivüli
közg-yülést tartott.

Az első tárgy két írnoki ál
lás betöltése volt s e tárgynál
Jeney Viktor tb. főszolgahiró

elnökölt. Megvá.lasztattak. ir~

nokká Kocsis László és ifj.
Kató Lajos.

Ug-ya mult havi pénztár
vizsgálatrói jelentést, mint az
1928 évi közpénztári költség:
vetést r1mlt számunkban már
jelentett végösszeggel rész
leteiben változatlanul jóvá;
hagyta a közgyülés.

A piactér burkolását es Jar
dák épitését akként határozta
el a közgyülés, hogy a piac
teret, a Deák ferenc utca hát
ralevő részét, a Várárszélt,
az Árva utcát, és a Rákócy utcát,
betonnal látja el, viszont az
igy rendelkezésre álló téglá;
ból a külterületek elnyütt jár:
dáit hozza helyre.

Az ivánfenéki ármentcsitő

társulatnak az általa kért hul-

Gép és háztartási
ipari kiállitás.

A Magyar Vaskereskedőkés
Vasiparosok Országos Egye
sületének 25 éves jubileuma
alkaimából Budapesten az ipar:
csarnokban augusztus 18-tól
szeptember iB-ig vas, gép és
háztartási ipari kiálJitásí és ez;
zel kapcsolatosan Nemzetközi
Reklamkiállitásí rendez. A ki;
állitásra féláru vasuti jeggyel
lehet utazni.

fiatalok.
Rohant a rendőrségre, ahoJ

feiismerte a lány által eldobott
és rendőrség által dr. Eisler
Vilmos háza előtt megtalált
vizeskannákat.

Rémes sejlelmektől gyötörve
kérte a napos rendőrt, hogy
menjen ki vele a Pocoskertbe,
a rendőr azonban - egyedül
lévén őrhelyén - szolgálati
kötelességére hivatkozva nem
követhette.

Igy egymaga indult el az
izgalmaktóJ beteggé gyötört
ember s amint ő maga el;
mondta, zárva találta az ajtót,
ellenben belülről fájdalmas
nyögéseket hallott. Megrázta
az ajtót és ekkor dördült el
egy lövés és utánna halálos
csönd ...

félőrülten szaladt a szeren~

csétlen apa hazafelé, hogy se~

gitséget hozzon. Utközben ösz;
szetalálkozott Kóródi Józseffel,
aki meg őt kereste. Ketten
szaladtak dr. Bartha Gusztáv
orvosért és a rendőrségTe.

Most már négyen rohantak
ki a véres tett szinhelyére haj;
nali 4 óra tájban. Közös erő;

vel feltörték az ajtót és sze;
mük elé tárult a rémes, vérfa§
gyasztó látvány. A leány át:
lőtt halántékkal egy rozoga
nyugágyon feküdj, a fiu egy
szivfövéssel és egy halánték;
lövéssel a földön volt elte
rülve.

Mint az orvos megállapitotta,
a leánynál azonnal beállt a

,halál, a fiu először szivébe
akart lőni, de rosszul talált s
másodszor lőtte magát halán~

tékon. Ez leheteit az a lövés
amelyet Nyitrai László hallott
és amely rög"tön kioltotta. a
fiatal életet.

A trag"ilms helál előll a fia
talok közösen ceruzával irt
levelet adtak fel postára a
szülőknek. Ebben bocsánatu;
kat kérik és azt irják, miután
egymással élniök nem lehet,
tehát közös elhatározassal
egyesülnek a hulálban. A fiu
még azt kérje szüleit61, hogy
minden két órában harangoz,
tassanak ér/e.

"Mindkét temetés óriási rész;
vét mellett szerdán ment vés-be.
A fiut FeUer Ernő ev. lelkész,
a leányt Palotás István ref. lel;
kész parentálla el sziveket
megrázó gyönyörü beszérlben.

A köztiszteletben álló két
család iránt általános a részvét.
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fa és épitési anyag telepei, cementárugyárai, gépraktárai

yoma Endrőd Köröstarcsa
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 3.

Nasici tanningyár és gőzfürész rt. szlavóniai, erdélyi és felsőmagyarországikeményfa termelésének egyedüli lerakata.
Szállit bármily mennyiségben bármelyik vasutállomásra legolcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfát. Aszta-

losoknak gőzölt bükkfát és tölgy parkettát, kedvező fizetési feltételek mellett. .

Csépléshez porosz salgótarjáni, és baglyasaljai szén, retorta faszén, telepeimen kapható.

ádárusitás! Nádárusitás!

A szegedi országos dalos...
verseny lefolyása nagyon em-
lékezetes marad. Amikor a ma
gyar dalosünnepélyen hétezer
dalos ajkáról elhangzott szá...
mos örök szép magyar dal, a
jelenlevők szemei könnybe lá-
badtak.

A dalosszövetség 60 éves
jubileumán Glattfelder csanádi
püspök. tartotta az ünnepi be-
szédet, aki a lelkek összetar...
tásáról elmélkedett.

A biráIó-bizottság a királ.y...
dijat a veszprémi dalegyesü...
letnek itélte oda. József fóher-
ce~ diját az egri dalkör, Fri... \
gyes és Albrecht főhercegek

diját a debreceni dalkör nyerte
el, mig a nehéz müdal-csoport...
ban a Horthy-vándordijat a
MÁV Acélhang dalköre nyerte el.

Ezenkivül nyertek még dija...

Dalosok országos
versen~e.

gyógyitott foggyökér gyulladása
idézi elő. A felső zápfogak a
bölcsesség fogak megbetegedései
fülgyulladásokat okozhatnak. Az
azonban balhiedelem,.vagy a
szemfogak eltávolitása bármiféle
hatással is lennének a szemre.
A foggyökér gennyes állapota
izületi gyulladást okozhat.

De viszont vannak betegségek,
melyeknek megléte esetén a fo
gak romlanak. Igy pl. vérszegény
gyermekek (különösen leányok)
fogai feltünő könnyen romlanak.
Téves hát, hogy pl. a vastartalmu
orvosszerek a fogakat rontják,
legfeljebb befestik a fog zomán
cát. - Angolkóros gyermekek fo
gai rosszul fejlődnek már kezdet
től-kezdve a hiányos mészlerako
dás miatt. Az ilyen angolkóros
(rachitikus) fogakat tüstént szak
szerü orvosi vizsgálat alá kell
vetni.

A szájüreg és a fogazat tehát
döntő fontosságu a többi szervre.
Ha tehát vigyázni akarunk ma
gunkra a fog és szájbetegedések
ellen védekeznünk kell. Ez pedig
a legkönnyebben megtehetjük.
lllinden más betegségnél. A rend
szeres fog és szájápolásról a kö
vetkező számunkban emlékezünk
meg.

problémák.

mindenféle hagyma, q nyers és
savanyított fehér répa és ká...
poszta, a cékla, kelkáposzta,
kelbimbó, mindenféle zöld sa
láta, a torma, burgonya, min-
denféle gomba és retek, a
nyers és savanyitott uborka és
zöldpaprika, tök, paradicsom,
hüvelyes és kifejtett zöldbab és
zöldborsó, a zöld .tengericső,
a spárga, a sóska és a spenót
eladása:

d) mindenféle nyers aszalt
alma, körte-:es szilva, a ringló,
kajs'linbarack, őszi barack,
málna, eper, szeder, ribizke,
egres, görögdinnye és sárga
dinye, csemegeszőlő, a héja.
zoH és héjazatlan dió, mogyoró
és mandula, a szilvaiz és gyü
mölcsiz, a citrom, narancs, da
tolya, mazsolaszőlő, füge és
banán eladása.

- Fog és száj. -

igy segit a gyomornak, de hogy
az étel a nyállal jól elkevered
hessék, első sorban jó fogakra
van szükségünk. Ha a fogakat
nem kezeljük rendesen, nem né
zetjük gyakran orvossal igy a fo
gak letöredeznek, éles szélükkel
sértik, a nyelvet, kisebb-nagyobb
fekélyeket okoznak s gyakori eset
a táplálkozás elégtelensége ilyen
esetekben. Az odvas fogok a ga
ratban, a mandulához az orr
üregben beteges elváltozásokat
okoznak.

Az orvosi statisztika bizonyitja,
hogy a rossz fogazatu gyermekek
kapják meg leghamarabb a to
rokgyulladásokat s általában köny
nyebben lesznek fertőző bajokba.
Az odvas fogak mikrozpikus vizs
gálata kimutatta, hogy 24 száza
lékban (tehát igen sok esetben)
ezekben a rossz fogakban difteria,
tifuszbacillusok is feltalálhatók.
Már most a nagyon gyakori hü
lésekkor a szervezet elgyöngül és
ezek az alattomos ellenségek
megbetegitik a szervezetet. Köz
tudomásu, hogy a fogfájás gyötri
meg legjobban a szervezetet. A
fisztulákat az idejében meg nem

Közegészségügyi

A pénzügyminiszter e héten
adta ki azt a rendeletet, amely
ideiglenesen mentesiii a legfon...
tosabb élelmicikkeket az álta...
lános forgalmi adó alól. A
rendelet szerint a nyers tojás...
nak, tejnek és tejtermékének,
szárazfőzeléknek, zöldségnek
és gyümö!csnek eladásából
származó bevételek augusztus
8-tól kezdve további rendelke...
zésig nem esnek általános for~

galmi adó alá.
Mentes tehát a általános for...

galmi adó alól:
a) mindenféle nyers tojás és

tej, a tejszin, tejföl, vaj, min...
denféle turó é'3 sajt eladása;

b) a lencse, a héjas és hán
tott borsó, a bab, árpakása és
köleskása eladása;

c) a sárgarépa, petrezselyem,
zeller, kalarábé, kapor, karfiol,

Megjelent az élelmiszerek forgalmiadóját
eltörlő pénzügyminiszteri rendelet.

A magyarság jövőjéről van szó,
. mikor ilyen problémákat vetünk
fel. Nem lehet eleget ismételni a
portalanitást, a tüdővész elleni
küzdelmet szájápolást, egész so
rozatát azoknak az uton-utfélen
lappangó bajoknak, amelyeket egy
kis jóakaratu szigorusággal, egy
kis önmagunk iránti kötelesség
érzettel megtehetünk. Ezekben a
cikksorozatokban röviden ismer
tetni óhajtjuk azokat a bajokat,
amelyek egy kis körültekintéssel
megelőzhetők, s ezen megelőző

intézkedésekkel esetleg nemzedé
kek hosszu sora menthető meg a
pusztulástól. Portalanitás, tüdő

vész elleni küzdelem elég hatal
mas arányokban foglalkoztatja
már a kormányt is. Ellenben a
szájápolás még mindig az egyéni
belátás szabad alapjára helyez
kedik.

Tudvalevő, hogy az ép fogak
és ami ezzel együttjár a jó rágás
egész szervezetünk állapotára ki
hat. A táplálkozás első mozzanata
a szájban zajlik le. Amegrágott
étel a szájban nyállal keveredik.
A nyál a cukorféléket elbontja ésTüsk.e Béni.

Azt mondják
Azt mondják, hogy ekY árdrá

gitót sulyosan megbüntettek, mire
az illető rendkivül paprikás han
gulatba jött . ..

Ebből azt következtetem, hogy
a kérdéses árdrágító alighanem
paprika kereskedó volt . ..

* **Azt mondiák, hogy egy Risztics
nevü pilóta 52 órát töltött fenn a
levegoben ...

Hát ez is vicc? Én ismerek
ügyeket amelyek évek ófa lógnak
a levegőben ...

A kisipar
megszervezése.

A magyar kisiparosság ne~

héz helyzete állandóan napi·
renden lévő téma, az utóbbi
időben azonban különösen sok
szó esik róla. A megnehezült
viszonyok közepette a dolgozó
kispolgárság életkörülményei
egyre elbirhatatlanabbak lesz'"
nek, s ugy látszik, eljutottunk
ahhoz az időhöz, amely a te'"
herbirás határát jelenti. Pedig
a kisiparos osztály Magyar~

ország egyik legértékesebb ré~

tege, amellyel még a legön..
zőbb adó ...érdekből is komo
lyan kell számolnia az fIllam
nak.

Szaklapokban és gyüléseken
foglalkoznak a kisiparos prob
lémával, amelynek megold€lp
sára igen értékes tervek és
gondolatok merültek fel.

Ezek a tervek és gondola
tok minden esetre nagyon idő

szerLiek, mert a kisiparosság ~-_"""'''''''''''''''''''''''''~!'''''''''''''''''''''''''''''''!'''!''''IIIII!''''''''''''''''!!!'''!'''''''''''''''''''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''''''''''''''!!!!!!!!!!!!''''''''~

mai elhagyatottságában tovább
nem maradhat. Kifejezésre iU r

tott ez a gondolat a legutóbb
lezajlott képviselőválasztások

alkalmával is, ahol a program
beszédekből sohasem hiányozp
tak az igéretek d kisipar ér...
dekeinek támogatására. llyen
igéreteket tett maga aminisz...
terelnök és a kereskedelem...
Ligyi miniszter is és nem sza...
bad kételkednünk abban, hog-y
a kormány végre csakugyan a
legkomolYélbban fordul figyel ...
mes segítő kezével a kisiparos
ság felé.
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kal él Székesfővárosi Elektro ...
mos Müvek, él Törekvés Dal'"
kör, a Székesfehérvári Dalkör,
a Nyiregyházi TisztviselőkDal...
köre, a Budapesti Dalkoszoru,
él Diósgyőri Dalkör, a Szom...
bathelyi MÁV Dalkör, a Rá...
kospaJotai Dalkör, a Miskolci
MÁV Tisztviselők, a Balassa...
g'yarmati Dalkör, a Hódmező ...
vásárhelyi Iparosda1kör, aGyőr!
Iparosok,' él Pécsi Polgári Dal
kör.

A népdaIcsoporl=versenyben
a Dunakeszi Dalkör, <'I Nyu...
g'ati Pályaudvari Dalkör. és az
Erzsébetfalvi Iparosok Dalköre,
továbbá a Budapesti Detekti ...
vek Dalköre kaptak dijakat.

A kezdők csoportjában az
első lett a Kelenvölgyi Regős

Dalkör, a veg'yes dalhan pe...
dig a Hajdunánási Daleg'ylet.

J'izenkétezer főnyi közönség
lelkesen ünnepelte Uj-Szege...

den a dalosokat, amikor a tö
meg' a városba özönlött, az
Uj...Szegeden felállitott rádió'"
állomás előtt megrenclezlék a
magyar dalosok szerenádját

. lord Rothermerenek.
A legközelebbi dalosversenyt

Debrecenben fogják megtartani.

Álmatyó és
igazi matyó.

A-hépművészet maradványainak ápo
lása, szakszerü feltárása egyik legfon
tosabb kulturfeladata azoknak, akik a
történelmi emlékek megőrzését a nem
zet életének -szempontjából döntő - je
lentőségünek tartják. Persze, az ava
tatlan kéz sokszor minden jóindulat
mellett is több bajt csinál, mint ameny
nyi hasznot hajt és csak arra alkalmas,
hogy a népmüvészet keresetlen egy
szerüségét magából a népből is kiölje
és a városi, sokszor silány izléssel

meghamisitsa, Igy történt ez a dallal
is, amikor a "Repülj fecském" meló
diáját kiszorította a "Fekete nő" me
lódiája és talán nem tulzás, ha azt
mondjuk, hogy a havasi pásztorfiu ti
linkója ma már nem az ősi dailamo
kat, hanem a jazzband nótáit kesergi.

Igy történt a népmüvészet kézimunka
részével is. Mezőkövesdet felfedezték
és az eredmény: hogy ma már keresve
is alig találunk gyapjufonalas, kender
fonalas, "belinás" himzést, ingvállal,
kötött, rozmarin-ágast, hanem tömegé
vel készitjük a budapesti izlésnek
megfelelő gyári álmatyót, amelyet igazi,
vagy fölöltöztetett álmatyó asszonyok
sóznak rá Budapest hiszékeny közön
ségére. A!d a közönséget megtanitja
arra, hogy ezt a két kategóriát, a nép
müvészetet és a silány ipari utánzatot
megkülönböztesse, hasznos és derék
munkát végez. Ilyen munkát végez az
egyetlen magyar kézimunka lap a
"Tündérujjak", amikor augusztusi szá
mában elsőrangu szakavatottságról ta
nubizonyságot tevő nagy érdekességü
cikket közöl a matyó himzések prob
lémájáról. A lapnak más közleményei
mintái is egyre emelkedő szinvonalat

mutatnak. Az elsőrangu szerkesztés a
páratlan kedvezmények és ajándékok
olyan hölgy gárdát neveltek a lap köré
amilyennel egyetlen magyar folyóirat
sem dicsekedhetik. Akiadóhivatala
(IV. Szervita tér 8. Budapest) csak ez
év december hó 31-ig fogadja el az
előfizetéseket amivel páratlan üzleti
korrektségről tesz tanubizonyságot,
mert az 1927 év végén egy évre elő

fizetők páratlan szépségü és értékben
a lap egész évi előfizetési árát felü1
muló ajándékhoz fognak jutni.

Szülők figyelmébe. Polgári
fiu, leány és ellemi iskolai tan
könyvek változása miatt saját
érdekében cselekszik minden
szülő, ha gyermekének tan
könyvét már most előjegyez...
teli Végb Béla könyvkereskc-·
dőnél. Csak igy biztosithatja
tankönyv szükségletének pon...
tos és kellő időben való kic'"
légitését, az általam rendelt
tankönyvekért felelősségetvál~

lal ole

.)-1(1ló
Isten keg"yelmébőI való I

nagy művész volt: Első

olyan komoly rajzolónk,
ki nem szegődött az éIc
lapok, vagy képes ujságok
szolgálatába, hanem in'
kább külföldön, sőt a. ten
geren tul kereste azt a
megbecsülést, e!ösmerést

amelyet itthon drága
volta miatt - fel sem lel ...
hetett.

Könnyed, flottnak látszó
vonalai nem fedték a va
lóságot, mert biz ő nehe
zen, tul lelkiösmeretesen
dolgozott és ha fejedelem
ült is neki, fél napig sem

fejezte be munkáját, amig
el nem kapta képéhez,
amit szeretett: a lelket.

Ezért sikerült neki már
ifjan művészi hirre szert
tenni és ezért ünnepelték
maguk művésztársaiis vi ...
lágszerte.

Nagy napilapok versen#

genek egy-egy rajzáért,
hogy ezen szomoru alka'"
lomból bemutathassák azt
olvasóiknak.

Azt hisszük, hogy ami
kor szerény Iapváilalatunk
több képpel is illusztrálja
a boldogult nagy művé

szetét: szivesen fogadja
azt él mi publikumunk is.

I\~..
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Szemle.

*Az Atlanti óceánról jövő rossz
légügyi hirek hatása alatt még
mindig nem indult ci két repülő

Németországból, hogy megtegye
óceánon keresztül azt az utat
amelyet eddig még senki nem tett
meg. Ha az első kedvező hirt kap
ják az Óeeán felett uralkodó sze
lekről azonnal utnak indulnak.

*Hirt adott lapunk már ci mult
számban arról, hogy Budapesten

-de vidéken is szinte általánosnalé
mondható vasipari sztrájk van.
Nagyon Szomora és beteg állapot
nak kell ezt tekintenünk, különö
sen akkor amikor arra gondolunk,
hogy kb. 10.000 család él most
tengődve, nyomoruságosan, a szü
kös falatot is alig tudva előterem

teni. Az hiszem a sztrájk valami
lslen büntetése az embereken, ki
tartanak meliette s vele szenvedé
sek, éhezések és nélkülözések mel
lett. A kivezető ut tényleg nagyon
bizonytalan. Alig lehet megoldást
találni, de az az egy tény, hogy
segiteni kell a szükölködőkön. Az
is tény azonban, hogy nemcsak a
vasipari munkásság az a réteg
Magyarországon, akik nem kapják
meg a békéhez arányitva jövedel
möket teljes egészében. Vannak
akik csak nagyon kis százalékát
kapják meg mégsem nyulnak a
sztrájk szomora eszközéhez, hanem
várnak türelemmel s kitartással és
hisznek abban, hogy eljön meg
csonkitott szegény hazánkra az a
jobb kor amikor annyi szenvedés
ért egészen bizonyosan ká/pótolva
lesznek.

Sacco és Vanzetti ettől a két
névtől hangos most a külföld.
Nevök és hirök nyomán robbaná
sok, bombák és tömegek lázas
tüntetése. Nem más mint két anar
chista, akiket Bostonban halálra
itéltek mert életveszélyes tanokat
hirdettek és ugyis cselekedtek. Meg...:
mozdult s ez nem nagyitás az
egész világ. Fuller kormányzóhoz
a világ minden tájékáról futottak
be a kérvények az elitéltek érde
kében s most már annyit el is
értek, hogy a halálos itélet végre
hajtását elhalasztották. Az a pél#
dátlan megmozdulás ami a két
elitélt érdekében történt nagy tanu
ságot rejt magában. Annak a bi-
zonysága, hogya lelkek nem nyu
godtak, keresnek boldogulást min
denféle tanokban amelyeknek,
halálig hű apostolaivá válnak noha
ugy szólván nem is értik, hogy mi
az amitől boldogulásukat várják.
Pedig ezek a tanok lassanként
ujra elkopnak, kihal a tőlük üdvöt
várók generációja s akkor ujra
valami másban lwesik a boldo
gulást az emberek s mást találnak
ki ami szintén igy fog elpusztulni
mint ezek a tanok. Ha pedig az
evangelium örök forrásában ke
resnék üdvöket akkor minden bi
zonnyal az idők végezetéig állandó
és biztos, el nem muló hitnek vál
nának hivőivé.

A négy kopogtatás. Nappal
és éjjel, a föld alól és a tető ...
ről, mindig és mindenütt fel
hangzik a rejtelmes négy ko#
pogtatás. amely láthatatlan ré#
mekkel ijeszt egy embert, aki
eddig másoknak a réme volt.
Most gazdag, de az összeha...
rácsolt vagyon véres arany#
hegyén nem tudja élvezni va...
gyonát, mert a tébolyba haj ...
szoJja a négy kopogtatás. Egy
szenzációs regény fejezetei ...
ben tárul elénk ez az iz~al...
mas dráma, amelynek irója az
amerikai Paul Seabrooke. Egy
csapásra világhirüvé lett ezzel
a regényével, amelyből félév
alatt másfél millió példányt
kapkodtak eJ. A hires regény .
magyar nyelven a legszebb
hetilapban, a Képes . Króniká ...
ban jelenik meg. Az augusztus
3 ... iki számból, amely az első

fofytatást közli. kivánatra bár....
kinek küld mutatványszámot a
kiadóhivataI (Budapest, V.,
Akadémia...ufca 10.)

Az Unghváry László faiskola.
szőlő és borgazdasági rA.
Cegléd, most bocsájtotta ki a
minden gazda s kertmivelő ál
tal nagyon jól ismert nagy ké
pes árjegyzékét. Az izléses és
kiválóan összeállitott katalógus
tartalmazza a faiskolai növé...
nyek, konyhakerti és virág...
magvak, kertészeti szerszámok
legteljesebb és szakszerüen
tájékoztató árjegyzékét. Az ár
jegyzéket kibocsátó céget ér
dekelné az is, hogy az árjegy#
zéket kérő olvasóink vidékén
milyenek a talaj és éghajlati
viszonyok, hogyan fejlődnek

ott az egyes gyümölcsfajok és
hogy vannak...e a környéken
nagyobb gyümö!csösök. Ezt
aZ árjegyzéket mindenki, aki
lapunkra hivatkozva kéri azt
a cégtől, ingyen és bérmentve
kapja meg. Minden olvasónk#
nak, aki ilyen lermészetü kér...
désben érdekelve van, szive...
sen ajánljuk a fenti céget. Az
Undhváry László r....f. Cegléd
budapesti irodája, IV. Váci u.
29-33. készségesen áll min...
denkinek rendelkezésére. Te#
lefonszáma: Teréz 118-48.
A csodaszépen kiállitott ár...
jegyzék a Pallas nyomdai mó...
intézetből kerül ki.

Gazdasági teendők: Az ösz
szes learatott termények csép
lését kezdtük és folytatjuk.
Ahol lehet másodszor kaszá....
lunk. Rozsvetés alá keverő...
szántást végezzünk. Csalamádé
vetését is eszközölhefjük al...
kalmas időben. Németország
nagy mennyiségben használja
él mütrágyát, buza átlagtermése
kat. holdanként 14-15 q.
Csonkamagyarország buza át...
lagtermése pedig a legjobb
esetekben is csak kat. holdan
ként ]-8 q.

A dévaványai gyilkosság.
Mint hites forrásból értesülünk a
Dévaványán lezajlott gyilkosság
ügyében, a szerencsétlen sorsu dr.
Breuer Imre meggyilkolása körül
ményeinek pontos tisztázása cél
jából az ezen üggyel foglalkozó
vizsgálóbiró Szolnokról Dévavá
nyára kiszállt. Körülbelül 20 tanut
és érdekeltet hallgatott ki ezen
ügyben. A főtárgyalás körülbelül
október hóban lesz Szolnokon.

Mit játsszunk a nyáron? Szó
sincs rola, ezen a kérdésen
nem akad meg egy gyermek
sem, de mégis különös izgal
mat és örömet jelent számára,
ha uj játékot tanu\. Hogy me
lyek a legujabb játékok, ame
lyeket ma még senki se ismer
de amelyeket néhány hét mulva
már mindenfelé fognak j6t
szani a nyári napfényben, azt
a Tündérvásárból lehet meg...
tudni. A legkedvesebb gyer...
mekujság tarka tartalma mel
lett egymásután közli a leg...
ujabb játékokat is. Kérjen mu
tatványszámot a Tündérvásár
kiadóhivatalától, Budapest V.
Akadémia u. 10.

Kormányrendelet a falusi
kislakásépitésrő1. A földmive
lésügyi kormány kiadta a végre
hajtási utasitást a falusi kislakás
épitési törvenyhez és ugyancsak
megtette a szükséges intézkedé
se.1{et a pénzügy- és igazságügy
miniszter is. E rendeletek követ
keztében országszerte megkezdheti
az épitkezési kölcsönök kiutalását
a Falusi Kislakásépitési Szövet
kezet.

Japánban magyar módra
"gyűríízik" a madarakat. Csü
törtökön f. hó ll-én délelőtt ér
dekes vendégei voltak a Madár
tani Intézetnek. Két japán tudós
dr. Uchida Seinosuké ismertnevü
japán ornitológus és Esaki Teiso
entomológus tanulmányozták a
Madártani Intézet berendezését és
gyüjteményeit. Dr. Uchida közölte,
hogya magyar ornitológusok
nagy sikere arra indította a japán
madártudósok egyesületének elnö
két, Taka-Tsukasa herceget, hogy
már 1925-ben, a Magyar Madár:..
tani Intézet tanulmányozása után
Japánban magyar mintára beve
zette a madárgyürüzési kisérleleket.
A japánok azóta sokezer madarat
gyűrüztek meg.

Veszedelmes szunyogok. Ha...
lálos csipésü szunyogfaj jelent
még DélkaJiforniában és Ari...
zoriában. A szunyogfajtát "fe
kete özvegy((#nek keresztelték
el és csipése 24 óra alfltt halált
okozhat, ha idején nem tesz...
nek ellene valamit. Eddig több
mint huszan haltak el az ilyen
szunyogcsipéstől.

Ragadós állati betegség lép
fene Körösladány és Vésztö köz
ségekben kiütött, a hatóság ezt a
két községet zárlat alá helyezte.

EKHI

Heti rigmus.
Megjött a meleg nyár
Eső nélkül, ami nagy kár
Aggódva tünődünk

Vajjon reánk mi vár?
Ám ha mi busulunk,
Öröm van fent Pesten
Épül sok kis lakás.
Bár kissé csendesen.
A város most utóbb
Husz lakást kiosztott .
Csak az a baj, hogy azalatt
Néhány betörő

Száz lakást kifosztott.

Igy szokott az lenni
Azt már túdni illik,
Nem mindig arany az,
Ami szépen fénylik.

•••
I s t e n t i s z t e l e t e k..A re-

formátus templomban aug.14-én
d. e. fél 9 ó. prédikál Répés
Pál ref. lelkész. Az ágostai
evangelikus templomban vasár
nap délelőtt 9 órakor német
nyelvü Istentiszteletet tart feiler
Ernő lelkész. A róm. kath. tem":
plombanreggel 9 órakor lsten...
tisztelet evangélium magyará
zaHal, tartja Csernay Géza
plebános. d. u. 3 órakor Iytánia.

Eljegyzés. Adametz Babykát
Adametz Leó turkevei gyógy...
szerész leányát eljegyezte
Korcsok Béla gyógyszerész.

Társutazás Párisban. A vi...
lág- melropolisai közül Páris
talán az egyetlen, mely az év
minden szakában vonza az
idegent. A Menetjegyiroda az
érdeklődés hatása alatt meg'"
ismétli népszcrü társaskirán...
du!ását, mely szeptember 3-án
indul. Az 500 pengős részvé....
telj dijban az összes kiadások,
sőt még a borravalók és a
szinházak, mulatók stb. dijai
is benfoglaltatnak.

Gyorsjáratu motor Szarva
son. Szarvas csatlakozik ahoz a
mozgalomhoz, mely a máv. keze
lésében levő Orosháza mezőturi

kondorosi - kisszénási vonalon
gyorsjáratu motor bevezetését kéri
a máv-tól. Mikor fognak a szeg
halmiak hasonló gyors· motoron
a fővonalra eljutni? (A XXI-ik
században. Szerk.)

Öngyilkosság. Szarvason az
Erzsébet-ligetben hétfőn délután
átlőtt halántékkal holtan találták
ifju Ternyai Ferenc békési nyu
galmazot államvasuti főellenőr fiát.
A rendőri bizottság megállapitotta,
hogy a fiatalember öngyilkossá
got követett el. Tettének óka is
meretlen.

*

*

*

*
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Etek
kezelő.

Sipos s.' k.
kir. járásbiró.

a kiadmány hiteléül:

Arverési hirdetmény
kivonat.

1927. aug. 21

3404-927 tkvi szám.

janisch Géza végrehajtatónak Szilá
gyi Erzsébet végrehajtást szenvedő el
len inditott végrehajtási ügyében a te
lekkönyvi hatóság az ujabb árverést
521 p. 76 f. tőkekövetelés és járulékai
behajtása végett a gyomai kir. járás
biróság termetén levő Gyoma község
ben fekvő a gyomai 1932 sz. tkvi be
tétben A L 1. 2. szorszám 2356, 2357
hrszám alatt foglalt a Szilágyi Erzsé
bet nevén álló ház, udvar és kertre
2400 p. azaz (kétezernégyszáz) pengő

kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1927 évi szeptem

ber hó 7 napján dé1e1őU 10 óra
kor a te!ekkönyv.:i hatóság hiva
tatos helyiségében Gyoma kir.
járásbiróság fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a ki
kiáltási ár felénél alacsonyabb áron
nem adható el.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben, vagy az 1881: LX.
t.-c. 42 §-ában meghatározott árfo
Iyammal számitott óvadékképes érték
papirosban a kiküldöttnél letenni ,vagy
a bánatpénznek előleges birói letétbe
helyezéséről kiállitott letéti elismer
vényt a kiküldöttnek átadni és az ár
verési feltételeket aláirni (1881. LX. tc.
147, 150, 170 §§ 1908 LX. tc. 21 §.)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási ár
nál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka szerint
megállapitott bánatpénzt az általa igért
ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(1908 XL. I. 25 §.)

Gyoma, 1927. julius 27.

A gyom.ai kir. járásbiróság, mint
telekkönyvi hatóságtó!.

Akik 12 hónapra kamatmentesen
akarják a műtrágya szükségletüket be
szerezni, kérjenek a községházánál
igazolványt arra nézve, hogy kedvez
ményes mütrágya beszerzésére jogo
sultak és ezzel együtt jegyeztessék elő

szükségletüket Wagner Márton fiai fa-
kereskedőknél. A, műtrágya szövött
zsákokban lesz szállitva. A szállítási
és kezelési költségeket az átvételkor, a
műtrágya értéke pedig a jövő évi ter
mésből lesz kamatmentesen fizetve. Az
átvétel mindenki tetszése szerint rak
tárunkban történik.

A békéscsabai SUK téglagyár év
tizedek óta ismert kitünő minőségü

hornyolt tető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner Márton fiainál, End
rődön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.

Butorol<. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlitott székek állandóan
raktáron vannak Vatay Gábor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épUletasztalos munkái<
jutányos áron megrendelhetok.

A békéscsabai világhiril Bohn
féle hornyolt cseréPc,egyedü1i lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható. Ugyanott
kapható 18 százalékos szuperfoszfát
mütrágya is minden mennyiségben 6
havi hitelre.

Endrőd községben.

....'
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Garantált 18 százalékos szuper
foszfát mütrágya a 100 ho!dan aluli
kisbirtokosok részére a jövő évi ter
mésből történő, kamatmentes fizetés
mellett, 100 haldon felülieknek pedig
évi 10 százalékos kamat mellett 6 havi
hitelre előjegyezhető Wagner Márton
fiainál Gyomán telefon 22.

Szendrey Zsigmond Fegyverneki ut
1211 számu háza és 1 fertáj örökös
nyilasa örök áron eladó értekezni le
het a háznál.

Keresek 2-3 szobás lakást. Aján
latokat járási állatorvos cimre a ki
adóba kérek.

Asztalos-szerszám, három padra
való és femetkezési vállalat minden
hozzávalóval szabadkézböl eladó. Ugyan
ott jutányos áru temetkezés. Erdei La
jos, Gyoma 876 szám.

DLIBLIKACIÖ.

Szabó Imre nős Kulik Etellel eladta
az Álmosdombon levő 303 négyszögöl
területü házát és kertjét kiskoru Varga
józsefnek 25 q' buzáért. - Farkasinszki
István és Guburnai Elekné előbbi 1204
négyszögöl terü1etü, utóbbi szintén 1204
négyszögöl terü1etü Dávid düllőbeli

szántót eladtak Szabó józsef és neje
Karsai Máriának 40-40 q buzáért. 
Szurovec István és neje eladták a 326
sz. a. beltelkes lakóházukat Szurovec
Máténak 25 q buzáért. - Csonka
Pálné Iványi Anna és Társai eladták a
Paphalomban levő 1 hold 33 négyszögöl
terü1etü szántójukat Hunya jános István
és nejének 56 q buzáért. - Harnos
István eladta a 156 sz. a levő 294

négyszögöl területü házas beltelekből

az őt illetett fele részét Béla Elek és
neje Harnos Franciskának 25 q buzá
ért. - Timár Gy. Mátyásné Fülöp
Mária eladta a Duspáskum düllőben

levő 561 négyszögöl terü1etü szántóját
Gubuc Máténé Timár Valériának 420
P-ért. - Bolha Imre eladta a Dus
páskumi düllőben levő 1 hold 1303
négyszögöl területü szántóját Molnár
Imrének 60 q buzáért. Szelei józsef és

neje eladták a 286 sz. a 471 négy
szögöl területü házas beltelküket Tóth
Istvánnak 110 q buzáért. - Özv. Hu
nya Mihályné eladta a 848 sz. a 423
négyszögöl területü házas belteikét
Hanyec Jenőnek 1500 P-ért. - Timár
Menyhért és neje eladták a Vaszkóha
lomban levi} 1 hold 368 négyszögöl
szántójukat Zs. Timár Pál és neje
Csuvár Máriának 1000 P-ért. - Knap
csek János eladta a Szöglet rigajos
dü1őben levő 7 hold 386 négyszögöl
szántóját Iványi Miklós és neje Hor
nok Máriának 6400 pengőért.

IKöszönetnyiIvánitás. I
Mindazoknak, akik felejthetet-I

len gyermekem, fivérünk, Erdei
Lajos temetése alkalmából csa-

I ládunk iránti jóindulatukat s igaz
részvétüket kifejezésre juttatták ;

I

ez uton is hálás köszönetünket l'
fejezzük ki.

Gyoma, 1927. aug. hó.
özv. Erdei Lajosné

és gyermekei.

talmu darab Bécsben játszik,
rendezésére és kiállitása cso 7

ctálatot keltő. ElmondhatjIlk
róla, hogy olyan darab ez,
amely kivétel nélkül minden p

kinek fog tetszeni. - A mű ...
sort kitünő burleszk és hiradó
egészitik ki.

Az előadások a szokott idő..
pontban kezdődnek.

Gyoma községben.

I n g a t I a n f o r g a lom.

KöszönelnYilvániiás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen

Iduska 1eányunknak temeté
sén megjelentek, és fájdalmunkat
megjelenésökkel enyhitették ez
uton mondunk hálás köszönetet.

Gyoma, 1927. aug. 18.
NyHray László

m. kir. pósta-távirda nyug. vonal
mester és családja.

Mt .e" AF

Vince Endre nős Gálos Máriával
eladott a Kölesfenéken 416 négyszögöl
szántót, Földi Gábor és neje Cseri
Reginának 196 P-ért. - Vince Gábor,
Teréz és Endre eladtak a Kölesfenéken
416 négyszögöl szántót ugyancsak Földi
Gábor és nejének 196 P-ért. - Szilágyi
Lajos és neje Csikós Erzsébet eladott
egy és fél sertésjárást és egy tehénjá
rást Nagy Endre és neje Molnár Te
réznek 18 q buzáért. - Tari Bálint
és neje Nádudvari Teréz eladta a 405
négyszögöl terü1etü házat belteikét V.
Kovács László és neje Mészáros Ilo
nának 1600 P-ért. - Zöld Béla és Er
dei Lajos nős Nagy Eszterrel eladtak
egy-egy sertésjárást 32-32 P-ért Vas
kor Károlyné Nádudvari Máriának Kis
Lajos nős Herter Magdolnával eladta
a Pusáron levő 2 hold 623 négyszögöl
területü szántónak őt illet egyharmadát
Bottlik Mihály és neje Bogdán Klárá
nak 12 q buzáért. - Lukács Gergely
eladott a Cifrakertben levő 832 négy
szögöl területü szántót Perei László
nak 1000 P-ért. - Szujó Imréné Uhrin
Teréz eladta Csergettyü laposon levő

4 hold 1487 négyszögöl területü szán
tóját Kalina Ferenc és neje Szujó juli
ánnának 2240 P-ért. - Diószegi Elek
és neje Korda Ágnes eladták a Poco
son levő 1 hold 322 négyszögöl terü
letü szőlő és szántójukat Csapó End
réné Zöld Eszternek 5080 P-ért.
Bottlik Antal és neje eladták a ,164
négyszögöl területü 1551 sz. a házas
beltelkiiket Oláh józsef és neje Bácsi
Erzsébetnek 800 P és 25 q buzáért. 
Kató Gábor eladta az Előhalmon levő

5 hold 881 négyszögöl szántót tanyával
együtt Oláh Lajosnak 8000 P-ért. Özv.
Kruchió Dávidné eladta a 384 négy
szögöl területü házas belteikét 15.200
P-ért Izsó józsef és neje Ágoston juli
ánnának.

Olvasó közönségünk
leghitelesebb tájékoztatása végett mai számunk
tói kezdve uj rovatotnyitunk az alábbi cimmel:

IKöszönetnYilVánitás·1
Mindazoknak, kik imádott jó

férjem elhalálozása alkalmával
mérhetetlen fájdalmunkat részvé-

I
tükkel enyhiteni igyekeztek ez I
utonfogadják hálás köszönetünket.

Gyoma, 1927. aug. hó.
,özv. G. Nagy Lász!óné

és családja

Fábián Bélához
forduljanak.

Gyomán, a Mezey-féle ház...
ban két bolthelyiség együtt,
vagy külön-külön is több évre

bérbeadó. Erdeklődők

FiImszinház.
Gyomán:

Lesz maga juszt is az enyém. t
Az Apolló filmszinhaz f. hó
20-án, Szombaton, Szent István
napján főváros1 szinművészek

közremüködésével a Lesz ma
ga juszt is az enyém ... ! ci...
mü pompás, énekes filmszke
cset mutatja be, amelyabu:
dapesti Capitol rnozgóképpa
lotában és él főváros nagyobb
mozgószinházaiban hónapo...
kon keresztül óriási érdeklő...
dés mellett állandóan telt há
zakat vonzott és minden elő

adása a leg-teljesebb siker je...
gyében folyt le. Zenéjét Eise
mann Mihály szerezte, aki él

"Lesz magajuszt is az enyém. !"
cimü dalszerzeményével tette
magát hiressé, melyet ma már
az egész világon ismernek. A
szkeccs szövegét Harmath Imre
a magyar operett irók egyik
legtehetségesebbje irta. a szin...
padi rész szerepeit Miklóssy
Annye, Bihary Alajos és Vidos
Jenő ismert fővárosi szjnmú
vészek ját szák. Az előadások,

mint rendesen, fél 5, fél 7 és
fél 9 órakor kezdődnek.

Folyó hó 21-én vasárnap a
Phőbus-Rádius világattrakciója.

"Nem szabad a szerelemmel
játszani" cimü 10 felvonásos
dráma van müsoron, főszere

peit Lily Damita és Werner
Krauss játszák. A rendkivül
érdekes és minden filmet le
kötő, egészen különleges tar-

6 oldal.

Leventék figyelmébe. Ismé
telten figyelmeztetjük a leven
teköteles ifjuságot, hogy az ara
tási szabadság lejárt és aug.
hó 21-én minden leventeköleles
tartozik a szokásos időben és
helyen a testnevelési gyakor...
laton szigoru büntetés terhe
alatt megjelennL

Védik a nyulakat. A keres
kedelmi minister elutasitotta a
nyersbőrkereskedök egyesuletének
azon kérését, hogy a nyulak vadá
szati tilalma január 15. helyett
január 31-én kezdődjék. Ez eluta
sitó határozat oka az ország nyul
állományának elsatnyulása s a
miniszter szerint a nyulak foko
zottabb védelme inkább érdeke az
országnak, mint a vadászati idő

meghosszabbitása.
Maróczy Géza Békéscsabán

szimultánjátszmákat rendez.
Békéscsabai Maróczy Géza Sakk
Kör meghivására Maróczy Géza
nagymester Szent István napján
Békéscsabára érkezik s a tiszte
letére rendezett bankett után
monstreszimuItán-játszmában vesz
részt.
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GrYOlDa.
Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesüiettel BéHiéscsabá11l.

GIRÓSZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLlRINGSzAMLA 37.170. SZÁM

TELEFÓNSZÁM 21. SÜRG9NYCIM: BÁCSYBANK

*

ank osztálya:
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,
bármely nagy összegig.
Betéteket legnlagasabb kamatozás nlellett elfogad.

Foglalkozik a b a n k -= ü z Ie t ö s s z e s ágaival!

abana osz álya:
VESZ a mindenkori LEGMAGASA.BB NAP~ ÁRON ~NDENfÉUE EZÖGAZDA
SAG~ 'rERM ÉNYT. B E R A K T Á IR O Z Á S R A vájlal miadenféle mezőga.zdasági

terményt~ nála beraktározott terményt bármikor i e SJ ma. 9 a s a öl lb 11 a. p i á. r o n
számolja e~~ - akár rés:derokben is, !isz'b"e becseré82~ termés.zetben kiadja.
Szükég eseién előnyös feltételek menett bármely összegű eiőiegköicsöntfolyásit.

Lapkiadó:

"H U N G Á R I AU
kÖllryvn.-yoD:ll.dai D:ll.6in.iézet.

WAGNER MARTON

e té I,
teljesen jókarban· lévő eladó.
Gyomán, 840 házszám alatt.

Szerkeliztéliéll"t éli kiadáliéd
:felelős:

4 l}

4 "
4 "
4 "
1 "

40 "
6 P.

, ." .JHulln~

Az EGRI SZŐLLŐMIVELÉSI RT. ~

Egerben. =
1925. évi sajá'/: termésü (cca 21f.100 hi.) kiti.i1'l5 zamatu borainak
kisebb tételekben val6 eladását is bevezette, kedvező fizetési
feltételek mellett. - .MielőU szűkség letét beszerezné, tegyen
pr6barendelést, vagy személyesen gyö;:ődjön meg előzékeny és
pontos kiszoiaálásun!<r61 és Iboraink minőségéről, - mert nem

az 01cs6, de a j6 borral leszünk versenyképesek.

EGRi SZŐLLŐMIVELESI RT. EGER.

Gyoma és Vidéke
TEJSZÖVETKEZET ELADÁS!

- ::: ÁRAI: ::: -

1 liter édes tej 26 fíflér.
1 " lefölözött tej tagoknak

nem tagoknak
1 " iró tagoknak

nem lagoknak
1 ., savó
1 klgr. turó
1 <> teavaj

l\1eghivó.

A gazdaközönség kisérje figyelemmel az o;l,AUSTIN'''...traJi:tor előretörését és terjedését.
Elsőrendü érdeke minden gazdának, hogy a mai sulyos viszonyok között alaposan meggon~

dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. - Ne iHjön fel a hangzatos reklámoknak, győződjönmeg
személyesen arról, hogy jobb tellje§itn:Jl.én:yii, ol,z:sóbb üzeJl.nü traktort a kiváló
ANGOL-gyártmá11lYu ~AUSTIN~ ...tr.aktoJl:nái nem vehet. - lJ..z ;')AUSTiN~tó...traktor
legnagyobb előnye a hosszu élettadam, nehéz talajon is tök~leíes Dllu.:nkát véqez és
olcsó áron a llegli:edvezőbb fizetési· feltételek mel1ett - 2-.J <évi részletre - vásárolható.
Forduljon részletes felvHágositásért bizalommal a kerületi képvisel.ethez - Juhász Pál
gépészmémök és Társa céghez Turkeve.. - .Ezen cég mjmentesen küld ki szakembert
a talaj megvizsgálására, próbaszántás . végzésére és a gépnek miiködésben vató bemutatására.

.
Tárgyak:

1. Az Egyesület felosztása.
2. Az Egyesület vagyonának

hovaforditása.

Gyoma, 19~7. aug. 12.

Barto1r Mihály s. k.
elnök h.

Haibach Árpád s. k.
titkár.

Az alapszabály vonatkozó
§=a értelmében szavazati jog'"
gal csak azon tagok birnak,
kik tagdij kötelezettségüknek
eleget tettek.

A Gyomai Munkás Testedő

Egyesület 1927. augusztus 21",
en azaz vasárnap délután fél
2 órakor, határozatképtelenség"
esetén délután fél 3 órakor a
Holler Szállodában lévő klub",
helyiseg·ben tartandó közgyü
lésére.

Tárgyak:

Schwa!m József s. k.
titkár.

A Gyomai Sport Club 1927
augusztus 21-én, vasárnap dél
után 4 órakor haJározatképte",
lenség eselén délután 5 óra
kor a Ligeti nagyteremben tar..
tanc1ó közgyülésére.

Meghivó.

Madaras Gyula· s. k.
elnök.

1. Uj tisztikar és választmány
választása.

2. Egyesület nevének meg
változtatása.

3. Alapszabály módositás.
4. Tagdijak megállapitása s

általáhan a közgyülés hatás
körébe tartozó ügyek elinté'"
zése.

Gyoma, 1927. augusztus 12.

Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet
részére egy ellenőr - lehet nős is -.
felvétetik, ki a tejcsarnokban egyuttal
segédkezik is. - Javadalmazás: egy
évre 24 mázsa buza. Jelentkezni lehet,
Kovács János trafikjában.

Az alapszabály vonatkozó
§-a értelmében szavazati jog..
gal csak azon tagok birnak,
kik tagdij kötelezeítségüknek
eleget tettek.
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~ ~I V~llAMOS berendezések szerelése, I
~ kerékpárok, varrógépek eladása. i-
~ Tiz pengös -
~ lli.dVi ]t~ é § II l e t f li lZ e t e ~ e k. Jlllellett. -
~ Uj berendezés szereiésnél uj házaknál még II külön árengedmény. I
~ Felhivom a kerékpárüzók szives figyelmét arra, hogy I-
~ a régebbi- gépeimet ela_utam és csakis a legkényesebb -
~ Rgényeket is I",ie!égiíő abszolut rázá.s nélkiHi duplaru- _
.@ gÓB nyereggel és gummis pedáHal ellátott kerékpároI kat kö!csönzöK. Este lámpát adok. Teljes tiszteletlel : ~

~ DOM'O'KOS ALBERT villanyszerelő és miíszerész_ ~

11'_11i li_ iUl '_IMIHII~l~llUi ;!!IV.~&~i9 Uiji

'T. C.

20-40
2"05

14"04
19-20

13-06
14-13
2-15
3-18

17-20 gy_
20-14gy_
16-52 g-y.
19-45 gy

16.14gy_
16-50 g-y.
20"15 gy_
20-51 g-y_

.t\<'~ li e l Ő t t i e )" m é s é t é l' t é 1[ e s i t i, ic e r e s s te fl f e li b e 11 n ii n le e t

~~~~~- T E R M E N Y K E R E S IC E D É s E
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1927. maljUS hó 15-ét6!.
BUnAP}ES'If - if:.YOI>iA.

6-25 9-4[, gy_ 13-35
11-12 12-42g-y_ 19_14
O-32 5-34 8-57 g-y-
5- - ll-W 11-50 gy

€J,YONL-'\. - :rs1f:KÉSCSA.R;\..

BesabáróJ indul 23-15 4-30 8'13 gy-
Gyomára érk, 0-17 5'31 8-55 gy-
Gyomáról indu! 11-22 6-46 12'4~-j gy. 19-24
Bcsabjra érle 12"18 7"'39 15-21 gy_ 20-24

Bpcslről indul
Gyomára érk_
Gyomáról indui
P>pestre érk.

Köszönetet mondva az elmult éve]<:ben belénk helyezett bizalmáérJ, az uj termés elhelyezé
sénél és értékesitésénél ujból felhivfuk becses figyeImét cégünkre.

A T. C. kényeImét kivántuk szolgálni az által, hogya vasutállomás mellett egy uj rnagtirt épitet
tünk és odahelyeztük itodánlcat is, valamint Endrőd községben egy fióktelepet létesiteHünk.

Cégünk összeköttetései révén mindenkor a legmagasabb napi áron vesz mindenféle gabonát
és termény t, ugymint

BUZft~Tl ARPÁT, TENGERiT, LUCER AfvlAGOT ÉS ~J1INDENFÉLE

OLAl.IOSrJlA6Vl·\~'(ft\T STB.

A "gy" betüvel je]zelJ gyors-, a többi pedig sZl2mélyvonaí.

kamatmeniesen akarjá!\: a műtrágya szükségletiiket beszerezni, kérjenek a községházánál igazolványt arra nézve, hogy ked~

vezményes műtrágya beszerzésére jogosuUal{ és ezzel együtt jegyeztessél{ elő szükségletüket vVagner Márton fiai fakereske
dőkl1él. A műtrágya szövött zsá.1wkban lesz száHitva. A suUHtási és kezelési költségeket az átvételkor, a műtrágya értéke

pedig a jövő évi termésből lesz kamatmentesen fizetve. Az átvétel mindenki tetszése szerint raktárunkban történik.
mP'i'í"fiP"'! q!!!Mf""""""'" ... - j ~~ ===-:::~

3::f~,~'í;:I~~~i~~~lí~~r~::z;i~~71rt:"~~~~~~~it=.~~

ij Grand Hotel park nagyszá.lloda H
r~ VIII. f'Jaros Iéi- 10_ BlJDJ;.lc.P}EST. -~clf:}. 3,30-82,330-83_ D
'1 A ·liőváros legnagyobb, legkén:\elmesebb száHodá1nak egyike U

200 szobúva[ él I\.cleJi pilJYJudvdl" Lrk<::zc'si oida!óval szemben_ ~
. . ~

Köz?~nji__ :;rőzfűl~s:, jll~l1dó n1C:};g:_ l': ~liliCg,vi;;:szo:g_~dtujás_ U
Szooök él pcn;~-ojol f<:::jebb_ --- !\JIUl1u iconynu_ - fa)Lorok_ ~j

~)

- Családi kávéház, clsörang!1 ci,(~úl1yzcn(.>vel,nyári ler(jsz~ II
SUi\. I<:iik-idermck. fl

~~~~~:;:.IY;;;:~:::l~::;~:::ll::~::~,~~,::~,}~~I)~~~~:~~~~~~

A csépléshez zsákot bocsátunk becses rendelkezésére.
Bera!dározást elfogadunk teljesen dijmenresen, tetszés sZ(~rinti mennyiségben és elszámolásra

akár napi áron, akár feíőrölve, vagy lisztre becseréJve. Ezáltal mentesitjük a. közönséget a többe
szöri fuvaroztistóJ, a sulyveszteségtől, a rossz utakon való szállitástól és biztositjuk, hogy a be
raktá.rozott terményt is mindig a legrnag-asabb napi áron számoljuk el és fizetjük ki.

Ji. beraktéJro.zotl: buzát bármei~lik mahnunkban őrlésre rendelkezését'e bocsájtjuk,
vagy a leggontk)sabban iisztre, korpára. becselréijUk.

A.z évtizedek óta fennálló közismert tevékenységünk és eddig'j kellemes összeköHetésünk
teljes bizalmat nyujthat nagybecsü megbizatásaira, mely bizalom megőrzését és megtartását ezután
is első kötelességünknek fogjuk tartani. - Gyoma, 1927. évi junius hó.

Kiváló tisztelettel

NYI AL.AD R ÉS IST AN. \.
Gyoma, Endrőd,

18 '_______ __.~ ...o__.
I Átveszünk beraktározásra bármilyen kis mermyiséget, hogy ezáltal fölösleges cipekedéstöli kiméljiilk meg, a rossz utak idején.
~-_~.~"",,"W''''''=''''''·-N· "F"'" ·-{"'iK""";~"~~",-~""__iIlii0lrx::',,.;a~~-""1r~,,,«=",",,"""'~"'1;_·~~~~~~-gWM1''''''''''R7"T'>I!;Il!;:ll'lt;illl~~~__';"""_~""";' '

Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán,
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dr. Pogány József a Községi
és Körjegyzők Országos Egye
sülete, valamint Komarócy Pé...
ter a Jegyzők Országos Ár
vaház Egyesülete képviselelé ...
ben.

Pétery József különösen az
árvaház egyesület nagyjelentő
ségét fejtegette beszédében,
amely végtelenül nagy benyo...
mást gyakorolta hallgatóságra.

Az értekezlet bizonyára meg
fogja hozni árváink számára a
maga szépséges gyümölcseit
és nem kételkedünk abban,
hogy a kél községből különö
sen a buzagyüjtés terén szép
eredményeket fogunk látni.

Hálával és szeretettel kell
megemlékeznünk PáJka Pál
főszolgabirp urró\, aki meleg
s.zivvel és mondhatnánk azt is,
hogy kartársi szeretettel ka...
rolja fe a járásában szolgáló

kartársaink . erkölcsi és anyagi

érdekeit és egyesületünkkel
szemben soha sem zárta be a

szivét, amidőn valamit kértünk.
Az ertekezlet után az összes
megjelentek a főszo]gabiró és

kedves neje vendégei voltak..
(K.)

arról, hogy igazságunk
előbb...utóbb győzedelmes'"

kedni fog. Lord Rother...
meré...nek pedig forró/"és
hálás köszönetet mondunk
közbenjárásáért. Olyan me
leg és barátságos magyar
szivvel mondunk köszöne
tet, amely bizonyára. fájni
fog ellenségei nk táborának,
de amely mégis megilleti

azt a bátor és szókimondó
barátot, aki a világ legki ...
emelőbb szószékéből ex""
ponálta mag-át és, nemzetét
a magyarok igazsága ér...
dekében.

A lap szellemi és anyagi .részét illető

minden megkeresés

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

A "Jegyző Árvaházi Köz
löny" irja :

A gyomai járás csak két
közsé~Iből áll: Endrődből és
Gyomából, de mind él keltő

hatalmas, nagyméreiü alföldI
közsdg", ahol egészen mások
a közigazgatási viszonyok,
mint az apró felvidéki és du ...
nántuli falvakban. Pétery József
békésszentandrási főjegyző, a
békésvármegyei jegyző egye
sület nagytudásu és kÖz'3zere..
tetben álló elnöke, apostolok
módjára teljesiti az elnöki kü...
telességeit és ~zuggesziiv ere...
jével nagy hatást gyakorolva él

megjelentekre, eggyé tudja for
rasztani szeretetben és össze",:
tartásban a bék~svátnlegyei

jegyzőkef. Az értekezleten je...
len voltak: Pátka Pál és dr.

Jeney Viktor főszolgabirák,

finta Albert, dr. Szász Lajos,

Moldvay Lajos, Kovács János,

Kató Lajos, Hanzély János
endrődi, illetve gyomai kai·...

társak, Pétery József megyei

elnök, Elekes Sándor mező

berényi főjegyző és Pethe
István' békesszenJandrási al ...

jegyző mint vendégek, továbbá

Jegyzők erlekezlCete 
yomán.

tel és ezek után jogosan
reménykedhetünk az eljö ...
vendő revizióban, melynek
vissza kell juttatnia hozzánk
azokat aszinmagyar terü'"
leteket, melynek most ide""
gen járom alatt tovább
szenvednek magyarságuk...
ért, mert nem akarnak be""
hódolni és megalkudni a
helyzett~l. '

Lord Rothermere szava
biztosan elfog- jutni min ...
denhová, ahol illetékes fó
rumok vannak ennek a
kérdésnek elintézésére és
Inl megvagyunk győződve

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G AR I A~& könyvnyomda
iG y o m a, Petőfi-tér 2.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

és Benes.
a kényszerhelyzetben lévő

vesztes félIel szemben, az
erőszak brutális eszközeit
alkalmazt~.

.számtalanszor felvetettük
már a revizió kérdését és
.kértük, hogy. változtassák
meg a trianoni békediktá...
tum kegyetlen és igazság...
talan rendelkezéseit, ame...
lyeknek eredményeképen
most szinmagyar területek
kerültek rabszolgasorsra az
idegen kormányzatok ön...
kényuralma alatt. Hangunk
pusztába kiáltott szó volt
minden esetben és csak azt
értük el vele, hogy az utód...
államok, ezek küzöttis ve...
zető helyen Csehszlovákia,
harsonázó támadást kezd...
"tek Magyarország ellen és
meggyanusitottak bennün ...
ket, hogy titokban háborura
készülünk ellenük. Persze
az aggodalom teljesen jo...
gos volt, mert maguk a
rágalmaZók is tudták, hogy
nekünk van igazunk: és ezt
az igazságot nem nézhe...
tik sokáig bekötött szem:
mel a világ államai. Le...
győzni, megalázni lehet egy
olyan országot,· amely ön'"
hibáján kivül került él nagy...
világégés forgatagába, de
jogtalanul és büntetlenül
megcsonkitani soha.

Barátaink már jelentkez...
nek minden oldalról és köz...
tük Anglia, a leghatalma...
sabb európai birodalom
hangja szól bele legkemé""
nyebben a mellettünk tör
ténő demonstrációba. Ma
már az egész kontinensen

. Magyarország meggyaláz
tatását tárgyalják, ma már
kétségtelenül elismeri~"hogy
lesujtó ig-azságtalanság töl;:"
tánt az ezer éves. történelmi
multtal biró magyar nemzet-. . .

"I pengő SO fillér
3 pengő 40 filiáI'
6 pengő.
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Rothermere
Lord Rothermere, Magyar""
ország melegszivü és ha...
talOlos bárátja folytatja azt
az akcióját, melyet a tria...
noni békeszerződésnekMa""
gyarország megcsonkitásáf
elrendelő pontjai ellen in""
ditott. Annak idején, amikor
a Daily MaiI hasábjain
először láttak napviiágot
Rothermere lord sorai
Csonka-Magyarország ér...
dekében, a cseh külügy...
miniszter minden erejével
ellenakciót diktált s?Jjtójá""
nak és azzal vádolta meg
Magyarország barátját,
hogy háborut akar szitani
az u16ua.l1amökközotLLofd
Rothermere most levelet in...
tézett Benes külügyminisz...
terhez, amely levél teljes
egészében a budapesti saj ...
tóban is napvilágot látott s
ezekben a sorokban Ro ...
thennere alaposan megcá ...
folja a Benes vádaskodásai/.

És megmondja most már
nyiltan és őszintén azt is,
hogy

"Ilyen kiáltó igazságtalanságo
kat nem lehet szótlanul nézni,
Magyarországnak vannak bará
tai, akik nem nyugszanak, mig
az egész világ tudomást nem
szerez a vele történt igazságta
lanságokról, arról, hogy az
utódállamok mennyire elnyom
ják, jogaikból kirekesztik a
hozzájuk csatolt magyarokat."

Hát igen. Ugy látszik
Magyarországnak megls
csak vannak barátai, akik
nem engedik a jogtalansá'"
gokat továbbra is a fel~b

dékenység homályába szo...
ritani. Lassan ...lassan kez
dik észre venni világszerte,
hogy sulyos igazságtalan
ságok történtek meg velünk,
amikor történelmi határain...
kat megnyirbálták s amikor

Előfizetési árak:
Negyedévre 
Fél évre
Egész evre -
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Az Erdős-KárpátokönnáIIósága

Kossuth Lajos

Ilakó.

fenevad.

ravaszA

Emberi

Egy ember a kiadó lakást nézi.
A hdziur kalauzolja.

A lakás megfelelne, az ára is
rendben volna.

- Még csak egyet - mondja
a háziur - vannak önnek gyerme
kei?

- Öt gyermekem van a teme
tőben - feleli az ur.

- No akkor rendben van. Alá
irhaljuk a szerződést és lefoglalóz
haljuk a lakást.

Negyedkor azután beköltözik az
uj lakó - öt gyerekkel.

Ahdziur hüledezl'e nézi ezt a
felvonulást.

- De hiszen azt tetszett mon
dani - förmed rá az uj lakóra -=--
hogy az öt gyermek il temetőlJen

van!
- Ott is voltak - mondja a

lakó ravasz. mosollyal - de csak
sétáln~ sétálni! . ..

telten érdeklődtek már ezir6nt
az értékes történelmi relikvia
iránt, a család azonban végle.
ges döntés előtt felkil1éílja most
dZ "Olthon Kör"-ön át a ma..
gyar társadalomnak.

Ha a kocsinak Kossuth La
joshozvaló vonatkozása do·
kumentálható, akkor valóban
érdemes volna lépéseket tenni
a nagy magyar államférfi hon
talanságának és bujdosásának.
emléktárg'ya iránI.

Különös történetet beszélnek el az
angol lapok.

Bizonyára sokan ismerik Kipling hal
hatatlan regényalakját, a kis Mauglit,
akit egy farkas pár nevel fel a dzsun
gel mélyén, A kis Maugli emberek
gyermeke, de végleg elfelejti fajtáját az
őserdőben, Farkastejet szopik, farkas
módra .szerzi prédáját, érti a dzsungel
nyelvét, jóbarátja Akela, a farkascsorda
vezére, tanítómestere BaIu, a barna
medve, küzdőrnrsa Agira, a fekete pár
duc, Kad, a szikla kigyó és halálos
ellenfele Sir Khán, a rengeteg vérivó,
csikos ~estiája, a tigris.

Kipling fantáziájának szülöttje meg
elevenedett. Az élő Maugli, akit a való
ság mintázott át a költészetból, tizen
nyolcéves suhanc. Vadászok akadtak rá
Indiában a hegyvidéki erdőségekben,

ahol a pompás izmu, de csupán állati
ösztönéletet élő legény csapdába esett.
Kipling regényalakjának inkarnációját
már évek óta ismerik a környékbeli
parasztok.

Sokszor látták az emberformáju ala
kot, amint négykézláb vágtat a farkas
falkával és féltek is tőle, mert az élő

Maugli nagyon veszedelmes fenevad volt
ravasz, bátor és erős.

A különös ember-vad, aki az európai
vadászexpedició fogságába esett, igazán
gyönyörű példánya fajának. Karcsu,
csupa izom; a szeme ragyogó és a
szájában hófehér fogak vakitanak. Az
ereje elképzelhetetlen; vasláncokat és
elefántköteleket a legnagyobb könnyü
séggel tép szét, ugy, hogy végűl is gép
szijakkal kellett guzsba kötni.

A csodálatos fél-embert beszállitották
Delhibe, ahol egész sereg orvos és ter
mészettudós fáradozik azon, hogy az
életre született Mauglit visszaadja az
emberifajnak.

kocsija.

( ••.•• fer.)

készcsapata junius hó 26-<ín
tartotta zászlóavató ünnepélyét,
amelyen a zászló anyai tiszt·

séget dr. Kovacsics Dezsőné

őméltósága, Békés vm. főisp.

felesége látta el. A zászlóavató
beszédet vitéz Máriaföldy Már
ton, az V. ker ü. - v. elnöke
tartotta. Ugyanakkor ujonc....
avatás és fogadalomujitás is
volt. Az ujoncavatás az V. ker.
Samu -bácsija végezte. A meg
hatóem kedves ünnepség ujabb
lépcsőfoka a magyar cserké·
szet diadalának.

népei is elfogadták. Elfo...
gadták, de örökérvényünek
el nem ismerik. llyen meg
változtatásra váró szerző·

dés egyebek között az Er....
dős ....Kárpátok sorsáról való
intézkedés is. Európa nem
nézheti összetett kezekkel,
hogy egy orstág lakosai
elpusztuljanak pusztán az·
ért, mert ezt egy ujdonsült
állam hatalmi tobzódása
igy akarja.

Európa lelkiismeretének
meg kell mozdulnia, mert
a népek leigázottságát, kj·
uzsorázását és nyomorát
nem nézheti tétlenül. Az
Erdős~Kárpátok népe, Rá·
kóczi, Kossuth katonái,
nyiltan kibontották a sza·
badulás zászlóját s addig
nem göngyölik be, amig
szabadulásuk órája nem üt
és az Erdős-Kárpátok né·
pének ezt a küzdelmét
Európa szabadságszerető

népeinek szimpátiája kiséri.

Mikor azonban a császári
hatalmak a török poriától
Kossuth Lajos kiadását kövc
telték, élmelyet az angol kor·
mány ellenzett, a hivatalos török
politika oly módon tért ki a
kettős nyomás alól, hogy a
magyctr kormányzói kisázsiai
területre szállitatta át, hogy
ezzel elejét vegye Kossu1hék
veszedelmes európai propagan
dájának, másrészt pedig, hogy
ne kelljen megszegnie a török
vendégbarátságo!.

Az él kocsi, melyen Kossuth
Lajos ezt a hosszu lltat meg·
tette, ezidőszerint Közép-Szer.
biának Baracsima nevü helyi
ségében van' Rista Kissitics
családjának tU!(Ijdonábelll.

Az európai muzeumok ismé-

Balaton környékén is dicsősé

get akarnak szerezni szülőfa·

lujuk részére.
Az ősz folyamán cSé/patun

kat kibővitik, megszervezik a
12 éven aluliak raját és egy
öreg rajt is szerveznek, tagjaik
a 18 éven felüliek. A csapat
nak van több kisebb-nagyobb
felszerelési tárgya és egy gyö
nyörü csapat zászlaja. A ma'
gyar cserkésszövetségnek egy
lapja a "Magyar Cserkész",
mely a következőkkel számolt
be zászló avató ünnepünkről :
A gyomai állami polgári fiu
iskola 557 számu Botond cser-

Európa békecsinálói, hogy
megszabaduljanak a vállalt
munka nehézségeitől, erő·

szakolt megállapodásokat
kötöttek, amelyeknek jelen·
tőségével egyáltalán nem
voltak tisztában. Az idő

lassankint megmutatta a
rendelkezéseknek helytelen
voltát, de az orvosok nem
merték beismerni nagy té·
vedéseiket s a helyzet mosl
már értékes organizmusok
elpusztulásával fenyeget. A
hibás elrendezésü, függő

kérdések közé tartozott az
Erdős-Ktlrpátok helyzete is,
amely terület ideiglenesen
Csehszlovákia testéhez csa
toltatott.

A békeszerződés körül
asszisztáló nemzetek las-

.sankint öntudatra ébred
n~k: látják, hogy a béke
szerződéserőszakoskodás

sal és világcsalással jutott
odáig, hogy - ideiglene
sen - Európa jóhiszemü

A budapesti "Otthon" Irol
.körlevelet kapotl Rista Kissitics
szerb kirlapirótól, amelyben
közli azt, hogy családjának
tulajdonában van Kossufh La
josnak az II kocsija, amelyet
menekülése k9zben használt,
amikor Viddinből a szultán
parancsára II kisázsiai Kiuha·
tiába szállitoHák a magyar
emigrációval együtt.

Kossuth Lajos tudvalevőlell

a világosi fegyver!etétel u/án
Orsovánál lépte át a magyar
határt, a polgári és katoncti
meneküllek százaival együtt.

Akkor Kossuth Lajost és fegy
veres kiséretét belgrádi parancs
nokló basa utasitására lefegy.
verezték és Viddinben inter
nálták.

A cserkész
mozgalom célja.

Községünkben a .cserkészet
mejlértésre talált, de vannak,
kik a czerkészet eredeti célját
nem ismerik, esetleg helytele·
nül értékelik, nézzük meg te·
hát a cserkészet eredeti célját.
A cserkészet célja egy szóban
iellem nevelés és erő fejlesztés.
Erejüket és ügyességüket fej·
lesztik, hogy azt később meg
csonkított hazánk felszabaditá
sára fordithassá.k.

A cserké5zet hazánkban már
1909·ben ismeretessé válik,
kezdeményezője itt hazánkban
ifj S~ilasy Aladár kiváló ma·
g'yar férfi, ki életét a magyar
ifjuságnak szentelte. A cserké
szet kiinduló pontja Anglia,
alapitója Baden Powel angol
tábornok.'

Hazánkban az ifjuság na·
gyon meg'kedvelte a cserké·
szetet, amit az is mutat, hogy
csonka hazánkban több mint
30.000 cserkész van, ezen har·
minCezer cserkésznek sikerült
aTurániátkot melldöntenie mert
Ők ifjak és vének egyaránt
testvéreknek vallják és tartiák
magukat. Összetariásuk és
szeretetük oly nagy, hogy ha·
sonlókkal egy nemzet fiai sem
dicsekedhetnek.

A magyar cserkészet alapja
biztos vezetők kezében van,
amit az is mutat, hogy az
1924·ben rendezett világver
senyben a harmadik helyet si
került nekik elhozni 1. Amerika,
2, Anglia, 3. Magyarorság, 33
nemzet fiai elől.

Nagyon nehéz munkát vál ....
laltak: a huszadik század rom
lott ifjuságát akarják Ők meg
menteni, de cserkész kitartá
suk itt is babért fog aralni,
mini hasonló esetekben. Meg.
kedvelletik velük a szabad
természetet és Islennek ebben
a templomában tanulnak és
haladnak nemzet ujitó mun·
kájukon.

Az 1928-ban rendezendő

második világ versenyre ha·
zánk cserkészei ismét készül·
nek, 1926-ban megrendezték
az első Nemzeti Nagytábort.
hogy itt erejüket próbára te·
gyék. Mily szép volt lsten
szabCld ege alatt a lobogó tüz
körül látni cserkészeinket és
egymást oktatták, -hogy mind
annyian dicsőségére váljanak
hazánknak. '

Községünk cserkészei is ezt
a nngy célt szolgálják, Ök is
készülnek, járnak a szabad
természet iskolájába, habár
nem is szándékoznak világ.
versenyre menni, de azért meg
aka,riák itt is mutatni, hogy
magyar cserkészek és a iövő

~v'i nagyf.áborban vcllahol a
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Közegészségügyi
probléma.

Fog és száj.

A modern orvosi tudománynak fő

irányelve lévén a betegségek megelőzése,

a fog és szájbetegségeknél is hasonló
képen igyekszünk a kórokozókat az
egészséges szájtÓl távol tartani. Erre a
megfelelő és okszerü fog és szájápolás
szolgál.

A csecsemőkorban, az első fogzás
előtt, ha a szájüreg egészséges, semmi
nemü szájmosogatásnak helye nincs.
Régi rossz szokás a csecsemő szájának
vizbe mártott vászondarabkákkal való
kitörlése. Ezt az eljárást a modern
szájhygiéne tiltja, mert a vászonnal való
dörzsölésnél az egészséges nyálhártya
lefoszlik. Különösen a kemény szájpad
2 oldalon levő csontdudorok felett levő
érzékeny nyálkahártya surolódhatik le
s a hámfosztott hely könnyen lehet
fertőzés kapuja, sulyos szájgyulladás
kutforrása. A csecsemő szájának nyál
kahártyáján előforduló megbetegedések
oka, csak kivülről jövő infectio lehet.
Ha már ilyen nyálhártya betegség jelen
van, annak gyógyitásáról feltétlen orvos
utján kell gondoskodnunk.

A gyermekkorban - az első tejfogak
megjelenésétől kezdve - már nagy
fontosságu a fogak és száj ésszerü
ápolása. Az első fogzás alatt - hato
dik hónaptól, a második életév befeje
zéséig - ajánlatos gyenge konyhasós
oldatba mártott gaze-zel a már kibujt
fogakat letörölgetni. Amint a gyermek
teljesfogsora kinő fogkefe használatára
kell szoktatni. Először játszva tanitsuk
a gyermeket, de mint értelme fejlődik

szigoruan eJlenőrizzük a fogkefe és
antiszeptikus szájviz használatát. A fog
kefét használat után langyos vizben
jól mossuk ki és száritsuk azt meg.
Első évben megfelel a langyos viz hasz
nálata, esetleg gyönge konyhasós oldat,
késöbb pár csepp menthe olajjal sza
poritott iszapolt krétapor használandó
a fogak kefélésénél. Igyekeznünk kell
gyermeknél a foghust és a fogakat
erössé és ellenáJIóvá tenni. Ezt főkép

erők rágással érhetjük el. Kemény két
szersültek, kekszek rágatásával kell
megszerettetnünk a gyermekekkel a
rágást. A puha, vagdalt ételekkel e]Jus
titjuk a gyermek rágókészüiékét. Az
erős rágás ezenfelül a legjobb tisztitó
módja a fogaknak. (Öntisztitás I) Iga
zolja az erős rágás szükségességét,
hogy azon fogakon, melyeken nem rá
gunk (fájnak, v. ellenlábasuk hiányzik)

munkásoknál, mint a munka

adóknál. Valahol másutt kell te

hát lenni a hibának. S akármerre

gondolunk is másutt nem talál

jak azt mint legyőzött; letiport,

háborut vesztett voltunkban. Ha

ezt szem előtt tartja ugy a mun
kásság, mint a munkaadók, ak

kor talán eljön minél hamarabb

az óhajtott béke.

r

volt az amit a nwlt héten teljesi
tettek az ország különböző vidé
keiről Szegedre összesereglett da
lárdák. Országos dalosverseny
gyönyörii és megkapó sz.ámokkal
hirdette a magyar nemzeti szel
lem erős, izmos voltát. Vissza a
dal, a zene terén is a legizigvé
rif; valóbb mai;yar zenéhez, volt a
megnyitó beszéd mottója. A dal
és zene 7 ezer kiváló müvelője

tett csendes fogadást magábarl
arról, hogy igyekszik kiküszöbölni

az idegen éppen nem magyaros I
jazz-band muzsikát s helyette a
magyar léleknek olyan szép s im
pozáns ritmusa;t igyekszik megho
npsitanf. Adja Isten, hogy minél
több ilyen kisérlet élesztgessze
ama apró lángocskákat, amelyek
ből lassanként a szebb magyar
jövendő hajnalfénye fog felra
gyogni.

kat, ha az első nem használ.

Haza megy a polgártárs. Ég

telen sikitással fogadja nője. Se

szó sc beszéd leken neki a férj

egy testvérek közt is békebeli öt

pengőt megérő frászt.

Az asszony megnémul és meg
javul, végzi becsületesen teendő

jét. Egy hét mulva elmegy ujfent
a polgártárs a patikába. Tekin
tetes ur kérem használt az or
vosság. No annak örülök, szól a
patikus és kezet akar fogni a
gazdával. A gazda azonban amugy
istenigazában végig cserdít egyet
a tudós férfi arcán. Hát kérem,
csak egy port használtam, a má
sikat, mert már nem kellett, visz
szahoztam.

Az a néma s politikától telje
sen független bérharc, mely már
hetek óta tartja vissza a munkást
a munkalzelyétűl még mindig nem
jejeződöit be. Nehezen találják el
a kivezető utat, pedig meg kell
adni a jóindulat megvan ugy a

Dalkar. 9. Himnusz. Közének a DaJkar

vezetésével. 10. Diszfelvonulás a Fen

séges Ur előtt.

5. Díszebéd az Árpád-szállodában

délután l órakor a Fenséges Ur és a

meghivott vendégek tiszteletére és az
elesett hősök özvegyei és árváinak a
község által való l1Jegvendégelése.

9YOMAI bUSÁG

rr

lvIikor a patikus rendeli az
orvosságot.

Szenlle.
Lezajlott a nagy nemzeti ün

nep. Szent István napja a szo
kottnál is fényesebb külsőségekkel

volt megünnepelve az idén. Az
örök igazságok iránt szinte ösz
tönös érzéke van a nagy töme
geknek is. jól tudják; hogy ami
kor a jelenben nincs öröm akkor
a nlllltak emlékeibe való belete
metkezés s onnan való erőmerités

az egyetlen forrása minden erő

nek. A mult dicső eseményei ele
venedtek fel Szent István emlék
ünnepén, hirdetve fennen büszkén;
hogya magyar nép volt már
ezer esztendővel ezelőtt is; akkor
amikor az ismertelenség /wmá
lyában éltek azok, akik most ná
lunk dicsőbb; nagyobb, vitézebb
nemzetnek ismerik és tartják ma
gukat. A dicső mult; és a szen
vedésekben gazdag jelen kell hogy
megacélozza minden magyar szi
vét s türelemmel vária azt az
időt, amikor még egyszer .ünnep I
lesz e földön. !

* *:J;

A nemzeti összetartás, a nem
zeti kultura gyönyörü produktuma

Bemegy a magyar apatikába.
Mi tetszik? kérdi elég mogorván
a patikus. Tekintetes ur kérem,
kérnék alásan két port. Hát mire
kell az a két por, kérdi a tekin
tetes ur, ha beteg, miért nem
megy adoktorhoz ? Szeretmém
megspórolni a doktornak való
költséget. Még mindig nem tu
dom mire kell a por? foJytatja a
patikus Hát kérem a feleségem

borzasztó beteg, folyton szapo
rázza a szót, nem hagy békémet.
Felesel, kiabál. Erről kérek két
port. A patikus felemeli jobbját,
jobbrul is, balrus is -Iemér egy
jól megtermett pofont a poJgár
társnak. S szól, mint következik:
Ezt adja be a feleségének. Elő

ször csak egyet, azután a mási-

leleplező beszéde. 4. A hősi emlék
szobrot a lelkészek megáldják és ko
szoruikat elhelyezik azon. 5. Dr. Tóth
Pál országgyülési képviselő emlékbe
széde. 6. A hösi emlékszobor megko
szoruzása a megállapitott sorrend szc- I
rint. 7. Biki Nagy Imre főjegyző a
szobrot gondozásába átveszi. 8. "Nem, I
nem, soha." Induló. Enekli a Szarvasi

fa és épitési anyag telepe;, cementárugyárai, gépraktárai
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Szarvas nagyközség közönsége a vi
lágháboruban elesett hős fiai emlékére
emelt szoborművet József kir. herceg
Ö fenségének jelenlétében 1927, évi I
augusztus hó 28 napján ünnepélyesen
leleplezi. A hősök emlékszobrának le
leplezési ünnepélyére mély tisztelettel
meghivjuk. Szarvas nagyközség előljá

rósága.
Az ünnepély sorrendje:
l. József Főherceg Tábornagy Ur Ö

Kir. Fenséget délelőtt 9 órakor a köz
ség Békésszentandrás felöli határánál
Dr. Kovacsics Dezső Békésvármegye
főispánja ünnepélyesen fogadja és üd
vözli.

2. A Fenséges Ur Dr. Kovacsics
Dezső főispán kiséretében négyesfoga
ton a községbe érkezik, ahol a köz
ségháza Deák Ferenc-utcai bejárata
előlt Biki Nagy Imre főjegyző a község
részéről ünnepélyesen fogadja és üd
vözli a Fenséges Urat.

3. Ünnepéiyes Istentisztelet délelőtt

9 órakor az ág. h. ev. uj-templomban
és 10 órakor szent mise a róm. hath.
templomban József Kir. Herceg Ö Fen-
ségének részvételével. ~

4... Fé} l ~ órak.?r. a ~zobor leleplezése I
a kozseghaza eloíb teren a következö I
progral,nmal: J. "Hiszekegy." Énekli a
Szarvasi Dalkar. 2. Dr. Schauer Gábor
járási főszolgabiró felkéri József Fő

herceg Tábornagy Ur Ö Kir. Fenségét
a szobor leleplezésére. 3. Fenséges Ur

Szarvas nagyközség
hősök szobrának

leleplezése.

A mezőgazdasági

helyzet.
Az Országos !\"Iezőgazda;

ság'i Kamara az egyes kama
ráktól beérkezelt jelentések
alapján a köv(>tkczőke! közli
az ország' mezőgazdaságihely;
zetéróJ:

A cséplési munkálajok a ked
vező idŐjárás folytán az egész
ország terüJetén legnagyobb...
részt befejeződtek és csak
egyes nagyobb birJokokon
vannak még' folyamajban. A
buza felJünően jó minőség'eJ

adolt és különösen él szikes
vidékeken elég' sürün fordul
elő 82 kg.~os buza is. A ten p

geri és egyéb kapások ter
méskilátása.í ~:ryengültek, ugyan
így a rétek is a tartós száraz
ság miatt kisültek. A földmi~

velési Elinisztérium nernesitelt
vetőmagakciója iránt igen nagy
az érdeklődés. Az állatforga;
lom pangást mutat, az árak
esnek. A Dunán/ul a s(?rtésvész
és sertésorbánc nagy veszíep

ségeket okozojt.

Gyoma Endrőd öröstarcsa
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 3.

Nasici tanningyár és gőzfíirész rt. szlavóniai, erdélyi és felsőmagyarországikeményfa termelésének egyedüli lerakata.
SzáUií bármily mennyiségben bármelyik vasutáHomásra legolcsóbb árban mindennem ii bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknal{ gőzölt bűkkfát és tölgy parkettát, líedvező fizetési feltételek meHett.

Műtrágyakanlatmentesen12 hónap után való fizetésre előjegyezheíő.
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•ngmus.Heti

6-1927.)

Földikutyá(<;;

garázdál kodása.

Sötétben - egy pillanatig
.,.- olyan a kicsiholt szikra,
mint a mennybéli firmamentum
csillaga.

Amióta kérem
Oyomán lakó lettem
Eleááig szokatlan
Feljeáezést tettem.

Fwcsa az például:
Hogy van kies stranáunk,
Mégis legtöbbnyire
Aszabaában vackolunk !

Furcsállom én azt is,
HogyaRévlaposon
Egyet/en villácska
Diszlik magánosan!

Az sem mináennapi
Érdekes jelenség,
Hogy meleg a sör, a bor
Mert hogy kevés a jég!

Uj öntöző kocsink
Nagyszerün szuperál,
Azóta a nagy por
Csak öt méterre száll!

Legjobban ám az fáj,
Hogy Hitelbank is lenne,
/Ím, sajnos, én hitelt
Nem találok benne! ...

(8.)

Békésvármegyében, de külö#
növen Békéscsaba környékén
erősen panaszkodnak a gaz'
dák, hogy a földi kutyák nagy
tömegekben szaporodnak el cl

vidéken. A földi kutya először

1793:ban jeleni meg nálunk
Zalavármegyében és Brassó'
vidékén. A mezőffazdaságTél

különösen veszedelmes azért,
meri nem alszik téli álmot, ha
nem nag'y készleteket halmoz
rel földalatti üreg'eiben s télen
abból táplálkozik. Kedvellc ele
dele a burgonyag'ul11ó, a gyö:
kér, a hag'yma, sárgarépa, stb.
A gazdák minden intézkedést
megteltek él veszedelem el há...
ritására, de a kormány segit...
sége nélkül ez aligha vezet
eredményre, mert a földi kutya,
g'yorsall szaporodik és ahol
meg'jelenik, ott hamarosan le#
tarolja a föld termését.

(1raJzat

Hajdan a hajadonokat tem
pJombe járatiák. Pila hlkább
szépen járatják.

- Mikor a zsellér odacsördiL -

tek ismét elő. Kőeszközökben feltünő

szegény ez a hely s a folyó nagyobb
kavicsait dolgozta fel eszközökké a
telep lakója. E hó végén a budapesti
embertani intézettel karöltve Szarvas
ó-szöllői tanyarészén honfoglaláskori
lovassirok után foguuk kutatni remél
hetőleg nem eredménytelenül?

KroecsJ!nárik Endre.

Virágnyelv.

A virágos veranáán a áéli hő

ségben óriási Jzófelzérre teritett
asztal mellett ebéáelnek nyolcan.
A család hö!gytagjai lenge kurta
holmikban, a kisgyerekek szinte
egész mezitelenül. Köröskörül a
kies falusi birtok zöld fáblái, vi
rágzó fák. Az asztalon bőséges

ebéá, az asztal körül bőséges ét
vágy ...

A veranáa lépcsőin csizmás
zsellérember kocog fölfelé. A kis
bérlet összegét jőn lefizetni. Na
gyon melege lehet, elég messziről

jön, gyalogolt vagy másfélórát.
Szinte folyik a nyála - és itt
ép most ebéáelnek . ..

Leültetik egy kerti székbe, vár
jon amig vége lesz az ebéánek.
Ül-iil a helyén, kalapját egyik ke
zéből a másikba áobálgatja: az
ételek illatos párája meg-meg
csiklanáozza az ürességtől korgó
gyomra kavargó fantáziáját . ..

Érzi, hogy mégis csak szólni
illenék vagy egy-két szót. .. Meg
pöári a bajuszt, aztán elereszti
a monáókáját:

- Nagyságos asszony, uJsag
is volna. Az öreg göbém tegnap I
tizenháromat fiaázott. Oszt csak I
tizenkét csecse van ...

- Ej-ej - monáotfa egy zsi
ros falattal a szájában a nagy
ságos asszony lágyszil!llen, mély
sajnálkozással - aztán, aztán,
hogy jut az a pici ártatlan tizen
harmadik malac fejhez? ..

A zsellér megint pödör egyet a
bajuszán, behunyja a szemét és
megfelel:

- Hát akkurátusan ugy tesz, I
mint én. Végignézi, amig amazok I

szoprzak és vár~ mig rákerül a
sor ...

Miklós

Nagyobbligyelemmel témek
ki egy csomócska szemétnek,
mint a koronás fejedelemnek.

l'Vlegcsonkitott
tetem a

szarvaSI őstelepen.

Mikor a mult héten, szarvasi nya
ralásom alkalmából régészeti kutatásra
indultam, önkényteleniiI is a gyomai
Özedhalmon megejtett ásatás jutott
eszembe, hol napszámos nélkül, csupa
intelligens ember verejtékes munkája
segitségével tártam fel néhány honfog
laláskori sirt, melynek mellékleteit a
szegedi egyetemi archeológiai intézet
muzeuma örzi kegyelettel. Oszintén
mondhatom, hogya tudományos bu
várkodás iránti szeretetnek és érzélmek
azt a páratlan fokát sem Szarvason,
sem Szegeden nem tudtam feltalálni.
A gyomai intelligenciának, hozzá véve
az endrődieket is, e tekintetben, nyu
godtan mondhatni, nincs párja az or
szágban.

Az idei nyár bekezdő ásatását gróf
Bolza Géza szarvasi földbirtokos ha
lásztelki földjén tartottam, egy hatal
mas, magas parton, mely a Körös fo
lyó egykori medrét jelzi. Ezelőtt 5-6
ezer évvel, az ujabb kőkorban volt itt
teiepök az őslakóknak. Én már tavaly
is kutatíam e helyen, elég szép ered
ménnyel. Az idén fő célom volt az ős

telep sirhelyeit fedezni fel, a kőkona

jellegzetes zsugoritott helyzetü tete
mekkel. A part északi lejtőjén a har
madik kutató árkot vonattam már,
amikor mintegy 80 cm. mélyen az ásó
emberi cornbcsontot érintett. A vázat
óvatosan kifejtve, meglepetve láttam,
hogy az őskori zsugoritott váz helyett
egy valószinüleg a honfoglaláskori idők

ből származó, kelet-nyugati fekvésben
hanyattfek"ö, kinyujtóztatott végtagu
tetem fekszik előttem, a feje jobbra
fordulva. A magas termetü váz tüzetes
vizsgálata alapján 20-22 éves, északi
v. germán tipusu fiatalember melléklet
nélküli, rendkivül korhadt maradvá
nyait ismertem fel. A teljesen boíyga
tatlan helyzetü váz két első nyakcsi
gotyája azonban a lábfejeknél pihent s
ugy a kéz, miat a lábfej csonkitott
volt. E magánosan álió sir lakóján
annak idején alkalmasint valami ba
bonás szokásból eredő, brutális te
temcsonkitást vittek vegnez, amire
jelen napjainkban is van példa.

Ásatásom másik nevezetessége egy
fél méter átmérőjü, kézzel formáit ha
talmas agyagtál volt, vésett diszité
sekkel. A primitiv müvü, rosszul ége
tett edényt 18 darabból kellett össze
rakosgatnom, de elvégre megérdemelte
a fáradtságot ez az edény, mely ~t1

tenkhamen sirjánál legalább is 2000
esztendővel régibb. Sok egyéb ujabb
kőkori leletek között a sz,uvasi őste

lepekre különösen rendkivüli jellemző

kaiászrajzos edénytöredékek is kerül-

(Folyt. köv.)

Ha a nyavajatörés a direk
tivát meg nem adja, a mostani
divatos táncokat soha senki
ki nem találja.

Anyósok eldorádója.
Amig nálunk rengeteg viccet

faragnak az anyósról, addig
egyes ázsiai néplörzseknél az
anyós az első személy a csa
ládban, akit mindenki a legna:
gyobb tisztelettel övez.

Kelet Indiában például pon·
tos előirások szabják meg az
anyós és veje érintkezését. A
gajól< törzse valóságos paradi
csoma az anyósoknak. A fér#
finak csak különös szertartások
között szabad mutatkoznia az
anyósa előtt, hogy ezzel is
kifejezésre juttassa, milyen alá
rendelt helyzetben van vele
shemben.

A szomszédos aiio:törzsnél
a szokás megtiiJja, hogy a vő

lássa az anyósát, ami végered
ményben a leg'jobb móc! a csa
ládi béke megőrzésére.

A leánynak az esküvő után
sem szabad elhagynia szülei
házát s vagy a ház eg'yik ré:
szét különitik el, vagy a szülői

ház mellett uj házat építenek
számára.

A vő itt látog'athatja meg a
feleségét, de gondoskodnia kell
arról, hogy ne találkozzék
anyósával. Mielőtt tehát be(ep
ne a házba, tartósan kell kö:
högnie, hogy az anyósnak ideje
legyen a félrevonulásra.

Vadász
II '~"
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erős üledék és fogképződés indul meg,
ezzel szemben a jól rágó oldalon a
fogak tiszták fényesek.

A fogkefe használata a második év
ben kezdődik. Legyen a fogkefe kissé
homoru lágytapintatu. A kefélés minden
oldalát érje a fogaknak. Először a. fog
hosszában keféljük a' fogakat felülről

lefelé irányuló mozgatásával a kefének,
azután a fogak rágó felszinet és végül
a nyelv és szájpadlás felé eső fogfel
szint. A szájtoiletten kivül minden étke
zés után öblitsük szájunkat l<1ngyos
vizzel. A fogak közti hézagokat gondo
san tisztitsuk ki, az oda beszorult éiel
mar~dékokat távolitsuk el. (Vékony
selyemszál kitünő szolgálatot tesz e
célra).

Támogatni· kell a kefélést valamilyen
fogporral. Minden fogpor főalkatrésze

a finom iszapolt krétapor. Savanyu
szájviz esetén szénsavas magneziát,
vagy szódabikarbónát használjuk. A
pasták azért kerülendők,mert legtöbbje
glycerinnel készülvén, könnyen bomlik
és a fogszu képződéshez készitheti elő

a talajt.



GYOMAI UJSÁG_

Fábián Bélához
forduljanak.

Gyomán, a Mezey~féle ház", •
ban két boJthelyiség- eg-yütt,'
vag-y külön-külön is több évre

bérbeadó. Érdeklődők

rubban kell törvényadta jogaikkal
élni és ha már nem égetik el a
lépfenében elhurcolt marhákat,
hanem elföldeltetik, akkor haso
gattassák meg a bört. Jgy aztán
lelkiismeretlen termelők, nem
okozhatnak esetleg végzetes sze
rencsétlenséget.

Szolnokon az anya- és csecse
mővédő intézet beszámolt multévi
működéséről. Eszerint a védőnők

12.505 látogatást végeztek, a
gyermekorvosi tanácsadó rendelé
sen megjelent 5894 csecsemő és
kisded szülésorvosi rendelésen
megjelent 300. A tanácsadó ren
delésselegyidejűleg szegénysorsu
és munkásbiztositó pénztári beteg
gyermekek részére rendelés 3462
esetben tört~nt. Az 1926 julius
I-ével megnyilt tejkonyha 15.923
tejkészitményt adott ki. A szoci
ális tevékenységből is kivették a
védőnők részüket, amennyiben
védenceik érdekében 119 esetben
jártak el közvetitőleg a hatóságok- "
nál.

A hadirokkantak hadiőzv.

és árvák nemz. szöv. Szeghalmi
fókja folyó hó 14-én jól sikerűlt

nagy népünepélyt rendezett, nap
pal" községi kertben} este a köz
ségi Szállodában. Hálás köszönetet
mond azoknak akik folyó hó 14
én este a szeghalmi uri kaszi
nóban szíves adakozásók folytán
17 peng6t a Hadirokkantak pénz
t~rához Kiss László főszólgabiró

ur és Szabó Tibor postafőnők ur
utján eljuttattak. Az ünnepélyen
felül fizettek, id. Erdei Gyula 1'20 P.
Szekeres János 1. Pengőt.

Felhivás a volt 101 és 4-es
honvédekhez. A folyó hó 28-án
Szarvason megtartandó hősi em
lékszobor leleplezésre a szarvasi
Bajtársak meleg szeretettel hivják
meg a volt 101, és 4-es honvé
deket. Az ünnepi beszédet József
Kir. herceg, a 2 ezred szeretett
volt hadvezére mondja a 4-es
honvédek nevében Kratochwill al
tábornagy, a Iül-es nevében
Panvitz ezredes teszi le a Baj
társak koszoruját. Beszállásolásra
stb. vonatkozó megkeresések
Holócy Barnabás, vagy Praz
novszky Béla. Szarvas Békés m.
címre intézendŐk.

A fővárosba utazó olvasó
inknak páratlan kedvezményt
nyujt a Keleti pályaudvarral szem
ben levő, elsőrangu Park szállo
da, amennyiben a szobák árából
20 százalék, az éttermi árakból
pedig 10 százalék engedményt ad
a legutóbbi előfizetési nyugta fel
mutatása ellenében. Egyben fel
hivjuk a Park szállodának lapunk
más helyén olvasható hirdetésére
szives figyelmét.

5. oldal.

szerü alkalmazásáról kész~

ségg"el ad felvilágositást Priso
kin Gyula gazdasági szakta
nitó Selyem utca 406 számu
lakásánál a Mli és esti órák
ban, minden szerdán délelőtt

a tanonciskolánál levő irodá~

jában, teljesen dijtalanul. A
posta és csomagol ási költség
megtakaritása céljából egy té~

telben óhajtja mcghozatni az
összes csávázó szereket, azért
akiknek ilyen szerekre szük~

ségök van, meg-rendelésöket
ugyanott leadhalják.

Köszönet. A gyomai diákság"~

álJal julius hó 30-án este meg

tartolt társas vacsora sikeres
e!őálJitásáért a g"yomai diákság"
nevében hálás köszönetet mon~
dok Weiszberger István urnak.
Kőszegi Mihály hittanhallg-ató.

Leventezászló szentelés. A
g"yomai levente ifjuság- nagy és
kedves ünnepségTC készül. Ál~

dozatra kész nemes szivek
hálára kötelező nagy jóság'"
gal gyönyörü és hatalmas
selyem zászlóval ajándékoz~

ták meg e hazafias ifjuság-i
egyesületet. Ennek a zászló~

nak lesz ünnepélyes felavatása
szeptember hó 25~én, nag"y
ünnepségnek a keretében,
melyre személycsen fog el~

jönni Vitéz Szentkereszty Kra
tochwill Károly Kegyelmes ur
is, kihez annyi sok szeretet
füzi mindenkor való atyai jó~

ság"áért a gyomai volt katoná
kat. A rendezőség- most ké~

sziti elő a ünnepség" prog~

rammját, amelyről annak vég'"
leges meg"áll.apitása után azon
nal tájékoztatni fogjuk Gyoma
községének hazafias közön~

ségét.

felh ivás. felkéretnek az Ön
képzőkör tagjai, hogy akik a
szüreti mulatság"on mint csősz
legények v:;gy mint csikósok
részt akarnak venni, leg"ké~

sóbb vasárnap délig jelent~

kezzenek az Önképzőkör he
lyiségében. a vigaimi bizott~

ságnái (Holl er Szálló.)
Betezuhant a csép1őgépbe.

Orosházáról jelentik: Gróf Bréde
Viktor nagykamarási uradaImában
Mikó József 20 esztendős munkás
belezuhant a cséplőgépbe, mely
jobb lábát teljesen összezuzta. A
gyulai állami kórházban jobb lá
bát térden alul levágták, igy is
kétséges azonban, hogy életét
meg tudják-e menteni. - Gye
nesdiáson Porkoláb Lajos tizen
négyéves fiu lábát szakitotta le
térden feiül a cséplőgép. Munka
közben beleesett a gép dobjába.

Lépfenés betegség. Kohn Ig
nác tekintélyes dévavái~j'ai keres
kedő nyersbőrt vásárolt. Vásárlás
közben szokás szerint megemelte}
megtapintoHa a bőrt. Önkéntele
nül megvakarta arcát. Utánna
pár napra rá sürgősen Budapestre
kellett szállitani a kereskedőt, hol
lépfene mérgezést állapítottak meg
rajta. Allatorvosaink figyelmébe
ajánljuk az esetet. A legszigo-

Kisiparosok 25 milliárdja.
Az ipartestületek ország"os szö
vetsége kivivta, hogya tőke

nélkül álló kisiparosok szá~

mára a kormány 25 milhárd p

nyi támog"atást sZélvazotl meg".
A scg"éJy kiutalása azonban
egyre késik. A szövetség- ujabb
sürgetésére a Pénzintézeti Köz
pont most komoly igéretet tett,
hogya folyósilils mielőbb meg~

történjék.
A megjutatmazandó mező

gazdasági munkások és cselé
dek névsorát a földmivelési
miniszter rendelkezése szerint
november 00 p ig kel! beterjesz~

!eni él földmivelésüg"yi minisz
terhez a vármegyék alispánjai
nak.

Gazdasági teendők. Szőlő

ben a csemeg"eszőiő szedését
kezdhetjük. A peronoszpora
ellen permelezzünk, az utolsó
kapálásl bc:fejezzük. A tojás
összegyüjlése télire most al..
kalmas. A méhleg\2lők már
megfog-ytak, ezért tanácsos
azokra vigyázni. A mütrágyák
a szőlőkben alkalmazva nem~

csak a termést fokozzák igen
lényeg-esen, hanem a bor mi
nőség-ét is előnyösen befolyá~

solják. Németország" átlagter~

mése kat. holdank6nt 19'8 Hl.
franciaország"é 17'4, Olasz~

országé 10·3, Csonkamagyar~

ors7ág"é ellenben csak 7"9 Hl.
ViIágszabadalom a fatűze

lésü, légfütéses, folytonég"ő

"ZHPHIR. kályha, mely 10kgr.
fával kellemesen füt egy nor
ma] nagyság-u szobát 24 órán
át. Vele a fatüzelés rendkivül
olcsó és ideáiIisan tiszta. Kap
ható minden nagyságban és
kivitelben s kiválóan müködik
a legalacsonyabb kémény mel~

lett is. Arje~:ryzékeJ ingyen küld:
liéber Sándor kályhagyáros
Budapest, Vilmos császár ut
09 szám.

Az iparoskongresszus, ame
lyet Szént István napján Szé

kesfehérvárott rendezett az
iparosok ország-os szöve/ség"e,
botrányba fuIt. Nag"y Antal, a
budapesti asztalos ipartestület
elnöke, éles szavakkal foglal~

kozott az lüKSz müködésé~

vel és nagy támadást intézeil
ennek elnöke, Hadik János
gróf ellen. Nagy azzal vádolta
az Iparosok Országos Köz..
ponti Szövetkezetét, hog"y a
kormány részér<5l juttatott pénz
ből a szövetkezet eddig' ki~

jene milliárdot vesztetl el. Ha~

dik g-róf cáfolni igyekezett Nag-y
vádjait. de szavai zajos bot~

rányba fultak, ugy hog-y Hadik
gróf felállt és elhagyta a kon~

gTesszust.
Figyelem! Egy szem magot

se vessünk pácolás nélkül, ha
a kő~ és porüszög kártételét
el akarjuk kerülni. Pácoló (csá~

vázó) szerről idejében gon~

doskodjunk. Az összes csá~ I
vázó szerekről, azoknak ok~

1927. aug. 28

I s t e n ti s z t e l e t e k. A re
formátustemplomban aug-. 28-án
cJ. e. fél 9 órakor prédikál
Harsányi Pál esperes, Urva~

csorai ág'endát mond Répás
Pál ref. lelkész. Az ágostai
evang-elikus templomban vasár
nap délelő!r 9 órakor német
nyelvü IstentiszJeletet tart f eiler
Ernőlelkész. A róm. kath. jem~

plombanreg-gel 9 órakor Isten~

Jisztelet evang"élium magyará
zattaI, tartja Csernay Géza
plebános. d. u. 3 órakor lytániél.

Orvosi hir. Dr. Vog'el Károly
oi'vos külföldi ujjáról hazaér~

kezelt és rendelését ujra meg'
kezdte.

Szaporodott az angyalok se
rege. Mult pénteken temették
el Rósz Gyula g"yomai ipar~

testületi gondnok 8 hónapos
kis Magdolnáját, aki felrepült
az é'g-be, hogy az angyalkák
seregét eg-gyel szaporitsa. Az
általános részvéJhez mi is
csatlakozunk. A temetési szer
tartást feiler Ernő ev. lelkész
végezte, könnyekig megható
beszédben bucsuztaiva az apró
ártatlan kis lelket.

Uj állatorvos Gyomán. fa~

zekas András járási állatorvos
nyugalomba vonult. Utódja
Tóth István állatorvos lett, aki
már el is foglalta áll €ls €It.
Műkedvelő előadás. A gyo

mai leventék szeptember hó~

ban Hercegh Ferenc a "fekete
Lovas" cimü történelmi szin~

müvét fogják előadni Molnár
Gyula megrendezésében.

Otromba tréfa. Eg"y meg

döbbentő hir szárnyalt vég-ig
Gyomán ezen a héten. A fel~

tLinést keltő hir arról szólt,
hog"y eg"yik tekintélyes iparos
pol.gártársunk fia valakit vere
kedés közben leszur!. Aztán,
ahog"y szokás a boihát ele~

fánttá növeszteni, tovább nö
vekedet! a hir, amely szerint a
meg"szurt ember meg" is halt
stb. stb. Ulánna jártunk a do
lognak és megtud tuk, hogy az
eg"ész nem egyéb Jég"ből ka
polt minden legcsekélyebb
alapot nélkülőző pletykánál
vagy éretlen tréfánál. Ha meg~

tudjuk az ilyen otromba tréfák
csinálójának kilétét, okvetlenül
átarljuk a nyilvánosság- meg
vetésének és a csendőrségnek.

A husmérgezések oka. Az
utóbbi időben mindenfelé igen
gyakran fordul elő husmérg-e
zés. Az Országos Közegész
ségüg"yi Egyesület alapos meg"~

figyelése k után meg-állapi/otta,
hogy ezek a husmérgezési
esetek rendszerin t a szom ba~

Ion vásárolt és a rendkivüli
hőségben vasárnapig' megrom-
lott husoktól erednek. Ennek
ellenszeréül azt ajánlja, hogy
amig a nag"y hőség tart, a
husárusitást vasarnap is meg
kell cng"edni.



keres magas j u t a I é k mellett

SzeretéS Péter házánál Zöldfa utca
291 szám alatt a mai napon (vasárnap
augusztus 28-án) délután 2 órakor
mindenféle ingóságok, szoba és kony
hai felszerelések, zsákok, ponyvák stb,
lesznek szabadké~ből nyilvános árve
résen eladva,

A gyomai GyUmölcsériékesitö és
központi szeszfőző szövetkezet Gyo
mán a fogyasztási és értékesítő szö
vetkezet gróf Tisza István ut 400, h,
sz, alatti nagytermében augusztus hó
28-án vasárnap délután 2 órakor tartja
meg az 1926-27 üzlet évről évi ren
des közgyülését, melyre a tagokat
ezennel meghivja az igazgatóság, Ha
tározat hozatalhoz szükséges tagok
nem jelennének meg, ugy a közgyülést
szeptember hó 4-én ugyanazon helyen
és időben, tekintet nélkül a megjelen
tek számára, a tárgysorozatban felvett
ügyekben jogérvényes határozatot ho
zunk.

A Gyoma és Vidéke tejszövetke
zei: tudatja, hogy a korpa hétfőn me"
érkezik, minden tag jegyeztesse elő
szükségletét Kovács János trafikjában,

Csapó cukrásznak az Endrődi

uton levő házában egy szoba konyhá
val, vagy két butorozott szoba· kiadó.
, Uj Jéne és fogas borona jutányos
aron kapható. Józsik lstván kovács
mesternél Gyoma 369 szám alatt,
, A 1Jé~ésc:,abai SUK téglagyár év

tlzedek ota Ismert kitünö minőségü

hornyolt tető cserepeinek lerakata
Oyomán Wagner Márton fiainál End
rődön Vaszkó Mihály és társain'ál cse
rép minden mennyiségben kapható.

Butorok. Tele sima és tömör hálók
ebédlők, festett butorok, dió, eper é~
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlitott székek állandóan
raktáron vannak Vatay Gábor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épUletasztalos munkák
jutányos áron megrendelhetők.

A békéscsabai világhiri.l Bohn

féle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható, Ugyanott
kapható 18 százalékos szuperfoszfát
\11űtiágya kal1latmentesen 12 hónap
u,án való fizetésre elf,jegyezhető,

•

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a .,Gyomai UjságTa"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői közötJ egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonOSa
él sorsolás hónapjában tetszése
szerinli időben három napon
át díjmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VIIl,. Ba
ross jél' 10 (a Kelelipályauclvar
él'kezési oldaláva! szemben)
egy elsőrendü szobát. A máso-

dik sorsolást szepl. 1-én fog

juk megejteni és eredményét
lapunk szept. 4-iki számában
tesszük közzé. Vágja ki
az alanii "Uialványpszelvényt..
és adja be azt lapunk felelős

szerkcszfőjénél.

- - - IH E.eváyandó I

I Szerkesztőségnél beildandó,

UTALVÁNY-SZELVÉNY

I ~YoM:; ÜJSA~~;:;g~'k
olvasójának,

port.
GySC-GyTE 1-0 (t-O).

A csabai alosztály l. osztáp
Jyának 9 csapatra való feleme~

!ése vég'ett él Déli kerület ugy
határozoti, hogy a kiesett és

feloszlott lZAVE helyére beju p

toit ivlAfC foly/án a gyomai
és g·yulai csoport jelenlegi két
első helyezet/jc él GySC és
QyTE osztályozó mérkőzés1

játszik, melynek g'yáztese kerüt
be, mini g-ik csapai az I. osz
tályba.

Az első mérkőzés lejáJszását
a kerület Gyulára tűz/e ki,
mely a GySC az alanli gyenge
összeáliitásban állt ki, de igy is
megérdemelt g'yőzclmet uralo!!
a gyulai csopori legjobb csap
pala fele/I.

GySe: Eke-Fekete, Lach-,
MalaJinszky, Papp lll., Biró
Jenci, Kappc!, Elek, Szőke,

Papp I. A játék a mérkőzés

fonJossáfFlra való tekintettel
erős irammal indul.

Mindkc/ csapat erősen küzd
a győzelem kivivásáért, ami a
GySe-nek már az első negyed
órában sikerül is, mert Elek
lövése hálói ér. A GySC ez~

uton elemeniáris erővel fekszik
bele a küzdelembe, de csalá
raik a jór funkcionáló és
massziv GyCS védeleml11el
nem birnak.

Szünet után a GyTE iram
alább hag'y s él GySC szivós
halfsora révén a mérkőzés vé~

g'éig itilandóan iámau, de a
cSédÉlrsor nem egységes és a
legjobb lJelyzeieket is sorra
ell'onljók a kapu előlL

Mimikét csapatnak a védl2ímc
voU ci:"örangu, mig' a csa~

iársor csak él mezőnybLn felelt
meg' szépen, a kapu előtt azon
ball huiároza/ianok,

DUBLIKACIÖ.
Garantált 18 s;~ázalékos szu '1er

foszfát mütrágya a 100 hoJdan ~IUJí
kisbirtokosok részére a jövő évi ter
mésből történő, kamatrnentes fizetés
mellett, 100 holdon felűlieknek pedig
évi 10 százalékos kamat mellett 6 havi
hitelre előjegyezhető Wagner Márton
fiainál Oyomán telefon 22.

Garai Imrének 5 és fél katasztrá
lis hold Zöldlaposi szántója örö!{ áron
eladó házszám 75,
Petőfi utca 784. sz, alatt egy szoba

és mel1ékhelyiségekböl álló lakás kiadó,
.Asztaios-szerszam, ilárom padra

való és femetkezési váJlalat minden
hozzávalóvaj szabadkézből eladó, Uo-."an
ott jutányos áru temetkezé>. Ei'det'La
jos, Gyoma 876 szám.

Akik 12 h6napra kamatmentesen
akarják a műtrágya szüksé"letüket be
szerezni, kérjenek a kö~ségházánál
igazolványt arra nézve, hogy kedvez
ményes műtrágya beszerzésére jogo
sultak és ezzel együtt jegyeztessék elő

szliksé:gleH\ket Wagner Márton fiai fa
keresKeuöknéL A mütrágya szövött
zsákokban lesz szállitva, A szállitási
és kezelési költségeket az átvételkor, a
mütrágya értéke pedig a jövő évi ter
mésből lesz kamatmentesen fizetve, Az
átvétel mindenki tetszése szerint rak
tárunkban történik.'e

Urat

=Ft:M'''''_~~~

műszaki cikkek

és minden varrógép feldolgozó l1őiparos figyelmébe.

Ki§érjék figyele:lnJnel

a inger varrógép
elterjedését és előretörését melJyeI a világot meghódítja. - A
mai sulyos viszonyok között alaposan gondolja meg, hogy mi
lyen gépbe fekteti pénzét. - [-"le üljön fel hangzatos reklámok-

nak, hanem gyöződjön meg személyesen arról,

jobb rninö§égü varrógépet
a kiváló gyártmányu "Singer" varrógépnél nem vehet. - A Sin
ger varrógép legnagyobb előnye a hosszu élettartam, és a töké
letes munka végzés és olcsó áron legkedvezőbb fizetési feltéte
lek mellett minden e szakmáb" vágó varrógépet 20 havi kamat
mentes részletre vásárolhat. - Ócska gépeket csekély ráfizetés
sel ujra befserélünk. Varrónőket aki töllünk vásárol gépet telje-

. sen ingyen tanitunk himezni. Készpénzfizetés esetén 15 száza
lékot visszafizetünk. - Forduljon részletes fel viJágositásért bi
zalommal a kerületi képviselethez. Gyoma Jókai Mór utca

815. házszám alatt.

KáhnaD Sándor t a k a r é k7
P é n z t á r i főkönyvelő házánál
Dévaványán egy killinő állapotban
lévő ebédlÉS és egy s:v.aion

qarnitura cbdó

Üzletszerző

••
• részl~tfiz·etésrev~+1 á~~~Sáh~zBuda~~t~'Rész~
• venytarsasag. - Irasbell a]án-
• latok "AgUis űZÍe{szerző"

akiadóba,
a ., . ee

6. oldal......
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. Holtra marta a disznó. D0I11-1 Szülök figyelmébe. Polgári
bóvárról jelentik: Berkesd község- . fiu, leány és ellemi iskolai 1an
ben özvegy Tóka Józsefné elvá- könyvek változása miatt saját
lasztotta a malacokat az anya- érdekében cselekszik minden
disznótól, amely már napok áta szülő, ha gyermekének jon
a kondával járt ki a mezőrc. A könyvéi már most előjegyez~

minap az öregasszony hazavárta teti Végh Béla könyvkcreskc
az állatot, kinyitotta a disznóól dőnéi. Csak igy biztosíihatja
ajtaját, elkészitette a sertés elesé- tankönyv sLükség'ldénck pon~
gét és az udvaron foglalatoskodott. 10s és kellő időben való kie~

A különzárt malacok nagy sival- lég'itésé!, az ál/alam rendeli
kodást csaptak. Ez a hazatért iankönyvekérl Fí.:lc:lősség'ei vál~

anyadisznót annyira feldühitette, lalok.
hogy nekirontott a tehetetlen ="""=""",,,,"'!"""~~~-'..- ....""""'_""""x..,....~~""'!

öregasszonynak, feldöntötte, maga· FiImszinház.
alá temet.te és össze-Visszaharap-I
dálta. A szomszédok segitsége Gyomán:
már késön érkezett, mert a sze-I Az Apolló fiImszinl1ázban
rencséti,en asszony néhány pcrc foiy6 hó 28 7 án Vasárnap "A
alatt klszenvedett. Az ücryészséCf. vérmedve fia" cimíí 8 felvonásos

;:, :::>1
elrendelte az özvegyasszony holt-! 11űtalmas - orosz dráma kerül
testének felbollcolását, hogy meg-! szinre. Egy lüilönös cmber
állapitsa, nem volt-e veszett a l történele pereg le előttLillk a
disznó. vtisz.non, aki tudat a!iJUi éiei(2-
I • --*Q b",n vérengző fenevaddél vál~

I A legnagyobb veszedelem a por,,' to;-:i1< és akarata ellenére mcg-
p. mely minden betegség csiráját il

szervezelUnkbe viszi. A legalapo- rázó tragédiák hőse le:3z. Eza
sabb takarítás is, ha nem porszi~ ~ film Prosper Meriméc hires nON
vóval törlénik, csak félmunkd, mert il II '

ugyaseprésnél, mint a törlilge- ~ vellájáb61 készi.iii, szereplői
tésné! a por egy része él levegóbeI nagyobbrészt a rnos7kvdi
száll" hogyezuton szervezetünkbe
hatoljon es ott belegségokozóvá "MCivészszinház" lag'jaib6l kc-

váljék, Egyetlen kivezető ut il I rüllck ki. Európai fantázia,
VAMPIR. PORSZIVÓ amely német, francia, elán és
l{érjen dijtalan bemutatást e~rY le~ amerikai filmekhez van szokva,

veleZD lapon mé~ ma l I
AEG UNIO cl nem tuclja képzelni, hogy

Magyar Villamossági RT. cZ a rcprezeniaJiv orosz film
Porszivógép Oszá!ya I milyen meglepeleseke( nyujt

Budapes/, Andrássy ut 29, szóm, i szinészekben, rendezési fel~
_.~,~~-..; fogiÍsban, fotográfiában. Egy

orosz parforcevacJá5zat, hEivas
litván területen, egy főuri orosz
esküvő megrendezése ezernyi
i~FlZi llluzsikkal a legfélnlaszti~

kusabb látványt nyujtja, Álta p

lában cl gTClndiozilás a jellem~

zője ennek a halairnas drámá
nak, Illcjylú~z hasonlóJ kevesel
láttunk eddig' a mozi vásználl.
A műsorl hira<.ló, (!gy sporlfilm
és egy kitűnő amerikai burleszk
eg'észilik ki.
Előadások ezidén uloljára

fél 5, fél 7 és fél 9 órakor.
jövő héttől kezdve pedig 4, 6
és 8 órakor kezdődnek.
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M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLIRINGSZÁMLA 37.170. szÁM

SÜRGÖNYCIM: BÁCSYBANK
:o:

Az EGRI SZŐLLŐMIVELÉSI RT'
Egerben.

EGRI SZŐLLŐIVIIVELESI RT. EGER.

1925. évi saját termésll (cca 2000 hl.) kitUnő zamatu borainak
kisebb tételekben való eladását is bevezette, kedvező fizetési
feltételek mellett• ..., Mielőtt szllkségletét beszerezné, tegyen
próbarendelést, vagy személyesen győződjön meg előzékeny és
pontos kiszolgálásunkr6l és boraink minőségéről, - mert nem

az olcs6, de a j6 borralleszUnk versenyképesek.

't hóna

Ban

GYOMAI UJSÁG

FÜLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

TELEFÓNSZÁM 21.

A gazdaközönség kisérje figyelemmel az .,.,AUSTIN" ...traktor előretörését és terjedését.
EIsőrendü érdeke minden gazdának, hogy a mai sulyos viszonyok között alaposan meggon
dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. - Ne üljön fel a hangzatos reklámoknak, győződjön meg
személyesen arról, hogy jobb teljesit:rnényü., olcsóbb üze:rnű traktort a kiváló
ANGOL-gyártmányu ,.,AUSTINIofo...traktornál nem vehet. - Az ,.,AUSTIN"...traktor
legnagyobb előnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is tökéletes :rnu.nkát végez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett - 2-.3 évi részletre - vásárolható.
Forduljon részletes felvilágositásért bizalommal a kerületi képviselethez - Ju.hász Pál
gépészmérnök és Társa céghez Turkeve. - Ezen cég dijmentesen küld ki szakembert
a talaj megvizsgálására, próbaszántás végzésére és a gépnek müködésben való bemutatására.
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Gyoma és Vidéke
TEJ SZÖVETKEZET ELADÁSI

- ... ÁRAI- '" -... . ...

t liter édes tej 26 fillér.
t • lefölözött tej tagaknak 4 •

nem tagaknak 4 •
t • iró tagaknak 4 •

nem jagaknak 4 •
1 • SaVÓ 1 •
t klgr. turó 40 •
t • teavaj 6 P.

háza GyolDa.
Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel Békéscsabán.

G1RÓSZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

1927. aug. 28

Akik tizen

Bank osztálya:
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,
bánnely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás mellett elfogad.

Foglalkozik a bankpüzlet összes ágaival!

G a b o n a o sz t á I Y a:
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ARON MINDENFÉLE MEZÖGAZDA
sAGI TERMÉNYT. BERAKTARÓzAsRA vállal. miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktározott terményt bármikor I e g m a g a s a b b n a p i á r o n
számolja el, - akár részletekben is, lisztre becseréli, természetben kiadja.
Szükég esetén előnyös feltételek mellett bármely összegű előlegkölcsöntfolyósit.

Szerkesztésért és kiadásérd
felelős I

WAGNER MARTON

kamatmentesen akarják a míítrágya szükségletüket beszerezni, kérjenek a községházánál igazolványt arra nézve, hogy ked
vezményes műtrágya beszerzésére jogosultak és ezzel együtt jegyeztessékelő szükségletüket Wagner Márton fiai fakereske
dőknél. A műtrágya szövött zsákokban lesz szállitva. A szállitási és kezelési költségeket az átvételkor, a műtrágya értéke

pedig a jövő évi termésből lesz kamatmentesen fizetve. Az átvétel mindenki tetszése szerint raktárunkban történik.

Lapkiadó.

"H U N G A R I A"
könyvnyoIDdai IDüintézet.

Legjobb
tájékoztató

d

Vasuti és. Hajózási
M e netrand Ujság

kapható
:aninden

V dsutállo:anáson.,
Dohánytözsdéb en.

Gyoma :és Vidéke Tejszövetkezet
részére egy ellenőr - lehet nős is 
felvétetik, ki a tejcsarnakban egyuttal
segédkezik is. - javadalmazás: egy
évre 24 mázsa buza. jelentkezni lehet,
Kavács jános trafikjában.

~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
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ÉS ISTVÁNIVÁNYI ALADÁR

•
CD

T. c.

17'20 gy, 20'40
20'14gy_ 2'05
16'52 gy, 14-04
19'45 gy_ 19-20

16.14 g'Y. 13'06
16'50 gy, 14'13
20'15 gy. 2'15
20'51 gy. 3'18

netr

DOMOKOS ALBERT X~ll~?S~~~~~~ GYOMA
Villanyszerelési és műszaki vállalat. Kerékpár kölcsönző. Raktárról
eladok, hol megtekinthetőkvételkényszer nélkül a legjobb gyárimányu
varrógépek és kerékpárok egy jól sikerült kötés folytán

4 pengös r é s zIet f i zet é s ek meIIett.
Raktáron a világhirü "VÁMPYR" PORSZlVÓGÉP, melyet kivánatra házhoz viszek teljesen
dijtalanul bemutatok és a felvilágositások megadása után a teljes kipróbálásra háznál hagyok.
Elvállalok villamos berendezések szerelését és javitását a nevezett gépek a porszivó gépek
javitását is. Kérem a nagyérdemű közönség szives párfogását továbbra is,

uti

A csépléshez zsákot bocsátunk becses rendelkezésére.
cll

Beraktározási: elfogadunk teljesen dijmentesen, tetszés szerinti mennyiségben és elszámolásra ~

akár napi áron, akár felőrölve, vagy lisztre becserélve. Ezáltal mentesitjük a közönséget a több= [
s~öri fuvarozelstól, a sulyveszteségtől, a rossz utakon való száIIitástól és biztositjuk, hogy él be- ~

raktározott terményt is mindig a legmagasabb napi áron számoljuk el és fizetjük ki. rt.
.rt'"

A beraktározoti buzát bármelyik maimunkban őflésre rendelkezésére bocsájtjuk, 3
vagy a leggondosabban Hsztre, korpára becseréljük. ~.

Az évtizedek óta fennálló közismert tevékenységünk és eddigi kellemes összeköttetésünk t'll
(f~

teljes bizalmat nyujthat nagybecsü megbizatásaira, mely bizalom megőrzését és megtartását ezután· S1'
is első kötelességünknek fogjuk tartani. - Gyoma, 1927. évi junius. hó. ~:

Kiváló tisztelettel ;l:;'

IVÁNYI ALADÁR ÉS ISTVAN
Gyoma, Endrőd.

Köszönetet mondva az elmult években belénk helyezett bizalmáért, az uj termés elhelyezé,;.
sénél és értékesitésénél ujból felhivjuk becses figyeimét cégünkre.

A T. C. kényeimét kivántuk szolgálni az által, hogya vasutáIIomás mellett egy uj magtárt épitet
tünk és odahelyeztük irodánkat is, valamint Endrőd községben egy fióktelepet létesitettünk.

Cégünk összeköttetései révén mindenkor a legmagasabb napi áron vesz mindenféle gabonát
és terményt, ugymint

BUZÁT, ÁRPÁT, TENGERIT, LUCERNAMAGOT ÉS MINDENFÉLE
ÖLAJOSMAGVAKAT STB.

.é:O
S

ct

•
Grand Hotel park nagyszálloda I
VIlI. Baros tér 10. BUDAPEST. Telf: J- 530-82,330-83_
Afőváros legnagyobb, legkényelmesebb szállodáinak egyike
200 szobával il ~(eleti pályaudvar érkezési oldalával szemben.
Központi gőzfűtés, állandó nleleg és hideg" vizszolg"áltatás.
Szobák 3 pengőtől feljebb. -- Kitünő konyha, - Fajborok.
- Családi kávéház, e]sőrcmgu cigányzenével, nyári terasz=

szal. Kiilöntermek.

Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán, .

A "gy" betövel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

Átveszünk beraktározásnl bármilyen kis mennyiséget, hogy ezáltal fölösleges cipekedéstől kiméJjük meg, a rossz utak idején.

Bpestről indul .
Oyomára érk.
Oyomáról indul
Bpestre érk.

1927. majUS hó 15-étöl.
BUDAPI':ST - GYOMA.

6'25 9'45 gy, 13'35
11'12 12'42 g-y. 19_14
0'32 5-34 8'57 gy-
5'- 11'10 11-50gy,
GYOMA. - BÉKÉSCSABA

Bcsabáról indul 23'15 4'30 8'13 gy.
Oyomára érk. 0'17 5'31 8'55 gy_
OyomáróJ indul 11'22 6"46 12'43 gy_ 19'24
Bcsabára érk_ 12'18 7'59 15'21 gy_ 20'24



•

hanem hazánkért is dol
gozunk, hogy nekünk el
sőknek kell 'lenni az élet....
halálra menő nagy ver'"
seny minden ágában, él.

tudásban, az akaratban, a
szorgalomban, a kitartás'"
ban, a müvészetben, az
iparban, a takarékosságban
a kereskedelemben, a me...
zőgazdaságban, és a nem
zeti lélek minden más meg...
nyilatkozásában.

Mennyi tér mennyi alka·
lom a jó munka megmuta,
tására. Senki se maradjon
hátul I

10-12-ig felvonulás a
Muzeumkörut, Károlykörut,
Szabadságtér utvonalain a
gyülés szinhelyére. Közben
11 órakor angol#nyevü ur...
vacsorai Istentisztelet (rö#
vid magyar imádsággal)
Presbyteri Világszövetség
tagjai, a péllástos lelkészek
s az esetleg urvacsorára
elkészült presbyterek és
hozzátartozói részére.

Félegykor a második
Országos Presbiteri Érte,
kezlet megnyitása.

2 órakor 4000 teritékes
közebéd.

4 órakor a Második Or
szágos Presbyteri Értekez
let folytatólagos ülésén él.

Presbyteri Világszövetség
tagjait dr. Balthazár Dezső

üdvözli. Választások ünne
pélyes rövid deklaráció a
következő tárgyakról: "Mit
köszönhetünk a külföld
reformátusainak a multban,
jelenben?" Mit tett a ma
gyar reformátusság a kül
földért a multban és je...

Gyoma, 1921. szeptember 4

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G A R I A" könyvnyomda
eimére kUldendő.

Dr. Balthazár Dezső püs...
pök az Egyetemes Konvent
és az Országos Presbyteri
értekezlet elnöksége nevé...
ben, a mult évben Debre
cenben tartott első presbi#
teri értekezlet határozata
alapján Budapestre f. évi
szeptember hó 4,ére hivta
össze a második presbyteri
értekezletet.

Az értekezlet programmja:
Érkezés reggel 6 órára

Budapest pályaudvaraira,
onnan félhétre a Vámhá2>
téri hajóál!omásra.

7-9#ig sétahajózás a
Margitszigetig meg vissza.
Ez alatt az idő alatt ige
hirdetés lesz.

9 órakor a presbyterek
részére ünnepélyes lsten#
tisztelet él Kálvintéri, Budai
és Fasori templomokban.
A kálvintéri templomban
predikál Dr. Balthazár De
zső püspök, a budaI tem#
plomban predikál Harsányi
Pál esperes, a fasori tem
plomban predikál Antal
Géza püspök.

A " dili liI!T. ..ma .·Io·rs:za os
presbyteri értekezlet.

"béke" nem egy hivatás~

nélküli, kiélt elaggott nem....
zet sorsának abeteljesü....
lése, hanem a prédára éhes,
alacsonyabb nivóju szom,
szédság árulással szerzett
zsákmánya.

Vajha a külföldön dia ....
dalmaskod& magyar ki ....
küldöttek lelkében élő szik,
ra lángra gyujtana minden
magyar lelket. Vajha élővé

válne bennünk mindannyi ....
unkban a meggyőződés,

hogy mi mindnyájan min~

dig nemcsak magunkért,

Ára 16 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

p O L I T I K A 1-, T A R S A D A l M 1- É S K Ö Z G A Z D A S A G I H E T I L A P

II. évfolyam 36. szám.

ElőJizetési árak:
Negyedévi-e - 1 pengő SO fillér
Fél évre - 3 pengő 40 fillér
Egész évre - - - - 6 pengő.

A magyar géniusz
diadalmas megnyilatkozá~ készeké lett a babér.
sairól mostanában sokszor Azé a nemzeté, amelyik....
hallunk hirt. től elrabolták tenyérnyi

Londonban 16 különböző tengerét, amelyiket elüztek
nemzet fiai gyültek össze, folyói partjairól, amelyik~

- köztük a leghatalmasabb nek hajót nem lehet és
nemzetek: Angliának, Fran.... nem szabad épiteni.
ciaországnak, Olaszország- Olaszországban most
nak, Németországnak a rep.... folyik a diákolimpiász. És
I ezentásai is, - hogy a a magyar fiuk ott vannak,
kgnemesebb, művészetté küzdenek, győznek a ver~

fejlesztett szellemi tornában, senyzők százai előtt.

a sakkban mérjék össze Frankfurtban nemzetközi
erejüket. És a hetekig tartó zenei ünnepségeket rendez
mérkőzésből nem az angol nek. És a zenei szaklapok,
szivosság, nem a német az odasereglett zenére áhi~

·.eJmékti tudás, nem a fran~ '.ó"!C7L-'-J lelküközönség telve
cia szellemesség, hanem a van Dohmányi, Hatay, a
magyar akarat, a magyar magyar filmharmonikusok
lelkesedés került ki győz~ dicséretével.
lesen. Az egész világ bá~ Csoda ez! Mintha csak~

mulattal nézte azt a herof~ ugyan igaza volna a győz~

lms küzdelmet, amit a tes vizicserkészek vezető~

földretiport, megalázott ma.... jének, hogya magyar ki~

gyar nemzet fiai folytattak küldöttek nem magukért,
az egész világ kiküldöttei nemcsak mag'uk erejével
ellen s az eredmény láttán küzdenek, hanem a hátuk
elismeréssel hajtották meg megett ott áll mindenütt a
lobogóikat a háromszinü jogaiktól megfosztott ma~

zászló előtt. gyarság elkeseredett tábora,
Utána volt egy másik összeszoritott ajkak, ököl~

nemzetközi erőpróba is. - beszoritott kezek, lángoló
Az északi tenger hullámai szemek milliói, hogy meg~

fölött összejöttek a világ mutassák a világnak: ér
cserkészei, hogy csónak~ demetlenül akar a gyülö~

jaikba szállva megmutas- let eltörülni egy nemes
sák, miként tudnak meg~ nemzetet az élők sorából.
küzdeni a leghatalmasabb - Rothermere lord akci~

elem, a viz erejével. És ója mellett szép kisérőzene

mi történt? Anglia öt vi- a magyar diadalok soro~

lágrész mérhetetlen terüle~ zata. - Megmutatja, hogy
téről szedte össze szinte van bennünk kitartás, élni....
tengeren született cserké- akarás, erő el. győzelemre.

szeit, Amerika a maga vi.~ Megmutatja, hogy ahol
láguralomra törekvő lelke~ igazságos a küzdelem, ott
sedésével küldte harcba az elől rohanó magyar 10....
fiait, megjelentek a hires bogóra csak valahonnan a
német matrózok ivadékai, sötét háttérből nézhet fel
dolgoztak megfeszitett iz~ a sanda oláh, szerb és
mokkal, elszánt kitartással, cseh pillantás. - Meg....
- mégis a magyar cser.... mutatja, hogya trianoni

=
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Szemle.

A világháboru után egy pilla
natra eltörpüIni látszott a magyar
vitézség. De csak egy pillanatra,
mert azóta számtalan jeIét adtuk

*

Mert azt is kiszárnitották, hogy
a nagy központokban termelt
árammal hektowattjáért csak 1'3
fil1ért kellene fizetni. S-IO-szer
kevesebbet, mint amennyit ma
fizetünk az áramért. Ez azt jelen
tené, hogy aki ma pl. 10 P-t fi
zet havonként a vil1anyvilágitásért,
az a központok megállapitása után
csak IP. 30 fillért fizetne ugyan
azért az áramért. Malnyi megta
karitást jelentene ez minden hó
napban egy-egy háztartásban!
Hiszen ilyen árak mellett minden
tanyán még az istállóban is vil
lanyvilágitást kellene bevezetni,
mert olcsóbb lenne az olajmé
csesnél.

De ha ilyen o1csó lenne az
áram, akkor az emberek nemcsak
világitanának ám vele. Lehetne
vele télen. füteni, lehetne főzni

mellette, mert bizony ilyen árak
mellett már kevesebbe kerülne a
villanyfütés, mint a fafütés. S minél
több áramot használnának az em
berek, annál oIcsóbban tudnák
azt adni. Bizonyára bevezetnék az
elektromomos autókat, autóbuszo
kat, áram hajtaná a traktort a
cséplőgépet, sőt még a házivarró
gépet is érdemesebb volna pár
fillérért árammal, mint lábbal haj
tatni. Milyen nagy fellendülést je
lentene minden téren, ha ez· az
olcsó, kényelmes és tiszta munka
erő minden kisipari üzemben,
minden kis háztartásban kéznél
lenne az emberek számára. Időt,

fáradságot spórolnánk meg vele
mindnyájan.

Higyjük, hogy Herrmann mi
niszter szép terve valóra válik s
hogy egy évtized mulva már
olyan nélkülözhetetlen és hüséges
társunk lesz az áram a minden
napi életben, mint manapság a
kenyér meg a viz.

Az Jnterparlamentaris Unió so
rozatos üléseket tart, amelynek
egyik gyülésén erős kirohanást
intézett Magyarország ellen a
román delegátus. Lukács György
Magyar delegátus ugyanis fel
szólalásában a román-magyar ag
rárpörök kérdését érintette. Flo
rescu román dele/;;átus igen he
vesen és élesen kikeIt már magá
nak az ügynek érintésére is, és
azt válaszolta Lukácsnak, hogy
amig birói döntés alatt áll va
lamely ügy nem lehet az egész
világ ítélőszéke elé vinni. Termé
szetesen arról nem beszélt, hogy
éppen a románok akadályozzák
meg az ügynek elfogulatlan biró
ság elé való kerülését. A beszéd
agyülés résztvevőire kellemetlen
benyomást tett.

terré" való emelkedése olyan I
állapotokat teremtett falun, ame
lyeken már nem segit az Or'"
szágor Szövetség'.

És ha eljön a tél, a hideg.
(Pedig tél lesz ugyis nerÍ1so~

kára - Krudy) a sok éhesen
maradt kómivesmester feltétle~

nül csak eszik valamit. Jobb
anyag hijján megeszik egymást,
mint a macskák, ha beszorul~

nak az üres kamrába ...
Vag'y vándorutrakél a "mes;

ter" ur az első hóval; a héte..
dik határban beszól a szélső

házhoz a régi trükkel: Szom
szédasszony! adjon egy pohár
vizet, mert olyan éhes vag"yok,
hogy nem tudom, hol hálok az
éjszaka meg ...

Biharugra, 1927 augusztus 28.
Szabó Pál.

lágszerte mutatkozó hiánya fütő

anyagokban roppant megdrágitják
az elektromos gépek működését.~

De még jobban megdrágitja a
másik ok: az, hogy kűlönösen

kisebb vidéki helyeken az áram
fogyasztása kicsi és csak 50-100
lóerős gépeket lehet űzemben tar
tani. Az ilyen kis gépek nem is
olyan tökéletesek, mint a nagyok,
nem tudják a fütőanyagot olyan
tökéletesen kihasználni, de meg
minden egyes ilyen kis gép mellé
külön-külön kel! 2-3 emberből

álló személyiet, ami az üzemi
költségeket nagyon megnöveli még
ha eltekintünk is attól, hogy egy
egy ilyen kis telep nem képes
igazán szakképzett vezetőt alkal
mazni, aki minden üzemzavar
okát gyorsan és helyesen képes
lenne felismerni.

Az elektromos áramszolgáltatást
akarja Hermann miniszter Qlcsóbbá
tenni a nagy centrálék felépitésé
vel. Olyan formán, hogy az ország
területén szétszórtan fennálló ezer
meg ezer telep helyett épitene
állami vezetés alatt négy nagy elek
tromos központot. Egyet a tatai,
egyet a pécsi, egyet a borsodi,
egyet a salgótarjáni szénbányák
közelében. Ez a négy nagy telep
látná el az egész országot elek
tromos árammal. Természetesen

.ezeket a központokat a legtökéle-
tesebb gépekkel szerelnék fel s az
üzemeket csupa igazán szakkép
zett elektromérnök vezetné, ugy
hogyalegpontosabb áramszolgál-
tatásra lehetne számitani. Minthogy
pedig a nagy központok a magyar
szénbányák közelében lennének, a
szenet sem kellene szállitani, ha
nem helyben égetnék el s igy a
nagy fuvarköltségekét is megtaka
ritanák. A termelt elektromos ára
mot aztán hatalmas földalatti ká
beleken az ország területére elve
zetnék s lehetővé tennék az áram
használatát a legkisebb falu és
tanya lakosai részére is.

vidék valóságos "inasgyár. "
Komám - mondja az

egyik mester - adj kölcsön
két inast.

- Hogyne - feleli a másik
- akár hármat is.

A mezei munkát megunt vén
legény elhajitja messze a ka""
pát, hogy csak 'ugy zug' és
beáll két évre kőmivesinasnak.

A felszabaduló inasokat kedé
lyes "öszvér" csizmásiparosok
vizsgáztaJják, nincs ráeset,hogy
elbukjon egy is. Szaporodik a
segéd, cl munkanélküliség leg
szájasabb fegyverhordozója, a
zavaros májuse]sőklegerősebb

zászlótartója.

A tul bővérrel táplált ipari
munkásság elhelyezkedése be
láthatatlan időn belül lehetet... I
lenség. A faragó béresek "mes-

Elektrifikálás II

Sokat olvasunk mostanában ar
ról, hogy Magyarországon az üze
meket elektrifikáini fogják. Keres
kedelemügyi miniszterünk, aki kü
lönben a budapesti Műegyetemen

épen az energia gazdálkodás ta
nára volt, legutóbbi nyilatkozatá
ban is kijelentette, hogya nagy
elektromos centrálékat meg fogja
épittetni s a Budapest-Hegyes
halom között levő vasutvonalat
elektromos mozdonyokkal fogja
ellátni. Aktuális hát az elektromos
kérdés. Nézzük, mi lenne ennek
a lényege s mi lenne a várható
haszna.

Az elektromos áramok gyakor
lati alkalmazásáról ilyen rövid
cikk keretében alig irhatunk vala
mit. Nem is nagyon szükséges,
hiszen manapság ezzel már a leg
egyszerübb falusi ember is tisztá
ban van. Tudjuk jol, hogy az
elektromos világitás minden más
fajta viIágitásnál tisztább, köny
nyebben kezelhető, egészségesebb,
sőt még olcsóbb is. Látjuk, hogy
azok a kisipari üzemek, amelyek
ben a famegmunkáló, esztergályo
zó, fémvágó stb. gépeket elektro
mos árammal hajtják, o!csóbban,
szebben dolgoznak, mint ahol csak
kézierő végzi a munkát. Tapasz
taljuk, hogy milyen egyszerüen és
gyorsan forralunk teát, vasalunk s
más konyhai műveletet végzünk,
ha az elektornos áramot használ
juk fel. Szóval, a mindennapi
életben nagy könnyebbséget, nagy
kényelmet jelent az elektromos
áram használata. Terjed is napról
napra. Mindig többen és mindig
többféleképen használják.

Egy baja van csak. Az, hogy
elég drága. És ennek a drága
ságnak két speciális oka van. Az
egyik az, hogy az elektomosságot
fejlesztő telepek gépeihez a fütő

anyagot rendesen messzi földről,

többször idegen országokból kell
szállitani, - már pedig a nagy
fuvardij, a magas vámok s a vi-

Falusi levél
Inasgvar

Szaklapokban, iparkamarai
gyüIéseken, ipartestületi érte
kezleteken szónoklatok, vitat;
kozások birkóznak az Épitő

jparosok Országos Szövetsé;
gének megalakulásáérí. Minisz..
teri rendeletek, határozatok,
mint faltörő kosok döng'etik az
utóbbi időben sokat emlegetet1
kOlltárkérdést. Minden iparos:
nak van egy csalhatatlan terve,
hogy igy, meg ugy kell bele...
rugni az egész ügybe és a
kontár el fog tünni a féúil'öl.

Az idevonatkozó rcng-eleg
rendelet rászakad él falusi k2rl
téscsináló mesterember szük
határok közé szoritoít gondo;
lat- és fudásvilágára, helyes
ösztönnel siet kilincsről-ki:

Iincsre és amikorra kész a
lecsapni induló pőröly, volt
kontár - nincs kontár. Hanem
tele van dZ ország szabály:
szerü, elsőfoku iparhatóságok
áJJal kiállitott iparengedéllyel
biró mesterekke!. Akik beállnak
él sorba és· bősz haraggal a
többivel ordiíják: hol az a
kon/ár, hogy üssük agyon l

Az ujdonsüH mester szak...
munkásokkal dolgozta/ni nem
tud. Először, mert mnnkát vál...
lalni egyméstól nem bir, má...
sodszor, mert a szegény nap""
számos épittető nem birja fizet..,.
ni. Igy történik azután, hogy
némelyik tart 3-4 inast, kiilö
nösen a kőmivesek közül. A

lenben ? "Mit kivánunk a
külföldtől a jövőben, és
mit igérünk nekik"? Dr.
Ravasz püspök előadása.:

"A magyar presbyter hiva~

tásáróI." Az ülés berekesz~

tése. Tiz perc után ugyan~

ott rövid evangéIizciós is...
tenitisztelet. Prédikál Czeg...
lédy S.

Este a vidéki presbyte...
rek elutazása.

E második Országos
Presbyteri Értekezletre, me/y
a Presbyteri Világszövetség
idejére 1927. szept. 4...ik
napjára hivatott össze, az
Egyetemes Konvent és az
Elnökség szeretettel meg~

hivja a magyar református
egyház presbytériumait,
összes lelkészi és világi
jellegü presbytereit és ér~

deklődő tapjait.
A gyomai ref. egyház

presbytériumát Harsányi
Pál, Répás Pál lelkészek
és Domokos Lajos gond~

nok fogják képviselni.



Itán
öröstarcsa

Zongorázlli
tanit legmodernebb pedegó
giai rendszer szerint, akadé
miára előkészit Reisz Mária.
Jelentkezés dr. Tardos Gás
pár ügyvéd, irodájában.

meg kell jelennünk a fogorvosnál, ki
ilyenkor egyuttal ellenőrzi, hogy a fo
gak valamelyike nem beteg-e. Ha a
fogszu kezdeti szakában kerül szak
orvosi kezelés alá, ugy megelőzhetők

az igen fájdalmas fogbéllobok és a
legtöbbször a fog eltávolitását igénylő

szintén fájdalmas gyökhártya gyulladá
sok.

A fogorvosi ellenőrzésnek már a
gyermeknél meg kell kezdödnie. A
tejfogakat meg kell tartani az állandó
fogaknál használatos fogorvosi kezelés
sei mindaddig mig helyébe uj fog lép.
A tejfogak időelőtti eltávolítása nem
csak a gyermek rágóképességét csök
kenti s ez által fejlődésében vetheti
vissza a gyermeket, de az állandó fo
gak normális fejlődését is befolyásol
ják. Nem hangsulyozhatjuk tehát elég
gé, hogy a gyermek tejfogainak gon
dozása és kezelése épp oly fontos
mint a felnőttek állandó fogazatai.

Az első állandó fog a 6 élet év be
fejeztével buvik ki. Ettől az időponttól

kezdve kétszeresen figyelni kell a fo
gak esetleges káros elváltozását, hogy
az immár állandó fogak esetleges ká
ros elváltozásai lehetőleg azonnal
szakorvosi kezelés alá jussanak. 13
éves korban már teljes a fogazat és
csak később bővül mint tudjuk a 4
bölcsességfoggal.

A fentebb kifejtettekből megállapit
hatjuk, hogy nemcsak az ésszeriÍ fog
ápolásnak, de a racionalis fogkezelés
nek is már a gyermekkorban kell
megkezdődnie. A gyermek fogápolását
azonban ennek dacára elhanyagolják
nem lévén tisztába az ápolás jelentő

ségével és legtőbb szülő akkor viszi az
orvoshoz gyermekét, midőn már föltét
len a foghuzáshoz kell az orvosnak
folyamodnia. Ezen az állapoton csak
az az egy megoldás segithetne, ha·
községiinkben is, mint csaknem min
den fővárosi iskolában felállitanák az
iskola fogorvosi intézményt. Az iskola
fogorvos kötelessége lenne a gyerme
kek fogazatának rendszeres, sziszte
matikus ellenőrzése. Ezen ellenőrzés

mellett nem maradhatnának észrevét
lenül a rejtett és még akkor könnyen
gyógyitható fogszuvosodások, de ami
különösen leánygyermekeknél elsőrendü
fontosságu, a fogfejlődési anomaliák
(rendetlenül elhelyezkedett fogak sza
bályozása) is kezelés alá vétetnének,
melynek későbbi 14 éven tul megkez
dett kezelése, már teljesen lehetetlen
is. Az iskolafogorvosi intézmény léte
sitését, melyet a most kezdődő iskola
év is aktualissá tesz, községünk ille
tékes szerveinek figyelmébe ajánljuk.

Közegészségügyi
probléma.

ld. SZacs LACZI.

Fog és száj.

Felnőttek fogai természetesen épp
oly gonddal tisztán tartandók, mint a
gyermekeké. Ha a gyermekkorban meg
szokja valaki fogainak tisztántartását,
gondozását ugy ettől a szokásától fel
nőtt korban scm fog eltérni.

Ha fontos .az egészséges száj ápolása
kiváltkép nagy gond forditandó a fo
gazat állandó fogorvosi ellenőrzésére.

A legtöbb embernél a fogak körül fog
kő rakódik le, már ennek eltávolitása
céljából is évente legalább kétszer

(6.)

mentem tovább. Eszembe jutott
az a gyünyörüséges rém~kor~

szak, amikor rántásnélküli tök
csuszpájzt és g'erslit ettünk és
valami fehér ronggyal fizettünk,
aminek nem volt semmi értéke,

De jó, hogy réfren volt. És
milyen rosszul esik, ujból
visszagondolni reá.

Talán lehetne ezeken a bajo
kon valamikép segiteni.

gfff ,drou
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Clzenetek ErdélybőL

I.
Üzenete! hoztam szép Erdély országból,
Székely testvéreink győnyörű honából,
Üzenték őkelmük "ahajf"-ról e helyre,
Merre vagytok jó testvérek, jó magyarok merre?

r

** *

Azt mondják ...

Azt mondják, a munka neme
sit . ..

Én azt hiszem forditva van: a
nemesités ad nagy munkát! . ..

Azt mondják: a mérgelődés árt
a szépségnek!

Oh, hogy azok az asszonyok
ezt nem akarják megérteni, ami
kor a derék jó féljek későn érkez
nek haza a kaszinóból ...

Tii!ióke Béni.

IV
Olvastuk az irást, szivünk dobban egyre,
Kiváncsiak vagyunk, hogy a makyar mer-e?
jertek jó testvérek, vállunk vessük egybe,
Ne fürjünk már tovább! Üzent Rothermere !

Eger, 1927. julius 31.

III.
Áldja meg az Isten azt a jó ángliust,
Aki a magyamak legjobb barátja ~ "most".
lVIutassátok !17.eg hát, hol vagytok hol, merre?!
llárunk a határnál, erre jertek erre!

Il.
Régen várunk itten, bizakodva egyre,
Egy Istenben bizva és az igaz hitben.
'Nem tudjátok talán hun a határ merre?
Na megmutatja a jó Rothermere !

További sétám alaH hirtelen
megűli fülemet egy éles, riká...
csaló hang'. Eg'y kofától eredt,
aki előtt eg'y kimondott uri~

asszony áJlí.

Hog'y miről volt szó, mel1é:
kes. A kofa nyelvelésébőJugyis
tudható. Körülbelü] ilyesfofmát
pörkölt oda a nagyságának:

- !It nem lehet alkudni, ha
nincsen pénze, maradjon otthon.

Pirulva és sz~gyenkezve I

fa és építési anyag telepe!, cementárugyárai, gépraktárai

e
1927. szept. 4.

a
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 3.

Nasiei ta1iiiningyár és gőzfűrész rt. szlavóniai, erdéJ:yi és felsőmagyarországikeményfa termelésének egyedüU lerakata.
Számit bt:nnHy mennyiségben bármelyik vasutáHornásra legolcsóbb árban mindennemii bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losokfRuk gőzölt biiilikfát és tölgy parkettát, kedvező fizetési feltételek mellett.

lVlűtrágyakamatlllentesen 12hónap után való fizetésre előjegyezhető.

Séta a piacon.
- Riporl.-

már élni akarásunknak és élni
tudásunknak. A szanálás nehéz
és nyomasztó terhét elviseltük s
most testileg szellemileg ott ál-I'
lunk már, ahol a világhábom
előtt állottunk. Legutóbb is a ro
mai diák olimpiászoll a staféta
világbajnoka a magyar csa
pat left. Mikor ilyen győzelm ek
ről hallunk szinte érezzük, hogy
"G magyar név megint nagy lesz,
méltó régi nagy hiréhez. "

Végig mentem az ormódi
!emetőn ...

Azaz dehog'y az ormódi le-<"

metőn. Csak a nóta hozott
svungba. A gyomfli piacon
mentem végig most szerdán.
És eIégg'é érdekes, tanulságos
tapasztalatokat tettem.

Leg'elsősorban feltünt nekem,
hogy nem látom azt, amit az
alföldi község'ekben mindenült
láttam. Nem láttam a piacon
- buzát. Eladó, meg'venni való
buzát. Más alföldi községekben
nemcsak krumplit, dinnyé/, csir
kéI stb. lehet venni, de buzá/
is. A szegényember magátóJ
a termelő/ól veszi meg a bu~

zájáí.
Nálunk a piacon nincs buza..

A szegényember a kereskedő

tól, másod és e"harmad vagy
több kézből is kénytelen meg
venni a maga lisz/re és ház:
bérre valóját.

Kiváncsi volnék megtudni az
okát, hogy a gyomai gazda
mert nem visz ki buzát a heti
piacra?

Hirtelen valami tumultus tá:
mad valahol. Odasietek. Meg:
tudom, hogy nem valami kü:
lönleges esetről van szó. Csu
pán a forgalmi ellenőrök enye~
legnek valamelyik ős/ermelővcl,

ami sürün előfordul.

Tovább sétálok. A hentesek
és mészárosok sátrai előtt

találom magam. Mind össze
két cingár alak akad köziük :
Gábor Gyula és Medgyesfalvy
Imre. Annál nagyobb suly/
képviselnek: Diószeg'i Dani,
Rákóczi Gyula, Oláh Lajos,
Csapó Imre és Zöld La.jOS.,
Ók a gyomai nyomor kiáltó
- tan uságtételei.



- Ugor.-

Székely sors.

I~U, ÉRTESITÉS..

~ I
~ ~ Erlesi-tjűk a nagyérdeInűkő

.. , zön.ségei:, hogy G y o In á n,
~.".I.,'~. Endrőó!ön, !Vlezőberényben,~ ~ ei és Köröstaresán a Singer
~ ~ varrógépeknek kizáróbgos
f'~I~; dadásával Na. 9' y Antal
~ ~'uratbiztuluneg,aki szabály.
i,lJ!1 szerii igazolvánnyal: van
~ iII eU;Hva.

- Ujladányban az egyik pol
gártárs keritett valahonnan egy
körtét. Hazavitte. A mennyezetbe
furt egy lyukat, beleillesztette, de
szörnyen csudálkozotl, hogy nem
akar égni az a fránya lámpa,

- Elakart szunyókálni a har
madik magyar. Szerette volna, ha
nem világitana olyan erősen. fé
lig akarta csak égetni, szóval
olyanformán, mint ahogyan le
huzzuk a lámpát Dohogott, mi
1<:01' ez sehogysen sikerült.

Egy erdélyi kis jaluban
!stván király napján
S'zékely jiuk jöttek össze
Templomozás után.

"Mondok egyet testvéreim,
Kettő lesz belőle:

(}nnepcijiik meg e napot
Millt ennekelőttef"

Kalapjukon piros,-fe1zér,
~öld kokárda lengett
Es a cigány hegé: ·jén
Vig magyar dal :úlzgetL

Igy szóloit az egyikőjük

S szavát tett követte:
A biróék udvarába
Táncot hivtak össze.

Dacos sziVlJe1, nem törődve

A jelen bajával
Vigadozott nlinden legény
A maga páljávaL

Vezényszóra puska durrant
S hogy mi lett a vége ,.
Kál mondani, hiszen olcsó
Most a székely vére!

De minek is mondanám el,
Mit bánják azt itten?
Fontosabb az, hogy a pipa
Füstöfögjön hüen!

"ao
16l1cai valósággal trap
fogják a közönségeL

má váj 16 Til
1áncművészeíe tomboló

rnij'],iszek: Bel/dir: Iu'an/ca

rica Terézia eladott a Duspáskum I

ciülőben levő 7 hold 507 négyszögöl
szántót t[il1ya épületkl Bacsa Pálnak
330 cj buzáé:-t.

[er

parkett

tetszési aralni. Az cl pazar
pompa amit cl revü fj!mrészé~

párisi ruhtd<ban. ragyog'ó
ékszerekben és nöi szépsé~

gekbcn látunk, minden képze:
lelet fclLilmuL A Folics PlCf:

gérc fényléS ragyog'ása az öJ~

tözrékek szinpompája s az
ékszerek csillogása az dejéiől

V, ..;:gig sZines, filmen éi legpa s I
zéirabb látványl nyujlja. A ké·'
pek eg'yre fokozódó szinpom
pájálól elvakított szemnek s/ill~1

i
tc meg-nyugvást és pihenést

iz adn: a színpadon ere,.:-
kosz/ül1löl\!Jen fö:

a koJozsvcíri zen Színhá;:
szubrett primadonnája edd lénck
számaiva! és Josephilie Baker
pompás parócliójilvc! felejtlw
h::nen élvezekj nyujL HercegIl
AlÍJert D rőv6rosí Apolló ka:
baré énekes és Jiineos bonvi:
vánja g-yönyörü j-jiJ\vayoj dalai·

v~l és ,Jáncaivu!_ f'_ 4 C!l~rle~ton I
gor! a Ui'lalos encakal JogJa a l

"Az én csizmám disznóbőr"-reicgiiszí,ábJ,). lormájáoéJll előadni._ ,_ Csürdöngölő járta
t\ 3 AliJerhs enek es faneos Ijqj . .. mikor az oláh patml
jelene/e az szin padok Oket körülzárta!
II aJát elővarázsolni.

Község"i.lnknek eseménye és
II torló 3zcn?:ÉiciójCl lesz
e vilc'lg-hödiló müsor amelyhez
hasonló filmszinbázban még
nem voU_ ~ Előadások kez:
dete este fél 7 és f81 9 órakor.

idősebb polgártárs, szintén ha
ladván a korral, bevezettette a
villanyt. Azonban rémülten szalad
este a szerelől1öz, hogy noha
már három doboz gyufát e]po-

még sem ég a lámpája.
>"7e>irT~'JP'n csudálkozott, mikor a
szerelő egyszerü kapesolással ki-

lakását.

I3aker

Folies

nchj!l\!

lágitási

ladélnyban,

árisi

Han

rajhegy dülőben 465 négyszögöl terü- I
letü házat UÖ'Jar és kerHel Oubucz ~

Józse; és neje Timár Eszternek 50 cl I
buzáért. Nádassí György és neje Gyu-

A(1/ .,J.

A. ~~lághj.rü -mu~aj6" J:~z_~r I
pOmpajLl m Ll~or sza ~11élJ k~)zojj,

oscphme [)GECI" JS d l ,6.

cl1ariesion a. le~
A.""'I.,, ~. l
14, Páris

Szenzációs filmrevü hai káp:
rázaios kiijlliiásu, elejc:tői

gig szines film, és hal
padi részlet. 13emuiatja
bÓ.8:án eslitör/ökön az Apolló
filmszinhá_z,

.luTól ka hirt, hogy az
Apolló filmszínház - bizo:
nyára nem csekély anyagi ál~

doza.l árá.n - fö:yó hó 3:rD

kc?1 előauásra szerzőclleJte él

vilúghirü
ülnrcvüi

tJcICéh)C:Sií1ck vülJ

sl:cnú!ciöja aIJol i
9~ na ~_ aluli c "nel;1 k~\íesebb i
nl III í ch) elüuclcls! cr! c:. A .
bUclapesii e]öcdások:-ól mcg~
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f02 II tam. A 6 l(!)'VoI1asbo; I
tiHó filmi"észlel szereplő lJircs~

ség'ej kö~i"il clsösorhan 1
/iinc .BakErt cl ,s"yöny{")rü !llulai~

áncosnöt l,e!l mcgemiilcn nk
l"",·· .. '

",LlI;i)rClkir~ I
Icsto!Y:; és ,~Iu,nllfol'r'i')I(),t l'éÍnc;

számaival koloS3zóiis ha!ásl!
kelleni, továbbá }(omaroF/a

iJSSZOllY a vol! cári bale!i

primabailcrinájának valamint I
Amw Ludmilla és Leon BenN

esetek

Ingatlan forgalo
Cyomán,

Kéri Bálint és neje Dénes Berta
eladták a Németzugban levő 430 négy
szögöl területű kertj üket Köiller N[j- e

hálynak 800 pengöért. Kruchió Lajos
eladta a Pusáron levő l hoid 326
négyszögöl területü szántóját Csáki f
Imre és társainak 356 pengőé;·t. Csáki i
Balázs és neje, Csapó Asnes eladták
az 1460 sz- a. 153 Eégyszögöi terülC'\:ü
kaszás beltel)<üket Virág Jánosnak 65
q buzáért. Tandi Lajos és neje Szi
lágyi Sára eladták a Bánom ke,tben
levő 908 négyszögöl tel-üJetü
Aranyi Mihályné, Kiss Eszternek 1280
pengőért Kovács l;nréné Kruchió Esz
ter eladta a fattyason levő l holcl
529 négyszögöl területu szántóját Petö
Lajos és nejének 1600 pengőért. Pető

Lajos és neje eladták a Vidólaposon
levő l hold 37 négyszögöl te,·ületü
szántójukat E. Kiss Sándornak 1120
pengőért. Pető Endre eladta a Fattya
son levő 2 hold 382 négyszögöl terü
letű szántóját Bartha Sándorné Csapó
Eszternek 3080 pengöért. Kruchió B,"
nedekné eladta a Focoszug dLHőben

levő 1180 négyszögöl sz2.ntól~~.t Sebők

Jánosnak 1120 pengeért. Kóródi Lász
lóné eladott a I<ölcsfenéken ]. hOld
585 négyszögöl területű szántál
Lajosnak 896 nengőérl.

elaclott egy tehénjárást IL Kovács Gá
bornak 252 pengüérL f0keu: Lsjosné
eladta a Báno1i1kcrlben levő 224
szögöl területü lakóházat és J{·ertct
Szabó Imréné Bátori i.gnesl1ck 1904
pengőért.

Vaszkó István eladta a Kiszely dü-·
lőben levő 7 hold 1138 négyszögöl·
terü!etü szántóját tanya épülettel együtt
Homok János és nejének 600 q. bu
záért. Varga Lé\jos!1é és társai e1adták I
a Décspáskurn clüJőbc!l levő 1371 négy- !
szögö] szánt~jukat ~Balo~ !;m:e, és l1:jc I
Balog Nesztenek 3ö q. ["mzaec., Ealla 'i
M.ilJályné és társai, eladbk il 9i5 sz. a !
házasbeltelküket 62 t'.:ru- !'

le~b_en Takács.. '~ 35q. buz:i6rt I
Bahnt LaJOS el,,::aa a t"a(2Jnegy oU!J-,
ben levő l eholcl 510 négyszögui tcrü
letü szántóját fl rajta l-2vő ház és Ed
varral, Garicz András és neje
Erzsébetnek 1600 pengűért és 20 q
buzáért. KUI·illa Pál eladott Csejti la
pos dülőben 2 hold 400 _négyszögöl I
területű szántát 75 cl buzáért UlJrin I
istvánnak. Gubtlez István eJ~,dÜí a 791'
sz. a. lakóhá lát udvarral 365 négy-,
szögöl területben Kc:tona' Máténak i
3600 peng/iért_ Özv_ Uhrin Imréné F\i- !
szely Erzsébet eladta a 753 sz. a há-I
zas belteJl-:ét 435 négyszögöl terlik,t- i

ben a Kurla dülőben 1 ho.id 603 !
szögöl és az dü1őben 969 i' a
négyszögöl terüJelü szántó t Csuvár ~
Mátyás és neje Németh Máriának 135 l'
q buzáért. Takács Lajos eladott a Pa-
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Tanitó választás.
A halmagyi községi tanyai

elemi iskola tönitói álJásárd él

pályázati határidő lejárta előlt

34 pályázat érkezett be. Isko~

laszék f. évi, augusztus hó
18~án tartolta meg' a tanító
választást, amikor is nyilvános,
névszerinti szavazás utján egy~

hangulag Kruchió Mihály okI.
tanitó lett meg-választva. Kru c

chió Mihály gyomai születésü
és lakos, tanítói oklevelét a
nagykőrösi református tanító~

képezdében f. évi junius hó~

napban szerezte meg jeles
eredménnyel. Tanitói működé

séhez sok reményt füzünk és
sok sikert kivánunk.

Ezen tanitó választást a vár~

megye közigazg-atási bizottsága
már tudomásul vejte s ennek
alapján iskolaszék felhivta Kru
chió Mihályt állása elfoglalá~

sára. Kruchió Mihály f. évi,
augusztus 29-én fog-Ialta el
tanitói állását. ll;fY ahalmagyi
iskolánál is rendes időben 
szeptember ii-én - megkez'"
dódik a tanitás.

elhivás
él volt 4-es honvéd és 10 j -es
közös gyalog-ezredbeli voll
tartalékos tisztckhez.

A gyomai Leg-yente Egyesü
let a f. évi szept. 25~én tar
tandó zi:Íszlóavatási ünnepen
Gyoma község' , összes testü'"
letei, intézetei stb. zászlószeg
beveréséveJ örökítik meg l1e~

\lüket. Méltó és üdvös volna
ha, a világháboruban annyi
sok dics{Sséges ütközet ris7t~

vevői a vott 4-es honvéd és
101.,.es közös gyalogezredbeli
volt tarJalékos tisztek is külön
külön a bajtársi szövetség, az
összetartózandóság jelképéül
egy iiy szeg meg-váltásával
részt vegyen. Felkérem ennél~

fogva a volt bajtársakat, hogy
ezen eszme megbeszélésére
f évi szept. hó 6-án este 7 óra
kor a Haller Szálló éttermében
megjelenni sziveskedjenek.

Gyoma, 1927. aug-o hó 2r7.
Berén:yi Márton

volt tart. zászlós, levente
század oktató.

Hirdetés. A községi gazda~

sági továbbképző iskolában a
beiratások szeptember 10-14.c

ig lesznek megtartva. A tanili:Ís
15.c én kezdődik. Az I. fiu-osz
tály hétfőn, <'I II. fiu.,. kedden,
él Ill. fiu; szerdán, I. leány-osz
tály csütörtökön,· a II. leány:
pénteken és a lll. leány-osztály
szombaton jön az iskolába.
Minden 19.-15 éves g'yermeket
be kell iratni. Igazdatóság.

I s t e ri t i sz t e l e t e k. A rC?
formátustemplombanszepl. 4-én
d.e. fél 9 órakor prédikál Palotás
István ref. lelkész. Az ágostai
evangelikustemplomban vasár
nap délelőtt 9 órakor magyar

.nyelvü Istentiszteletet tart f eiler
Ernőlelkész. A róm. kath. tem~

plomban reg-g-el 9 órakor lsten~

Jisztelet evangélium magyará
zattal, tartja Csernay Géza
plebános. d. u. 3 órakor Iytánia.

Az erdélyi ref. egyházmegye
főigazgaíójává Kádár Imre zi'"
lahi esperes lelkészt válaszc

tolta meg.
Ki lesz a hercegprímás?

Rómából érkezcttjeJentés sze;
rint pápai döntés alapján Sec
rédi Jusztin szerzeics lesz
Magyarország- uj herceg-prj~

mása.
Szüreti mulatság. A gyomai

iparos és kereskedő ifjak ÖI1

képzőköre e hó 11-én, vasár
nap szüreti mulatság-ot ren:
dez az Erzsébct-ligeJi pavil~

Ionhan. Mint minden évben,
ugy az idén is rendkivül sike
rliltnek ig-érkezik ez a mincl
nspszerübbé váló mulaJság-.

A gyomai képviselőtestület

e hó 2~án rendkivüli közgyü~

lést tarlott, melyen tudomásul
véíe?tett, hogy a piactér és több
utca betoll-burkolása. Wagner
Márlon és fiai cégre lett bizva;
tudomásul veHe a képviselő;

testület aT 1926 évi évi köz.,.
pénztári tuJkiaclások indoko~

lásál, a közpénztári és a!apit
ványi pénzlárok 1926 évi zár
számaclásáJ, majd kisebb fo
lyó ügyek eiinfézése után a
község- belépcll az Ors7.ág-os
Többtermelési Liga tagjai so~

rába.
Felhivás a Szmőkhöz. Az

állami polgári iskola igazga~

tóság-a értesíti a szülőket, hog-V
a póJbeiratások .szept. 12-én
és 13-án délelőt! 8-12 óráig'
lesznek, amelyre a tanuló atyja,
anyja vag-y gyámja kiséretében
tartozik megjelenni. JaviJóvizs
g-álatok Szepl. 13~án délulán
2 órakor lesznek. Az iskolai év
ünnepélyes megnyílása szep
tember 14-én reggel I / 4 Ö óra
kor istenitisz1eleJtel veszi kez'"
c1etd Utána rendes tanítás.

Uj vásárok Békésmegyében.
Mezőberény község kérelmére
a kereskedelmi miniszter meg
enged/c, hogy eddigi vásárjain
kivül minden év január 16~át

megelőzőC?n pénteken állat és
szombaton kirakodó vásárt
rendezhessen Ugyancsak enge
délyezte a miniszter Békés köz'"
ség negyedik vásárjának meg
tartását, még- pedig minclen
november 25~ét meg-előzőPén-I
tekre és szombatra_

A halálbüntetés eltörlése. A
svájci követségi kormány állan
dó bizottsága véglegesen dön
tött él halálbüntetés kérdésében,
elvetette azt az inditványt, hogy
a különböző kantonok határo
zatára bizzák a dolgol és h"
mondták, hogy a halálbüntetést
nem veszik -fej az uj svájci
büntetőtörvénykönyvbe.

Korai őszJ kemény tél. Eg-y
szegedi madárjós, ErdélyiJózsef
szerint már szeptember elejen
bekövetkeznek az őszi napok
és a tél hosszu és rendkivül
kemény lesz. Erdélyi Józsd
nag-y kedvelője a madaraknak
és ezek járásából állapítja meg,
hog-y későn következik-e el
az ősz, vag-y korán beköszönt.

Olcsó u.tazás Párisba. A bu
dapesti Park~Szálloda társas
utazást rendez Párisba. Az ut
tartama tizenkét nap, összes
köiJsége 395 peng-ő. Aki ilyen
o!cson óhajtja megtekinleni a
francia fővárost, jelentkezzék
a budapesJi Park-szállónál.
(Baross tér 10.)

Az iskolai év kezdete. A
leg-ujabb népiskolait6rvény sze
rint az iskolai év kezdete előtt

még póibeiratások vannak.
f?eformájus elemi iskoláinkban
szeptember hó 11., 12, és 13.
napjain lesznek ezek meg-tartva.
Szeptember hó 14-én, szerdán
regg-eI 7 órakor a templomban
év meg-nyitó ünnepélyes lsten:
tiszteletet tartunk s utánna meg;
kezdődik a renetes tanítás. ~
A községi tanyai iskolákban 
c'3udabalai, halmagyi, nyilasi,
- valamint él g-azdasági ismétlő
iskolában és az iparostanonc
iskolában is szeptember 12 és
13-án lesznek a beiratások s
ezen iskolákban is szeptember
14-én kezdődik a rendes tani~

tás. Fölhivj\\k a s-zülőket ez
uton is, hogy tanköteles gyer~

mekei1<el a jelzett napokon
okvetlen beirassák, mert gyer
mekeik jövője s a magyar élet
jövendője ellen vétenek azok,
akik gyermekeiket nem tanit.,.
tatják. Ne feledkezzenek meg
azért a prófétai intelemről :
"Elvc:sz a nép, a mely Iudo~

mány nélkül való l"

Filmszínház.
Gyomán:

Az Apolló filmszínház folyó
hó 4;én Vasárnap "A bánatos
ország" eimmel egy minden
tekintetben legelsőrangu filmet
mutal be, amelyet a kitűnő

műsorai ról ismest amerikai
"Fanamet" filmgyár készitett
és hozott forgalomba. Ez a
filmdarab főként a háboru utáni
idők korrajzál fc.sti meg olyan
hatalmcs és megrázo erővel,

aminőt filmen még nem láttunk:
Régi nag-ynevű családok pusz-

5 oldal.

tulását, a háboru testén feIgaz
dagodott parvenük tobzódását
egy csodaszép regényes sze....
relmi történet keretében éles
kontrasztként állítja elénk ez
a film, amelynek igazán pazar
kiállitása méltó keretet ad az
eseményekben gazdag tarla ....
Iomnak. A főszerepeket Con;
way Tearle és Anna Nilsson
játszák. - A műsort filmhiradó
és a "Vizen szerzett vőlegény"
cimű pompás 2 felvonásos
amerikai burleszk egészitik ki.

Előadások 4, 6 és 8 órakor.

port.
GySe-GyTE 4-O (2-O)

Góllövők: Jenei 2, Mác Szőke.

GySe: Malatinszki Fekete,
Lack, Kóródi, Elek, Biró, Jenei,
Papp n, Szőke, Papp l, Mác.

Az osztályozó mérkőzés Il-ik
fordulóján Gyomára kitűzött

GySC-GyTE mérkő.lésre, az
előbbi nagyon kevés eséllyel
indult, mert a csapat egyik
főerőssége Papp lll. hiányzott,
mig a kaput Eke távollétében
Mala1inszki védte.

A győzelemről még csak
álmodni sem mertünk, legfel'
jebb egy eldöntellenben, biz;
tunk.

A GySC fiuk azonban idén
az első rekord számba menő

nézőközönség előtt kileHek
magukért. Hősi küzdelem után,
lelkes és győzelemre törekvő

játékkal megsemmisitő veresé
g-et mértek a gyulai aspiránsra
és ezzel bekerüItek az őket

megillető helyre az I-ső osz;
tályba.

A győztes gyomé1Í csapat
most legkiemelkedőbb tagja
Malatinszki volt. Jó helyezke;
déseivel biztosan őrizte Eke
elárvult posztját. A hátvédek
mindvégig megbizhatóak vol;
tak. Jól szereItek és idejében
léptek mindig közbe.

A halfsor főerősségePapp lll.
távolléte miatt Elek volt. Fárad
hatatlan agilitással dobta ujabb
és ujabb támadásra a csatár,
sort. Partnerei sem maradtak
azonban messze mögötte. Biz·
tos védelem mellett a csatár'
SOT is jobban mozgott. Külő,

nösen a két szélső és a diri'
gens posztján szereplő Szőke

tlintek ki. Utóbbinak csodaszép
fejes g-óIja érdemel még dicsé
retet.

A gyulai csapatnál a johh
hátvéd és a csatársor volt
elsőrangu, de a jól működő

GySC védelemmel szemben
nem sokra mentek kombinativ
játékukkal.

A mérkőzés levezetésére ki
küldött szövetségi biró: Petényi
ujra bebizonyitotta, hogya Déli
kerület legjobb futball birói kö
zé tartozik.
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Gyonl0 és Vidéke
TEjSZÖVETKEZET ELADÁSI
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j liter édes tej
1 lefölözöJt tej
1 irá
j savó
j Idgr. turó
i teavaj

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyoma.i Ujságra"
mert lapunk ha.vonta kisorsol
előfizet6i között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szálJodában Buda.pest VIII,. Ba'
ross Jér 10 (a Keleiipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
cgy elsőrendüszobát. A máso#

dik sorsolást szept. 8....án fog,

juk meg'ejteni és eredményét
lapunk szepl. 11-iki számában
iesszük közzé. Vágja ki
az alanli "Uialvány:szelvényt"
és adja be azt lapunk felelős

szerkeszJőjénél.

- - - Itt lI.evágrandó:

~~=--~-----i~

~ A legnagyobb veszedelem a por,
~ mely minden betegség csiráját a
~ szervezetü~l~be. viszi. A legalapo
'i sabb takantas IS, ha nem porszi-

~
vóval történ~k, ~sak !élmuí1I{~, ..mert
ugy a sepresnel, mmt a torulge,

~ tésnél a por egy része a levegóbe
~ száll, hogyezutan szervezetünkbe
m hatoljon és ott betegség'okozóvá
i váljék: E)]'.yetlcn kivezető ut a"

~ VAMPlR PORSZIVO

,

...•< Kérjen díjtalan bemutatcíst egy le
yeiező léJpon még ma!

AlEG UNIÓ

I·" Magya.- VllHamossá.gi RT.
I f\JíiSZRVÓ:!é1'J iJszálYia ~
~ ~ -ol. ...,I Budapest, Andrássy ut 29. szám.
~",:=~---==-~-=--;;:;;':;;;;Z;';'3==·~~-~

használt

Cim

ázonnaJ eladó.

~ K Szövetkezet értesíti I
~ a a Nagykőrösi szesz- I
főzdében termelt l;isüsti szilva pálin
kának literjét 5 pengőért adja, 5 liter
vételné! 10 százalék árengedménnyel.
13ő7ebbet a kimérési helyiségben, (l{o
V2.CS János házában) lehet megtudni.

Petfa-i QJIGZl 784. sz. [,laH egy szoba
és mellékhelyiségekből álló lakás kiadó.

Asz·~a.gos..szeIl"S2~~btilJ hárOfll padra '
! való éslel:1etl:ezé~,i vállalat minden I
! hozzávalóval szabadkézbőleladó. Ugyan ~
I ott jutányos áru ,er:~etkezés-. Erdei La- l

jos, Gyoma 876 SZ,L11.

Akik i2 h6~fi8p~2 kamatmentesen
akarjálz a rnűírigya sZllkségletüket bc- \
szerezni, kérjenel: a küzségllázánáJ

~ igazolványt arra nézve, hogy kedvez
Iményes n;iltrágya oeszcrzésére jogo-
, suHak és ezze! jegyeztessék elő ,

szükséglettiket Márton fiai ra- I

kereskcdő];nél. A mütrágya szövött
zsákoJcban lesz száJjjtva. A . szállítási
és ke::clési köJtségeket az átvételkor. a
Irlúhágya. értéke pedig a jövő évi t~r
l;-,ésbőí iesz kamatmentesen fizetve. Az ii
"' "I . 1 ,.; <' ., iarV-2ce nllnC'.en~_G (elSZeSe szennt ra~-{- ~

tárunkt::.n történik. ~
;; 1h 'q é" "" SU" +' l' ' , c...>-:l.. ~el~ s .....saruZi:1 .11'..... leg ag~laf ev- II

tizedek óta ismert kiWnő miJ1űs~gü I"

hornyolt tető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner Márton fiainál, End- ~

rődön Vaszkó Mihály és társainál, cse-
I rép minden mennyiségben kapható.

Buto,'l)k, Tele sima és tömör
ebédlŐK) '?es~ctt butOfok, dió, eper és
bü1:!da !<:!IUZÓS ebédlő asztalok, modern

I bükkfa és hajlitott székek állandóan i
! raktáron vannak Gé1o«)i' motor- Ii ~'~~~ ~e:'e~d:ze:-,'c asztalos ipa!~ele~én!
'. uy.ujt1al1',.:"O~SC1'U1 c'tca 7':>1 sza:n. I
I iJ9Y",rlOu maJ.E1IKal< i
: ]lri:3nyoz ilrt~~ nll'e9reIT1de~~üetG~{G ~

• ~ ~é~~ésc3a~a~ ,.. . Boh'l I
I lé.e 110,nyolt CS'2rep egycaul! lerakatai

Grosz Zo~tái"l fatelepein, ahol minden !
m.ennyiségben a legkedvezőbb fizetési

feltételek mellett kapható. Ugyanott

18 százalékos sZliperfoszfát

F!ütrágya kamatc'1entesen 12 hónap

fcjtfben letenni.

D " 'TR L:"'IT7 ~ OFI LIO·' H\.ACI .o

~"~88~l ~(áltolJ:Jn,sk Se1yenl utca
~_4~· SZáIl~ alatt 3 szobás lakás
cktóbef eJs'~jére beköJtöziJetö. Tud:dw
zÓGni lehet a CSEpÜS ke~·tbel1 I'Tagy

Ga,a"'"taB'~ 18 százalékos szuper
fosz:át il1Jtrágya él ]00 holdan aluli
kisbiáokosok részére a jcvő évi ter
111ésböl kanla~rne:i.ltes fizetés
mellett, 100 hajdan {elülieknek pedig
évi JQ százalékos kamat mellett 6 havi
~it:~l::e ",eiője~yezhe~ő 'lJVagrer lVlárton
E:ur:a] u:yoman teleton 22.

roőte]U valódi bonyhádi fajte
hén eladó. Értekezni lehet a katholi~

kus kántorral.

~'!A V~~só?5~éfrefil 983 számu ház,
3zabacjl~lizl:J61 ctadó, cseneg: haszon=
bé~-bc kiadó.

ulán Enclávai permeJezlessenek
cl fék és pedig bőven, szinie
meg'füröszlve a földtől fel a
korona hegyéig'.

A lehu1H leveleket összese-
~ perni és elég'elni, valamint a
I[ fa tövél jó mélyen kiásni és a

rög'öt nem széJverni, a sikeres
védekezésnek.

A fák alját oly körJctbcn kell
felásni, a mckkora az ág'azata,
tehát csurgÓíg.

Kölcsön permetező szintén I

rendelkezésére áll majd a g'ai~

dáknak, csekélyke összeg·ért.
Kne;r l:l:iiclo1!'.

I .Áxverési hirdeb:r:.12ny.

I EndrőcIön, Selyem uica 661
~ számu ház folyó hó 4-én azaz
Ivasárnap délLltán 3 órakor ön:

i :(é:11:s ár'f~~-ésen ~. legtöbbet
II Igeronek eJtog' ada im. A venni
Iszándékozók cl helyszínen pon:

JOSCln jelenjenek meg.
Az árverezők köJe!csek él

kikiá!tási ár 10 száza!skáJ bá:

"

'~ba

-' ~I '.~'

IL

l"/Llj SGi'ok }l\ j'':-~

1\Z DC1C ü :L~'~o?ságo~ a l':Jjji~ .zS:5rr; ondilá1.
SégT3 védejzezésbc és 1112111

jj~ 'Dyoma~ Szesz-főzD.e Szövet-kezet
>,:zonliOll1öio1t az ezen ll'y'áf 't"./ 21" eSül a lako3sag~:Y[? hogy a szilva
f":ldkivüliség'e veszedeimere, cefrefőzés már iTlegk~zcl5dötI. A főz'!:si

mz;; hisz harmincöi év álEl ugyan annyi mint a mult évben
nYCli'llnk nem voll: köre- v'oL: literenként 2 pengő és a [űzifál

. __ __ I rnin::;;,cnld in,gj-ren ka"J](1. Bővebbet ·a
lC:.:ic, cgc:r:el.{ Jarljö a hibái, él' _." "

il szeszfözdében Kovács János házában.
kBtri l,ozni és él sikeres iii 'CSE;fIJen ;F!áté""ak az uj utca 238

véückezés! szemlélhetőlegmeg- il,:.,. szám z,jate levő "146 négyszögöl terü!etü
ösmerlelni. beltelkes iakása eladó. Értekezni lehet

Még ezen ősszel öt külön= ugyanott.
böző . kerirész egy-eg'y g'az: l E:!si:ló ,Üi2 es "-i~dó 1-1,"~(}'{ f
da

' J' él' nak a" 2 -. t t f' 11,·~ , ,c. u· ci"·.,,,, I, j~j'z osszes Jal, e,)e... nagy uGvanal es ke:'Uel biró ház mely-
sen ingyen fogjuk pár éven ál II ben jelenleg 4, lakás van, eladó. Az
g'ondozni, hogy ki:ki lássa, il ára 150 ci buza 5 év alatt lei1et
hogy megfe!eJ6 kezeléssel törleszteni. egy lakás
mily tökélctes eredményt le... áll 2 pados szoDa, és r La~:kiauó g

h l
\ . -, 1] 'u l . , b"1 ,. ct' Ga tda.dóhivataH;)~'H1. o ~ U G R R"""

et e érni. i n~n:_len me':CKne'y;se~ "0:, .~:a' o. l3ő- II fu-e " . iM·

Megfelelő időben publiid: i v"boet Kovacs Janos rrah!{jaoan, k.@nyvll'YGJm!.uai maüiniézet.

~::I~~é/~f;-j~~IO~T;akOSSágf:~: Ir$í.JJ.;'~GwnD'~.!.1~~~:~ID.a:"Jn!1L"L;\i\"&:ln(g':C!tJn();(I,;:u:xJtXnJtltJill!iJliJl!$lill
hivni, hogya "Gyomai Ujság': i Agazdak<ö'zönség kisérje figy~iemmeI az. 9')AU§1flIN~:i""'áJi'd]}f.i!AJ1l.Ií'. eWretörését és terjedését.
ban" meg olvashatja, hor:zy! Ets6retédiii é['cl~he minden gazdáTI.aky hogy a mai .sUi~YCiS "i."iszo1Dlyok Iiözött alaposan meo-gon-

~ I, '"'l1""J"1I1 ""ó.,,,h 'o~y+ f ~'~ ',~ ThT "1'" , ~ , , • . ~kiknek a kertjében mikor fog ~ . "t dd1J ". ii.'C~~uiJ~ II;: .ce ~ peE;,ze~. - ne 1..q'Ütl iíe~ a JíJlaragzato§ reHlamoknak, gyóződjön meg
szakértő kertész permeteznL il szeme'yesen-n arJto~, lí10gy Jobb 'te~je§itnJJ.ény-a,@1l~§@Jbh ulEe:l1nii traktort a kiváló
meiy fát mivcl és trondosko: II ;l1IGGL~gyártmányu""AU§1fINiIi,..."t.iiL'akt@ll.·nál nem vehet. - Az ~AUS1fINGG",trak.tor

d
, j" J" ' I, ~egfjl8gyóbb eMnye a !J'DSSZ1.! éliettartólll1" nehéz taBalon is "L;;t,lk,~~"",f,_", -Jil "',."'"""!I~J;~ v-'!..nr "" ésas ancnr maris aziránt, hog'y , .. o._Jil.':>. _o....~ = .n.. ;. 'C~ ""

helyben szerezbeli be rninden- I llegl-;:edvezőbb Hzdési 'ieHéte"lek meHeH: - k-.5 ~yi F~f§;;r;letre- vásárolható.
ki a védekező szcf<zket cl le;> rész1etesrehlihigűsUásért !J1zalommai a keriHeti :képviselethez - .iuhá.§z Pál
kisebb mennyiségben is. gépé,szmérn.ök és 1fá,.]l'§d céghez 1f1Il.'l'c.'Ke"'-v.:e<> - Ezen cég dijmenti;;sen küld ki szakembert

Sikeres védelem első feHé: , 2l 'Iégzésén~ és a gépnek miiködésben való bemutatására.

tele, hogy az 'lombhullás I D"l:TV4'jr\:CliM7n!JluL!D!~'filJCfCO\D]I il ,t:i!COIT~cnu~~:))OiL):n!IJutluurll"iJK il! lj lutl III lilii IliI IC'" *

rr;:;'. ""~ ,. .' , '
,t:I)lt.srú1i©tCSia:.capO~©Js\S

Folyó eszlendőben kárb?!:
veszett a gyümölcsfák, illetve
gyümölcs védelmére fordiloit
költség és munka, mi annál
sajnálatosabb, mert csak most
foglak él kedgazdák a véde...

kezéshez s bizton sokan fel
is akarnak veje hagyni.

Nincs igazuk! Mert a ku:
darenak az egyetlen oka a
szokaflan száraz és forró
nyár, mely megtermette a ná...
lunkszokatlan harmadik~ne:

gyedik ivarzását él moiypil ...
léknek és más ártó férgeknek,
mU kihagyjunk a kombiná.ció~

ból és a mire biz az orszá.:
gos rovartani intézetnek vagy
a földmivelési miniszteriumnak
kellett volna figyelmünkbe
ajánlani és egy késői, szokat~

lan iclőben való permetezés:
sel megmenthetlűk volna azon
még' mindig számot tévő gyü
mölcsöt, mint szent Bonifác'
el nem viii tőIüdz.

~-':.o.:::±.-~",,-z."';..::...c~=~0-~.~~-m

Hogy ez igy álJ, bár~ I

ki jáIszva nlcggyőződhenk.

Vágjon fei egy krgcs ólmát
és látni fog'ja, bogy a kukac
nem a mag'iokból ilJclllit k.ifelé,
fl211át nem virágzá.skzcr kerliít
;:J g'yümölcsbe, hanem kivüJrőí

Uri a bele magá! és él p i2rme:
::zelt gyümö!csökön ci legTit:

hajolt egy cedimsIer...
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M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLlRINGSZÁMLA 37.170. SZÁM

SÜRGÖNYCIM: BÁCSYBANK

'*

és minden varrógép feldolgozó nőiparos figyelmébe.
Kisérjék figyeleJnInel
.8'a Inger varrogep

elterjedését és előretörését mellyel a világot meghóditja. - A
mai sulyos viszonyok között alaposan gondolja meg, hogy mi
lyen gépbe fekteti pénzét. - Ne üljön fel hangzatos reklámok-

nak, hanem győződjön meg szernélyesen arról,
jobb JD.inö§égü varrógépet

a kiváló gyártmányu "Siriger" varrógépnél nem vehet. - A Sin
ger varrógép legnagyobb előnye a hosszu élettartam, és a töké
letes munka végzés és olcsó áron legkedvezőbb fizetési feltéte
lek mellett minden e szakmába vágó varrógépet 20 havi kamat
mentes részletre vásárolhat. - Ócska gépeket csekély ráfizetés
sel ujra becseréiünk. Varrónőket aki tőllünk vásárol gépet telje
sen ingyen tanitunk himezni. Készpénzfizetés esetén 15 száza
lékot visszafizetünk. - Forduljon részletes felvilágositásért bi
zalommal a kerületi képviseleíhez. Gyoma Jókai Mór utca

815. házszám alatt.

Ban

GYOMAI UJSÁG

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

I

TELEFÓNszÁM 21.
~'""

háza GyolDa.
Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesüiettel Békéscsabán.

I

GIRÓSZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

ank osztálya:
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel, I
bármely nagy összegig',
Betéteket legmagasabb kamatozás mellett elfogad.

Foglalkozik a bank-='üzlet összes ágaivall

Gab~na osztálya:
VESZ CA mindenkori LEGMAGASABB NAPI ARON MINDENFÉLE MEZŐGAZDA

SÁGI TERM ÉNYT. B E R A K T AR O Z AS R A vá.llal miadenféle mezőgazdasági

termény!, nála beraktározott termény! bármikor I e g m a g a s a b b n a p i á r o n
számolja el, - akár részletekben is, !iszire becserél i, természetben kiadja.
Szükég esetén előnyös feltételek mellett bármely összegü előlegkölcsöntfolyásit.

1927. szept. 4.

..

kamatmenfesen akarják a miiírágya szükségletüket beszerezni, kérjenek a községházánál igazolványt arra nézve, hogy ked
vezményes műtrágya beszerzésére jogosl.l.1tak és ezzel együtt jegyeztessék efó szükségletiiket \Vagner Márton fiai fakereske
dőknéI. A műtrágya szövött zsákokban lesz száHitva. A szálHtási és kezelési költségeket az átvételkor,. a műtrágya értéke

pedig a jövő évi termésből lesz kamatmentesen fizetve. Az átvétel mindenki tetszése szerint raktárunkban történik•

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~ Leqjobb

Üzletszerző Urat tá.jékoztató
a

• keres magas j II t a I é k mellett Vasuti és Hajózási
+, műszaki cikkek Menetrend Ujság
• ~zletfizetésre való kapható
+1, árusitásához Budapesti Rész- J:Thinden
• vénytársaság. - Irásbeli aján-
• . latok "AgiHs üzletszerző" V d§UiAllo:nAáson,

akiadóba. Dohánvtöz1Iidében..
P'i'Fi'it5!"1p,§ ee I elJ MOOiilfiiliJ<i6?'4'tllI

~~~~~~~~~~~~ =~~~.~.~~~~~~~~
~~~~~~~~~~i1t:%!í~

~
TT*glg.#**ntJIII;m4al~$Kag%I'#iJIJli

Az EGRI SZŐLLŐMIVELÉSI RT. ~
Egerben.

, 1925. évi saját termési.i (cea 2000 hl.) kitűnő zamatu borainak
kisebb tételekben val6 eladását is bevezette, kedvező fizetési
feltételek mellett. ~ Mielőtt szükségletét beszerezné, tegyen

pontos kiszolgálásunkr61 és boramk: mmőségéről, ~ mer, nem
az 01cs6, de a jó borrai leszi.in!< versenyképesek.

EGRI SZŐLLŐMIVELESI RT. EGER.
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•ÉS ISTVÁN

GYOMAI UJSÁG

ALADÁR
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.IVÁNYI
TERMÉNYKERESKEDÉSE GYOMA, ENDRŐD

T. C.
Köszönetet mondva az elmult években belénk helyezett bizalmáért, az uj termés elhelyezé

sénél és értékesitésénél ujból felhivjuk becses figyeImét cégünkre.
A T- C. kényelméí kivántuk szolgálni az által, hogya vasutállomás mellett egy uj magtárt épitet

tünk és odahelyeztük irodánkat is, valamint Endrőd községben egy fióktelepet létesitettünk.
Cégünk összeköttetései révén mindenkor a legmagasabb napi áron vesz mindenféle gabonát

és terményt, ugymint

BUZÁT, ÁRPÁT, TENGERIT, LUCERNAMA60T ÉS IVIINDENFÉLE
OLAJOSMA6VAKAT STB.

A/csépléshez zsákot bocsátunk becses rendelkezésére.
Beraktáro:zá.st elfogadunk teljesen dijmentesen, tetszés szerinti mennyiségben és elszámolásra

akár napi áron, akár felőrölve, vagy lisztre becserélve. Ezáltal mentesitjük a közönséget a több",
szöri fuvarozástól, a sulyveszteségtől, a rossz utakon való szállitástól és biztositjuk, hogy a be
raktározott terményt is mindig a legmagasabb napi áronszámoljuk el és fizetjük ki.

A. beraktározott buzát bármelyik malmunkban őrlésre rendelkezésére bocsájtjuk,
vagy a leggondosabban lisztre, korpára becseréljük.

Az évtizedek óta fennálló közismert tevékenységünk és eddigi kellemes összeköttetésilnk
teljes bizalmat nyujthat nagybecsü megbizaíásaira, mely bizalom megőrzését és megtartását ezután
is első kötelességünknek fogjuk tartani. - Gyoma, 1927. évi junius hó.

Kiváló tisztelettel

IVÁNYI ALADÁR ÉS ISTVAN
Gyoma, Endrőd.

;c
$l)
~
l"+-
$l),
"to
N
N
$l)

"
11

cr
(I)

=$l),-==
~

l"+-
(I)
"t

Ei
(I),

='<
(I),
l"+-

(1),
tn

(1),

~.

tn
N=:
~
tn
(I),

aq
li'
l"+-

~

Ei_.
Ei
(I)
aq
~
"t
N'
Ns::
~

••
Átveszünkberaktározásra bármilyen kis mennyiséget, hogy ezáltal fölösleges cipekedéstől kiméljük meg, a rossz utak idején.

az egész országra kiterjedő nagy
összeköttetésekkel

azonnal

Kizárólag komoly ajánIkozók
bővebb felvilágositást nyerhetnek
naponta Budapest, V., Sas utca 29.

II. 55 sz. alatt.

Egy POLITIKAI HETILAP
és egy LAPTUDÓSITÓ

NAPILAP,

ELADÓ vagy BÉRBEADÓ
17-20 g"y. 20'40
20-14 gy. 2-05
16-52 gy. 14-04
19-45 gy. 19-20

16_14 gy_ 13-06
16-50 gy. 14-13
20-15 gy. 2-15
20-51 gy. 3'18

netrend

DOMOKOS ALBERT é~n~':7s~~~~~~ GYOMA
Villanyszerelési és műszaki vállalat. Kerékpár kölcsönző. Raktárról
eladok, hol megtekinthetőkvételkényszer nélkül a legjobb gyártmányu
varrógépek és kerékpárok egy jól sikerült kötés folytán

4 pengős részletfizetések mellett.
Raktáron a világhirű "VÁMPYR" PORSZIVÓGÉP, melyet kivánatra házhoz viszek teljesen
dijtalanul bemutatok és a felvilágositások megadása után a teljes kipróbálásra háznál hagyok_
Elválialok villamos berendezések szerelését és javitását a nevezett gépek a porszívó gépek
javitását ís_ Kérem a nagyérdemü közönség szives párfogását továbbra is_ -

asuti

A "gy' bctüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

Bpestről indul
Oyomára érk_
Oyomaról indul
Bpestre érk_

1921. május hó 15-étől.
BUDAPEST-GYOMA

6'25 9'45 gy_ 13'35
11-12 12-42 gy_ 19_14
O-32 5'34 8-57 gy_
5· - 11-10 11-50 gy_
GYOMA - BÉKÉSCSABA

Bcsabáról indul 23-15 4-30 8-13 gy.
Oyomára érk_ 0-17 5-31 8-55 gy.
Gyomáról indul 11-22 6"46 12-43 gy_ 19-24
Bcsabára érk_ 12'18 7-59 15'21 gy. 20'24

~~~~~~~~~

Nyomatott él "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán;

-
Grand Hotel park nagyszálloda
VIII. Baros tér 10_ BUDAPEST. Telf:}_ 530-82,330-83_
Afőváros legnagyobb;-legkényelmesebb szállodáinak egyike
2~_0 szob_áv~1 a ~~Ieti?álya~dvar érk~zés~ oldal_ával sz~mb~n_ ~!
Kozponh gozfulcs, alIando meleg es hIdeg vIzszolgaltatas_ ~

USzobák 3 pengőtől feljebb_ - Kitünő konyha_ - Fajborok_ I
rt - Családi kávéház, e]sőrangu cigányzenével, nyári terasz... I

szal. Kiilöntermek. ~
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Az egész iparos közvéle...
mény zugolódásának főoka,

hogy az lüKSz önálló vállal,
kozásokba fogott az ipari hi
telre szánt pénzekkel. Üzeme

ket állitott, bőr-, butor" textil'
és épitkezési üzemeket, ame'"

lyeknek a vezetői ipari szak
értelem hijján máris kilencmil..

liós deficittel dolg~)Znak.

Az érdekelt iparosság- mél~

tán zudul fel, hogy az ő talpra
állitására szánt kisipari hitel
fedezetével még egy csomó
rosszul vezetett és deficittel
dolgozó nagy üzemet nevel az
lüKSz a kisiparosság nyakára,
amely üzemek segitenek az ő

pünzükön letörni akisipari

munka árát.
E miatt volt sulyos támadás

a székesfehérvári gyülé$en,
melynek utó hullámai ma is
foglalkoztatják a közvéleményt.
Reméljük azonban, hogy sike
rülni fog kiegyenliteni az ellen~

téteket s Hadik János nagyér""
tékü szolgálatát nem vesziti el
az iparosság-.

nincs vagyonuk, amelyek
tehát számbavehet6 áldo,
zatok a kulturáért hozni
nem tudnak, ez a polgári
iskolai épitési alap a leg
alkalmasabb segitő eszköz
lesz, amellyel a miniszter
a községeknek kulturális
támogatására siethet.

Én csak szorgalmazni
szeretném e soraimmal is,
a pénzügyminiszternél, hogy
a polg"ári iskolai alaphoz
az ál1amkasszából minél

,nagyobb összeggel járul,
jon. Meg vagyok győződve,

hogy jobb helyre, a kul
turkiadások között is, alig
lehetne pénzt fordit,mi.

Úyoma, 1927. szeptember 11

•

kisipar

d

za

A lap szellemi és anyagi részét illetéS
minden megkeresés

"H U N G A R I A" könyvnyomda
eimére kUldendéS.

A
a magyar közgazdasági polip

fika régi árvája. A jól szervez

kedett nag-yipari érdekeliségek
árnyékában szerényen görnye,.,.

dő Hamupipőke, pedig az
egészségesen fejlődő igazi
nemzeii demokrácia nagy tá,

bora, s az adóterheket viselő

polgárság egyik legszélesebb
rétege éppen a kisiparosság

soráhól kerül ki. Ennek a nem

zeti kisiparnak a vedelme és

talpraállitása országos érdek.

Köztudomásu, hogy a kisi ...
par pártolására, érdekeinek

védelmére és a kisipari hitelek
szétosztására és kezelésére

alakult lüKSz, amelynek az
élén olyan gazdasági kiváló""
ság vállalkozott a nemzeti kis,

ipar érdekeinek a védelmére,

mint Hadik János gróf, aki a
maga személyes nagy tekinté...
lyével biztosito1ta akisipari
hitel számára 12 milliő pengő

folyósitását.
Az iparosság azonban nyug

tálanul figyeli, hogy Hadik Já""
nos gróf hátamegetí és árnyé
kában mit müvel az lüKSz
az iparpártolásra és kisipari
hitelekre szánt milliárdokkal.

Annak azonban, hogy a
polgári iskolák valóban
fejlődhessenek, jóformán a
legels6 feltétele az, hogy
kellő anyagi er6 álljon a
rendelkezésre. A ku!tusz
miniszter, igen helyesen,
polgári iskolai épitési ala""
pot próbál létesiteni és ez
igen alkalmas intézmény=
nek mutatkozik arra, hogy
ne csak a módos, hanem
a szegényebb községek is
polgári iskolához jussanak.
A kuItura csak ott virágzik,
ahol érte áldozni tudnak.
Azoknak a szegény alföldi
községeknek, amelyeknek

Ara 16 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
- Megjelenik minden vasárnap reggel.

lemének a helyi viszonyok...
hoz kell idomulnia.

Gondot kell forditani
egyebek közt arra, hogy, a
testnevelés és az egészseg'
ügy kérdéseiben a növen
dékeI, kellő utmutatásban
és nevelésben részeslilje...
nek mert a testnevelés és, ,

az eg"észségUgy kérdései
régebben, vagy mondjuk
eddig, bizony, meg"lehető

sen el voltak hanyagolva.
A technikai fejlődés ki""

számithatatlan, az elektro...
mosság máról holnapra
fogja a világot alakitani,
a motor oly nag-y szere...
pet játszik, hogy korunkat
bátran nevezhetjük a mo
tor korszakának. Megálla...
hatjuk, hogy ma már a
béresnek is olyan minő...
sitéssel kell rendelkeznie,
amely ig"a~olja, hogy a
gazdaságban alkalmazott
technikai eszközök keze...
lését kellően érti. A vegy""
tani ismeretekre, amelyeket
eddig, a középiskolában
csak gyéren tanitottak,
vagy, mondjuk kizárólag a
szakiskolák számára tar""
tottái< fenn, ma a földmi ...
velésben a szőlő mivelés
nél az agrokémia alkalma""
zásánál, az állattenyész""
tésben, nagyobb szükség
van mint eddig, mert mind...
mind elengedhetetlen elő

feltétele annak, hogy va""
laki eredményesen gaz
dálkodhasszk. Ezeket is
be kell tehát ílleszteni a
polgári iskola tantárgyai ...
nak keretébe, egy vagy két
különórában, mert a pol=
páriiskolának alkalmaz-o

kodnia kell a helyi szük-
ségletekhez.

Előfizetési árak:
1 pengő 80 fillér
3 pengő 40 fillér
6 pengő. "

II. évfolyam 37. szám.

Negyedévre 
Fél évre
Egész evre

p O L I T 1K A h T A R S A D A l M 1- É S K Ö Z G A Z· D A S A G I H E T I L A P

A szegényember iskolája.
Ida: SZABÓ SÁNDOR

ny. főispán, országgyülési képviselő.

A polg"ári iskola a nép~

nek, a szeg"ény embernel<
az iskolája, meJy a perife~

rüHwn a kultura áldásait
és melegét terjeszti;. Hogy
e rendeltetésének minél
jobban meg" tudjon felelni,
arró!, előreláthatólag kel p

!ően gondoskodik a most
életbe léptetett, uj polg"ári

"iskolai törvény. A végre~

hajtá,s, természetszerüen, a
közoktatásügyi miniszter
hatáskörébe tartozik, dc
mivel a törvénybe foglalt
reformok a község"ek kö1t=
ségvetéseit is érintik, a
kultuszminiszternek a pénz~

ügyi és a belügyi minisz""
terre l is meg kell itt egyez""
nie, ami azonban bizonyá,
ra ig"en könnyen megtör""
tén ilz.

Kiválóal1 fontos, hogy a
polgári iskolák felállitása,
megfelelő taner6kkel való
ellátása keretében, tanult,
egyetemet végzett emberek
kerüljenek a falvakba, merj
ezek iti" nagy kulturmisszióra
hivatollak a különféle nép""
rétegekkel való érintkezés
kapcsán. Az a tanár, aki
állandóan a faluban él, a
Ruermekeken keresztÚl ac)

szülők szivéhez is hozzá
tud majd férkőzni, a gyerp

mekek tankönyveit a szü
lők is olvasgaJják, érdek...
lődnek gyermekeik tanul
mflllyai iránt: tehát a fel""
n6ttek, az iskolán kivüliek
szempontjából is igen je""
lentős dolog az, hogy ezek
a polg"ári iskolák ott le""
gyenek a falvakban és mi~

nél képzettebb emberek
vezetése a.latt álljanak.

A polgári iskolák szel,

'----------------------~-"
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ilii ilii

On yilkos gyomai
iparosmester ilii

ellen 6:1, 7:5-re, Neubrand Miklós,
Himler László győz Herdy Béla, Vincze
Lajos ellen 6:0, 6:2-re, Dr. Nagy Pál,
Janyk László győz Neubrand Miklós,
Himler László ellen 6:0, (3:6), 7:5-re.

Vegyes páros: Kovács Imre, Harsányi
Margit győz Dr. Nagy Pál, Nagy Sárika
ellen 6:3, (4:6), 7:5-re, janyk László,
Debreczeni Bibi győz Weil Sándor,
Hartenstein Ilonka ellen 5:7, (6:3), 6:2
re, Berkovics Miklós, Klein Sándorné
győz Kovács Imre, Harsányi Margit ellen
6:8, (2:6), tO:8-ra, Berkovics Miklós,
Klein Sándorné győz janyk László, Deb
reczeni Bibi 4:6, (6:3). 7:5-re, janyk
László, Debreczeni Bibi győz Kovács
Imre, Harsányi Margit ellen 3:6, (6:2),
6:2-re.

Végeredmény:

A férfi-egyesben: l. janyk László.
2. Dr. Nagy Pál. 3. Neubrand Miklós.
4. Gllich László.

A férfi páros-versenyben: L Dr. Nagy
Pál-janykLászló. 2. Neubrand Miklós
Himler László. 3. Herdy Béla-Vincze
Lajos.

A vegyes-páros versenyben: L Klein
Sándomé-Berkovics Miklós pár. 2,
Debreczeni Bibi-janyk László pár. 3.
Harsányi Margit-Kovács Imre pár.

A verseny egész tartama alatt a ver
senyben részvett játékosok fegyelmezett
ségről, ambicíóró: és győzni akarásról
tettek tanubizonyságot s mondhatni,
hogy az egész verseny a megértés je
gyében folyt le s szép sport élvezetet
nyujtott. .

Az I-ső számu tennisztársaság tagjai
nagyobb rutinnal, a Ii-ik tennisztársa
ság tagjai pedig nagyobb lelkesedéssel
játszottak s bár csak rövid müködési
multtal rendelkeznek, gyakran régi já
tékosoknak igen nehéz helyzetet terem
tettek. Helyezőjátékuk kifogástalan volt,
azonban az erős labdákkal nem igen
boldogultak. Ha az utóbbiakat is pari
rozni és fogadni tudják, egy a jövőben

ren,dezendő versenynek győzelmi aspi
ránsai lehetnek.

Minden egyes játékos tudásának leg
javát nyujtotta s itt kiemelendó Har
sányi Margit urleány precíz, fürge he
lyező játéka, ki rövidesen Gyoma község
egyik legjobb hölgytenniszezője lesz.
Kitünően játszott Klein Sándorné és
Debreczeni Bibi urhö!gyek. kik rutini
,rozott játékukkal megérdemelt győzel

met arattak. A férfijátékosok közül Dr.
N"agy Pál, Neubrand Miklós mint régi
játékosok, janyk László, Berkovics
László és Kovács Imre urak kitűnően

szerepeltek. Herdy Béla ur jó játékos
addig, mig bizonyos idegesség nem vesz
rajta erőt. Vincze Lajos urból kellő

gyakorlat mellett jó játékos lesz.

A verseny tartama alatt a birói tisz
tet Neubrand Miklós m. kir. százados
és janyk Béla m. kir. főhadnagy urak
töltötték be, kik korrektségükkel és
hozzáértésükkel tisztségüket pontosan
é~ megelégedésre látták el.

A verseny rendezését az I-ső számu
tennisztársaság elnöke Nyisztor Péterné
urnő, Hartenstein Ilonka gondnok és
Iványi Margitka pénztárnok urhölgyek
látták el, kiknek fáradozása hálás kö
szönetet érdemel.

Említésre méltó janyk Miklós és Him
lel' László urak előzékeny, figyelmes
magatartása és szolgálatkészége, melye
kért külön köszönet illeti meg őket.

A jól kiérdemelt dijakat Nyisztor Pé
terné urnő meleg szavak kiséretében
f. hó 7-én délután 5 órakor adta át a
győzteseknek.

Folyó hó tO-én este 8 órai kezdettel
az Erzsébet-ligeti paviIlonban az l-ső
számu tennisztársaság társasvacsorát
rendez, mely remélhetőleg kellemes
emlékeket hagy maga után.

NYISZTOR PÉTER

Az öngyilkosság hire fuJÓg

tüzként terjedt el és általános
megdöbbenést keltett mindeng
felé, mert Diószegi Gyulát, a
kiváló iparost és szimpatikus
modoru embert mindenki sze
rette és lisztelte s a gyomai
ipartestületnek is számott('vő

tagja volt.
Tettének oka felől sok meng

de-monda kering, leg'valószi

nűbb azonban, hogy anyagi

zavarok készteMk arra, hogy

éHe delén önkezével vessen

vég'et életének.

Temetése héifőn délután óri~

ási részvét mellejj ment vég'be

reformálus szertartás szerint,

amelyet Palotás István lelkész
vég'ezelt, mélyen szántó. szi
vekbe markoló szavakban bu
csuztötva az ig'azán jobb sorsra
érclemes halot/at.

Vegyes-páros: Debreczeni Bibi, j enyk
Lászió,-~;é:";;cth Gizi, Herdy Béla, Har
sányi j<lnka, Uhiin István-Klein Sán
dorné, Berkovics Miklós, Hartenstein
Ilonka, Weil Sándor-Fekete Ilus, Ko
csis Gyula, Nagy Sárika, Dr. Nagy Pál
Horváth Panka, Vincze Lajos, Berkovics
Erzsike, Neubrand Miklós-Harsányi
Margit, Kovács Imre.

A versenymérkőzések f. hó 3-án kez
dődtek és 7-én nyertek befejezést.

Eredmények.
Férfi egyes versenyben: Vincze Lajos

győz Himler László ellen 7:5, 6:1-re,
Dr. Nagy Pál győz Kocsis Gyula ellen
6:0,6:3-re, Neubrand Miklós győz Herdy
Béla ellen 6:1, (3:6), 6:1-re, Kovács
Imre győz Weil Sándor ellen 6:3, (4:6),
610-ra, Berkovics László győz Krucsó
Mihály ellen 7:4, 6:4-1:e, Glüch László
győz Uhrin István ellen 6:4, 6:1-re.

Férfi páros versenyben: Dr. Nagy Pál,
]anyk László győz Uhrin István, Kocsis
Gyula ellen 8:6, 6:3-ra, Neubrand Mik
lós, Himler László győz Kovács Imre,
Krucsó Mihály ellen 2:6, (7:5), 6:4-re
Herdy Béla, Vincze Lajos győz Weil
Sándor, Berkovics Miklós ellen 6:3, (2:6),
8:6-ra.

Vegyes páros versenyben: janyk Lász
ló, Debreczeni Biki győz Herdy Béla,
Németh Gizi ellen 6:0, 6:1-re, Berkovics
Miklós, Klein Sándorné győz Uhrin Ist
ván, Harsányi janka ellen 8:6, 6:2-re,
Kovács Imre, Harsányi Margit győz

Neubrand Miklós, Berkovics Erzsike
ellen 6:0, 6:3-ra, Dr. Nagy Pál, Nagy
Sárika győz Vincze Lajos, Horváth Panka
ellen 6:4, 6:1-re, Kocsis Gyula, Fekete
Ilus pár a mérkőzést feladta s igy a
Weil Sándor, Hartenstein Ilonka pár a
döntőbe került.

Döntőmérkőzések :
Férfi-egyes: janyk László győz Ber

kovics Miklós eDen 6:3, 6:4-re, Neu
brand Miklós győz Kovács Imre ellen
6:4, 6:4-re, Dr. Nagy Pál győz Vincze
Lajos eHen 6:3, 6:0-re, janyk László
győz Glüch László ellen 6:0, 6:2-re, Dr.
Nagy Pál győz Neubrand Miklós ellen
6:1,6:3-ra, Neubrand Miklós győz Giüch
László ellen 6:3, 6:1-re, Janyk László
győz Dr. Nagy Pál ellen 6:4, 6:3-ra.

A férfi páros: Dr. Nagy, Pál janyk
László győz Herdy Béla, Vincze Lajos

Az I-sö számu tennisztársaság a ten
niszsport hathatósabb ápolása érdeké
ben versenyt rendezett, melyre a II-ik
tennisztársaság tagjait is meghivta. A
meghivás megértésre talált s a nemes
sport kultiválására illetve a versenyre
szép számu benevezés történt. A férii
egyes versenyre beneveztek a II-ik
tennisztársaság tagjai közül: Uhrin Ist
ván községi mérnök, Kovács Imre okI.
gazdász, Kocsis Gyula társulati iroda
tiszt, Krucsó Mihály tanitó, Herdy Béla
műegyetemi hallgató és Vincze Lajos
középiskolai tanuló, az I-ső tennisztár
saságból és vendégei közül pedig Neu
brand Miklós m. kir. százados, Dr. Nagy
Pál orvos, Weil Sándor gyáros, Berko
vics Miklós orvostanhallgató, janyk
László Ludovika-akadémikus,· Himler
László és Glüh László középiskolai
tanulók.

A férfi párosversenyben : Dr. Nagy
Pál, Sanyk László, Neubrand Miklós,
Weil Sándor, Berkovics Miklós Himler
László, Uhrin István, Kocsis Gyula, Ko
vács Imre, Krucsó Mihály, Herdy Béla
és Vincze Lajos urak.

Avegyes-páros versenyre: Klein Sán
dorné, Debreceni Bibi, Nagy Sárika,
Hartenstein Ilonka, Berkovics Erzsike,
Harsányi janka, Harsányi Margit, Né
meth Gizi, Horváth Panka és Fekete
Ilus urhölgyek, Neubrand Miklós, Dr.
Nagy Pál, janyk László, Weil Sándor,
Berkovics Miklós, Uhrin István, Kovács
Imre, Kocsis Gyula, Herdy Béla és
Vincze Lajos urak.

A megejtett sorsolás kapcsán az
egyes mérközések a következő felálIitást
eredményezték : Himler László kontra
Vincze Lajos, Dr. Nagy Pál kontra Ko
csis Gyula, Herdy Béla kontra Neubrand
Miklós, Weil Sándor kontra Kovács
Imre, Krucsó Mihály kontra Berkovics
Miklós, Uhrin István kontra Glüch
László. janyk László ellenfél nélkül a
középdöntőbe jutott.

Férfi-páros: Dr. Nagy Pál, janyk
László-Uhrin István, Kocsis Gyula,Neu
brand Miklós, Himler László- Kovács
Imre, Krucsó Mihály, Weil Sándor, Ber
kovicsMiklós--Herdy Béla, Vincze Lajos.

Teniszverseny.

Egy jobb sorsra érdemes,
derék gyomai polgár: Diószegi
Gyula cipészmeslel' mult va#
sámap reggel hatórakor fel g

akasztotta magát és hozzátar#
tozói már cSélk kihült tetemére
akacl tak rá.

Diószegi Gyula, aki két ke g

zem unkájával szerezte házát
és vagyonát, mint kiváló cig

pész volt ismeretes. Mühelyét,
mely egyike voIt a legkere g

settebbeknek, körülbelül egy
év előtt átadta fiának, ő mag'a
felköltözött Pestre, férjnél levő

leányához.
Mult szombaton váratlanul

hazaérkezelt és családja rög~

tön észrevelte rajta a busko:
morság- jeleit, miért is áilan
dóan figyelemmel kisérték
minden lépését, ám hiába, vag
sámap reggel kijátszva csa~

láclja éberség-ét, végrehajtotta
végzetes tetté t.

Hová lett a
lnagyar nóta. ?

R.

Az e~berek c ., •

Klilönösek az emberek!
Amaz sir, mig emez nevet.
S ki tudja: egyik nem-e azt siratja,
Ami a másikat megkacagtatja ?
Különösek az emberek! . ..

Fájó keserűség'g-el nyilait
bele lelkembe ez a szomoru
kérc!(?s cgyik aralási séJám aI
kJ!mávctl, éllllikor (lZ aratóleg
Rén'y és a marokszedő magyar
lánv ajkáról. halloHam a Stux
lIr maga rossz _. Eg-y fekete
nő cl babám ... Éjjel az omni
busz tetején kezdelü orienmi
sÜv()!/Inén yeket.

Ezek a szemérmctlemü! mag
i~'yarlaliln kuplék és dalok ma
már élllnyira megfedőz/ék nég
pUnk izlC'sél, hog'y joggal teszem
fcl a kérdésI : mi lesz a sorsa
a régi, jó magyar nóláknak?
l-Jemcsak a nyelvében él a
llC'rnzet, hanem a nójájában is.
Hová le/lck a régi jó magyar
!lótál< : t<:'asúls csillag fenn az
égen _.. Ne menj rószám a
Jadóra .. , Páros csillag- az ég
alj'Jn ... slh" él magyar népg
dalköltészel örőkértékü g-yöng

gyci, amelyek hal g'yujlanak,
hol rikatnak, néha sirva vigasz
lalnak. EhelyeJl az erotikától
dagadó, izléstelen zenei abszur
dumok l)llrjánoznak még' az
iskolás g'yerekek között is.

Szomoru jelenség ez, amely
fejeit llem lehet minden szó
nélkül clsiklani. A nóla, a zene
él legkifejezőbb szűvészel,

omcly egy nép, eg'y nemze1
leg-jellenzőI)b faji sajálságéiil
tükrözi s egyben a legerőseb

ben cgységesí1i a nemzeti ön
tuda!o1. Iiisz a ma~ryar nóta
összeforrt CI magyar lélekkel.
Iv10s1 SZélkadnánk el tőle? A
világ cg'yetlen nációja sem
Juc\ja az igazi ideális érzelem
viltlgot olyan tisztán és szépen
Ilwi,rénckeini, mint a magyar.
A gondolDtban és érzejemben
páraJJanul gazdag inagyal' nép
dalkl)jlészet remekeinek csak
cg'y példáját kellemlitenem:
Juhász l.cg'ény, szegény juhász
Jeg'ény ... A magyar nemzel
so!lusem szorulI idegen, gaz~

c!agabb muzsikára és nótára,
mert lcg'g'azclag-abb volt; csak
most van szükségünk arra?

Az a nemzet, amely zenei
értékeit ily kevésre becsüli:
félős, hogy eg'yéb faji sajátsá..
g-aU sem tudja majd megőrizni.

Megérdemel ez él szomoru
kérdés minden magyar részé g

ről egy-egy gondolatot, mert
Istenem hová jutunk, ha most
scm tudjuk nemzeli jeliemvo,
násainkat megőrizni es értég

keinket megbecsülni.



Benes és

It ' n

gyáva népnek

ezen

*

öröstarcsa
Telefon 3.

Egy napon, amint Krampner
bácsi a napi késelések útáll ha
zatért, nagy izgalmat és rémüle
tet talált odahaza.

Hamarosan megtudta, hogy mi
történt. Kis unokája véletIeniil
lenyelt egy egy filléres pénzdara
bot.

- Na! mondja szemrehányó
lag Krampner bácsi - hát ér
demes ezért olyan nagy komédiát
csinálni?! Hiszen mi sem köny
nyebb, mint ezen segíteni,

Krampner bácsi
mint orvos.

Azt mondják, aki nem tud ara
búsúl, ne beszéljen arabúsúl ...

Hát aki nem tud magyarul,
mért beszél magyarul?

Tüske Béni.

Azt mondják, hogya ló szo
kott rugni.

Tévedés. A futballisták sokkal
többet és nagyobbat rugnak.

*

Azt mondják:
nincs hazája ...

Hogy nevethet
Bratianu?

*..',

ne rendezzenek ünnepet ott, mert
az megsértené a franciá!cat. Az
ünnepség elmaradt, most más
terminust tiiznek ki, mert nekünk
szerencsétlen legylJzötfeknek csak
akkor és ott lehet ünnepelni és
örülni, ahol azt megengedik. Ugy
hirlik rövidesen Londonban fogják
átadni. A magyarok melegszivü
barátja meg llem ercsiteh' hitek
szerint ujabban a menekültek ré
szére 100 ezer pengőt küldött.
Hisszük, valóra fog válni sokszor
emlegetett jelmondata: Az igazság
győzni fog csak türelmet kérek!

A sánta kutyánál hamarabb
utól lehet érni a hazug embert; 
mondja a régi jó magyar példa
szó, eklatáns példája igazolódott
be ennek a napokban. A budapesti
rendőrség ujabb kommunista szer
vezkedés embereit figyelt meg és
csinált róluk fényképfelvételt, ami
kor a nyomozó közegek előtt fel-
tünt egy fénykép, amí nagyon ha-

I sonlitott a kolumbus utcai zsarló
fényképhez. Előállitották azután s
mikor őszintén megkérdezték tőle

~t··~ ~... meglepő egyszerüséggel vallotta be,
,-,,~~ O ri... hogy ő követte el a zsm olást. Még

!lern egész bizonyos őrült-e vagy
ban vannak és ugylátszik, ki- lángész az illelő, de az tény, hogy
heverik cl bajt. komolyan állitja, hogy tettét tudo-

Al1nál .. yáratl~nab~ul ~rkezctt mányos kutatás céljából követte el
~,m~~{"d.?Dben.jo Im,. 110g"y,.a I mert az illető idegorvos. Megakarta
t~~y)\Ila) tl~ mUI,~ }zon;~.aton, lZ:: figy~lnI~ hogy m.i~yen lesz az ő és
szenvLclí::ll, L:Jcl pedIg ele az aldozata lelkzallapota. A nem
halál közt lebeg. ', ..

, l 'I . ,. 'l t " 'f]" lsmererfen nevu orvos azonban nem
~\"Í.í? vlnllo, c e eros ! u " '.1 ,1 .. ."' ,

el"Ős szervezeJe Jénylcg" meg: . Ja~,t to, s~a.ba.lyszel.llen, mert magat
birlzózoU a 11112rgezésse!, ámde elor;. vala. be]elentessel kellett ~alna

I "'· /'""1 j.- 0j'o-fes"'"lt';"eJ' fedhl anllt nem tett meg. [úhall-
a lOS] ~UZL e,\é!11 \é • L'""" ". •

íifu8zt idéztek C!Ő s mi):)" il gatasa meg folYik, mert azt lS be-
fejlellebb és erősebb Gyula él szélik róla, hogy ő irta a "l2-ik
kél !e!lleílen halá! áldozatja IcH, óra" cimü legitimista kiáltványt s
Laci su!yos beleg"Cn nyomja ugyanakkor a kommunisták között
még cl beleg ágyat. fogták el. A zaklatott kor és lelki-

Eg"ész Gyoma közönség"e, állapot egy tömör kifejezője ez a
kivétci nélkül, igaz, őszinte d(vlomás ember, akinek viselkedése
részvéttel viseltetik a szeren: az egész főváros érdeklődését éb
csétlen szülők iránt. Az iJpa, rentartja.
Csapó Uyula egyike él leg:
képzettebb iparosokniJk, so:

}'I" t d·'kkáig volt c!nöke a gyomai ipar: I~Z mon Ja .
teslületnek, ahol ma is hang....
ael() szcrc?pet játszik. Legutóbb
cg'V sajilf Jalálmányu vetőg"ép

pel keHett feitünést él Jegma
g"asabban álló szakkörökben is.

ndrőd
Telefon 14.

J!7

erge es
gyoinai éJ

Rothermere neve mint valami
magyar szabadsághős neve véső

döt bele minden magyar ember
szivébe. Amit tett a magyarság I
érdekében tollal, ujságcikkekkel,
az igazság fegyverével, olyan nagy
jelentőségii, hogy azt csak ered
ményében fogjuk felfogni egésze/l.
A magyar nemzet hálás is vele
szemben. Hálájának ezer-féle ki
fejezést adott már. Diszes kulacs,
magyar kancsó, tokaji bor mind
ott diszlenek már a magyarak nagy
barátjának asztalán. A lege15ysze
rübb de legimponálóbb ajándék
nak, a nyolc kötetben összegyűj

tött hálairatnak átadására most ke
rült volna a sor. Párisban akar
ták átadni neki, ahol meg jelent
az interparlamentáris konferecián.
Nagy Emil volt igaZSágÜgyminiSz-,
ter lett volna a magyar nemzet
hálaszimbólllmdnak átadója, de I
az utolsó percben felkérték, hogy

Szemle,

Sulyos csapás érre Csapó
Gyula g"yomai g"épészt az 12\;

l1luH hétcll. J".. család büszkcp

ség"e, ifjabb Csapó Gyula hUS-1
m'zrgezés kö\'-.'ikcztébcn eltEdi
budapestcn, hol mint gépész
segéLl 111 üköd ölt.

CSdPÓ GYUlÓliCIk kél fia Ja:
nulla él gépész-mestcrsé~}et

Duc\apesten: (Jyula és Uíszló
Még" cs,,:plés idején riaszlotl?l l
me~r a g"yermckeiket rajong"ás p

,

sal szerelő szülőke! a hir,
bog"y mindkét fiu suJyosan be:
teg".

Az aggódó apa azonnal fel",
ulazot! és itt tudta meg", hogy
a kél fiu. aki egy kisebbrendü
kifőzésben kosztolt, husmér:
g"ezést kapotL tieteken át fe
küdt sulyos beleg"cn, élet-halál
közt a sok szép reményre
jog"Oé~'iJoft ket fiu, mig kéi hét:
IcI ezeÍöii a fiajl mei,dá!og"uJó
apa azzal az örvende/cs hir:
rel jött haza, hog"y a fiuk job~

fa és épitési anyag telep~~~ cementárugyárai, gépraktárai

yoma
Te!efon 23.

Az iparosság
nyugdijának
rendezése.

s z é k r te k e it! é § n lé l,
emésztési zavaroknál, gyomor
égésnél, vértódulásoknál, fejfá
jásnál, áimatlanságni!il, áItalá~

nos rosszullétnél igyunk reggel
éhgyomorra 1 pohár termesze
tes "ferenc József" keserüvi"
zet. A belorvosi klinikákon
szerzett tapasztalatok szerint a
Ferenc József viz az ideá
lis hashajtó minden jellemző

tulajdonság"ait egyesili magá",
ban. Kapható gyógyszertára!zp
ban. drogériákban és füszerüz
leíekben.

Nasici tanningyár és gőzfürész rt. szlavóniai, erdélyi és felsőmagyarországikeményfa termelésének egyedüli ierakata.
Szál1it bármily mennyiségben bármelyik vasutáHomásra legolcsóbb árban mindenuemii bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknak gőzölt bilkkfát és tölgy parlrertát, kedvező fizetési feltételek meUei1.

Műtrágya kamatmentesen12hónap után való fizeTésre előjegyezheíő.

1927. szept. 11.

Az elmult héten az Ipartes"
Iületek Országos Szövetségé:
nek külclötJsége kereste fel
Vass József helyettes lc)inisz"
terelnököt, hog"y kérje a kor..
mány sürg"ős intézkedéseit az
ípartestiile1ck Országos Szö:
vetségének ujj6aJahitása cél:
jából és szová1eg"ye azokal a
panaszokat, a melyek él leg:
utóbbi kongresszuson elhung":

"zo!tak.
Vass József belyeltes l\liI1iSZ~

. tere\nök ug"y él pénzügymi,
niszter. mint a távollévő mip
niszterelnök nevében kijelenJi,
hogyamoRvar kormány nagy
szeretettel lálja a kisiparos p

ság"nak saját helyzete javitásáp

ra irányuló törekvéseit is. Ebp

ben él tekintetben szivesen áll
rendelkezésükre.

Azuián a nyugdijkérdésben
a m~njsztcr a követkczőlziie-!
Icn/est leile:

- Amint az aggkori biz/o:
sitásra vOl1alkozó törvényja:
vasfat előkészítő munkálatai
befejeződnek, a lllin! együl!
lesz az erre vonatkozó sta
tisztikai és számilási anyag,
hozzáfogok az iparosság' nyug"
dijk.?rdésének rendeLéséhez is.
Az elv az lesz, hog"y ez a
llyu~"diibiztositás kötelező lep
gycn, különben az egész terv
megvalósilhataJlan. Két bónap
ulalt - rcmélem - az agg:
kori biztosításra vonatkozó
szfllnitások készen lesznek és
ezután hozzáfoghatok ennek a
fontos kérdésnek a megoidá
sához is.
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Szüreti mulatságok. Holnap,
vasárnap két sziircJi mulatsá
g'on fog csaponganl a jókedv.
Egyiket a gyomai iparos és
kereskedő ifjak önképzőköre

rendezi a ligeti paviJlonban, a
másodikat az udvarnoki csár~

dában rende:;;i egy endrődi vi~

dám társaság. Mindkét mulat
ság ig'en sikerültnek igérkezik.

Vásártéri karambol. Pintér
AndrÉls cg'yike a legkedélye;
sebb, lré!és kedvü cndrődipo]g

gjrokndk. Ugy lehelne mon=
dani, hogy ő az endrődiek

KriJl1lpncr báesija, csakhog'y

fiatalabb kiadásban. Ámde min
elen Jréfássága melleJt is szi~

g'onI lJive az igazmonclásnak
s minthogy az a hir terjedt el
róla, hog'y a legutóbbi gyomai
'!,:ísáron lovaival nekihajtolt egy

cl/korkás sátornak, annak köz
iésére kért fel ben ünket, hog'y
a dolog éppen megforditva
történi. Ö voll a kárszenveclő,
ám nem csinált a;;~ ügybőlnag'Y

hühót, hanem szép békesség'c;
sen intézte cl ClZ ügyet.

Összemart gyermek. Szilágyi
Albert gyomai g'azdálkocló négy
éves Zsigmond nevU kisfiát
saiát kuJyájuk most szerdán
összemarja. A gyermek az ar
cán és kczén szenvedett sulyos
sérüléseket. A gyermeket a
Pasteur intézetbe súdIiiotlák.
az ebet pedig vizsgálat alá
veJ/ék.

Felmentő itélet. Cziráki Nagy
Kilimán gyomai lakost a csa g

ládja fajtalai1sággal vádolla
meg. A törvényszék rehabílitá!ta
él meghurcolt embert, amennyi=
ben él vád éllóJ felmenJe1jc.

Levellték lőversenye. E hó
17. és 18;éÍl1 zajlik Ic a békés
meg-yci leven/ék nagy lőver;

senye, amelyrc u gyomai okJa=
tók közül benevezlek : Berényi
Márloll, [{aráísonyi Elemér és
viléz Terenyci György, a le~

ven/ék részéről : Rákóczi János,
fábián Br.:!a, lIyés András, Ta
bak Tibor, )eney Bálint és
Debrcezeni Tibor. A verseny
eredménye elé nagy érdeklő~

c1éssel tekint egész Gyoma
közönség'e.

Beiratások a polgári isko
lába. Az állami polgári iskola
igazgatósága ér!esiJi a szülőket,

hogya pótbeiratások szeptem
12·én és 12);án délelőtt 8~ 12
óráig' lesznek, amelyre a tanuló
atyja, anyja vagy gyámja kisé
relében tartozik megjelenni.
Javitóvizsgálatok szept. 12);án
elélután 2 órakor lesznek. Az
iskolai év ünnepélyes megnyi
tása szept. 14~én reg'g'el egyp
neg-yed 8 órakor Istenitisztelet
tel veszi kezdetét. Utána ren
des tanitás.

előtt kijcJenteJk, hog'y éle1ben
maraclásához nincs rcmény. Az
irtózatos láz nem csilapoclott,
sőt egyre erősbödve,az ag'yra
huzódot! és mult szombaton
meg'ölte a szerencsétlen fialal;
embert, aki eg'yellen g'yermeke
voll megtört szivíi szüleinek.

Ez alkalommal nem tarljuk
időszeri.itlennekhivatkozni arra,
hog'y a g'yümölcsérés kezdetén
eg'y nag'yobb cikkben fog'lal;
kozíunk a g'yíimölcsevéssel és
hang'suJyozoHan emeltük ki a
tllízásba vitte g-yümöiescvés
káros hatását.

I s t e n t i § z t e ! e t e k, A ref
templomban szeptember ll-én
d.e. fél g órakor prédikál Palotás
István reL lelkész. Az ágostai
cva II g'ei i!\.lIS tem plom ban vasár
nap ciéleiőlr 9 órakor német
nyelvü Istentiszielejei tart Feiler
Ernt, kikL's/" A róm. kath. 112m;
plomböl1 rcr{gel 9 órakor Isten=
liszteleJ evangélium mag'yará
zatJal, tartja Csernay Géza
plebános. d. u. 2) órakor lytánia.

Előléptetés. Földesi István
g'yomai áll. polgári iskolai J1.
igazg-atót a vall. és közokJcdás
üg-yi miniszter ur cl VI!. fizcíési
oszlály 1. fokozatába léptette
elő.

Kinevezés. [irebloy Lajos áll.
polgári iskolai tanárl él vedl. és
közoktatásügyi 11111113zer ur
Zirczre a7. lljonl1cl1 .szervezetl
áll. polgári iskol<.'lhoz igaz
g'atóvá nevez1c ki.

Halálozás. (Jyomu község=
nek egyik általános Osz/eleinek
örvendett, kedves polg'ára köl
tözött el e hét elején egy szebb
hazába. Fekete István nyugal;
mazott máv. felügyelő, cl gyo~

mai társaclalom eg'yik szil1lpa~

tikus tagja, hosszu fájdalmas
bcjegsC:~:;" ut6n jobblé/re szen;
derül/. Temeíése kedden délben
ment vég'be az C'gész község
nagy részvé!e mellett.
Tűzoltói szemle. Most esü~

lör/ökön Gyomára érkezelJ
Démusz Gyula vármcg'yei tüz=
rendészeti felíigyelő, hogy
szemlét lartson az itteni tUz;
oltóság' feletl. Büszkén regisz;
tráljuk, hogya szemle felette
jól sikeriilt és a felügyelő leg
magasabb elismerését fejezte ki
a látottak fell ett. Innen Enclrőch"e

ment át a felügyelő, ahol szin
tén dies~retes rendben talált
mindent.

I s
ttja 15

m,'j

YU5'11

al

*

**

*

•rigmus.

*

*

Heti

Borzai inas
aUÍótülkölés.

- Ivlegkorrigiill népdalok. -

Egy megg'ondolatlan, elhir:.
telenkeclett tréfa korai halálát
okozia Vass Imre 17 éves
gyomai ifjllnak.

Vass Imre az 1::llI'mann~féle

szóclagyár kocsisa voll. Még
a legu1óbbi endrődi vásár után
töriént, hog'Y . eg'y barátjával
fog-adást kötött, hogy eg'y ül;
tömben Illeg'eszik négy kiló
szilvát és eg'y hatalmas görög

dinnyét. Meg- is tette, de már
másnap nag'yfoku, emésztő

lázbanágynak feküdt.
Dr. sarkadi Nagy Pál orvos

kezelte él betegct s pár nap

Nem tudom én, mi a bajom,
Ugy fáj az én baloldalom .
Baloldalon van a szivem,
Am én bevallom szép Iziven .-
Nem ez a rész fáj oly nagyon,
Bukszám hordom baloldalon! ...

~,...~~~-=.;;:~~....=
". . -------"._---------~----

- Egy férj gyötrelmei. -

Pacal ur egy barátjával sétál
az utcán. És ahányszor autó
tülkölést hall, összerezzen és ré
mülten mered a hang irányába.

- Mi az? - kérdezi részvét
tel a barát - talán ideges vagy?

- Dehogy vagyok, dehogy
va1;yok - feleli fogvacogva Pa
cal ur.

- Hát akkor mi okból resz
ketsz minden autó-tillkölésre?

- Hát tudod - mondja még
mindig remegve Pacal ur - a
napokban elszöktették a felesége
met autón és Iza aufó-tiilkölést
hallok, mindig attól félek, hogy
- visszahozzák! . ..

Hogyha nékem száz forintom volna,
A kilincsem nem madzagból volna.
De mivel hogy nincsen
Nincs is nékem ldlincsem
De minek is az nékem? ..

Akkor szép a kis lány
.. Mikor kacsingat.

Mikor a legénynek
Nagy hozományt ad!
Eszem a lelkedet,
Szeres nagyon engemet
S irasd lám
Az ezerholdas telkedet ! .. o

"Gulya, ménes ott deJelgel" ...

Kondorosi csárda
mellett .. ,

Ezzel kézenfogta a kis unokát. l

- Gyere fiacskám - mondta
szeliden - elmegyünk az adólú
vataIba. Olt az utolsó fillért is
kiveszik az emberből. ..

Zászl ószentelés.
- Leveníék ünnepélye.-

Nagyszabásu, szép ünnepély
nek lesz szinhelye e hó 25~én

Gyoma község. A gyomai le;
ven/c eg'ycsület rendezi ekkor

zász!ósze:ltelési Un~~p,~!Yét I
nagyszabasu keretek kozotl.

Az ünnepély fővédnöke [{ra
toehwil Károly altábornagy,
védnöke vitéz l\éÍrolyfalvy re~

rene tanácsnok, vármC'gyei test
nevelési feliigyelő lesz, akik
személyesen is megjelennek.

.2\. zászlót két gyomai nagy;
birtokos ajándékozta az egye
sületnek.

Kilátásba helyezték személyes
részvételüket pápai vitéz Má~

Iyás Sándor vezértanácsnok és
}(agerer József vezértanácsnok,
kerületünk tQstneve!ési főfel~

ügyelője is.
Az ünnepély részletes prog

rammját legközelebbi számunk·
ban közölni fogjuk.

A Szarvasi Közlöny egy rö;
vid hire adja tudtu!, hogy
szepjem ber hó 1O~én 100 éves
fennállását tölli be a hires, ne
vezetes kondorosi csárda.

A száz éves évfordulón
mint a Sz. K. irja - nagy
társas vacsora keretébenfogja
a lakosság a rég'mult időket,

a betyárvílág' romantikáját me
séígetni egymásnak vig bo
rozg-atás közben.

Öreg emberek, akik még'
öreg'ebb emberektől hallották
a betyárJörJéneteket, fclemlitik
a multat. Visszatérve a jelenbe
az eredmény, - hogy most
nem gulya ménes delelg'et,
hanem autó szelelget - a
kondorosi csárcia melietJ.

A szeptember 11 ;iki, hol
napi ünnepi vacsorán minden
ki a régi csárda italmérő he;
lyiségében kecskelábu asztal

. mellett hosszunyaku üvegből,

három szál cigány zenéje mel
lett, száz szál g-yerJya világi;
1ásánál ihatik a betyárokkal.
Az érdeklődés igen élénk. A
vacsora igen bőségesnek igér~

kezik, lesz birkapaprikás, hal;
paprikás, rántolt hal, cigány
pecsenye és disznótoros va~

csora,
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Ne nézz a napba, nem káprá

zik a szemed!
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A FEf\ETE
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szalmát, almQt, továbbá g'az'"
clasági eszközt és trágyát.
Ug'yancsak a mezőgazdaság

gal foglalkozó egyéneknek
azokat az igavonó jószágait
és gazclasági eszközeit, ame",
Iyek végrehajtás alá vehetők,

az évnek márcills 15~től ter,
jeclő időszakában nem engedi
a jelzett hivatalos összeálliiást
árverés alá bocsátani.

Kulturházak épülnek szerte
az országban. A gazdatársadal
mi és falufejlesztési intézménye
ink hatalmas propagandájának
eredményeképen ma már az egész
országban kezdik belátni a köz
ségek vezetői és lakói, hogy
egészséges kulturéletet falun csakis
akkor lehet létesiteni, ha minden
községben felépül a kulturház,
ahol hajlékot talál a gazdakör, az
olvasóterem, a Faluszövetség fi
ákjn, a szövetkezet és az elő

adások és gyülések tartására al
kalmas nagy előadó terem. Ujab
ban a Faluszövetség vette kezébe
a kulturházak propagandáját. Ta
náccsal utbaigazitással látja el e
tekintetben a hozzáfordulókat,
tervrajzokat és költségvetéseket
csinál és állami segély érdekében
az illetékeseknél közbejár. A Szö
vetség támogatásával legujabban
a következő helyeken készülnek
kulturházak : Mándok, Magyar
csanád, Felsőgagy, Tiszasüly,
Gagybátor, Domoszló, Szergény,
Verpelét, Kiskőrös, Göncruszka,
Vasszécsény, Kiskunlacháza, Di
ósjenő, Mátranovák, Csökmő,

Tiszakeszi, Szécsény, Szentgyörgy
völgy, Pápa, Felsővadász, Duna
szekcső, Rakamaz, Bodvaszilas,
AP?-gy, Nagyrév, Tinnye, Nagy
dobos, Feldebrő stb.

Az iparostanoncok ösztön
díja. A kereskedelemügyi kor
mány leiralban értesitette az
Országos kereskedelmi és
iparkamrá1, hogy azon iparos
tanoneok l"észére, akik az
1927-28. tanév végével kitli
nő eredménnyel szabadulnak
fel, külföldi tanulmányi ösztön:
dijat szándékozik engedélyez:
ni. Az ösztöndij összege ezer
pengő. Az ösztöndíjas szak~

májába vág'ó külföldi mühely:
ben légaláb félévig köteles
foglalkozni. A minisztérium
egyelőre nyolc ösztöndijas
helyet tervez, amelyek a ke~

reskedelmi és iparkamarák
ajánlására fognak kiadatni az
arra érclemeseknek.

A szerelmes borju. K. D.
polg'ártársllnkná! törtent meg'
az eset. A háziasszony egy
nagy lábas lugot késziteJt és
ot! fe!ejtedte az ambituson.
Eg'y őrizetlen pillanatban az:
t€ln a szopós borju oclasom:
fordált a gyilkos italhoz és
kefekötö módjára jót huzott
belőle. ~ Kétségtelen, hogy
valamely szerelmi bánat baj
totta a borjut az öng'yilkosság
ra, mert hiszen mostanság
gyakoriak a szerelmi clrámák
és a lug' a szeg'Qny emberek
és állatok legolc'3óbb és épIJen
ezért legdivatosabb expecliáló
ja a másvilágra. Egyébként az
öngyilkosság" nem sikerült, a
szerelmes borju mindössze
alaposan összeégefte a szá:
j€lt és a torkát, de sikerülí
meg'menteni az életnek.

Hány ember foglalkozik
ipari I munkával Magyaror
szágon. A leg'utóbbi népszám
lálás szerint Csonka~Magyar:

ország'on 245.738 ipari válla:
Iéit van. A gyáripar mindössze
0.6 százalékát teszi ki az ipa
ri üzemek számának. A kisi:
parban alkalmazott seg'édek
sz€lma 250.000-rc: tehetö a
gyáripar által alkalmazotí
202.000 fövel szemben. Ma:
gyarországon m€lsfélmillió em
bernek aci megélhetést a kisi
par, tehát a lakosság" eg"yöfö:
dének. Összevetve a gyáripar~

ban alkalmazott 902.000 és a
kisiparban alkalmazott 250,000
segédet, megállapitható, hogy
Csonko-Magyarországon ma
több, mint ötödfélszázezer
ipari bérmunkás van.

Mit nem lehet lefoglalni a
mezőgazdákná! adóban? A
pénzügyminiszter rendeletet
adott ki a közadók behajtásá:
ról, amelyben a mezőgazdák

részére a zálogolás és végre~

hajtás alól is men/esiti a 12
kataszteri holclnyi szántóföld
müveléséhez szükséges vető'"

magot, igavonó jószág'ot, fél~

évre szükséges takarmányt,

Füszerkereskedőka forgal
miadóátalány felét fizetik. A
füszerkcreskedők képviselete a
budapesti forgalmiadóhivata!
vezetőjével megállapocIoH,
hog'y fl most mentesite!t éleI:
miszerek után levonandó for~

g'almiadót mindazoknál, akik
illalányban egyeztek ki, a for~

galomnak megfelelö arányban
fogják levonni. Végzésileg' fog
ják a fLiszer és csemegekeres:
keclöket értesiteni, hog'V milyen
nagyság'u forg'almiadót róttak
ki rájuk, de addig is, amig ez
a nag'y munka befejezést nyer,
mindenki, aki átalányban egye
zeH ki, aug'usztus és szeptem
ber hónapokban csak a felét
fize1í ki annak az átalányösz
szegnek, alllelyet leróni köleles
volt.

Mozgalom a bosnyák árusok
ellen. A hazai kiskereskedők

nem jó szemme?! nézik azt,
hog'y a házaló bosnyákok,
élkik rég'enle 130szniábnn ké:
szül! háziipari portékákat áru~

sitottak, mos i különbözö cseh
g'yártmányu cliszmüárukkal ke
reskednek, Ezérj a kercskeclel:
mi minisztertöl azJ kérik, 1iIlsa
el ezeket a házaló bosnyáko:
kcI! attól, hogy ilyen árukkal
továbbra is házalhas~anak.

Meghalt a legöregebb sze
gedi halász. Faragó Antal, a

legöreg'ebb szeg'edi halász mi
nap 80 éves korában meghall.
Ahalpaprikás főzésében volt
a leg'nagyobb müvész. Olyan
izletesen es olyan mesterien
senki sem tudta elkésziteni
a halpaprikást, mint ő.

A kereskedelemügyi minisz
ter két uj döntése az iparos
segédek alkalmazása körül.
A kereskedelmi miniszter ki:
mondotta, hogy a munkakönyv
bemuiatásál és az iparossegéd
a!kaJmazásónak bejelenlését
elmulasztó munkaadó kihágási
eljárás alá esik. Áll ez arra
az iparosra is, akinél él fia mint
seg'éd dolgozik.

Rét miitrágyázása. Ha a
rétet jég'zajláskor a viz el szok
la önteni, ajánlatos akkor mü
trágyázni, ha már nem kell az
elöntéstö! tartani. A rétre kat.
holdankénl 180-200 kg'. 16
százalékos siuperfuszfótot szo
kás adni, azaz elszórni és jól
bcfogasolni.

Gazdasági teendők:Az őszi

ek alá keverőszántástvégzünk.
A vel~si bagolypille ellen is
cScJlog'avetést alkalmazzunk;
vagy ahoJ ez fenyeget, késöbb
ve'3slink. A kukorica érése
megkezdődik, akoraikal letör
jük. Vetés előtt kell a műtrá~

g'yál elszórni és beboronáJni.
Kat. holdcmként kalászosaink
alá 150-200 kg. szuperfosz:
fátot használjunk.

1921. szept. 11.

Szentesen országos kiáHitás
nyiHk meg októl}rl;' elsején o
kormányzó jelenlélében. A ki:
óllilás hét vármegye mezőg'oz

dasági, ipari és kulturá.lis ter:
mékcit fog'ja bemutatni. Eülön

>", g'élzdiJl1ap kerc/ében országos
tanyakongresszust fog'nak ren:
dezni, de IlagYflyülést fognak
lartani az iparosok, a keres:
kedők és él földmunkások is,
A kiáliilással rá akarják irányi
tani az ország figyelm éj a még'

mindig' elhanyag'olt Alföldre,
l11cly ki akarja venni részét

'az ország' ujjáépiíési munkájá

ból.
Leventék figyelmébe. Leg

ujabb alispéÍlli rendelel szerint
Jeventekötcles ifjélkat gyakorlat
alól felmenteni csakis egy arra
iiIeté'kes bizottsá.g jogosult az
iigyveze/ő orvos bizonyitvLnya
alapján. Minden előzó felmen:
lés hatályát veszti. r:zért fi:
g'yell1leztetj ük leventéinket, hog'y
a két hetenkénti meg'jelenésre
szóló engedély megszünt és
mindenki, szig'oru büntetés ter
he mellett tartozik minden va:
sámap a szokásos helyen ~s

idöben megjelenni.
Az Uri-Kaszinó könyvtára

átköltözött a suterén helyisl::'g':
he. Az átköltözéssel kélpcsola~

tos könytárrenc!czés folytón
Nónay Ferenc könyvtárnok ér
tesiti a kaszinói tag'okat, hog'y
a könyvkiadás rövid ideig'
szünetel.

A fővárosba utazó olvasó
inknak páratlan kedvezményt
nyujt a Keleti pályaudvarral szem
ben levő, e1sőrangu Park SZállO-I
da, amennyiben a szobák árából
20 százalék, az éttermi árakból
pedig 10 százalék engedményt ad
a íegutóbbi előfizetési nyugta fel
mutatása ellenében. Egyben fel
hivjuk a Park szállodának lapunk
más helyén olvasható hirdetésére
szives figyeimét.

Meghívó. Békésvármegye tör
vényhatósági testnevelési bizott
sága, Őnagyméltóságagróf Almásy
Dénes v. b, t. t. és dr. Kovacsics
Dezsö főispán ur Őméltóságavéd
nö:<ségc alatt, il vármegye összes
Levente Egyesületeinek bevonásá
val, 1927. évi szeptembei- hó 18
án (kedvezőtlen időjárás esetén
szeptember 25-én) Gyulán a 111.

kir. honvédség elemi lőterén le-
vente lőversenyt rendez.

Üzletek zárórája. Legujabb
miniszteri rendelet szerin! nyil!
árusilási üzleleket köznapokon
regg'el 6 z !ól este 7-ig', azokat
az üzleteket, melyekben éleImi,
vag"y eg'yedárusitási cikkeket
árusitanak reggel 5-töl este
8:ig' délelőli 1O:ig szabad nyitva
tartani Oly üzletekben, ahol
éleimi vagy eg'yedárusági cik z

kek más cikkekkel eg'yült kö:
zös helyiségekben árusit/ainak,
este 7 óra után csakis az élel
mi és egyedárusági cikkek áru z

!Sithatók.
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Nyomtatásért felelős:

TEKET SÁNDOR

fillér egy publikációs hirdetés közlési

dija a GYOJlilAI UjSÁG publikációs

rovatában. Ha Ön alkalm~zottat,ál

lást, lakást keres ha valamit venni,

vagy eladni akar, ha szobáját, la

kását akarja kiadni, vagy át-

adni, ha bármire szüksége

van, igy csak a GYO-

NiA l UJSÁG publiká-

ciós hirdetéseit ol-
vassa el, és hal-
gassa meg a va-

sárnapi pub-
li kációkat.

Legjobb

tájékoztató

il

asuti és Hajózási

enetrend Ujság
Kapható
inEnden

V ~§;1J1.tállolná§o:n'J

D~,;[lfld:infytöz§déb ten ..

"'-"""'""'~--------~
I A legnagyobb veszedelem a por,
~ me!y minden betegség csiráját a

szervezetünkbe yiszL A lega!apo·
sabb takariiás is, ha nem porszi·
vóvallörténik, csak félmunka, mert
ugyaseprésnél, mint a törülge·
tésnél a por egy része a levegőbe

sz611, hogy ezulon szervezetünkbe
!lato/jon és ott betegségokozóvá

váljék" Egyetlen kivezető ut a

V AMPIR PORSZIVÓ
'''érjen dijtalan bemutatást egy le·

velező li:1pon még ma I

AEG UNIÓ
Magyai' Villamossági RT.

Po!'szlvógép Oszálya i
Budapest, Andrássy ut 29" szám" I
~~~ioi<.~ """"""";

órtesiti
Szeszfőzde Szövetkezet

l~o~:y a szilva I
meg!ciozc.öciött. A füzési I

!:ini a mult évben i
2 2S a tLzirát I

l:apj~L Búvebbet a l
szesz: l zd,~beJ1 hOV2C5 házában. i

,ti, !=(;gyaszl:ási Szove:kezet értesiti I
a lakosságot, hogy il Nagykőrösi szesz- '
főzdébl'l1 b"p,c it kisüsti sziiva pálin
kának !íterjét 5 pengőért adja, 5 liter
véteh1él 10 százalék árengedménnyeL
Bövebbel a kimé,"ési helyiségben, (Ko
vács János házában) lehet megtudni.

?;s2~a;os·szerszám, három' padra
való és femetkezési vállalat minden
]',ozzdvalóval szabadkézből eladó" Ugyan
ott jutányos áru t<~í"etkezé',," Ereiei La-
jos, 876 szám"

Akik 12

Vatay Gábor asztalos mesternél l
bor sajtó iJasználatra kiadó, vagy örök
áron is eladó,

Eladó ház és kiadó lakások. Egy
II <lgy udvaiTa! és kei"Hel biró ház mely
ben jelenleg 4 lakás van, eladó" Az
<\i"a 150 q buza melyet 5 év alatt lehet
törleszteni, Ugyanott egy lal,ás mely
áll 2 pados szoba, (vil!<:myvilágitás) és
il"inclen mellékl1elyis~gből kiadó, B5
vebbet Kovács jános tniikiában.

c:rö~'e b2rendezett ;]::2:l3JGS

<Jyci11án, I<OSSlIt11 űtca 737 SZálT!.
CJSs'3noU éj:lm?tZl5;;:~aios mlil1kélk
jutányos áron megrei1de~!1etölk:.

A békéscsabai világhirü SOhll
féle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Gn;sz Zoltán fatelepein, aho! minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltéteJek mellett kapható. Ugyanott
kapható 18 százalékos szuperfoszfát
mütrágya kamatmentesen 12 hónap
után való fizetésre előjegyezhető.

ke,"esb,dŐJméJ. A L:Cítrágya SZÖ"Jött

zstiwL[:,;11 lesz szállitv:L A s::áJ!itási
és kezelési kültsé;ekci 27': át\iélelkor, a
p;ütrágya értéke pe{;i~ <l jövő é-'"ri ter
mésből lesz k2;natmentesen fizetve" Az
átvétel mindenki tetszése szerint rak
tánInkban történik.

JA [:É;l:éscsaÍJ,"i SUK téglil"gyár év
tizedek óta ismert kitünő minőségü I
hornyolt tetű cserepeinek lerakata I
Gyomán Vfagner MarIon hainál, Enli
rődön Vaszkó Mihály és társa/i1ál, cse
rép minden mennyiségben kapható" -

ButoroK. Tele sima és tömöí hálók,
ebédlők, festett tuto;"ok, dió, eper és
l,ükkfa kihuzós ebédlö a:3zt,,10k, modern
bükkia és ilajJiroH székek állandóan
('ak~árüú van~EÜ~ {~iébúr Inoíor-

Egy iei"!:ály köles[enéki nyilas eladó:
Értekezni iehei Gróf Tisza István ut
1151. szánl.

nlég- az 7ödL)-~

abSZOlU! jl1(jVi~szctc

jéíiékLll<i~éiil él rencJe/~':"

kiv(:! a fé:l\/képezés ~n \,(:52].

f,i70njOS hogy ez él filnvlarE!b
él \cg'llagyobb sikerre számit:
hat. Elöadások 4, 6 és 8 óra
kOL

DUBLIKJ-\CI().

I száguld át, ElJnjkor él hid az i
u10lsó pil!anatban leszakad,
s mialatt aIló eg"y borzalma:
s6n merész lendlik:Jtel kiugTik
az aulóböl, az autó abban a
pillanatban CI hiddaI együtt a
reHene/es illrilységbe zuhan.
Cl. él jelenet olyan meg"döh:
ben1ő, hogy ahoz hasonlól

nem ltd:unk. A

~{érem az'~ ;a hö~gyet aki 3gUS2~tUS

31-ikén szerdán piacz ideje aJ,dt elvitt,
egy pár fekete sevró iéI czjpőt CSak a
sarln voH Illeg csinálva med az ne,]]
2~Z övé s cE:züésről észre v"::heti rÖV2-

li desen. IAészáros JlozZa vissza.i Ga r<.li8tMt JS százalékos szuper
foszfát a WO hajdan aluli
kiscirtükDsok részére a jövő évi ter
n1ésbő] tödénö, kal11atnlentes fizetés
mellett, 100 holdon feWlieknek pedig
évi 10 százalékos kamat mellett 6 havi
hitelre előjegyezhető Wagner jVlárton
fiainál Gyomán telefon 22"

Egy i1áz 113 szám alatt el~dó" Je
lentkezni lehet Gái Imrénél gróf Tisza
István ut 1131 szám alatt

özv. Szántó ignaczné 39 számu
háza örök áron eladó.

l/r" Ma

Az előzetes vizsgálatnál
vádnak csak felét [,Jn'!t

Ma bizonyára okosabb

Biró:
maga a
te be.
lesz?

Vádlott: Igenis, biró
mindent tagadok ! .. ,

Ivá inég' csak azt
meg, melyik a legnagyobb
szély, melynek egy so~5:ör minden
forgalmasabb utcakeresztezésnil
ki van téve?

- A közlekedési rendál' !" . "

Fölösleges feHJl1dl::iás,

A vendéglőben egy ur dühösen

ordit :
Pincér! Micsoda disznóság

ez!? ITgy légy iJszkál a levesem
bUl!

De bocsánm~ nagyságos ur}
ez nem légy} esek valcnni }JiS2:'ok f

Előrelátás,

Tréfás esetek.

Soffőf='lizsgául>;

FHI1:lszin
Gyomán:

Az "Apolló fj1mszinbá;;:"-ban
folyó hó II ~én vasárna;) a
"Belzebub farsang"ia" cimű 8
felvoná-sos fanam(>/ vi!ágaH:
rakció kerül szinre. Ez a leg"
első klass;dsll film, amely cl

közismerten ",]sőrangu "fana
met" filmek sorából is kiemel
kedil<, eg"y szenzációs lárSé1 c

dalmi dráma keretébe beá!iilolJ
embertipusokat mozfF11 olyan
megdöbbenió reálizmussaL
aminő1 csak 111 él g" él az (itel tud
produkálni. Van egy j2lcnete,
amelyben az ádalianul bcbör~

tönözött fiatal anya a börlön
udvarán az ig"azgutó feleségére
várakozó iires autóba ugorva
megszökik, hogy beteg" gyer:
mekét láthassa, Az üldözők

elöl menekülve kéj hi?g-ycsu~

csot összekötő füg"gó hídon



oldaL 7

ét hónapr
GYOMAI uJsAG

II

1927. szept. 11.

24
árán át

fOT EGY SZOBAT""

M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLlRINGSZÁMLA 37.170. SZÁM

SüRüÖNYCIM: BÁCSYBANK

*

10

Világszabadalom !

fatl.lzelésU, légfUtéses
folytonégő k á I Y a

REKORD szén, koksz és fatUzelésU folytonég6 kályhák. Vegyes
tl.izelésU ZEPHIR kályhák. ELITE tak.-tUzhelyek. Kéménytoldók.

. Arjegyzéket készséggel kUld:

H É B ER S Á ND OR kályha és tüzhelygyaros
BUDAPEST, VI., Vilmos császár~ut 39.

Lerakat: G yo m a

BERKOVITS A DO LF vaskereskedőnél.

ZEDHIR

Tartóssága örökös!
10 éves garancia!

Fatüzelés a legkellemesebb l
..ZEPHIR"-rel a legolcsóbb!

Hirdessen a "Gyomai Ujságban"

Ban

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

TELEFóNszÁNr 21.

urnak"" " " urnönek

mint a

GYOMAI UJSÁG
olvasójának.

UTALVÁNY-SZELVÉNY

..... __ - - -_ -_ .

Szerkesztóségnél beaclandó.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
meri lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
él sorsolás hónapjában tetszése
szerinii időben három napon
átdijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest Vili,. Ba;
ross IéI' 10 (a Kelelipá!yaudvar
érkezési oldalával szemben)
eg-y elsőrendü szobát. A más0 6

dik sorsolást szepl. 8 6 án fog;
juk megejteni és eredményét
lapunk szept. 11-iki számában
lesszük közzé. - Vágja ki
az alanti "Utalvány;szelvényt"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőjénél.

- - - Itt ievciqandó a - - -

háza GyoIDa.
Érdekkö.zösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesUIettel Békéscsabán.

26 fillér.

4 "

1 •
40 •

6 P.

OlRÓSZÁMLAA MAGYAR NEMZETI
BANK}~ÁL) BÉKÉSCSABÁN

1 liter édes tej
l • lefölözött tej
l » iró
J • sayó
1klgr. turó
1 » te(lvaj

Lapkiadó l

"H U N G Á R I A"
könYVD"yo:rndai :rnüintézet.

WAGNER MÁRTON

Bank osztálya:
I{ö l c s ö n ö k et nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,
bármely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás mellett elfogad.

Foglalkozik él bankpüzlet összes ágaival!

G a b o n a o s· z_t á I Y a:
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ARON MINDENfÉLE MEZŐGAZDA

sAGI TERMÉNYT. B E R A K T AR O Z AS R A vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktározott terményt bármikor I e g m a g a s a b b n a pi á r o n
számolja el, - akár részletekben is, lisztre becseréli, természetben kiadja.
Szükég esetén előnyösfeltételek mellett bármely összegü előlegkölcsönt folyásit.

Gyoma és Vidéke
TEjSZÖVETKEZET ELADÁSl

-" ::: ÁRAI: ::: -

S:zerkeSlztésért és kiadáséri
felelős:

kamatmentesen akarják a műtrágya szükségletüket beszerezni, kérjenek a községházánál igazolványt arra nézve, hogy ked
vezményes műtrágya beszerzésére jogosultak és ezzel együtt jegyeztessék elő szükségletüket Wagner Márton fiai fakereske
dőkné1. A míitrágya szövött zsákokban lesz szállitva. A szállítási és kezelési költségeket az átvételkor, a műtrágya értéke

pedig a jövő évi termésböl lesz kamatmentesen fizetve. Az átvétel mindenki tetszése szerint raktárunkban történik.

,,~~.

·~I"'H. É~TESI~ÉS~ ..

.

~ ErtesHjúk a nagyerQeJtllú~o-

I zönséget, l"1ogy G Y o ro a n,
Endl'ődön, Mezőberénvben,

I és Köröstarcsán a Singer
varrógépeknek :kízáróla,gos

I eladásával N d gy An~dl·U uratbiztukmeg,akiszaóá1y~

l
i szedi: igazolvánnyal v;:m

i~ el1á{va.
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• IVÁNYI CLADÁR ÉS ISTVAN.
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.egész országra kiterLedő nagy
összeköttetésekkel

azonnal

az

Kizárólag komoly ajánlkozók
bővebb felvilágosítást nyerhetnek
naponta Budapest, V., Sas utca 29.

.... lJ.~::~

ELADÓ vagy BÉRBEADÓ

~~·i

Egy POLITIKAI HETILAP
és egy LAPTLIDÓSITÓ

NAPILAP,

17'20 g"y_
20·14gy.
16'.52 gy.
19-45 gy

16.14gy_
16-50 gy_
20-15 gy.
20'51 gy_

T. C.
Köszönetet mondva az elmult években belénk helyezett bizalmáért, az uj termés elhelyezé

sénél és értékesitésénél ujból felhivjuk becses figyeImét cégünkre.
A T. C. kényeImét kivántuk szolgálni az által, hogya vasutáIlomás mellett egy uj magtárt építet

tünk és odahelyeztük irodánkat is, valamint Endrőd községben egy fióktelepet létesitettünk. .
Cégünk összeköttetései révén mindenkor a legmagasabb napi áron vesz mindenféle gabonát

és terményt, ugymint

BUZÁT, ÁRPÁT, TENGERIT, LUCERNAMAGOT ÉS MINDENFÉLE
OLAJOSMAGVAKAT STB.

A csépléshez zsákot bocsátunk becses rendelkezésére.
Beraktározást elfogadunk teljesen dijmentesen, tetszés szerinti mennyiségben és elszámolásra

akár napi áron, akár felőrölve, vagy lisztre becserélve. Ezáltal mentesitjük a közönséget a több a

szöri fuvaroz(Ístól, a su]yv~szteségtől, a rossz 'utakon való szállitástól és biztositjuk, hogy a be
raktározott ternlényt is mindig a legmagasabb napi áron számoljuk el és fizetjük ki.

A .beraktározott buzát bármelyik malmunkban őrlésre rendelkezésére bocsájtjuk,
vagy a leggondosabban tisztre, korpára becseréljük.

Az évtizedek óta fennálló közismert tevékenység'ünk és eddigi kellemes összeköttetésünk
teljes bizalmat nyujthat nagybecsü megbizatásaira, mely bizalom megőrzését és megtartását ezután
is első kötelességünknek fogjuk tartani. - Gyoma, 1927. évi junius hó.

Kiváló tisztelettel

IVÁNYI ALADÁR ÉS ISTVAN
Gyoma, Endrőd.
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A "gy" befüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

1927. május hó 15-étŐI.
BUDAPEST-GYOMA

6'25 9'45 l;!"Y. 13'35
11'12 12'42g"y, 19.14
0'32 5'34 8'57 gy.
5- - 11'10 11'50 gy_
G YOHA - BÉKÉSCSA.BA.

Bcsabárói indul 23'15 4'30 8-13 gy_
Gyomára érk_ 0·17 5'31 8'55 gy.
Gyomáról indul ll-22 6'46 12-43 gy. 19'24
Bcsabára érk. 12'18 7"'69 13'21 gy 20-24

Bpestr6l indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

Átveszünk berak1ározásra bármilyen kis mennyiséget, hog-y ezáltal fölösleges cipekedéstől kiméljül{ meg, a rossz utak idején,
-- - -

~'lllIlIllIIIIIIHIIIIIHIIIII!!lllIIbUlIIIlIIllIIIIlIIIIUIIUIIIlIlIIIIIlIIII1II1III1I1I1I1lUllllllllltllllllllJlI:~lllllIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIUHlIlIlIlltl1111111111

l
i Grand Hotel park nagyszálloda ;
I vm. Baros tér 10. BUDAl~~:EST. Te!f: J. 300'82,330-83. !
~ Afőváros legnagyobb, legkényelmesebb szállodáinak egyike =
i 200 szobával a Kelelí pályaudvar érkezési oldalával szemben, ~aKözponti gőzfűtés, állandó meleg és hideg vízszolgáltatás_ ~
I Szobák 3 pengőíől feljebb. -/-{ilünő konyha. - Fajborok. I

- Családi kávéház, elsőrangu cig"ányzenével, nyári !erasz; .
szal. Különtermek.

DOMOKOS ALBERT é~n~~~~~~~~ GYOMA
Villanyszerelési és műszaki vállalat. Kerékpár kölcsönző. Raktárról
eladok~ hol megtekinthetőkvételkényszer nélkül a legjobb gyártmányu
var.r6gépek és kerékpArok egy jól sikerült kötés folytán

4 pengös részletfizetések mellett.
Raktáron a világhirü "VÁMPYR" PORSZIVÓGÉP, melyet kívánatra házhoz viszek teljesen
dijtalanul bemutatok és a felvilágositások megadása után a teljes kipróbálásra háznál hagyok.
Elvállalok villamos berendezések szerelését és javitását a nevezett gépek a porszivó gépek
javítását is. Kérem a nagyérdemű közönség szives párfogását továbbra is.
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munkáját ne éhbérrel, ha'"
nem akorra pénzzel meg·
fizetni, amennyiből tisztes·
ségesen eltarthatja nemcsak
egy gyermekét, hanem
nagyszámu családját is. És
akkor majd uriházban és
a szegények kunyhójában
egyre több és több ajakról
fog fölcsengeni a legéde;
sebb, legszentebb muzsika:
a gyermekkacagás és ha
majd - adja Isten, hogy
mihamarább - harsonák
szólnak, ép és erős uj ma....
gyarok veszik vissza azt az
országot, amelyet a Sors és
a bünös ősök e1veszitettek.

Gyoma, 1927. szeptember 18

A lap szellemi és anyagi részét illetéS
minden megkeresés

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
eimére kUldendő.

kukba rőhőgnek : Nem kell,
hogy mi pusztitsuk cl ma....
gyart, irtja az őnmagát .

Kiváló tudósaink tehát
kongresszussal vélik meg'
oldani az egykének a nem#
zet életébe vágó, talán
mindennél fontosabb prob
lémáját. Sajnos, tudjuk, mit
szoktak az ilyen ankéteken
végezni: heves viták, utána
kiadós bankettek, minden ..
ki hazamegy, s a problé·
ma nagy csomója ott ma-
rad megoldatlanul ... Sze....
rintünk az egyke kérdésé·
nek egyetlen megoldása
van: Csonka..Magyarorszá""

A fejlődő Gyoma.
- Riport. -

Aki szereti az előrehaladást, Ilyeken és most örvendetesen
akinek van széperzéke és állapiljuk meg, hogy az ő pél
kellő megfigyelőképessége,az dája után most már hozzá.
örömteljes meg-Iepetéssel szem- kezdenek rövidesen az épitke·
léli, hogy ha lassan is, de zéshez Fekete Sándor községi
céltudatos törekvéssel és biz· iktató, Bolehovszky Jenő nyom'"
tos alapon fejl6dik és szépül dai gépmesíer és özv. Nagy
a mi községünk. Győzőné, a közelmultban el-

Amikor három esztendővel halt kiváló néplaniló özvegye.
ezelőtt Gyomára kerültem. Ie.. Ha kiépül, gyönyörü és él

romlott téglagyalogjárókon, . fejlődést ékesen hirdető rész..
gyér esti világitás mellett tör.. lete lcszez a telep Gyoma
deltLik a bokánkat. Ma remek községnek.
beton..járdánk van, a villany", Az épitkezés különben ma'"
világitás hasonlíthatlanul jobb. gában Gyoma köz~égben is
A jórészt kopasz utcák be szépen megindult. Künn vol..
vannak fásitva és éppen mos.. nék a vizből, ha annyi száz",
tanában mondotta ki a képvi.. pengősöm volna, amennyi ház
selőtestLilet a piactérnek és felépült és renoválva lett há
nehány ujabb utca gyalogjáró- rom év óta.
jának betonirozását. • Bekoronázná a haladást és

Mikor lejötíem Gyornára, fejlődést, ha az állomási res'"
hire sem volt autónak. Ma tyis : Gálos Gyula megkapná
már egész sereg autó száguld az engedélyt a vasut mentén
keresztül-kasul, van autóbusz.. egy szép kerthelyiségre.
járatunk és hatalmas teherau- A gyomai közönség egy iga
tók bonyolitják le a teher..for· zán kellemes szórakozó he..
galmat. lyet nyerne, ahonnan a vonat

A puszta Révlaposon már járását, az utazók tarka törne·
ott diszeleg a takaros külsejü, gét kényelmesen szemlélhetné,
kalitkaszerü "Anna,viIla",bras# A község egy szep keritel
sói Greising József telekkönyv- gazdagodna, a7 elhaladó vo
vezető épülete. 6 volt az első natok közönsége hirül vinné
épitkező a révlaposi ház,he.... mindenfelé a haladás és fej·

~én~k, S a :nagyar faj egyre I~on minden dolgozni akaró
rJtkabb es nagyszámu es tudó polgárnak munka·
ellenségeink kajánul a mar- alkalmat teremteni és nehéz

Ára 16 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

EI

1 pengő SO fillér
3 pengő 40 fillér
6 pengő.

vE

II. évfolyam 38. szám.

Előfizetési árak:
Negyedévre 
Fél évre
Egész évre -

p O l I T I K A I-, T Á R S A D A L M 1- É S K Ö Z G A Z D A S Á G 1 H E T I L A P

nem diszithetjük az anyaság
szent jelzőjével, hanem egy-

Pécs városában fl legki# szerüen céltalan életü kéj ....
válóbb tudósok kongresz'" gépeknek nevezzük őket .
szusra sereglettek egybe, Nemcsak a modern dá·
hogy megvitassák, milyen mák, hanem az egyszerübb
orvosságot lehetne ajánlani néposztályok körében is
a tüdővész után a legszőr.... veszedelmesenelharapózott
nyübb magyar betegség: a szörnyü egyke ... Ennek
az egyke ellen. Nem tudjuk, az oka már nem a hiuság,
a kiváló tudósok agyából ennek már mélyen fekvő

milyen gondolat fog elő# szociális okai vannak. Uj
pattanni, de azt tudjuk, embert csókolni a világra:
hogy nemcsak a tildósok# irtózatos felelősség" ; hiszen
nak, hanem Csonka#Ma.... a szülő nem tudhatja, mi#
gyarország minden haza# lyen sorsa lesz gyermeké....
fias lakójának gondolkoz# nek, .kivált ma, amikor
nia kell azon, milyen pre.... minden második ember má
ven tiv intézkedéssel lehetne zsás keresztet hordoz győn·
n1'egelő~phhs)gyazegyke g"e ..~állá.I~:.: t~z . az ... Oka
korokozó bacilus?! .ezt· a ·anna:K:l~ogy még a "f61d.... t

szerencsétlen, tragikus or"" müvesosztály körében· is,
szágot a szenvedéseknek sőt főként ott - és kivált
még" mélyebb poklába dobja a Dunántulon - valóság""

b l gal divatossá vált az egyke.e e ...
Nemcsak a Biblia paran- A hélboru idején ugy hullt

csolja: "Menjetek és soka- a szent magyar vér, mint
socljatok ("-hanem minden a must szüretkor, a háboru
teremtett lény ösztönősen után pedig a legőrjitöbb
érzi, hogy a titkos Életnek leggyilkosabb nyomor tize
egyetlen célja van: az el.... deli a magyarság egyre
muló egyének helyett uj gyérülő sorát ... A közép
egyéneket teremteni. Nem osztály, fájdalom, már a
tudjuk, mi az ember egyén proletáriátus életszinvonala
életének a célja. de azt alá sülyedt, a munkás és a
j udósok nélkül is érezzük, zsellér verejtékes munkával
hogya Természetnek nem alig keres annyit, amennyi
az egyén élete a fontos, neki, feleségének és egyet
hanem a fajé. Költők, fes- len gyermekének a minden
tömüvészek, zeneszerzők napi betevő falatra elég ...
versben, képen és gyönyőrü Hogyan merne egy ilyen
dalamakkal glóriafényt halálosan szegényember
gyujtanak hosszu ezerévek uj embert szólitani erre az
't . d f' k·' "1 irtózatos világra ... Milyen

ü a mm en anya eJe oru. jővőt adhatna egy ilyen
Fájdalom, a "modern" nők szegény házaspár az eljő....
rettegnek az anyaságtól, vendő gyermeknek? nem
nem azért, mintha annak kelleneaé attól rettegnie,
fizikai fájdalmától tartaná# hogy születendő gyermeke
l1ak, hanem azért, hogy holtáig átkozni fogja őt,

valódi, vagy vélt szépsé.... amiért a rettenetes, gon.
g-üket minél tovább meg# dokkal, kinokkal és bor·
őrizhessék. Kissé brutális zalmakkal teli Életbe hiv....
a szó, de az ilyen nőket ta? .,. Ez az oka az egy....
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SzüretL mulatság Gyomá.n.lődés hirét és végül a minden~

esetre sűrün és tömeg'esen
látogatott vendéglőkert pénz~

ügyi szempontból is előnyére

válna a pénzügyi politikának.
Reméljük is, hogy Gillos

megkapja az engedélyt s ak~

kor jövő nyáron már szépen
parkirozott virágos, árnyékos
kertből szemlélhetjük a vona~

tok járását.

Gazdasági oktatás
nők részére.

/'

A háboru nagy vérvesztesége
következtében sok helyen az
asszonynép maga kénytelen
gazdálkodni, mert nincs férfi a
háznál, aki irányitaná a föld~

mivelést. De azokon a helye
ken is, ahol életben van a
családfő, nagy segitségére le~

het a férfinépnek munkájával
az asszony, ha nemcsak a házi
r1olog'llO~-ért, hanem a föld~

mivelés és áiIaltenyésztés leg~

fontosabb teendőit is ismeri.
Somogymegy~ben a marcali

járás három nagy községében,
Kéthelyen, Böhönyén és So~

Illogysámsonban télen egy-egy
hÓl1gpoS kisgazda leányképző
gazdaságiíanfolyamot tartottak,
amelyen háromszáztiz leányt és
asszonyt oktattak ki a gazdál
kodás elemeire és a legfonto=
sabb gyakorlati teendőki'c.En~

nek a tanfolyamnak igen nagy
sikel e volt. Szorgalmasnak,
tanuiékoilynak bizonyultak - ez
alkalommal is él magyar asszo~
nyok és- leányok.

h'aiad a fudomány
Erősen manapság,
Halál ellen is van
Immáron orvosság!
Kevés kell belőle,

Mindössze egy kanál;
Öreg hiba csupán
Hogy semmit sem használ!

ii..lTi:,.,:....KICdX.

A gyomm Iparos és keres~

kcdő ifjak önképzőköre,amely
Oláh Lajos élnökleseöta igen
intenziv tevékenységet fejt ki
ugya különféle mulatságok

-rendezésében, mint él kulturá~

lis törekvések terén, mult va~

sárnap tartotta meg minden
·-évben szokásos szi.\reli mu#
·Ialságát.

A csapong-ó vig c kedély jel#
lemezte a minden- tekinteIben
kiválóan sikerült mulatságot,
amelyen ugyszólváll egész
Gyoma részt vett.

Már kora délután részben
komoly, részben tréfás felvonu
lássál veJte kezdetét a népsze~

rü mulatság. Árvalányhajas
pörge kalapu, lobog"ós ingujju
lovasok: Oláh Lajos, Kéri I
Gyula, Szilágyi György, Sza~ I
lóki Lajos, Zöld István és I
Izsó Mihály ficánkoltatták lo
vaikat a menet élén, amely
Farkasinszky Imre muzsikája
mellett a Kossuth Lajos, gróf
Tisza István és Horlhy:uton
át vonult ki az Erzsébetliget~

be, ahol vidám népünnepély
előzte meg az esJi sztircJi nlU
latságot.

Jutalomdij volt kilüzve annak
a hölgynek, aki a legtöbb le=
velezőlapoj kapja és eladja és
annak, aki rer1dezendőtl'éfa~

házasságban legtöbb férjet
szerez. - Azonkivül női szép~

ségverseny.
A leg-föbb levelezőlapot

Szilágyi Juliska adta CI. Jutal
ma: eg-y likörkészlct. Legtöbb
levelező lapot kapta Csapó·
lionka, aki eg'y 6 s?cmélycs
tészt~.s-szervizt kapoit a ga=
vallér rendezőségtöl. I

Leg-több férjre Jelt szeri
Kiss Juliska. cm!éktárgyui cg-y I
mokkakész!etet kapojr.

A szépségverseny győztese

Nag"y Mariska lett. Egy remek
gyümölcs~szerviz volt a jutal;
ma.

A rendkivül vidáman eltelt
délutcint köveJte a voltaképeni
szüreTi mulatság a \jgeti pa;
villonban. A kitünő rendező~

ség következőkép alakult:
Oláh Lajos elnök, Kertész
László:_yigalmi elnök, Zöld
Péter pénztárnok, Bácsi Fe#
renc jegyző, Heinfarth Mihály
zenerendező, Schvarcz Fe~

renc, Máté István és Bartolf
Mihály ellenőrök, Kruchió
István, Kiss Dániel, Szabó
Imre, PiItz József, Balogh La=
jos és Szilágyi Lajos rendezők.

Szüretg'azcta volt Hertcr Mi~

Mly. Szüreíbirók: Diószegi
Lajos és Máté István. Esküd~

tek: Bácsi Ferenc és Schvartz
Ferenc.
Csőszpárok : Kiss Dániel

és Szilágyi Juliska, Láda A[~

berl és Szilágyi Rózsika, Izsó
István és Rau Etuka, Kőszegi

László és Csapó Ilonka, Szi~

lágyi Kálmán és Nagy Y1ariska,
Kerekes Lajos és Molnár Li
duska.

A konferálást mint kisdobos
Szalóki Lajos végezte. Ig'en
jó konferált s gyakori derlilt
sc'get .kellett a hálás pub.lilmm
előtL

Éjfélkor amerikai árverés
volt c.gy szőIőkoszorura, ame~

Iyel gavalléros rálicitálás ré~

vén Kiss Bálint viH· el.
S mig a fiatalság Farka~

sinszky Imre pompás mlJzsi~

kája lllelletJ ropta a t,~ncot, a
többi vendég a ligeti vendég'~

lő lombos fái alatt, Spitz és
Weinberger kUlinő ételei és
italai mellett talált kellemes
szórakozásL

Csontképző

takarmányok.
Csak az az állat fejlődhet

gyorsan, csak az az állat nőhet
naggyá, amelynek erős, nagy
ellenállóképességgel biró cson t
alapja van. Ezt csak azáltal Ie~
het elérni, ha olyan takarmány
féléket eteti.ink állatainkkal, ame.
Iyek sok foszforsavélS meszet
tartalmaznak.

Némely vidékeken a takar~
mányok általában sok foszfor~

savat és meszet tartalmaznak
más vidékek takarmánya elien~

ben mész~ és foszforsav-hiány
ban szenved, ami azután az
egész vidék gyengébb állat~

állományában nyilvánul meg,
Ilyen vidékeken nagyon fontos
dolog az, hogy az állatok mes
terséges csontképző anyago~

kal is kapjanak, aminő az
iszapolt kréta, vagy foszforsa~

vas mész. Ilyen helyen fójeg a
vemhes állatokat, meg a fejlő;

désben levőket kell iszapolt
krétáva!is etetni, amelyből egy
kávéskanálnyit kel! minden ete~

tésre számitani, amelyet rászó
runk a zabra, korpára, vagy
egyéb szemes takarmányra.

Leginkább a nedves rétekről

Jekerülő takarmányok szegé~

nyek ásványi anyagokban, el~

lenben a szántóföldön terr:let/
lucerna, lóhere, meg azután a
szemes termények között kü~

lönösen a hüvelyesek, a bab és
ahorsófélék sok foszforsavas
meszet tartalmaznak.

A gyors fejlődésnek alapfel~

tétele, hogy az állatok szerve
zetébe elegendő cson/képző

anyag jusson, s ennek folyíán
mindazon növendékállatok, me
lyek m2sterséges csontképző

anyagot kapnak - megfelelő

takarmányozás mellett - gyor
sabban fcjJödőkké lesznel\. A
nagy gazdaságok ezenlapasz
talatát fordi/sák javukra a kis~

I g-azdák is.

felaT: -

*

A Kárpátok éggel ölelkező gerinceit
egy szemrebbénésnyi idő alatt a háta
mögé parancsolta.

Valahonnan a Tisza folyásának ki~

gyóvonala is a szemébe játszott. Azu
tán egy finomrajzu torony vonala,·
amelynek aljában apró házak huzódtak
meg, mint egy kitörölhetetlen felkiáltó
jel, beleoszloposodott a látásába. A
torony köré elszórt kis házak közül
már az egyik előtt megállt.

- Ez a ház, mesélte megának, sötét
az ablaka, egy asszony, két siró éhes
gyerek ... Talán a kisebb nem is is
mer ... Hogyan ismerne?.. Mind a
hárman odaülnek az ölembe mesélek
nekik ... a kárpáti éjszakák Az em-
bervér szaga... Pensa, Szaratov ...
egy orosz ápolóno, aki jó volt hoz
zám ... Vasrácsos ablakok ...

A szibériai ólombányákban már elült
a jaj.

A télipalota ablakaira a félelem raj
zolt hóvirágokat.

A végtelen orosz pusztákra a csata
terek haldoklói utolsó sóhajtásukban a
béke vágyát küldték,

A centiméterekből kilométerek lettek,
amelyeknek számát pontosan feljegyezte
az ágya mellett huzódó falra.

Tandi Péter agyában lassan elboru It 'I
minden. Valamikor jóságosan csillogó
szemébe végleg beköltözött a zavaro
dottság. Bajtársai szavát, örömét már
nem értette, nem volt közöttük. Minél
több volt a falrajegyzett kilométereknek
száma, annál többször, annál csonto
katátjáróbban sóhajtotta maga elé:

- Hazamenni, az asszonyt meg a
két pöttöm embert megölelni.

Már később, a kis rabszoba rövid
távolságát sem rótta, mert agyának
bolondos játéka ugy is elvitte.

Az asztracháni homoksivatagon pilla
natok alatt repült át vele a képzelet
őrültsebességü kocsija.

A Volga szélesen hömpölygő vonalát
gyorsan kitörölte a szeméből. A Kreml
fokhagymaszerü kupoláiról az utját
bearanyozó napsugár leolvasztotta a
hósapkákat.

Ukraina gazdag kalászos rónáit,
amelyeknek áldottsága az otthonihoz
hasonló puha kenyeret értek, egy lé
péssel lepte át.

egy dolog árnyéknélküli világosságban I'
mégis élt benne.

- Hazamenni, sóhajtotta maga elé a
józanság szomoruságával, az asszonyt

I és a két pöttöm embert megölelni.
Lelke legmélyebb pontjának atomnyi

józansága, amikor ezek a szavak szá
jába csomósodtak, még a szeme szög
letében apró villózásban régi örömök I
ujraélését varázsolta.

Tandi Péter Asztrachántól hazáig
már sokszor megtette a többezer kiló
méteres utat.

A kis rabszobának, amelynek rajta
kivül még öt lakója volt, mindennap ő

volt az első felkelője.

Rossz zubbonyát még az acélosan
derengő reggelben rántotta magára.

Kopogó bakkancsának összecsomózott
szijit a sötétben kötötte csokorra, vér
foltokkal átitatott zsákját hátára vetette
és megindult hazafelé.

Mindennap estig rótta igy akis szo-
. ba nélÍány méternyi hosszuságát, pon
tosan megszámolta a lelépett lépése
ket. Katonásan. számolt, mert arra is
tisztán emlékezett, hogy minden lépés
hetvenöt centiméterrei vitte közelebb
asszonyához és két kis fiához.

Hazafelé.
I..ta: GYOMAI IMRE.

'TÁRGA

Jeles szerzőnek engedelmével.·

Sohasem hitte volna, hogy a toliszo- i
ritásban elfinomult keze, valamikor
gy:i!}w!ó szerszámok forgat6ja lesz, pe
dig az lett.

A sok milliósszemü csukaszürke lánc
ba egy szemnek Tandi Pétert is beszo
ritották.

Egyszer, amikor az őszutói éjszaka
már a csöndesség fehér taklrójával
boritotta be a Kárpátok alacsonyabb
ormát is, fogságba esett.

Csigajárási napok, megrekedt hetek,
mulni nem akaró hónapok és az idő

végtelenségét nmtató évek ezüstöt szór
tak Tandi Péter valamikor koromfeke
teségü -hajába és agyában összezavar
takmindent. Csöndes lázak vertek ta
nyát a vérében, a mult, jelen, jövő za
varos hordozója lett.

Ebben a káotikus zavarban, az örök
lázasság agyatfárasztó hordozásában
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Messinger Mór Utóda Grosz Zoltán
3. oldal.

*'f *
Körülöttük ott virágoztak a

trópikus keletnek szinpompás

virágai a hegyoldalon, előttük

északra a látóhatárt beszegé
lyezték a Libánon és Antilibá
non cedrus erdejei, mint ezüst
szalag huzódot! a Jordánnak
csendesen tovasuhanó vize,
közvetlenül a lábaik alatt pedig
a hatalmas királyi város: Jeru
zsálem a maga nyüzsgő, há ..

engedelmes és szent Istennek
tragédiái játszódnak le, - a
mai ünnepségh(l.z azonban. az
a lelkeket· elbiivülően szép, ~

megdicsőülés sféráiba emel...
kedő jelenet illik, holott "Jézus
maga mellé vévén Péterl, ja
kabot és jánost, felvivé őket

egy nagy magas hegyre és
elváltozék előtlük és fényes
vala az ő orcája, mint a nap
és az ő ruhái fehérek valának.
mint a fényesség. És imé lát
ták Mózest és lllyést beszélni
O vele. Monda pedig Péter:
Uram, jó nékünk itt laknunk,
épitsünk három hajlékokat,
Néked egyet, Mózesnek egyet
és IJlyésnek egyet. És mikor
ezeket mondaná Péter, imé
nagy fényes köd körülvevé
őket . .. felemelvén pedig SZQ

meiket semmit nem látának,
csak Jézust egyedül".

a békét köszöntő énekek hangjai mind
sürübben szürődtek errefelé.

- Jönnek, orditotta Tandi Péter.
Hirtelen odaugrott az ablakhoz, vé

kony karján megfeszültek az izmok,
felszakitotta az ablakot.

Elnyütt teste könnyen lendült a le-
vegőbe, kint volt az utcán.

Futott, a tömeg vonzotta.
Az őr irányt változtatott.
A futó foglyot meglátta.
- S:ztoj - állj - kiáltotta utánna.
- Tandi Péter nem halIotta, csak

futott.
- Sztoj, hangzott mégegyszer.
Tandi Péter nem hallotta, az öröm

süketté tette.
Az őr hirtelen lakapta válláról a pus

. kát, célzott.
Az ólommadár haláltvivőn futott ki a

vontatott puskacsőből.

Tandi Péter megbukdácsolva bizony
talanul tett egynéhány lépést, azután
összeesett.

Holtan lehulIó karjával mégis meg
ölelte a békétől már megmámorosodott
földet.

--

Köröstarcsa

Az őr az épület másik sarkán posz
tolt.

MesszirÖI a város szük sikátoraiból
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hás asszony. Testvér, jöjjetek ...Lát
játok, sötét a szobája, nem tud lámpát
gyujtani ... nincsen pénze petróleum
ra ..• a kisebbik gyereket már a véré
vel szoptatta ... Meg sem ismer ...
nem mondja, hogy apám ... Ha tud
nátok, hogy az én hátamat hányszor
verték véreste ...

- Testvér, nézzétek, az én karom
még erős, én tudok épitení ... én ve
letek akarok menni ... odaát még mi
nálunk kevés a gyászruhás asszony ...
Testvér, jöjjetek ... holnap már késő

lesz.
Valahonnan az utca idetorkolló ré

széből egy tatár katona jött a tábor
irányába. Tandi Péter meglátta, már
hozzá beszélt:

- Te, testvér, nem hallod, már jön-
nek a többi jó testvérek A te vál-
ladon még puska van Látod, oda-
haza a faludban, az asszony, a gyere
kek éheznek ...

- Te, tatár testvér nézd milyen
sunyin kacsint a pópa az asszony,
tatár testvér, vigyázz az asszony.;.
meg a pópa ...

sa megerőtlenedett-, a hitnek
sugárzó, világos szemeivel
tudja szemlélni amaz égi jeru
zsálemet, melynek napja, hold
ja és -soha meg nem homályo
suló csillagtábora magának
az Istennek káprázatos dicső

sége, - ugy annál sincsen
semmi sem természetesebb,
minthogy én, ki pap, Istennek
szolgája, az Ö titkainak sáfára
vagyok, még pedig a kathed
rában éppen ugy, mint bár
milyen világi ünnepségen is:
- a bibliát. az örök igét ve
szem az én gondolataim zsi
nórmérlékéül, ugy ahogy meg
irva találjuk annak tanítását a
Máté evangeliuma 17-ik részé...
ben.

Óh vannak a bibliának lap
jai, melyekenelömlik a jósá
gos isteni szeretetnek fénye
melege, melyeken minden
mondat egy-egy bübájosan
csattogó fülemile-dal. melye...
ken az egész összhang egy
csudásan egybeolvadá ezüst
harang csengésü· mennyei
symfónia, - és vannak a bib
liának lapjai, melyeken orkán
tombol, vihar zug és föld re
meg és elhomályosul a királyi
nap, megreszketnek a menny
nek fénylő csillag seregei,
melyeken a bünös embernek s
a megváltásra kész, halálig

GYOMAI UJSÁG

Endrőd

elálmodott vágyakat szavakba öltöz
tették.

- Délután bennünket is szabadon
bocsátanak, sugdosták a vágyak elő

szavu hordozói.
Tandi Péter hallotta és az ellesett

szavak a szabadulás reményének apró
kis mécsesei az utakat világitották
előtte.

Egyszerre hirtelen megállt, arcának
mélyreszakadt rancai kisimultak, hang
jának acélos lett a csengése, pillantá
sának bágyadtsága égő fekete tüzben
lángolt.

Tandi Péter messzelévő, láthatatlan
tömegeknek beszélt.

- Testvér, jöjjetek,. én öt, tiz év óta
várok rátok ... Én láttalak benneteket
Pesten a parlament előtt, Pétervárott
a csatornák partján ... Látjátok, én már
ide a sarokba köpködtem a fél tüdő

met, a priccsem szalmáját a penész
kiette ...

- Testvér, jöjjetek, régen várok rá
tok. Én tudom, a gyászruhás asszonyok
némitják el az ágyukat. Itt már sok
voll a gyászruhás asszony ... Látjátok,
odahaza most esteledik... ott még
bömbölnek az ágyuk, kevés a gyászru~

génységének egyszerü ruhá
zata helyett vállait övedzem

a magyar kálvinista tanitóság
nak a hazafiui és Istent félő

szolgálatnak szent palástjával:
- egyszóval oda állitsam a
magyar kálvinista taniióságot
arra· a piedesztálra és ama fé
nyözön sugárkévéjébe, mely
méltán megilleti őt, ha hitért
és hazaért való szolgálatban
hünek találtatott!

S ha nincsen semmi sem
természetesebb annál, mint
hogya 18-20 esztendősleány
ka a rózsás ujju hajnal bibor,
fényiben látja az egész világot
s még álomlátásainak utját is
ezüstös harmatu, bársonyos
virágok között teszi meg, 
s ha Il incsen semmi sem ter'
mészetesebb (}nnál, minthogy
a fehér fürtökkel koronázott
aggastyán bucsuzkodván e
mulandó világtól az örök élet
nek zsoltáros hymnusaít rebe
gi éHe alkonyán s mikor látá-

*

Az én igénytelenségemet meg

tisztelő, felettébb igen driiga

és kedves nekem az a szol
gálat mélyen tisztelt· Ünneplő

Közönség, mdyre az én egy
házmegyém tanító e-gyesületé
nek és a gyulai egyháznak a
v-ezetősége elhivott.

Kedves és drága e sz.olgálat
egyfelől azért, mer! egyház
megyém ősi, mindig messze
világoló, szivemhez közel álló
gyulai egyházban ilyen illuszt-
ds és hatalmas közönség eJőtt

égethetem lobogó lánggal a
lelkemet, de kedves és drága
ezen szolgálat másfelől azér!
is, mer! szép hivatásu egyház
megyei református tanitó egye
sületünk megalakitásának ne
gyed százados ünnepén jutott
nekem kedvező osztályrészül
az, hogya magyar kálvinista
tanitó g'öröngyös ujját tele
szórjam mindnyájunk megbe...
csülésének es szeretetének
pompázó virágaival, - sze'

Ünnepi beszéd

esperes.

A háromszáz év óta korbácsolthátu
muzsik felütötte alázatos fejét, az öl
döklő szerszámokat eldobta és halál
bakergetöinek süket dobhártyájára rá
dobolta :
. - Béke.

Tavasz volt, a szibériai hómezők

örömkönnyeket csurgattak a föld mé
hébe.

Egy éjszaka alatt dalos élnimerész
kedő tömegek. zajába fuit bele az ed
digi Sötét Minden.

Néhol a fogolytáborok vaslakatját is
leolvasztotta a magukra talált tömegek
lelkesedésének tömege. A tegnap még
gyilkoló karok emberszerető ölelésre
lendültek.

Tandi Péter azon a napon utban volt
hazafelé.

A kis. orosz város fellengette a Béke
fehér lobogóját. Az öröm zsoltárai el
zugtak a fogolytábor a-blakáig.

Tandi Péter lelkében hirtelen kifénye
sedett valami.

A béke dalainak ideszürődő hangjai
megállitották utjában.

Titkos utakon jött hireka sokszor

Gyom:a
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 3.

Nasici tanningyár és g15zfürész rt. szlavóniai, erdélyi és felsőmagyarországikeményfa termelésének egyedüli lerakata..
SzálIit bármily mennyiségben bármelyik vasutállomásra legolcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknak gőzölt bükkfát és tölgy parkettát, kedvező fizetési feltételek mellett.

Műtrágyakamatmentesen12hónap után való fizetésre előjegyezhető.

1927. szept 18.

melyet irt és elmondott Gyulán 1927. évi szept.
12,.én, a békés-bánáti. református tanitó egyesület

25 éves jubileumán

HARSÁNYI PÁL
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"

1927. szep. 18.

Az élet
hajótöröttjei.

- Látogatás a szegényházban, 

Elindultam valami riport után,
előre ki/üzött céllal.

Az első emher, akivel össze
lalálkoitam él népszerü Pista
volt, az Uri Kaszinó társtulaj;
donosa. Szivélyes és kölcsö;
nös üdvözlések után azj kér#
dezte:

- Hová megy Hatos bácsi?
- Körülnézek a szegények

hajlékában.
Egy pillanatra elgondolko

zott a mi Pistánk, aztán élén;
ken kérdezte:

--.:...- Nem tenne nekem egy
szivességet ? Ha már odameg·y,
venclég'elje meg őket az én
költségemre! ...

Nagyon szivesen megtettem.
Gyorsított léptekkel kerestem
fel a szegényeket.

Örömhirt vittem nekik. Azt.
hogy egy lelkes emberbarát,
aki már számtalan g'yakorJati
jeiét adta humánus érzékének
és szivjóságának, megbizott
azzal, hogy az ő költségén
vendég'eljem meg a szegény;
házszomoru sorsu lakóit.

BejeIenteHem a szegényház
gondnokánál, hog'V e hét elc
jén, hétfőn délben megjelenek
feleségemmel együtt éssze;
mélyesen osztunk szét egy jó
ebédel.

Hétfőn délben aztán pontos
időben kivi/tünk egy nag'y
kondér csirkepaprikást jó pu;
ha kenyérre! és kiosztotiuk 'a
tizenhárom benlakó között.

Tizenharom ! Milyen szomo
ru szcrepet játszik ez a szám
a magyar nemzet életében!

S amennyire könyfakaszió,
annyira örömteljes látvány volt
az a mohóság, amellyel a kii
lönben apatikusan viselkedő

agg férfiak és nők a csipetké
vel, zölclséggelés krumplival
vegyitett pompás csirkepapri#
kást fog'yasztották.

Feltiini nekem, hogy minde;
nik benlakó elsőnek is a jó
darab puha kenyér után ka#
pott és azt szorongalta olyan
módon, mintha félne, bogy el
akarják venni tőle, Ugylátszik,
friss kenyérben rilkán lehet
részük.

Még' visszafogok térni erre
a látogatásra, hogy egyes
megfigyeléseimről számot ad;
jak. Most csak konstatálom
azt a nagy örömei és meg
elégedést, amely uralta a szá...
nalmas külsejü szeg'ényházi
lakókat, akik egyre sóhajtoz#
tak:

- Ob, milyen jó! ... Istenem
de jó! ...

S ez a sóhajtozás volt gyö~
nyörü jutalma az én kis fele ...
ségemnek, aki igazán átérzett

mek lelkében él tudásnak vi
Iág'osságát, a gyermeki szivet
meg virágos kertjévé teszi él

szeretetnek éppen a hit áIJal!
A magyar kálvinista tanitó fo~

galma ott dicsőül meg, hogy
ő a gondjaira bizott jövendő

nemzedéket felemeli a tudás
magasságára, - onnan pedig'
még feljebb viszi az Istenfiu;
ság örök boldogságo t adó
picdestáljára, hogy boldogan
tudjon felkiáltani a világ: big
zony az Ur azigaz lsten, bip
zony a szeretetnek Ura, Istene
az igaz Isten s mi vagyunk
testestől-lelkestől az ő örök
tulajdona!

A mennyei Játomásnál a
bazaszeretet és bit hajlékát,
miként az égnek két szélső

határail a szinpompás szivár;
'lány ájiveli, . ugy ivelte át a
Jézus. A tanítványok azután
nem láltak mást, sem Mózest,
sem Illyést, hanem csak jézust
egyedül, fénylő fehér rubával,
rag'yog'óan tündöklő orcával,
káprázatosan sugárzó tekin~

teiteL Nem láttak mást csak
Jézusi e.gyedül!

A rnaffyar kálvinísta tanilóp

ságnak jubileumi emlék;ünne
pén a magyar kálvinista taníió
szeniségescn drága és nagy
fogalmában végül én sem lá;

. tok azután mási: csak jézust
egyedü!! Az igazi, Lélek sze~

rint való magyar kálvinista ta
nitónak a szeme tüzéből, az
orcája fényéből, az ajaka meg-

.mozdulásából, a vére megpezs
düléséből a meiIoicsőüJés leg
magasabb fokán csak Jézust
látjuk egyedül! Ö általa lesz
gazdag a magyar kálvinista
lanitó a meg' nem fáradó szeg
rcíclbcn, - O általa lesz éle;
iet adni tudó a göröngyös
utakon járó magyar kálvinista
télnitó, - O általa dicsőül meg
a világ- által sokszor kicsinyrc
értékelt magyar kálvinista tanitó
aZ örök megbecsülésnek, a hal
hatatlanságnak magasságára !

Mag'yarkálvinista JanUó! Légy
hiv mind halálig' téged megdi- r

csőitő szent eszményeidhez !
Önök pedig' mélyen tisztelt

Ünneplő Közönség', ha élni,
fejlődni, előhaladni s magyar
feltámadást látni és megérni
akarnak: - értékeljék, becsül
jék, szeressék s övedzék
tisztességgel a tanU ó/, a magyar
kálvinista tanUót.

~~

I 2 kat. hold
l,

gyümölcsös és szől

!őskert a révlaposon
részben vagy kisebb

l, parceUákban eladó.
3 hónapos vizsla

~ kölykök eladók;j§!,
M á ct a y gyógyszerésznél. :

! J I l, ,', II, I , " .

tatódik, hol hajdu ivadékokat
neveIt Bocskainak s tárogatás
népet Rákócinak, amelyiknek
az élete sem volt drága, hogy
elvégezze hazájáért a nagy és
szent szolgálatot, - a magyar
kálvinista tani/óság egy sziv
és vér volt a mult évszázad#
nak derekán a márciusi ifjak
kClI s azoknak lángleJkü vezé
rével, a baló poraiban is örök
re áldoJt Kossuth·fal: - ezért
kell hajlékot emC'lni a kálvi;
nis/a tanítóság jubileumi emlék...
ünnepén annak a .bazaszere~
tetnek, melynek glóriás fénye
körül vonja a magyar kálvi
nista tanitót. a mag'yar feltá
madásnak apostoli szolgálatu
munkását, hiszen a magyar
kálvinista tanitónak vére lük
tetése, izma meg'llozdulása,
agya gondolata, <;>gész iani/á
sának és éleiének fundamen
tuma avallástétel: hiszek c;gy
Istenben, hiszek eg'y hazában,
hiszek egy isteni örök igaz;
ságban, hiszek Mag'yarország
feltámadásában!

Ez a név: Illyés - Isráel
népinél nemcsak egy férfinak
a neve, hanem egy nagy és
szent fogalom: a Jehova kul
tusz fogalmának hordozója
volt. Az Illyés nevének emJité
sekor fellángolt a batalmas bi
zonyságtevés· ,a váliJsztot!
népnek a lelkében: az Ur az
igiJZ isten, az Ur az ig'az lsten,
ki összetöri BááJnak faragott
oltárait, zápor esővel oltja ki
azoknak hiábanvaló áldozati
tüzét, mennyei lán~n:;'al gyujija
fel eg'yetlcllhivli léleknek il11ád~

ságára az ő oltárán az áldo;
zatnak lobogó lángját! Az
Illyés nevének emlit<isekor
arany betűkkel iratolt él vá~

laszlott nemzetség clé a nagy
és szent szövetség', melyc1 a
I1HJgasságban lakozó Abrahám
mal és az ő maradékaival kö~
tött, melynek be keíiett tclje~

sednie, n)Tgnem kivirágozik az
Isai g'yökeréből való ama VÍ#
rágszál - bizony az Ur az
igaz Isten, egyedü! az Ur az
igaz lsten!

E név: magyar· kálvinista
fanitó - minálunk nem egye;
di név, banem egy nagy és
szent fogalomnak; a szeretet
Istene kultusza fog'almának a
hordozója vólt évszázadokon
át és változatlanul ugyanaz
Illa is! A magyar káivinista
tanitó fogalma ott kezdődik,
hol az ő egész élete és tani·
tói munkássága feloldódik az
?Iő hitben, kivirágozik a mun
kás hitben és g]orifikálódika
megszentelő hitben! A magyar
kálvinista tanitó nem szintei en
pedagógusa az elme tudásá;
nak. han~m a tudományoknak
minden változatát tele ragyog
ja a hitnek mennyei fényözö;1
nével s mig felgyujtja a gyer~

borgó, hullámzó életével, fe;
letIük a kiterjesztett erősség

az örök szeretet;béke menny
bo!tozata; itt látnak ők látást,
itt ragadja őket földöntuli
erővel a lélek, iti akarnak ők

hajlékokat épiíeni egyet MÓ 6

zesnek, ~g"Yet Iilyésnek és egyet I
az Urnak, itt hang'zik ajkaik
ról az epekedés: Uram jó
nékünk lakozni itten!

Ez ünnepélyes pillanatban
m'inket is vissz-rag'ad a lélek,
hogy látásokat lássunk, bog'y
meg'dicsőülésnekmagasságába
cmelkedjünk, s mikor a ma~ I
g'yar kálvinista taniíóság juhig
láris ünnepség'ét ünn'epeljük,
vegyük körül tisztességtevő

!3zeretettel a ~ag'yar kálvinista
tanitó eszményeit és ez esz; I
ményekéri dolg'ozó mag'yar
kálvinista tanítót, mondván: jó
minékünk itten lakoznunk, é pit
sünk hajlékot eg'yet lvlózesnek,
egyet Illyésnek és egyet jézL\sp
nak és mind ezekben Öt lás'
suk egyedü!!

Ez a név: Mózes - Isráel
népinél nem csupán egy fér
fiunak él neve, hanem egy
nagy és szent fogalom: a hag
za fogalmának a hordozója
volt. A Mózes ncvével kap
csolatban felöfJöít Isráel népi- i

, H

nek lelkeben Eg'yptom a mag'al
rabszolgaságával, vért fakasz~

tó korbács suitolásával, - a
Mózes nevével kapcsolatban
felötlött !sráel nepinek lelké; I
ben a sziklafalként sZét~váló I
V,cr<2s lenger, 40 esztendonek '
pclsztai hányatlaiása, a Sinai
heg'y j(j'lében az ezct;i'ölc!et
rázó mennydörg'és közöí! ama
kő tábJáknak kiadatása, - a
Mózes nevével kapcsolatban
felötlött Isrácl népinek lelké~ I
ben a Nébó bc~n lábainál el-
terülő tejjel-mézzel gazdag, l

, , 'D' . I I ldraga, sz;:p orszag, (WIC na (,
Salamonnak tüneményes kora:

egyszóval mindaz, ami
szeniséget, szépségei magába
zár e szó: haza,~·ezért akar;
lak éSk a megdicsőülés hegyén
hajlékot épiteni Mózesnek s
Mózes álial a hazaszeretetnek !

E. nev: mag'yar kálvinista
tdni/ó, - minálunk nem egye
di név, hanem egy nagy és
szent fogalomnak: a haza fo~

galmának a hordozója! A ma;
gyal' kálvinista íaniló fogalma
ott kezdődik, hol él mohácsi
nag'y trag'édia után szélszakg

gatta a. török és német a Kár
pátok koszoruzta szent oltho;
nunkat s a magyar kálvinista
tani/ó és lelkipásztor, - ami ak;
kor teljesen egy volt - a maga
magyar lelkének Iángojásával
gyujtotta és nem hagyta meg#
aludni a lelkekben a haza
szeretet oltárán az áldozat
szent tüzét! A magyar kálvi~

nista tanitó fogalma olt foly-
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A "Ben-Húr"
számokban.

Filmszinház.
Gyomán:

Az Apolló filmszinház folyó
hó 18,án vasárnap "Schellen
berg testvérek" cimű 10 felvo
násos drámát mutatja be, ame
lyet ·az ország leg"nagyobb
mozgószinházai most repriz
ként játszanak. Az Apolló film
szinháznak annak idejen ami~

kor ez a nagyhirü filmdarab
első diadalmas utját járta, nem
nyilt alkalma azt közönségé
nek bemutatni. Valóságos mű-

vészi megjátszása miaU is a
legnagyobb hatást fogja kivál-
tani. A két tes/vér nehéz és
sokoldaluságot igénylő kettős

szerepét Conrad Veidt alakitja,
parlnerei Liane Haid - akit
az uj évadban a "Csárdáski
rálynő" főszerepében fogunk
majd viszonjJátni - és Lii
Délgover. Előadások 4, 6 és
8 órakor.

Folyó hó 25,én kerül elő'

adásra a "Ben-Hur" amelyről

lapunk mai számában néhány
apróságot közlünk.

A közönség kényeImét szol
gálja az az uji/ás, hogya
nagytrafikban állandóan egész
héten át lehet mozijegyei előr~

váltani.

150.000 ember dolgozott a
Ben-Hur felvéleleinél, 100.000
szereplője van egyedül a kocsi
versenynek. 4,000.000 dollárba
került a film elkészitése, 500.000
dollárt költöttek egyedül a kocsi
versenyre és további 500.000
dollárt a tengeri ütközetre, 650.000
méter negativ filmet használtak
el e felvételekné!. 300.000 méter
pozitiv filmet hivtak elő és ebből

mindössze 4.000 métert tartottak
meg. 160 méter felhasználatlan
film jut a "Ben-Hur" minden l
méterére, amelyet a moziban le
vetitenek. 160.000 méter szövetet
használtak fel a 8.000 kosztüm
előállitására, 22.000 kiló réz és
pléh kellett a 6.000 római fegy
verzethez. 100 régi egykoru ten
geri hajó csatáját egyszerre 40
filmfelvevőgép örökitette meg.
500 méter hosszu és 50 méter
magas annak a cirkusznak a tri
bünje, amelyről 100.000 ember
figyelte Ben-Hur és Messala
kocsiversenyét, 42 felvevőgép

örökiteJte meg a filmnek ezt a
részét 20.000 méter negativ fil
men 12 különböző országból to
borzott 12 hajtó hajtotta a 48
tüzes paripát. A felvevőgép előtt

folytatott kocsiverseny rekordot
is hozott: 37215 másodperc alatt
futotta be a leggyorsabb ló az
Ih angol mérföldnyi távolságot.

elil

dor és Földvári juliska, Timár
Ambrus és Földvári Margitka,
Varga Imre és Vaszkó Bö
zsike, Ambrózi György és
Szentesi Esztike, Heg-edüs
Lajos és Priavara jucika, Bari
Mihály és Giricz Mariska. Hol~
lósi Bálint és Varga Veronka.
Öregcsősz: vitéz dobos

Domokos kisbéró meg az só
gora. Bohócok: Kottyonfitty
Kaietán, Sipakuli Boldizsár,
Mákszem Muki mög Babszem
Bálint.

Csikósok : Földvári józsef,
Bari Vincze, Madarász Zsiga
és Csik Mihály.

A zenét Rafael Jóska zene
kara szolgáltat/a.

ber hó 6~án fog megtar
tatni. A bizottság az ala
pozási munkálatok elkéSZÍ
tésével a Wagner céget biz
ta meg, ámely cég a hő

sök iránti tiszteletből egy
fillér haszon nélkül tisztán
önköltségi árban késziti el
ezen nagy munkát. A Ie
leplezési ünnepségre a köz
ség elő!járósága József fő
herceg-et meghivta. A Ie
leplezési ünnepség körül'"
ményeit részletesen ismer~

tetni fogjuk lapunkban,
midőn azt a bizottság vég
érvényesen meg fogja álla
pitani.

GYOMAI U1SÁG

na-r

este F a r k a s i n s z k y I m r e zenekara
hangversenyez.

v i I I a n y c s i I I á r ° k raktáron vannak, valamint g y á r i á r b a n
megrendelhetők E H R M A N N A D O l F üzletében G y ° m á n .

Egy vidám endrődi társaság I
mult vasárnap szüreti mulat",
ságol rendezet! az udvarnoki
csárdában.

A remekül sikerült mulatság
bálanyai tiszlségét dr. Hocmann
Istvánné, a diszelnöki tisztes
dr. Hoczmann István ügyvéd
viselték.

Kedélyes volt a mulatság
nagyon s a tánc a másnapba
nyult bele.

A mulatság főrendezői vol ...
tak: .Csoma Gábor, Ozsgyá
ni László, Varga Elek, Varga
István, Nagy István l., Nagy
István ll., Timár Gergely, Ku
lik Vendel és Madarász Zsig'"
mond.
Csőszbiró volt Zsidai Mi#

hály. Csőszpárok: Nagy Sán~

Az udvarnoki
csárdában II 1111

A gyonlai hősök

emlék szobrának leleplezése.

kapható. Egy reggeli pohár sörrel együtt 50 fillér.
§ Különféle elsőrendü fajborok literje 1 P. 80 fillértől

; feljebb. Bálak, társasvacsorák részére megfelelő

" termek és helyiségek állanak rendelkezésre.

Bankettek, társasvacsorák rendezését
legolcsóbb árban elvállalja.

Kitünő konyha.

Az U r i-K a s z i n ó éttermében!
UUVWUUUWUUUUUUYUU~WUUWWWWUUYUWWWUVUWWUUU~UtiWW:

málól fogva minden vasárnap és ünnepnap!
"

Sok várakozás után el
érkeztünk oda, hogy rövid
nehány héten belől nagy
kegyelettel méltó emléket
állit Gyoma község közön- .
sége a nagy háboruban el
esett hős fiai emlékére. A
gyönyörü bronz szobor
immár öntés alatt van s
az Budapesten átvehető

lesz október hó 15-én. Ezért
a szobor bizottság", melyet
a község képviselő testü
lete annak idején kiküldött,
az elmult héten gyülést
tartott s megállapitotta e
bizottság azt, hogya le
leplezési ünnepély novem...Hostar.

.
ngmus.Heti

1927. szept. 18.

Gyönyörü

Jogos aggodalom.

- Miért váj; olyan keserves
_arcat Pattogány ur?

- A feleségem elment hazulról
és most, hogy ez a hirtelen eső

támadt, nem tudom, mi van vele.
- Sohase .aggódjék! Biztosan

beízuzódott valamelyik boltba.
- Hiszen éppen ez az, amitől

félek! ...

Letörni a drágaságot
Akárminő áron!
Azt a jelszót hallottam
Én az egész nyáron.
Ám a jó eredményt
Hej! hiába várom.

Megfordult a világ
Mind a négy sarkában,
Tétlenül vergődünk

Drágitók markában.

S mig azelőtt régen
Ismert volt a jelszó:
"Drága muzsikaszó 1"
Semmisem olcsóbb ma
Mint a muzsikaszó!

Részvét ...

Pamacs ur igy szól Cinege ur
hoz.

- Szegény barátom, fogadd leg-
őszintébb részvétemet ! ...

Cinege urhüledezve kérdezi:
- Részvétedet ?! De hát miért?
- Hát azért, mert a feleségem

éppen most ment a te feleséged
hez, hogy - megmutassa az uj
ruháját.

tI. T.

meleg szereletlel főzle meg- a
sze}~-l: li yek ebédjéJ.

Mikor elmentünk, a jóllakott
benlakók kórusban hálálkod~

lak, kérve is1en áldásá I reánk,
Diószegi gondnok pedig a
következő szavakkal bucsuzo!t:

- Az lsten és a szeg"ények
nevében köszönjük a jóléle#
ményl!

Ugya nekem, illetve felesé#
gemnek adresszált köszönetet
és héílamegnyiIvánulásl én pe#
dig" álutalom annak, akit jogo#
san megillet: a gyomaiak ked
venc Pistájának, merI ő az a
jeles, kiváló és melegszivü
emberbarát, aki a szegényházi
lakók me~:rvendégelésél rám
bizta.

Oh, bár sokan követnék
a nemes példát! -

Tréfás esetek.

Hogy igy van, esküszöm
_Összes őseimre,

Szólj hozzá, igaz-e?
Farkasinszky Imre!
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Egy fertály kölesfenéki nyiiaseladó :
Értekezni lehet Gróf Tisza István ut
1151. szám.

Kérem azt a hölgyet aki agusztus
31-ikén szerdán piacz ideje alatt elvitt
egy pár fekete sevró fél czipőt csak a
sarka volt meg csinálva mert az nem
az övé s diszitésről észre veheti rövi
desen. Mészáros Lajoshoz hozza vissza.

Garantált 18 százalékos szuper
foszfát mütrágya a 100 holdan aluli
kisbirtokosok részére a jövő évi ter
mésből történő, kamatmentes fizetés
mellett, 100 hoJdon felülieknek pedig
évi 10 százalékos kamat mellett 6 havi
hitelre előjegyezhető Wagner Márton
fiainál Gyomán telefon 22.

özv. Szántó Ignáczné 39 számu
háza örök áron eladó.

Vatay Gábor asztalos mesternél
bor sajtó használatra kiadó, vagy örök
áron is eladó.

Eladó ház és kiadó lakások. Eg-j
nagy udvarral és kerttel biró ház mely
ben jelenleg 4 lakás van, eladó. Az
ára 150 q buza melyet 5 év alatt lehet
törleszteni. Ugyanott egy lakás mely
áll 2 pados szoba, (villanyvilágitás) és
nJinden mellékhelyiségből kiadó. Bő

vebbet Kovács János trafikjában.

A gyomai Szeszfőzde Szövetkezet
értesiti a lakosságot, hogy a szilva
cefrefőzés már megkezdődött. A főzési

dij ugyan annyi mint a mult évben
volt literenként 2 pengő és a tüzifát
mindenki ingyen kapja_ Bővebbet a
szeszfőzdében Kovács János házában.

A Fogyasztási Szövetkezet értesiti
a lakosságot, hogy a Nagykőrösi szesz
fözdében termelt kisüsti szilva pálin
kának literjét 5 pengőért adja, 5 liter
vételnél 10 százalék árengedménnyel.
Bővebbet a kimérési helyiségben, (Ko
vács János házában) lehet megtudni.

Asztalos-szerszám, három padra
való és femetkezési vállalat minden
hozzávalóval szabadkézből eladó. Ugyan
ott jutányos áru temetkezé5. Erdei La
jos, Gyoma 876 szám.

Akik 12 hónapra kamötmentesell
akarják a műtrágya szükségletüket be
szerezni, kérjenek a községházánál
igazolványt arra nézve, hogy kedvez
ményes mütrágya beszerzésére jogo
sultak és ezzel együtt jegyeztessék elő
szükségletüket Wagner Márton fiai fa-
kereskedőknéI. A műtrágya szövött
zsákokban lesz szállitva. A szállitási
és kezelési költségeket az átvételkor, a
műtrágya értéke pedig a jövő évi ter
mésből lesz kamatmentesen fizetve. Az
átvétel mindenki tetszése szerint rak
tárunkban történik.

A békéscsabai SUK téglagyár év
tizedek óta ismert kitünő minőségü

hornyolt tető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner Márton fiainál, End
rödön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.

Butarak. Tele síma és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlitott székek állandóan
raktáron vannak Vatay Gábor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épUletasztalos munkák
jutányos áron megrendelheté5k.

A békéscsabai viiághirU Bohn
féle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható. Ugyanott
kapható 18 százalékos szuperfoszfát
műtrágya kamatmentesen 12 hónap
után való fizetésre elöjegyezhetö.

Gyomán az "APOllÓ"
tilmszinházban

fél 4, 6 és fél 9 órakor.

1927. szept. 18.
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Van nekem egy vetögépem
Hej} be sokba vah ez nékem!
Mégis potom áron adom
Mivelhogy lágy szivem vagyon!

Ki jól akar gazdálkodni}
Csak nálam fog vásárolni!
Van itt minden, amit kiván,
Tetejébe puha diván!

Ha nálam vesz} sokat spórol,
S álmodozhat egy autóról !
Száz szónak is el:;y a vége:
Ki nem nálam vesz}
Saját maga ellensége.

Papp Vazul
legujabb nótája.

eke a hámfáróJ leoldódolt ~

ez mentelte meg a lovakat a
nagyobb sérülésektől. A meg l

ijedt lovakat ifj. Kepenyes ~i;

hály b610r fellépésével meg-fé#
kezte.

Szivbetegek. és érelme
szesedésben szenvedők a ter
mészetes "ferenc József" ke;
serüviz használata által könnyii
és pontos bélmüködést érnek
el. Klinikai vizsgálalok igazol
ják, hogy a Ferenc József
viz különösen agyvérzésre és
gutaiitésre hajlamos idősebb

embereknek kitünő szolgálatot
tesz. Kapható gyógyszerlárak4

ban, erogériákban és füszer,..
üzletekben.

Schwalm József örököseinek Ró
zsa utca 1075 számu háza eladó, azon
nal beköltözhető. Ugyan ott egy tehén
járás szabad kézből eladó. .

Egy jóravaló, ügyes fiu tanulónak
nak felvétetik Biró János szabómes
ternél Rákóczi utca.

Cs. Szabó Gábornak 2 fertály
örökös nyilas a határ düllőben és 2
fertályelőhalmi here földje eladó. Ér
tekezni lehet 42 hsz. alatt.

20-25 mm. fizetek buzát a Hor
thy uton levIS olyan házért, mely
ben Uzlethelyiség van vagy pedig
üzlethelyiséget berendezni lehet,
legalább 5~6 éves bérlettel: eim
a kiadóhivstalában.

~Iftft~fiAAft~~~~~~

cipé§zewll"l.Unkás
§eq~d

I
azonnal beléphet. Ugyan;
csak egy jó házból való

tanuló

l::::::telik IGásparnál.1
ww~w~w~~1
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E
Legyünk emberek! Egy igen

jó családból való gyomai ifju
elborult elmével járja az ut;
cákat éjjeI ....nappal és méreget,
próféciákat mond, apostoli
gesztusokkal igérg'et jobb jö;
vőt mint az lsten kiküldöHje.
Szomoru ez a sors, de még
szomorubb, hogy akadnak nem
csak éretlen suhancok, de fel
nőtt egyének is, akik csufot
üznek a szerencséJIenből, el;
lentmondásokkal ingerlik. Ura;
im! Legyünk emberek l

A vidéki élelmiszerárusok
kedden és szombaton mehet
nek Budapestre. AKözélelme
zési bizottság legutóbb kimon;
doHa, hogy életbe kell lépteini
a tanácsnak azt a rég-ebbi ha'
Jározatát, hogy az iparigazol;
vánnyal hiró vidéki élelmiszer
árusok Budapestre a piacokra
és vásárcsarnokokba csak he
tivásár napján jöhetnek. Ez a
tanácsi határozat néhány hó;
nap óta fel volt fCggesztve. A
közélelmezési bizottság a fel,
függesztés megszüntetését ki,
vánta. A tanács a mai ülésén
kimondotta, hogy él felfüggesz
tést megszünteti, de a vidéki
árusok nem a hetivásárok nap
ján, hanem minden héten két,
szer, kedden és szombaton
jöhetnek fel Budapestre áruik&
killI. Ez az uj rend szeptember
26-án lép életbe.

Ipari baleset folytán elhalá
lozott munkás biztositási dija
nem örökség. Egy mag"yar em
ber sok évvel ezelőtt kivándo
rolt Amerikába s Ohio állam;
ban ipari baleset folytán életét
veszte Ile. Ohió állam a ma,
gyal' IWl1zulátushoz 3000 doll
lár kártériJési összeget lett át
azzal, hogy ennyit ítéltek meg
az elhalálozott hozzátartozói'
nak kártéritési összegül. Ezt
az amerikai küldeményt a ma
gyar hatóságok örökösödési
illetékkel terhelték meg, de
most a közigazgatási bizottság
kimondotta, hogy ezután örö;
kösödési illeték nem jár, mert
itt nem vagyonról volt szó,
me ly az örökhagyó halála ide
jében magántulajdont képezett,
hanem bizlositási szerződésről.

Megijedtek a Jovak. Az el
mult hét szerda délelőttjén
egy fiatal kondorosi gazda
szánJogatotl két erős pihent
lovávaL Szántás közben a lo
vak váratlanul, ismere llen ok,
bói felhorkantak ~s ijedten ki,
ugrottak a barázdából. A
gyeplőszár elszakadt, a meg,
iiedt lovak az ex.ével vad fu;
tásba kezdtek. Szerencsére az

EK

Szeptember

25-én
Vasárnap

6 oldal.

I s t e n t i s z t e l e t e k. A ref
lemplomban szeptember 18~án

d.e. fél 9 órakor prédikál Répás
Pál ref. lelkész. Az ágostai
evangelikustemplomban vasár
nap déielőli 9· órakor német
nyelvü Istentisz!eletet tart Feiler
Ernő lelkész. A róm. kath. tem..
pIomban reggel 9 órakor Isten#
tisztelet evangélium magyará
zaItai, tartja Csernay Géza
plebános. d. u. 3 őrakor Iytánia.

Leventéklövőversenye.~ost

szombaton és vasárnap zajlik
le a békésmeg'yei leventék
lövőversenye, amelyen a mi
!event.2ink is részt vesznek.
Természetes, hogya verseny
kimenetele iránt izgalmas ér#
dcklőclés:sel tekint egész Gyo
ma közönsége.

Országos vásárok. Követke
ző országos vásárok lesznek
e hóban. 19-én Köröstarcsctn,
í 9-én Szeghalmol1, 23. 24-én
25-én Békésen.

Tankönyvek . beszerzése.
Egy legujabb rendelet akként
intézkedik, hogyatanulók
tanszerszükségleteiket tetszé
sük szerinti helyen szerezhe
tik be.

Haraoós testvérek Valami
"ölJosztozás közben iJajbaka... i

)olt egymá.ssal két gyomai
gazdálkodó, akik különben
édes testvérek. Eleinte csak
szóval és cifra káromkodás;
sal tisztelték meg egymást.
majd birokrakeltek és él földön
adjusztálták egymást. Adula;
kodás hevében egyik tes/vér
leharapta él másiknak az orrát,
mire viszonzásul a Illegcson'
kitott testvér az egyik fülét
harapta le amannak. És, f1.ogy
tetejébe még cifrtJbb legyen a
dolog, mindkét testvér nazaré....
nus, akiknek vallása még az
illetlen beszédet is szigoruan
tiltja.

Aho! megadóztatják a bubi-
frizurát. Tirol Schönau nevü

községében me~FldóztaJlák a

bubifrizurat és minden leány

12-30 éves koráig évi 200.000

korona bubifrizuraadót köteles

fizetni. Aki azonban a haját

ismét megnöveszti 30 éves ko

rig, a befizetett adó felét visz

szakapja.

Egy pados szoba és konyhás la
kás kiadó, özv. Biró Benedeknénél
Dob utca 26 szám alatt. Azonnal be
költözhető. Ugyanott e~y butorozott
szoba kiadó.
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k~nlüt~]entesen ak.arják a műtrágya szükségletüket beszerezni, kérjenek " községházánál igazolványt arra nézve, hogy ked
vezményes műtrágya beszerzésére jogosultak és ezzel együtt jegyeztessék elő szükségletüket Wagner Márton fiai fakereske
(]löknél. A műtrágya szövött zsákokban lesz szálHtva. A szállítási és kezelési kö!tségeket az átvételkor, a műtrágya értéke

pedig a jövő évi termésből lesz kamaimentesen fizetve. Az átvétel mindenki tetszése szerint raktárunkban történik.

mint a

urnak
urnőnek

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át díjmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VIII,. Ba..
ross fér 10 (a Kelelipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy eisőrendü szobát. A máso:
dik sorsolást szept. 19...én fog....
juk megejteni és eredményét
lapunk szept. 25-iki számában
tesszük közzé. Vágja k~

az alanti "Utalvány:szelvényf"
és adja be azt lapunk felelős

szerkeszfőjéné!.

- - - Itt levAgandó: - - -

Lapkiadó a

"HUNGARIA"
k-őnyvnyo=dai=üintézet.

UTALVÁNY-SZELVÉNY

GYOMAI UJSÁG
,olvasójának.

Szerkeeiztésért és k-iadAsért
felelős:

WAGNER MARTON

Szerkesztőségnél beadandó.

pi

=='==

Leg'jobb
tájékoztató,

a

Vasuti és Hajózási
Men etrendUjság

kdJJbhat:ó
:mind.en

V dsutállO:llldsODO)
DohAnytözsdében.

Hirdessen
a

"GYOMAi UJSAGBAN"

fillér egy publikációs hirdetés közlési
dija a GYOM.AI UjSAG publikációs
rovatában. Ha Ön alkalmazottat, ál
lást, lakást keres ha valamit venni,
vagy eladni akar, haszobájáf,la

kását akarja kiadni, vagy át-
adni, ha bármire szüksége
van, igy csak a GYO-

MAI UjSÁG publiká-
ciós hirdetéseit ol-
vassa el, és hal-
gassa meg a va-

sárnapi pub-
li k á ciókat.

A fővárosba utazó olvasó
inknak páratL:cn kedvezményt
nyujt a Keleti pályaudvarral szem
ben levő, elsőrangu Park szá\!o
da, amennyiben a szobák árából
20 százalék, az éttermi árakból
pedig 10 százalék engedményt ad
a legutóbbi előfizetési nyugta fel
mutatása ellenében. Egyben fel
hivjuk a Park szállodának lapunk
más helyén olvasható hirdetésére
szíves figyeimét.

A gazdaközönség kisérje figyelemmel az "AUSTIN""....traktor előretörését és terjedését.
Elsőrendü érdeke minden gazdának, hogy a mai sulyos viszonyok között alaposan meggon
dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. - Ne ii!jön fel a hangzatos reklámoknak, győződjönmeg
személyesen arról, hogy jobb telje~it:nll.ényü,olcsóbb üzen:~ü traktort a kiváló
ANGOL-gyártmányu .,AUSTINGl'",trakt@rnái nem vehet. - Az cj'lAUSTIN,..""traktor
legnagyobb előnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is tökéletes D1l.unkát végez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feltételek meHett - 2-J évi ré§Z':let:s.·e - vásárolható.
Ford.ujjon részletes felvHágositásért bizalommal a kerületi képviselethez - Juh.ásZ': Pál
gépészmérnök és T d.~sa céghez Turkeve", - Ezen cég d.ijmentesen kiHd. ki szakembert
a talaj megvizsgálására, próbaszántás végzésére és -a gépnek müködésben való bemutatására.

1nnrncu !LIX 19 l!J11 lO n Ji( H n # Ü JOl U II ur!'1 lOt lij U II JOl iii *U U ]IDen n: liUI II JOl II ul II !ti! lt! !ol lOl u ill!

r
9 A legnagyobb veszedelem a, por,
I mely minden betegség csiráját a

l,szervezetün.kbe ~..'iSZi. A. lc.galapo.
sabb takaritás is, ha nem porszi-c
vóval történik, csak félmunka, mert
ugya scprésnél, mint ci törülge·
tésnél a por egy része a levegőbe

I'száll, hogyezuton sz,ervezetünkbe
hatoljon és ott betegségokozóvá

váljék. Egyetlen kivezető ut a

VAMPlR PORSZIVÓ
I<érjen díjtalan bemutatást egy le·

velező lapon még ma" '

AEG UNIÓ
~ Magyar ViHamossági RT.
I Porszivógép Oszálya . I
~ Budapest, Andrássy ut 29. szám. I

)meg nem vetendő - Rossmann I.
Tóth, Rossmann II. halfsorát.

A csatársor szintén jó volt és
ha a szerencse is egy kissé hoz
zájuk járul, ugy gólokkal nyer
hették volna meg a mérkőzést

csapatuknak.
A mérkőzést levezető Hegyi dr.

birót láttuk már jobban is birás
kodni.

26 riiIér.
4 •
o '>

1
40 »

6 P.

Ilitcr édcs tej
• lefö!űzött tej

1 • iró
l • savó
1 klgr. turó
1 • teavaj

Gyoma és .Vidéke
TEJSZÖVET[(EZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI: ::: -

GySe-MESE 1-1 (O-O)

Biró: Dr. Hegyi.

Az elmult vasárnapra kisorsolt
és lejátszott GySC-MESE bajno
ki, mérkőzésre szép számu kö
zönség gyült össze, hogy az ed
dig látott rossz és silány mérkő

zések után végre egy igazi vérbeli
futballt lásson.

A megjelentek azonban egy
cseppet sem csal6dháttak, mert
mindkét csapat tudásának legja
vát adta, s minden fortélyukat
latba vetették, hogy a győzelmet

egymás kezéből kiragadják.
Sajnos, a küzdelem heves iram

után eldöntetlen lett, habár a
GySC, a mutatott játék alapján
a győzelmet is megérdemelte volna.

A gyomaiak kapuját ezuttal,
Csapó védte, ki nagynevü védé
sével bizonyitotta, hogya kapu
őrzését nem érdemtelen kezekbe
adták. A hátvedek mindvégig
kifogástalan müködéssel vonták
magukra a nézők figyelmet. A
csapat legjobb részét azonban a
halfsor alkotta. A - Kóródi, Kap
pel, Biró - trio ugy szerelésben,
mÍnt labdaosztásban messze fe
lülmu1ta a mezőberényiek szintén

"'dllllh!li,!i.llfl'I'lIlllil1!"illllillldiill!!hlll!.·lilniTI~~~~1'~.~fni!m·"jlllli.tl·,I·I.I·i·'·'" '1,',
~

I Halló!Hallótmiujság? itt az olcsósági hullám!
I A Fogyasztá,si Szövetkezet közhirré teszi,' hogy él Nagyk.öJ.~ös v'árosi szeszfőzdének az
ti általa főzött kisüsti szilva pálinkának egy részét megvette, s annak
~

Iliterjét j pengöért adja.. j liter véielnél tO ~zdzalék enged:rn.ény xnellett.

~ Aki~ nem hisz ennek a.z olcsóságnak, az menjen el a Szövetkezeti ki:mlérésebe (Kovács Já....I nos házába) abaI egy kis pohár eifogyasztása után meg fog győződni arról, hogy jó kellemes izü és
il emellett olcsó kisüsti' szilva pálinkát csak ott lehet kapni.
~ Mindenki ért:esit:se d §zolm.~zédjá,t iSe

~ "

(jUM.!WIW~~IWlll!I.I!J.~_JIiUlJ~'IOOI~'4WJlijJ·!l!illJllMWIJl!l"".""l!IIJ .
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M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRl
CSEKK- ÉS KLIRlNGSzAMLA 37.170. SZÁM

SÜRGÖNYClM: BÁCSYBANK

*

az egész országra kiterjedő nagy
összeköttetésekkel

azonnal

ELADÓ vagy BÉRBEADÓ

Egy POLITIKAI HETILAP
és egy ,LAPTUDÓSITÓ

NAPILAP,

Kizárólag komoly ajánIkozók
bővebb felvilágositást nyerhetnek
naponta Budapest, V., Sas utca 29.

II. 55 sz. alatt.

• ••••1, WID.~,~.•.WJ .

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

17'20 gy. 20'40
20"14 gy. 2'05
16'52 gy. 14'04
19'45 gy. 19'20

16,14gy. 13'06
16'50 gy. 14'13
20'15 gy. 2'15
20'S1 gy. 3'18

TELEFÓNSZÁM 21.

DOMOKOS ALBERT ~~ll~rg~~~é~~ GYOMA
Villanyszerelési és müszaki vállalat. Kerékpár kölcsönző. Raktárról
eladok, hol megtekinthetőkvételkényszer nélkül a legjobb gyártmányu
varrógépek és kerékpárok egy jól sikerült kötés folytán

4 pengös rész Ietfi zetés ek mellett.
Raktáron a viIághirü "VÁMPYR" PORSZlVÓGÉP, melyet kivánatra házhoz viszek teljesen
dijtalanul bemutatok és a felviIágositások megadása után a teljes kipróbálásra háznál hagyok.
Elvállalok villamos berendezések szerelését és javitását a nevezett gépek a porszivó gépek
javitását is. Kérem a nagyérdemü közönség szives párfogását továbbra is.

suti menetrend

GlRÓSZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL,BÉKÉSCSABÁN

ank osztálya:
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,
-bármely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás mellett elfogad.

F.oglalkozik a bank p üzlet összes ágaival!

Gabona osztálya:
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ÁRON MINDENFÉLE MEZŐGAZDA

SÁGI TERM ÉNYT. B E R A K T Á R O Z Á S R A vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktározott terményt bármikor I e g m a g a s a b b n a p i á r o n
számolja el, -.- akár részletekben is, Iisztre becseréli, természetben kiadja.
Szükég esetén előnyös feltételek mellett bármely összegü előlegkölcsönt folyósit.

Bá«:sy é8 Tár§ai Bankháza GyolIla.
Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel Békéscsabán.

C~ak

A "gy" befüve! jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

Bpestről indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk,

1927. május hó l5-étől.
BUDAPEST-GYOMA

6'25 9'45 gy, 13'35
11'12 12'42 gy, 19.14
0'32 S'34 8'57 gy.
5' - 11'10 11'50 gy.
GYOMA - BÉKÉSCSA.BA.

Bcsabáról indul 23'15 4'30 8'13 gy.
Oyomára érk. 0'17 5'31 W55 gy.
Gyomáról indul 11'22 6'46 12'43 gy. 19'24
Bcsabára érk. 12'18 7"'59 15'21 gy. 20'24
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Előfizetési árak: I Szerkesztőség és kiadóhivatal:
"H U N G A R I A" könyvnyomda

l\Iegyedévre - "I pengő so fillér L M~ G Y o m 8, Petőfi-tér 2.
Fél évre - 3 pengő 40 fillér
Egész evre _ 6 pengő. Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.

Megjelernik minden vasár~ap reggel•
I er:t""ecnnt1

A lap szellemi és anyagi részét illetéS
minden megkeresés

"H U N G Á R I AH könyvnyomda
eimére kUldendő.

Nagymagyarországért.

Elismerés a tüzrendészeti felügyelőnek.

törvények és intézmények van

nak erről. A népjóléti miniszte

rium vá/ogatha/a rendelkezésre

álló kitünő anyagból.

A háboru és a forradalma«
folytán nyomoruscígba jutott
tömegek epedve várják a ja..
vaslat törvényerőre emelkedé..
séf. Tizezcr és tizezer inség
tengerébe merülj család van s
ez a reménység az utolsó
sza!maszála.

Reméljük, hogya Vass, Jó
zsef nevéhez füződő aggkori
biztositás jó és becsületes
munka lesz, Reméljük, hogy
mire a javaslat törvénnyé vCilik.
nem lesz öreg, éhező munkás
Magyarországon.

azt a többletet, amelyet eddig
a nag-ykereskedőknek adtak.
vagy a drága hitelekértfizettek,
majd az élelmiszeráruk csök..
kentésére fordítiák.

A drágaság oka tehát nem
az. hogya piaci árusok tul ....
sokat követelnek áruikért, ha....
nem elsősorban a mai tartha...
tatlan helyze/, mely küzdelmet
jelent az árusok részére is,
miután hitelkérdésük szabá...
Iyozva egyáltalában nincsen, ...

hitelt kapnak.

Démusz Lajos vármegyei füz....
rendészeti felügye!őnek, a jan
folyam parancsnokának az ér..
deme.

Kéri a miniszter a vármegye
alispánját, hogy ugy Démusz
Lajos vármegyei füzrendészeti
felürfyelőnek, mint az előadói

karnak tolmiicsolja teljes elis..
merését.

Hogyavármegyében a tüz
rendészet ügye mindig jobban
halad előre és a vagyonvéde~

lern szolgálata mindig iobban
fejlődik, az dr. Daimel Sándor....
nak, Békésvármegye alispán..
jának érdeme elsősorban, aki
a tüzrendészet szlikségszerü
fejlesztéséhez és tanfolyamok
tartásához mindenkor a leg..
hathatósabb támogat4st nyujtja.

--

j:;, népjólé/i minisztC?riumban
nagy buzgósággal foglalkoznak
az öregség és rokkantság ese
tére szóló biz/osi/ássa!.

Szociális és demokratikus
irányban olyan haladást jelent
Magyarországon az aggkori
bizíositás, hogy az, ha meg;
valósul, cáfolat lesz azokkal
szemben, akik azt hirdetik, hogy
Magyarországon nincs demok
rácia és szocitllis fejlődés.

Persze a cMolat annál csatta",
nósabb lesz, minél becsülete~

sebben és minél alaposabban
iktatják törvénybe azt, hogy
nem kell többé koldulnia a
mag-yar munkásnak, ha elöre
g'edett és munl}:aképtelenné lett.

A kü!földön kitünően beválí

.A piaci árusok

Az aggkori biztositás.

A pénzügyi kormány belátta,
hogya piaci árusok hitelellá
tásának biztositása elsőrendü

feladat, mert a piaci árusok az
éle!miszerárukatcsak ugy szep
re:t:hetik be és bocsájthatják a
közönség rendelkezésére, ha
kedv'ezőbbfeliétejek mellett tud
nak ők maguk is vásárolni.
Eddig-e!é tulsok anyagi áldo~

zatba került a beszerzés.
Ha rendezve lesz a piaci

árusok hiteJellátá'3a, akkor ők

A belügyminiszter sajátkezU
aláirásával ellátott leirata ér...
kezeit le él vármegyéhez f. hó
17"'én, melyben az Orosházán
tartott tüzoltó tanfolyam záró..
vizsgájél alkalmával a várme
gyei tüzoltó szöve/ség' által
küldött mc;Ieg'hangu távirati
üdvözlésért mond őszinte kö'"
szönetef.

Örömmel veHe tudomásul él

miniszter, hog-y a 7 napos
tanfolyam 49 hallgatója kifo",
gástalan kiképzést kapott és I
elismerésreméltó eredményt
ért cl.

Az, hogy él tanfolyam ilyen
sikeresen zárult - irja a mi'"
niszter - a tanfolyam e!őadói

. karának, elsősorban pedig'

a külföldiek százai, hogy
nálunk cseréJjenek eszmét
az emberiség' egyik legna
gyobb horderejü problémá=
járól, a világ protesttrnsai=
nak tömöritéséről. 600
gyermekorvos is megláto
gatott bennünket, hogy
fontos tudományos kérdé=
seket megvitassanak.

És ezek a komoly, nagy=
szakállu, pápa.szemes tudó~

sok, papok, orvosok a leg''''
jobb szószólói a ma.gyar
igazságnak. Mert ezek a
saját szemükkel néző bölcs
emberek elviszik a hirét
szerie a világba, hogy nii1cs
igazuk ellenségeinknek,
hogy nem kulturálatlan, el'"
maradott, pusztulásra érett
faj a magyar. Hogy nem a
csikós, a csárdás, a pap=
rikás a magyarság szimf"
boluma. Hogy itt nem ra'"
boijál~ ld a vég·telen rónán
gyanutlanul sétáló idegent
a lobogós ingujju betyárok,
nem puhi/juk a nyereg alatt
a hust, - mintahogy jó~

akaratu osztrák, cseh és
oláh barátaink hireszíelték
rólunk, - hanem igenis
vannak e!sőrendő tudósa=
ink, elsőrendü tudományos
intézeteink, magas művé

szetünk, szinházaink, iro
dalmunk, technikánk, klini=
káink, laboratóriumaink,
gyáraink, egyszóval olyan
kulturánk, amihei hasonlót
kedves szomszédaink még·
évszázadok mulva sem tud~

nak felmutatni.
Üdvözölje örömmel min'"

den magyar ember ezt az
uj idegenforgaImat, a ko=
moly tudósok idesereglését,
mert az ő szigoruan kriti
záló szemeik látják meg a
magyar ig'azságot s az Ő

nemes ideálokért hevülő

szivük áll mellénk a sárba=
tiport eszméért folytotoH
harcban.

megindult a küzdelem. Nem
karddal, pusk~va!, ágyuval,
gázzal, bombával és más
ernbergyilkoló eszközökke!,
hanem a legnemesebb fegy
verekkel:a kultura fegyve
reivel. Rothermere lord le~

veleitől az egész világ saj=
tója visszhangzik. A nem
zetel'.: közvéleményébe kezd
az a tudat belevésődni,

hogy a trianoni fércmű

az emberiség törlénetének
egyik leg·szégyentelfesebb
jg·azságtalanságd. Hogy a
mag'as kulturáju, egészsé~

~Q.S,. szilárd bázisokon
nyugvó magyar állam he
lyét hazugságokra épült,
balkáni operett=államok
foglalták el.

És amikor igy kezd az
igazság' hajnala derengeni
körülöttünk, a magyar fiuk
diadalmas versenyeken
nemcsak azt mutatják meg,
ilOgy az utódállamok még
csak a közelünkbe sem
tudnak jönni szellemi és
erkölcsi téren, hanem hogy
a magyar géniusz méltó
versenytársa a leg·hatalma~

sabb, világhirü nemzetek
géniuszának is.

De a Rothermere~akció~

hoz nemcsak ez CI kisérő

zene, Idegen országok fiai
tömegesen jönnek mosta=
néban hozzánk. A zoolo
giai kongresszuson az áHat=
tan tudományának több
száz képviselője jött Buda~
pestre és a tihanyi fiologiai
intézetbe nemcsak Európa
minden országából, hanem
Észak~ és DéI-Amerikából,

J\.zsiából, Afrikából i,s, hogy
a mag'yar kuli ura elsőrendü

alkotásait megbámulhas~

sák. A protestáns egyházak
képviseletében is eljöttek

-----------
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Sokan voltak együtt, amikO!
Krampner bácsi betoppan.

Fel van hevülve, mind a két
karjával hadonász, ugy mondja:

- Nem tudom mit akar a
vasutigazgatóság ezzel a folyto
nos menetrend változással! Kép
zeljék csak, most el lett rendelve,
hogy október hó l-től a délutáni
gyorsvonat csak Gyomáig jön! ...

- Hát miért?! - zudul fel a
kérdés minden oldalról.

- Miért? Miért? - motyogja
Krampner bácsi - Hát azért,
mert innen majd már - megy.

Krix<vKrax.

Munkásünnep az
Iványi-malomban.

Krampner bácsi
szenzációt hirdet.

Mult vasárnap délelőtt épü;
Jetes és megh~tó háziünnepély
kereiében vette kézhez a ke·
reskedelmi miniszter elismerő

levelét és a szegedi iparkama.
ra diszoklevelét egy derék
gyomai polgár: Schwalm Jó...
zsef.

Az 59 éves malommunkás
egyhuzamban harmincegy esz
tendeig állott az Iványi#malom
szolgálatában és. példás hü;
séggel, szorgalommal végezte
munkáját mindvégig.

Éppen ezért az Iványi test...
vérek kitüntetésre terjeszteJték
elő a derék munkást ugy az
igaz érdem jutalmául, mint buz
dító példaként a fiatalabb mun#
kások részére.

Vasárnap délelőtt volt a
szigoruan házias ünnepség. A
mélyen meg-hatott ünnepelthez
Iványi Alanál' intézett mélyen
szántó, tartalmas beszédet,
melyet az ünnepelt helyett an
nak könyvelő fia: ifj. Schwalm
József köszönt meg pDéfikus
szárnYéllásu beszédben, köny...
nyekig megr1tva a hallgatósá
got.

A diszes keretbe foglalt két
okmányt Komáromi La}os ipör~

testületi elnök adta át az ünne·
peltnek buzditó szavak kisé;
retében, majd Magyarossy Sán
dor a malom személyzele ne;
vében köszöntötte a cégtulaj...
donosokat, akikn~k jósága,
humánus gondolkozása és
megértésteljes türelme teszi
lehejővé, hog'y az alkalmazot-
tak hosszu évek során át meg...
elégedetten tegyék meg szol...
gálatukat egyazon helyen.

A szeretQt és közös megér...
tés jegyében lefolyt ünnepélyt
az Iványi... jestvérek által adott
uzsonna fejezte be.

evangélikusok részéről Raffay
Sándor püspök mondoftak be...
szédeket arról, hogy a két
protestáns egyháznak egyazo
nos célok felé kell törekedniök,
barátságban és testyériesség#
ben élniök, aminek megpecsé
telésére a két püspök a eeg..
lédi templomban kezet fogott,
megölelte és megcsókolta egy
másI. Ezt a jelenetet senki a
jelenvoltak közü[ soha elfelej:
teni nem fogja.

De szerte az országban meg
kell szivIelnie mindenkinek azt,
ami a ceglédi templomban tör
tént. Mindenkinek, felekezeti
különbség nélkül, meg kell ér·
tenie a ceglédi példaadást.
Mert ha az egyházak főpapjai

megértést és testvériséget hir...
detnek, ezt azért teszik, hogy
hiveiket is erre buzditsák. Na
gyon kevesen vagyunk magya
rok, tehát szeressük egymást!
Fájdalmas, de senkit ne csüg
gesszen, hogy ezt a megértést

nem igen látjuk ma tettekben

nyilvánulni. Az élet rendje és

törvénye, az alkotó munka,

nem türi, hogy sokávárassák.

az nem fél a vörös szilva evé

sétőI.

Ahány szilvát megeszünk,
ugyanannyinak a magját össze
gyüjtjük és feltörve, a szilva
mag belét jól megrág'va lenyel
jül<. Ekkor a gyomorrontástól
ne féljünk és a gyermeket se
féltsük,

Ugyanigy vagyunk az almá...
val. Aki az elfogyasztott alma
magjai! összegyüjti és utólag
összerágjri és lenyeli, annak
nem lesz gyomorgörcse, has...
fájdalma soha.

Olyan egyszerü dolog a
gyümö]csevés tudnivalója, de
tartsuk meg és különösen gyer...
mekeinket tanítsuk meg rá,

A beteg torok.
Márton gazda beállit az orvos

hoz és elpanaszolja, hogy valami
baja van a torkának.

Az orvos alaposan megvizsgál
ja ismételten és fejcsóválva ~kije
lenti :

- Határozottan megállapitom,
hogy a torkának a legkisebb baja
sincs!

Márton gazda türelmetlenül
vakarja a fejét.
~- Már pedi!; - mondja ke

mény meggyőződéssel - okvetlen
baja kell, hogy legyen, mert öt·
hónap alatt hét fertály föld csu
szott le rajta! ...

nagy muIJjához méItóak voltak
azok a kinyilatkoztatások, ame
lyek a magyar protestantizmus
négyszázesztendős történelmi
évfordulójának ünnepe alkal·
mából hangzottak el. Cegléd
mindenha II politikai és vallá..
si szabadság városa volt. Szi
vós, nyakas magyar nép lakja,
amely mindenekfelett tud lel·
kesedni a hazáért es vérének
hullásával igazolta évszázado
kon keresztül ezt a nemes
szemredeimet. Kevés város
van Magyarországon, amely
olyannyira összeforrott a ma...
gyal' politikai és lelkiismereti
szabadságért vivott küzdelmek
kel, mint Cegléd.

Ma is eleven életet élnek
ezek a nemes hagyományok
Cegléd szin magyar népében s
valóban helyénvaló volt a va...
sárnapi ünnepség rendezóinek
az az elhatározása, hogy Ceg
léden ülik meg négyszázéves
fordulóját annak a nagy ese..
ménynek, hogy Magyarorszá#
gon eHerjedt a protestáns
vallás.

A református eg'yház részé·
ről Ravasz László püspök, az

Harminc esztendős

házadó mentesség.

A gyümö!csevés tudnivalói.'

A pénzügyminiszter legutóbbi
rendelete értelmében az uj há
zak harmincéves adómentessé
gét kiterjesztették azokra az
épületekre, amelyeknek épitése
még ez évben megkezdetik és
legkésőbb 1928 julius hó vé..
géig befejeződik.

Mindenkinek, aki az adó·
mentesség kedvezmenyét meg
akarja szerezni, kérvényt kell
beadnia a pénzügyminiszterium
ba és külön kell kérni az adó
mentessség kedvezményél.

Cegléd

Az öreg gazda mindig mo
solyog, amikor azt hallja, hogy
ez vagy az a gyümölcs elron
totta a gyermek, sőt sokszor
a felnőtt ember gyomrát és
beteg. - Mert a gyümölcs az
embernek sohasem árt, ha is...
meri a gyümö!csevés legszük
ségesebb tudnivalóit.

Például az idén nagy termést
adoH a közönséges vórös szil
va. Ezt a gyermek szereti,.mert
édes. Igen, de hamar hflsme·
nést okoz nemcsak a gyermek
nek, hanem a felnőttnek is.
Viszont aki tudja, hogy a szil
va magjában oH kinálkozik
készen az ártalmasság ellen#
szere, a hasmenés orvossága,

Saját lányát vette
feleségül.

A Romániában grasszáló
gyermek paralizis, amelynek
következtében a gy<'rmekek
végtagjai megbénulnak, átcsa#
pott már Erdélyre is és a lia;
gyobb városokban kezdi szedni
áldozatait.

Sajnos hogy már magyar
területen is felütött fejét. Deb#
recenben négy esetet észleltek
és már háromnál jelentkezik a
bénulás.

Szerencsére a magyarországi
esetek nem. nagyon sulyosak
és hamarosclI1 ·be áll a hüvö;
sebb őszi idő, amikor tapasz;
talat szerint a gyermek paroli..
zis nem szokott terjedni. A
betegek rendesen a 3 ~v alatti
gyerekek közül kerülnek ki.

Ha tehát a szülők a kicsiny
gyermekeknél hirtelen feIlépő

magas lázt észlelnek, késede#
lem nélkül forduljanak orvos·
hoz, mert ez a betegség 39
40 fokos lázzal kezdődik és
5-6 nap mulva jelentkezik a
fájdalmas érzés és a bénulás.

Gyernlekek rérne.

Egy Markovics nevü mára·
marosszigeti kereskedő felesé
gét és nyolcéves frida nevü
leányát Máramarosszigeten
hagyva, 1918-ban Csehország
ha költözött, ahonnan meg#
szünt tőle minden éleljel.

A kutatások, amelyeket fele
sége megindított, nem jártak
semmi eredménnyel, ugy hogy
öt évvel utóbh holttá is nyilvá
nították. felesége férihez is
ment és leányát Máramaros..
szigeten hagyva, második fér..
jével Csehország'ba költözött.

Nemrég azonban ismét fel.
bukkant Markovics ~áramaros
szigeten uj névvel és uj kül.,
sővel, ugy hogy senki sem is
merte fel benne az 1918-ban
elköltözött Markovicsot.

Megismerkedvén időközben

tizenhétévessé serdült leányá.
val, megkérte a kezét és
annak rendje-módja szerint
feleség'ü] is vet je. Minap aztán
Máramarosszigetre érkezett a
fiatalasszony anyja, hogy ma..
gával' vigye a leányát, kinek
házasságáról sejtelme sem volt,
Csehországba.

Az asszony vejében tüstént
felismerte első férjét és a nagy
izgalomban olyan idegrohamot
kapott, hogy elmegyógyinté..
zetbe kellett száIIitani.

A szomoru ügy további rész
leleinek megállapitására a ro;

. mán hatóságok nyomozást in
ditottak.
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Heti rigmus.
Szomoru a téma
Ami mostan izgat}
S arra, hogy megiriam.
Ezernyi ok biztat.

Az élet nagy kincse}
Miről birka is bég:
Pompásan beváló
Kitünő egészség!

Ámde bárhová mék,
Akármit is teszek}
Mindenik trafikban
Dohos dohányt veszek:

Pestről érkezik hdt
A penészes dohány}
S ilyet szi mostanság
Gazdag} szegény} cigány!

Ilyen dohányt szini .
Holtbiztos betegség!
Ilyet árusitni:
Vétkes könnyeImüség !

Rigmusomban tehát
Felkérném a kormányt:
Utaljon ki nekünk
Egészséges dohányt !

Tréfás esetek.
Téves közmondás.

Grünbaum ur} aki ügynök, ma
gával viszi 14 éves fiát is a had
szintérre} hadd _lássa és tanulja
meg az apjától} hogyan operál
egy vérbeli vigéc.

Egy helyen aztán} ahol Grün
baum ur nagyon intenziven sza
valt} őt is meg a fiát is egysze
rüen kidobták az utcára, Jó mesz
sze el~urultak egymástól apa és
fiu.

Mikor feltápászkodtak} Grün
ballm ur emigyen monologizált:

- Hm! Azt mondják} hogy
az alma nem esik messze a fá
jától! ...

Lovagias eljárás.
Két kereskedő: Teitelbaum Adolf

és Rosenkrantz Dávid összevesz
nek a kártyán.

Rosenkrantz éktelen dühében
végül ráripakodik kollegéjára :

- Maga egy szemtelen disznó!
- Kikérem magamnak! ordit-

ja Teitelbaum. - Majd holnap
elküldöm a segédeimet !

Rosenkrantz na15yot néz és ha
darva kérdezi:

- Hogyan? Felmondott nekik?
:tlostar.

Azt mondják, hogy a robbantó

szerek nagyon veszélyesek.
Hát az bizonyos. De én azt is

megállapitam} hogy a robbantó
szerek majd mind "it"-tel végződ
nek. Például: dinamit, ekrazit,. a
feleségem meg judit.

Tüske Béni.

erőszakos, hanem békés
eszközökkel.

A felekezeti béke meg·
oldást lelkiismereti köteles
ségének mondja és hang·
sulyozza a két protestáns
nagy egyház közötti test·
vériséget. Megemlékezik a
haza egységéről. . Elsőnek
Raffay. püspök szólott a
deklarációhoz. Testvéri ke·
zet nyujtott Ravasz püspök
nek és azt az óhajtását
fejezte ki, hogy ezt a két
kezet ne válassza el soha
semmiféle féreértés.

A templom hatalmas
gyülekezete felállással kÖR
szöntötte a két. püspököt,
akik össze ölelkeztek és
megcsókolták egymást.

Ravasz László beszédé
ben kijelentette, hogya 'két
egyház a kézfogással és
testvéri csókkal megpecsé
telte egymás barátságát, az
elkövetkezendőkre baráti
szövetséget kötöttek.

pin, Liszt és Rubinstein mű·

vekből játszik zongorán.
Endrődre és Szeghalom

ra külön autóbusz lesz
erre a gyönyörü alkalomra,
ha megfelelő jelentkező

lesz,

GYOMAI UjSÁG

***

Cegléd, szept. 19.

Azt ~nondják...
Azt mondják, hogy az ördögnek

szarva van.

Ebből azt következtetem} hogy

az ördög kétségkivül nős ember!

Művész hangverseny
Gyomán.

-
A ceglédi reformáció ünnepe.

Cegléd két protestáns
felekezete péntektől vasár
napig ünnepelte a város
reformációjának négyszáz
éves jubileumát. Pénteken
és szombaton a kecskeméti
egyházmegye tartotta meg
évi közgyülését, melyen a
felekezeti jogakadémiák el
lenkiadott rendelettel szem
ben foglalt állást. Szomba·
ton este műsoros emlék est
volt, melyen Hegedüs Ló...
ránt dr., volt pénzügymi·
niszter mondott beszédet.

Vasárnap Raffay és Ra
vasz püspökök prédikáltak
a két protestáns templom·
ban.

Az ünnepi közgyülést
Takáts József ceglédi ref.
lelkész nyitotta meg. Ün·
nepies deklarációt olvasott
fel, mely kimondja, hogy
mind a két egyház harcolni
fog boldogulásáért, de nem

A gyomai Uri-Kaszinóban
okt. 2·án este dr. Molnár
Imre énekművész régi ma·
gyar dalokat énekel, Hir
Sári nagyerü zongora játé,
káról egész Európában is
mert művésnő pedig- Cho·

1927. szept. 25.

A sza lnoki Nlűvész

telep 25 éves jubiláris

diszkiállitása folyó hó

18ptól október 0""ig.
Rendkivüli nagy figyelemmel

kell ma minden kulturális meg
mozdulás! jelentékennyé tenni,
amikor il Imltur fölény iegyé
ben indulunk a tőlünk elrabolt
területeket visszahóditani. Tria
nont a rosszul és hiányosan
ismertetett Magyarország vesz
tette el; a reviziót a világ szé
les nyilvánossága előtt helyes
szinben megviIág'itott magyar
ság tudja csak keresztül vinni.
Ehez kellenek il kulturális ér
tékek és jelentőségteljesebb

események. Ezek között nem
kis fontosságu a szolnoki Mü
vésztelep 25 éves jubieuma.

Az Alföld kellős közepén a
laikus szemlélőnek, talán szin'"
telen és mozgás nélküli világ
ban, 25-30 évvel ezelőtt Pet
tenl1orton Ágost osztrák festő

müvész nag'yszerii pittoreszk
temákat látott meg. Az első

utlörő után több és több festő

látogaíta Szolnokot, s 25 év
vel ezelőtt a szolnoki Müvé
szeti EgyesÚJet megépitelJe a
költői szépségü Müvésztelepet.

Azóta a teJep lakóinak ál
landó munkája az Alföld dit;
hirambusává fejlődött. A kaz·
lak, tanyák, az aratók, a Tisza,
él Zagyva. a szolnoki Tabán
stb. megelevenedlek és a vász
nak szárnyán az Alföld beke
rüH a világ mi.ivészet történe·
Jebe,
Művészei közül Deák-Ébner,

Fényes Adolf, Spanyi, Zombory

Lajos, Pólya Tibor, Vidovszky

.Béla, Pólya Iván, Szlányi Bé·

la, Szüle Péter} CzinóberMik

Jós, PerImütler Izsák, Olgyay

Ferenc ma már európai vi:

szonylatban is. jelentős nevek.

A jubileumot az egyesület

az összes telepen volt festők

müveiből összeállitoft distki·

állitással ünnepli meg, amely

szeptember 18-tól október 3-ig

tart.

Gyoma Endrőd Köröstarcsa
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 3.

. Nasici tanningyár és gőzfürész rt. szlavóniai, erdélyi és felsőmagyarországikeményfa termelésének egyedüli lerakata.
Szállit bármily mennyiségben bármelyik vasutáUomásra legolcsóbb árban mindennemU bognár és kádár szerszámfát. Aszta-

losoknak gőzölt bUkkfát és tölgy parkettát, kedvező fizetési feltételek mellett. .

Műtrágya kamatmentesen12hónap után való fizetésre előjegyezhető.
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A FEKETE

BOR/TÓ SZALAGOKAT.

JuialoInkio§ztá.s
január 1j.

Csapó Sándor lakatosnak 2 szoba
konyha kamrából álló lakása haszon
bérbe kiadó, értekezni lehet a felsőré

szi kaszinóban.

Mátul kezdve raktáron lesz, erede
ti Bacher Melicher sorvetőgép és Im
perátor sortrágyázó vetőgép,amelyek

gyár(áron kedvező fizetési feltételek
mellett megrendelhetök, ugyancsak rak
táron van összes mezőgazdasági gépek
és acél .. ekevasak, - a mütrágyavetö
gép vetésre is kiadatik. Bizományi rak
tár V. Kovács Lajos Deák Ferenc u.
1427 számu házánál.

Felhivás a gyomai járás vi
tézeihez! Felhivom a gyomai
járás területéhez tartozó összes
vitézeket, hogy Gyomán 1927
szeptember hó 9.5-én (vasár...
nap) d. e. fél 11 órakor a
községháza tanácstermeben
tartandó vitézi-összejövetelen
teljes számban, pontosan jelen
jenek meg. vitéz Varga Kálmán
a gyomai járás vitéziNhadnagya.

Csürke itt, Csürke ott. Egész
Gyomán elterjedt a hir, hogy
Csürke József jbirósági iroc.ia...
tiszt el van helyezve és távozik
Oyomáról. A hir ebben a for...
mában hamis. Mindössze annyi
igaz, hogya gyulai megüre...
sedett telekkönyvvezetői állás
ra Csűrke József is pályázik.

Uj temetésrendezőGyomán.
Községünk haladását jelenti
az az uj, modern felszerelésü
tlZmetkczési vállalat, amelyet
Oecsey Sándor, ez a törekvő

és kiváÍóan képzett gyomai
műasztalos létesiteIt gyomai társunk örömben, bánatban.
ipartelepén. Örömmel látjuk Bizonyos, hogy sokan éreznek
azt a nemes ambiciót és ipar- igy s ezért széles körben lesz
kodásf, amelyet ez a derék,

népszerü acigányzenészek
közkedveltségnek örvendő ipa-
rosunk a helyi ipar fejlődése mozgalma, amely arra kéri a
és jóhirneve érdekében szivós kormányt, hogy törvénnyel

. akaratlal és tudással kifejt. védje meg' a fenyegetett ma...
Lapunkban közzétetthirdetésé'" gyar muzsikát.
re felhivjuk a figyelmet.

Autósok garázdáJkodása. Az Agyon1övik, aki nem fizeti
elmult hét végén két olyan·· meg az adóját! NeJ~$_~~!}!

felháboritó eset törlént Gyomán, kérem, meg'ijedni, mert ez az
amely jogosan zaklatja fel a ujabb fajta adóDehajtási mód
kedélyeket az autón nyarga... szer, hála Isten, egyelőre még

lászók eUc:n. Pénteken a piacz- csak Kinában divik. Akinai
téren egy öreg embert ülöJt el

kormány közegei ugyanis azo
eg'y .eszeveszetIen száguldó
autó, szombaton két malacot kat, akik nem fizették meg
~Fízolt a másik autó a Iiorlhy- záros haláridőn belül a rájuk
uti árlézi kul fáján. Mindkét kirólI adót, egyszerUen főbe

esetben tovább robogoH az lőllék. Az adóhálralékos ban...
autó nyílsebesen, nem törődve kokat pedik azzal fenyegefték
az okozott kárral és bajjal.
Valami hathatós rendszabályt meg, hogy, ha nem fizetnek,
kellene már kitalálni ezek el... az egész igazgatóságat kiirtl

len a lelketlenül g'arázdáJkodó ják - adóhátrajék fejében.

soffőrök ellen. Mindkét ese/ben Iparosok könyvvezetése. A
idegen autóról voU szó. vidéki pénzügyigazgat6ságok

Törvényes védelmet kérnek
most egyöntetüen rendezték a

a cigányok a magyar zene
részére. Egyre hangosabb es könyvvezetés kérdését, ugy
fájdalmasabb a mag'yar cigány- hogya segédet nem tartó ke ...

zenészek panasza: amindin... reskedőket és iparosokat a
kább tért hódító jazzband-ek könyvvezetés kötelezettsége

.és egyéb zenekarok már há... alól felmentették.
romezerhétszázat tettek állásl

talanná közülük. Nem csoda,
hogy erre a szornoru sorsra
jutottak a derék mag·yar zené
szek, hiszen csaknem vala...
mennyi divatos fővárosi helyi··
ség jazzband-et szerződtetett

s a vidéken is folyton romlik
a helyzet. A hangos·, néger,,
muzsika hóbortja nemcsak a
cigányoi<. kenyerét veszi el,
hanem komolyan fenyegeti a
magyar muzsikát is, amely
ezer éven át volt vigasztalónk,

A folyosón ha mégy, lebillen,
vasajtó· rajta mind a három,
nem nyithatod meg egyiket sem:
a reteszekben villanyáram.

Mellettem futsz, látom az arcod,
kezem feléd nyujtom remegve.
Haj, itt a fal: kemény, hideg,
lehull a lelkem szárnyaszegve.

S tovább megyünk száradt torokkal.
Sátán vigyorg az ablakokban.
"Bár halni tudnánk szépen együtt"
fohászkodom vággyal, titokban,

Egy napsugaras röpke percen
a kacajos jókedv havának
bejöttünk ide is. Azóta
makacs kisérőnk lett a bánat.

H I R E K

Az elvarázsolt
kastélyban.

Bámész-könnyelmüen bolyongva
elengedtél egy pillanatra:
közénk hullt egy kemény üvegfal,
erőnk, kinunk áttörni gyatra.

Itt minden torz, bizarr, sajátos:
csalóka lépcsők föllefutnak,
egéliogó minden szobácska
sehol nyoma sincs a kiutnak.

Tüköliajak torzzá lapitnak,
az arcomat mélára huzzák,
a szivedet gömbbé dagasztják
s Damokles-karddal koszoruzzák.

I S t e n t i s z t e 1e t e lí. A ref
templomban szeptember 25-én
d.e. fél 9 órakor prédikál Harsá
nyi Pál ref. esperes. Az ág·ostai
evangelikustemplomban vasár
nap délelőtr 9 órakor német
nyelvü Istentiszteletet tart Feiler
Ernő lelkész. A róm. kath. tem,
plomban reggel 9 órakor lsten'
tísztelet evangélium magyará
zattal, tartja Csernay Géza
plebános. d. u. 3 órakor Iytánia.

A gyomai leventegyesület
zászlószentetése e hó 25-éről

elhalasztatott f. é. okt. hó 93
ére. Mivel az Országos Le...
venfe zászlószentelési ünne...
pély szeptember 25"'én lesz
Oödöllőn megtartva, 'hol a
Békés vármegyei Levente
Egyesületeket, vármegyénk
Testnevelési Felügyelősége

rendelkezése alapján, a gyo
mai Levente Egyesület képvi...
seH.

De nincs remény csak rémület:
. minden I{üszöb alatt halál-lyuk
mi vakmerőn járunk közöttük,
de jaj, egymást meg nem találjuk.

Fiilöp KAroly.

keftőjüket szeretetteljes tisz
teletünk és hálás megbecsü
lésünk s kivánunk nékiek uj

. állomás helyükön hasonló
minél szebb, boldogabb, ma
gyar nevelésügyünk fejlesz
tésében és épitésében áldottan
gazdag életet!

Hr~blay Lajos.
Gyoma község kulturális

előhaladásának, népmüvelé
sének és egész társadalmi
életének nagy veszteségét je
lenti az az immár valóra
vált hir, hogy H r e b l ay
L aj os polgári iskolai tanárt
és nejét a vallás és közok
mrns ügyi mm~zwrure~

helyezte Gyomáról Zircre,
Iiol is mint igazgatóra bizta
reá. az ott szervezendő álla
mi polgári fiu iskola megé
pitését.

Hét hosszu esztendőnek

küzdelmes és meglankadást
nem ismerő tanári munkál
kodása szerzett nagy értéket
és feledhetetlen emléket a
távozó Igazgató számára,
hét hosszu esztendőn át vett
6 részt községünk minden
társadalmi nemes irányu
mozgalmában ugy, hogy
egyéniségét tisztelet és szere
tet övedzette, - az utolsó
három évben pedig mint a
vármegyei közmüvelődési

egyesület gyomai csoportjá
nak lelkes -vezetője áldozta
igyekezetét, tudását, fáradha
tatlan szorgalmát az iskolán
kivüli népnevelés nem köte
lező, de annál nagyobb ér
tékü munkájának. lHind
ketfőjüknek rokonszenvesen
kedves egyénisége, szerény
sége, széles látókörü müvelt
sége és minden szép és jó
ügyre való szolgálat készsé
ge olyan általános és mél
tán megérdemlett közmegbe
csülést és tisztelő szeretetet
szerzett számukra, hogy
elvesztésük nagy hiányát va
lamennyien fájó érzésekkel
érezzük. A fentebb emlitett
iskolai és társadalmi elfog
laltsága mellett arra is tu
dott 6 magának időt szaki
tani, hogy lapunk anyagi és
szellemi ügyeinek intézésében
vezető és szintén elismerésre
mélíó szolgálatof végezzen,
- magas nivóju, értékes
cikkeivel - melyek a mi
nisztérium jigyelmét is reá
irányozták - szintén szol
gálja a köz javát.
Aminő veszteség nekünk e

távozás, bizonyára oly öröm
a zirci épülő polgári isko
lának az ő odavaló eltávo
zása. Innen elkiséri mind-
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Filnlszinház.
Gyomán:

Ben-Hur.

A fővárosba utazó olvasó
inknak páratlan kedvezményt
nyujt a Keleti pályaudvarral szem
ben levő, elsőrangu Park szállo
da, amennyiben a sZobák árából
20 százalék, az éttermi árakból
pedig 10 százalék engedményt ad
a legutóbbi előfizetési nyugta fel
mutatása ellenében. Egyben fel
hivjuk a Park szállodának lapunk
más helyén olvasható hirdetésére
szives figyeimét.

Bemutatja szeptemher 25...én
vasárnap az Apolló filmszin#
ház. Amióta a világ nyolcadik
csodája a dozgófénykép, ugyis
mint iparág, ugyis mint nevelő,
ismeref(erjesztő és szórakoz'
tató látványosság hihetetlenül
gyors fejlődésével az egész
földtekét meghóditoJfa, még
nem volt rá példa, hogy vala
mely film akkora elismerést
tudol1 volna magának kivivni,
mint amilyen határtalan siker
kiséri diadalutján mindenütt a
világ leghatalmasabb filmalko#
tésát, a "Ben-Hur"-í. Ez ter...
mészetes is, mert annyi pénzt,
tudást és müvészi am hicióf
még sohasem áldoztak filmre,
mint az amerikai Metró film",
gyár erre a kolosszális nag'y
alkotásra rápazaroH. Adollá ...
rok millióit mozgósitolták,
hogy szépet és tökéleteset al..
kothassanak. Erről a fiImröl
csak a csodálat hangján emlé
kezhetünk meg-o Ez a nagysze
rü mii feliilmul minden vára;.,
kozást ugyarányaiban, mint
szépségében és technikában.
Fred Nibló, a film rendezője

hihetetlen munkát vég'zett. A
gályaütközet pompásan ren#
dezelt véres zürzavara, a ko'"
csiverseny fenséges izgalma
és a krisztusi jelenetek müvé'"
szies ájtatossága együttesen a
legharmónikusabb képet ad...
ják. A "Ben 6 Hur" technikája
hihetetlenül tökéletes müvésze
te kritikán felül áll és az egész
felépítése az áldozatkészég
határtalan bizonyitékát nyujtja.
A kétrészes filmdarabof együtt
mutatja be az Apolló filmszín
ház.
Előadások fél 4, 6 és fél 9

órakor. A mozgószinház ezu#
ton közli a közönséggel, hogy
a bérletszerüen kezelt jegye#
ket a rendes pénztárnál az
előadás napján, délután 5 órá..
ig átvenni sziveskedjenek,

Nehezen megy Hunyatelep
önállósitása. Megirtuk legu#
tóbb, hogy az Endrőd közsé'"
géhez tartozó Hunyatalep la",
kosai között mozgalom indult
meg az önállósitás iránt és
ebben az ügyben kérelmet is
adtak be a miniszteriumhoz:
Az önállósitás ügyében az ér
dekeltek küldöttségileg keres#
ték fel a megyefó", és alispán ját
is és az alispán a helyszinen
is megjelent, ahol az anyakoz'"
ség előIjárósága kijelentette,
hogy amennyiben Hunyatelep
önálló53itását megengedik, End
rőd közsege költségvetése fel
borul, él!TIennyiben Hunyatelep
lakosai a földadó 80 százalé;
kát fizetik. Ilyen módon tehát
miután az anyaközség további
élete van veszélyeztetve, ig-en
nagy nehézségekbe iilközik a
hunyateiepiek önállósiiási ké;
relmének teljesitése.

A hadirokkant iparosok tá
mogatása. A kereskedelmi mi
niszter ismét utasitotta a haló
ságokat és hivatalokat, hogya
közszállitásoknál részesitsék
előnyben a hadirokkant ipa 6

rosokat. A páJyázathoz a hadi
rokkant iparosoknak csatolni
kell él rokkantságukat igazoló
egyéni lap másolatát.

Gobelinhorgolás. A női divat
mindenütt elvégzi a maga for'"
radalmi átalakitó munkáját.
Akárhogyan ragaszkodik a
konzervativ izlés valamilyen
bevált és elfogadoff dolog-hoz,
az ujjtás mindigb utat tör ma#
gának és Éva lánya csakhamar
könny ü szivvel feledi azt a
régit, amire ujkorában esküdött.
Időnként azután akadnak olyan
irányzatok, amelyek a régi di,
vat hagyományait valamilyen
modern formában fel akarják
támasztani és az uj idök uj
nőjéhez közelebb vinni. Érde#
kes példája akad ennek a ké..
zimunkában is. A gobelin divat
ját egy magyar uriasszony Mes
lerházy Nagy Lászlóné uj tech
nikával hozza a hö[gyközön",
séghez köze\. Ez az uj tech 6

nika a gobelinhorgolás, amely-

nek máris számottevő sikere
van. Közelebbieket erről az uj
kézimunkáról az egyetlen ma
gyar kézimunkaszaklap, a
"Tündérujjak"Magyar Kézimun
kaujsilg hoz, amely méltán
emelkedett ma már Europai
hirre, mert minden száma és
minden cikke uttöró, izlésfej...
lesztő és nemesitő. A pompés,
havonta megjelenő lap ára ne
gyedévre P. 3.60 és előfizet",

hető akiadóhivatalban (Buda#
pest IV. Szervi/atér 8.)

angol szövetmaradékok, melyek
minőségükhöz viszonyitva ugy

szólván ajándék árakon jutnak a

vevőközönség kezeihez Semler cég

Budapest, IV. Bécsi utca 7. szám

alatti lerakatban. Az 1850 évben

alapított Semler cég sulyt helyez

arra, hogy vidéki vásárló közön

sége a legpontosabb soronkivüli

kiszolgálásban részesüljön.

Ifjabb Horthy Miklós autó
balesete. Ifjabb Horthy Miklóst,
a kormánY7ó fiát és nejét,
Károlyi Consuelo grófnőt au/o
baleset érte a Kenderesről Tö
rökszentmiklós felé vezető or
száguton. Az autót ifj. Horthy
Miklós vezette és meg akart
előzni egy előtte haladó autót.
A kis sportkocsi megcsuszott
és jobboldalával nekirohant
effy, az ut széléről erősen kiüt
köző fatörzsnek. Szerencsére
nem a hütővel szaladt a fának,
mert ebben az esetben alig lett
volna elkerülhető a sulyos sze
rencsétlenség. Igy azonban

csak cl sárhányó és még né",

hány más alkatrész szakadt le.

A kormányzó fia homlokán

sebesült meg könnyebben.

Megjelent aVasutiUtmutató,
a magyar és közös közleke#
dési vállalatok hivatalos me.,.
netrendkönyvének 1927/28. téli
évszakra szóló első teljes kis
kiadása. A magyar utazó közön
ség e legrégibb népszerü köz
lekedési szakkönyve közli a
m. kir. államvasutak, továbbá
a Duna-Száva-Adria Vasuttár",
saság-, a hazai ll1agán- és kis
vasutak, hajózási vállalatok,
repülőjáratok, az országos au
tóbusz- és postaforgalom hiR
vataiból felülvizsgált menet 6

rendjeit és dijsza básait, a csat
lakozásokat, valamint minden
tudnivalót, ami az utazóközöll'"
ség szempontjából szükséges
és hasznos. Elmés ujitás a
menetrendek után csoporJosi'"
tott propaganda-rész, melynek
bevezetéseként beíüsoros kül",
fö ldi száIlójeg-yzéket talál a
közönség, mig "Az idegenfor
galom és belső vándorforga 6

lom Utmutatója", mely a Va",
suii Utmufató befejező része,
nemcsak Baedecker-szerü tájé
koztató, hanem tanulságós,
élvezetes és a magyar propa#
ganda érdekeit szolgáló uti.,.
szórakozfató olvasmányt nyujt.
AVasuti UtmutaJó ára 1.60
pengő; kapható az ország
összes pályaudvari és városi
könyvkereskedésében, a hir#
lapárusitóknál, dohánytőzsdék

ben és menetjegyirodákban.

szept. 25.

Jegutóbbi gyomai hetipi
i is tapasztaltuk, hog-y
piaczi árusok még min

óra 6 és huzós#mérleget
ználnak, hoJott pár hét elő/t

pzö!tük azt a miniszteri ren'
tetet, amely a rugós mérle",

-~k hasznáJatát a legszigorub
an eltiltja. Figyelmeztetjük él

él piaczi árusokat, szüntessék
pe a rugós mérlegek haszná'"
lat~t, mert akinél a hatósági
közegek ilyet találnak, me~·'"

nditják elleniik a hivatalos el'"
amelynek eredménye:
büntetés.

~fYODl.Or",és bélza.va....
l'ok:ná1., étvág-ytalanságnál,

szorulásnál, fölfuvódásnál, gyo

mOTégésnél, felböfögésnél, szé

dülésnél, homlokfájévsnál, hány

ingernél 1-2 pohár természe

tes (ferenc József) keserüvíz

alaposan kitisztitja az emésztés
unait. Közkorházi jelentésekben
olvassuk, hogy él Ferenc
József vizet még a fekvő

betegek is nagyon szivesen
isszák és általánosan dicsérik.
Kapható gyóg-yszertárakban,
drogériákban és füszerüzletek
ben.

Beiratások a Középfoku Gaz
dasági Tanintézetbe. A szarvasi
m. kir. középfoku gazdasági tan
intézetben a beiratások október hó
1-5-ig lesznek. Előzetes jelentke
zéseket az igazgatóság elfogad.
Öt középiskolai osztályt végzettek
az intezet II-ik évfolyamára vehe
tők fel különbözeti vizsgával,
melynek letéiele december hó 31
íg kötelező. A vizsgára előkészi

tést az intézetben nyernek. Beirat
kozásnál 4 középiskolai osztály
sikeres végzését, egészséges test
alkatot kell igazolni, továbbá
azt, hogya szülő földbírtokkal
V(1.gy bérlettel bir, vagy hogy a
jelentkező ilyennek várományosa.

Divat premier. A legelőkelőbb

szinházi bemutatóra emlékeztet
bennünket az a páratlan érdeklő

dés, melyet ugy a budapesti, mint
a vidéki intelligencia tanusit a
világhirü. S E M L E R cég pom
pás összeállitásu teljes egészében
beérkezett divatkülönlegességei
iránt. Ugyszólván percek alatt lett
köztudomásu a fővárosban, hogy
a londoni Semler cég őszi és téli
divatkreációi megérkeztek. A kö
zönség, mely 75 év óta innen
szerzi be eredeti angol férfi és női

szövetkülönlegességeit, boldogan
vette tudomásul, hogy a premier
árak helyett a legmérsékeltebb
árakat fizeti az eredeti angol és
más külföldi ujdonságokért. Külön
meglepetést keltettek a londoni
házból beérkezett mindenméretü
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Temetkezési vállalat Gyomán
Van szerencsém szives tudomására hozni Gyoma mélyen tisztelt nagyközönségének, hogy Gyomán, Sziv utca
717 számu saját házamban EGY MODERN TEMETKEZÉSI VALLALATOT LÉ"rESITETTEM, amely a leg
szerényebb és a legmagassabb igényeket is kielégiteni képes, jutányos árak mellett. Minden tekintetben pontos
és udvarias kiszolgálás. - Épület és butor asztalos üzememet, amely eddig is nagy keresettségnek

örvendett, ezuton is a nagyközönség szives támogatásába ajánlom.
Kiváló tisztelettel:

GECSEY SÁ N D.a R
épület, butor asztalos és temetkezési vállalkozó.

IP"

UTALVÁNY-SZELVÉNY

Szerkesztőségnél beadandó.

- - - Itt lev..igandó I - - -

urnak................... _--.-- .. -.-................. urnóllek

mint a
GYOMAI UJSÁG

olvasójának.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizet6i közötl egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
birnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest vm,. Ba
ross tér 10 (a Keletipályaudvar
érkezési oldalávélf szem ben)
egy elsőrendüszobáI. A harma
dik sorsolást okt. 24-én fog
juk megejteni és eredményét
lapunk okt. 30-iki számában
tesszük közzé. Vágja ki
az alanti "Utalvány-szelvényt"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztójénéI.

A második sorsolást meg-
ej:íettük-s az utalványt Jak@.
Lászlóné urnő nyerte el. Akit
ezuton kérünk fel annak kiadó
hivatalunkban való átvételére.

U r i-K a s z in ó éttermében
VWUYUWWWWU~wu~w~UW~~~~YWyYUYWWUU~wuuu~uuuw

máJól fogva minden vasárnap és

'Iizon -r g
kapható. Egy reggeli pohár sörrel együtt 50 fillér.
Különféle elsőrendü fajborok literje 1 P. 80 fillédő]

feljebb. Bálak, társasvacsorák reszére megfelelő

termek és helyiségek állanak rendelkezésre.
Bankettek, társasvacsorákrendezését

legolcsóbb árban elvállalja"

K i to n ő k o n y h a.
Mindcn este F a r k a s i n s z k y I m r e zenekara

hangversenyez.

Vasuti és Hajózási
M e n etrend Ujság

kapható
Jninden

VasutálloJ:náson.,
Dohánytözsdében.

JI' '

fillér egy publikációs hirdetés közlési
dija a GYOMAI UjSÁG publikációs
rovatában. Ha Ön alkalmazottat, ál

lást, lakást keres ha valamit venni,
vagy eladni akar, haszobáját,la

kását akarja kiadni, vagy át-
adni, ha bármire szüksége
van, igy csak a GYO-

MAI UjSÁG publiká-
ciós hirdetéseit ol-
vassa el, és haJ-
gassa meg a va-

sárnapi pub-
li ká ciókat.

Legjobb
tájékoztató

a

~~~~
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felvétetik

Tratyik
Gáspárnál.

Jó
cipész""':Illunkás

segéd

azonnal beléphet. Ugyan
.csak egy jó házból való

tanuló

Két személyre való lakás van ki
adó Rákóczi ut 655 szám alatt.

Láda Lajosnénak Rózsa utca 927
sz. alatt egy nagy kaktusz van eladó.

A gyomai .Szeszfőzde Szövetkezet
értesiti a lakosságot, hogy a szilva
cefrefőzés már megkezdődött. A főzési

dij ugyan annyi mint a mult évben
volt literenként 2 pengő és a tüzifát
mindenki ingyen kapja. Bővebbet a
szeszfőzdében Kovács jános házában.

A Fogyasztási Szövetkezet értesiti
a lakosságot, hogy a Nagykőrösi szesz
főzdében termelt kisüsti szilva pálin
kának literjét 5 pengőért adja, 5 liter
vételnél 10 százalék árengedménnyel.
Bővebbet a kimérési helyiségben, (Ko
vács jános házában) lehet megtudni.

Akik 12 hónapra kamatmentesen
akarják a műtrágya· szűkségletűket be
szerezni, kérjenek a községházánál
igazolványt arra nézve, hogy kedvez
ményes műtrágya beszerzésére jogo
sultak és ezzel együtt jegyeztessék elő

szűkségletüket Wagner Márton fiai fa
kereskedőknéI. A műtrágya szövött
zsákokban lesz szállitva;' A ···'Szállitási
és kezelési költségeket az átvételkor, a
Tnűtrágya értéke pedig a jövő évi ter-
mésből lesz kamatmentesen fizetve. Az
átvétel mindenki tetszése szerint rak
tárunkban történik.

A békéscsabai SUK téglagyár év
tizedek óta ismert kitűnő minőségü

hornyolt tető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner Márton fiainál, End
rődön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bűkkfa kihuzós ebédlŐ asztalok, modern
bükkfa és hajlitott székek állandóan
raktáron vannak Vatay Gábor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épUletasztalos munkák
jutányos áron megrendelhet6k.

A békéscsabai viIághirU Bohn
féle hornyolt cserép egyedűli lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható. Ugyanott
kapható 18 százalékos szuperfoszfát
műtrágya kamatmentesen 12 hónap
után való fizetésre előjegyezhetö.

A gyomai méhészkör f. hó 25-én
d. u. 2 órakor a III-ad jegyző irodá
jában értekezletet tart, a téli mézszűk

séglet beszerzésének megbeszélése tár
gyában, melyre a tagok meghivatnak.

Kertész Lajos vásárszél 969 számu
háza eladó.

Schwalm József örököseinek Ró
zsa utca 1075 számu háza eladó, azon
nal beköltözhető. Ug-jan ott egy tehén
járás szabad kézből eladó.

Cs. Szabó Gábornak 2 fertály
örökös nyilas a határ dül1öben és 2
fertályelőhalmi here földje eladó. Ér
tekezni lehet 42 hsz. alatt.

Garantált 18 százalékos szuper
foszfát műtrágya a 100 holdan aluli
kisbirtokosok részére a jövő évi ter
mésből történő, kamatmentes fizetés'
mellett, 100 holdon felűlieknek pedig
évi 10 százalékos kamat mel1ett 6 havi
hitelre előjegyezhetö Wagner Márton
fiainál Gyomán telefon 22.

özv. Szántó Ignáczné 39 SZálilU

háza örök áron eladó.

Eladó ház és kiadó lakások. Egy
nagy udvarral és kerttel biró ház mely
ben jelenleg 4 lakás van, eladó. Az
ára 150 q buza melyet 5 év alatt lehet
törleszteni. Ugyanott egy lakás mely
ál1 2 pados szoba, (villanyvilágitás) és
minden melIékhelyiségből kiadó. Bő

vebbet Kovács János trafikjában.

Papp Vazul legujabb
nótája.

Közeledik már a tél,
Amitől mindenki fél.
A kéményből fuj a széj
S ilzenkor csak egy a cél:
Meleg szoba, meleg konyha,
Melynek van jó gazdasszonya !
Halgasson rám minden asszony,
Ifju, öreg vagy menyasszony:
Kályha, sporherd, ami fő
Nálam olcsón lelhető!

Aki nálam kályhát veszen,
Annak jó melege leszen!
Oda se néz a nagy télnek
Kályha mellett elmesélget
S nem cserélne bizonnyal
A kinai császárral!

PUBLIKACIÚ.

Krix..Krax.

Hir a tüzoltóság köréből.

Endrőd község áldozatkész
ségét dicséri, hogy legutóbb
beszerzett tüzoItási célra két
mozdonyfecskendőt teljes fel
szereléssel és 120 folyóméter
nyomótömböt a Mátray-cég/ől.
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2 kat. hold
gyümölcsös!és szől
lőskert a révlaposon
részben vagy kisebb
parcellákban eladó.

3 hónapos vizsla
kölykök eladók.

M á d a y gyógyszerésznél.

26 fillér.
4 •
;)

1
40 •

6 P.

1 liter édes tej

1 • lefölözött tej
1 • iró
1 • savó
1 klgr. tmó
1 • teavaj

Gyoma és Vidéke
TEJSZÖVETKEZET ELADÁSl

- ::: ÁRAI: ::: -

GYOMAI UJSÁG

mi ujság?itt az olcsósági hullám!

A gazdaközönség kisérje figyelemmel az .,.,AUSTIN~~...tra.ktor előretörését és terjedését.
EIsőrendü érdeke minden gazdának, hogy a mai sulyos viszonyok között alaposan meggon
dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. .:.- Ne üljön fel a hangzatos reklámoknak, gyöződjön meg
személyesen arról, hogy jobb teljesitID.ényü., olcsóbb üze:rnü tra.ktort a kiváló
ANOOL-gyártmányu ,.,AUSTIN.""tra.ktornál nem vehet. - Az ~AUSTIN"~ ...traktor
legnagyobb előnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is tökéletes Dl.unkát véqez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feltételek meUett - 2-.3 évi részletre - vásárolható.
Forduljon részletes felviIágositásért bizalommal a kerületi képviselethez - Juhász Pál
gépészmérnök és T Arsa. céghez Turkeve. - Ezen cég dijmentesen küld ki szakembert
a talaj megvizsgálására, próbaszántás végzésére és a gépnek müködésben való bemutatására.

""'llllllla""""""I,.""""""""""""'11111"11"11"'1111111
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Lapkiadó;

"H U N G A R I AU
könyvn~o:rndai :rnüintézet•.

Szerkesztésért és kiadásért
felelős l

WAGNER MÁRTON

IA legnagyobb veszedelem a por,
mely minden betegség csiráját a
szervezetünkbe viszi. A legalapo-
sabb takaritás is, ha nem porszi,
vóva! történik, csak félmunka, mert
ugyaseprésnél, mint a törülge
tésnél a por egy része a levegőbe

száll, hogyezuton szervezetünkbe
hatoljon és ott betegségokozóvá

váljék. Egyetlen kivezető ut él

V AMPIR PORSZIVO
Kérjen dijtalan bemutatást egy le

velező lapon még ma I

AEO UNIÓ
Magyar Villamossági RT.

Porszivógép Oszálya I
Budapest, Andrássy ut 29. szám.

,

.. Hirdetés •...

ik ti.zenkét hónapr

A Fogyasztá.si Szövetkezet közhirré teszi, hogy a Nagykőrös városi szeszfőzdének az
általa főzött kisüsti szilva pálinkának egy részét megvette, s annak

literjet .5 pengöért adja• .5 liter vételnél 10 százalék engedxnény :rn.ellett.
!~, :!'.. .

Aki nem hisz ennek az olcsóságnak, az menjen el a Szövejkezeti ki:rn.érésébe (Kovács Já~

nos házába) ahol egy kis pohár elfogyasztása után meg fog győződni arról, hogy jó kellemes ízü és
emellett olcsó kisüsti szilva pálinkát csak ott lehet kapni.

Mindenki értesitse a szo:rn.szédját is.

~lUlII.A.n._.M.18_,.I.U.lf1!IW·~Il.•.III..~.~.~I_.~.~.•.Ill.. "lWJi'

Cim akiadóhivatalban.

Önálló perfekt varró
és himző nőnek egy
üzlethelyiséget adok

.rendkivül előnyös fel
tételek mellett

1927. szept. 25.

~n'·······

I HallótHallól

Hirdetési szelvény. I
Őt· ilyen szelvény b~kUldése

_~~ ~~~V~~ _h~~d_e~~s:e j~g_O~~t~ _.
~~#'<O_~.._.~__.

Gyomán, üzlet S raktárhelyiségből, valamint la'
kásból, álló, nagyportáju ujonnan átjavitott pala;
tetejü ház, mely a nagyforgalmu endrődi köves'
uton fekszik, s amelyben több mint 40 éve jó
forgalmu kere~kedés van - felszámolás miatt 
szabadkézból eladó, Bővebb felvilágositás a
Gyomai "Hangya" 'Fogyasztási és Ertékesitő

Szövetkezetnél nyerhető.'

Itt levágand6!

kamatmentesen akarják a műtrágya szükségletüket beszerezpi, kérjenek a községházánál igazolványt arra nézve, hogy ked
vezményes műtrágya beszerzésére jogosultak és ezzel együtt jegyeztessék elő szükségletüket Wagner Márton ..fia~ fakeres~e
dőknél. A műtrágya szövött zsákokban lesz száUitva. A szállitási és kezelési köl~ségek~t az á~ételkor, a mutr~gy~. érteke

pedig a jövő évi termésből lesz kamatmentesen fizetve. Az átvétel mindenki tetszese szennt raktárunkban tortemk.
wn

WWWWWWUWUWUUUWUWW~UW~

UJIII BÉRA~T6
Gyoman.

Kertész Lajos értesiti

I
a nagyérdemü utazó
közönséget, hogy a I
legujabb tipusu autójá""
val a személy szálitást

~ elvállalja. Kéri a n. é.

I
közönség. szives meg""
rendelését. - Hozzám
818. és 969. házszám.

Telefonszám 35.
IftAAAftAAAAAAAAAAAAAAAA
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é~ ~"ár§ai Bankháza GyolD.a.
Érdekközösségben a Békéscsabai Takarekpénztár Egyesülettel Bél{éscsabán.

""",'S"P" •

GIRÓSZÁlV1LA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

M_ KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLlRINGSZÁMLA 37.170_ SZÁM

TELEFÓNSZÁM 21. SŰRGÖNYCIM: BÁCSYBANK

*

B,a n k o s z- t á I Y a:
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,
bármely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kalllatozás mellett elfogad.

F o g l él l k o z i k a b a n k ~ ü z l e t ö s s z e sá g él i v él II

G a b tO n a o s z t á I Y a :
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ARON MINDENFÉLE MEZŐGAZDA

SÁGI TERMÉNYT. B E R A K T Á R O Z Á S R A vállal miadenféle mezőgazdasági

.terményt, nála beraktározoU terményt bármikor I e g m a g a s a b b n a p i á r o n
szá.molja el, - akár részletekben is, lisztre becseréli, természetben kiadja.
$zükég esetén előnyösfeltételek meilett bármely összegü előlegkölcsönt folyósit.

Grand Hotel park nagyszálloda
VIII. Boros tér 10. BUDAPEST. Telf: J, 330-82,330·83.
Afőváros legnagyobb, legkényelmesebb száUodáinak egyike
200 szobával a Keleti pá.lyaudvar érkcczési oldalá.val szemben.
Központi g-őzfűtés, állandó mccleg és hideg vizszolgáltatá.s. i
Szobák 3 pengőlől feljebb. - Kitünő konyha. - Fajborok. r
- Családi kávéház, elsőrangu cig-á.nyzenével, nyári terasz- r

szal. Kiilöntermek. r
1I1tllmlJü.lIUUIIII 1I1111UII IlUllll~llml~llll1ll~II!lIII!Jill\UIIII!.»l!.llll1lll~.ltlllll~IJJiLIl:1111i!.i!.lllll,II.!.W!.llllI!II~IIIII\l..!.Hl.!IIIIIIII.!JIr.I.'llllll~lllllnIJli:!jlffflll.!ílL\lfU(UlRUI(W~lIII1!J~llllll~ll\!!"n'I~IIIIII:!1~ e'gész országra kiterjedő nagy

összeköttetésekkel
azonnal

az

Egy POLITIKAI HETILAP
és egy LAPTUDÓSrrÓ

NAPILAP,

nnetrVa uti m

16.14j.;-Y. 13.06
16-50 gy. 14·13

'20-15 gy. 2·15
20·51 gy. 3'18

Bpestről indul
Oyomára érk.

. Gyomáról indul
öpestre érk.

1927. május hó 15-étöl.
BUDAPEs-r - GYOMA.

6·25 9'45 gy 13·35
11·12 12'42 gy. 19.14
0·32 5·34 8-57 gy.
5· - 11'10 11-50 gy
GYOMA - BÉKÉSCSABA

Bcsabáról indul 23·15 4·30 8·13 gy.
Oyomára érk. 0-17 5'31 8'55 gy_
Oyomáról indl,JI 11·22 6'46 12·43 gy_ 19'24
Bcsabára érk. 12·18 7"'59 15·21 gy. 20·24

17·20 gy. 20'40
20-14 gy_ 2'05
16'52 gy_ 14-04
19·45 gy. 19-20

ELADÓ/vagy BÉRBEADÓ

Kizárólag komoly ajánIkozók
bővebb felvilágositást nyerhetnek
naponta Budapest V., Sas utca 29.

II. 55 sz. alatt.

A "gy" beíüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

DOMOKOS ALBERT ~~11~r:rs~~~~~~ GYOMA
ViUanyszerelési és műszaki vállalat. Kerékpár kölcsönző. Raktárr61
eiadok, hol megtekinthetőkvételkényszer nélkül a legjobb gyártmányu
Vdlt"lI.·ógépek és kerékpárok egy jól sikerült kötés folytán

4 pengös részletfizetések rl1ellett.
Raktáron a vi1ághirü "VÁMPYR" PORSZIVÓGÉP, melyet kivánatra házhoz viszek teljesen
dijtalanul bemutatok és a felvilágositások megadása után a teljes kipróbálásra háznál hagyol<.
Elvállalok villamos berendezések szerelését és javitását a nevezett gépek a porszívó gépek
javítását is. Kérem a nagyérdemü közönség szíves párfogását továbbra is.

Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán. Felelős cégtulajdonos : TEKET SANDüR.



Gyoma, 1927.október 2.

A magyar nemzet leg=
nagyobb, legfájdalmasabb
gyászünnepe és az egesz
világ' szégyen e.

Ma, a véres vil6ghábo
ru következményeként le~

zült é~, elvadult erkölcsök
korábc1l1 is vérHorraló, ég~

beki6l!ó bünnek kell bé=
Jyegez:li azt a minden em=
beri érzést,. minden embe

ri tiszl ~sség'et megcsufoló
ocsmány és lelkellen bO:;3z""

I(tóber 61
(1849)

rá,k ké1marilla tizenhárom
legendás hősön elkövetett.

1849. október 6-6n, a
borzasztó reggelen ágyukat
állitotj~k fel él bástyákon,
valamennyit torkával az
aradi vár kazamaHái felé.
Áz ágyuk mögött felgyuj
tott kamóccal állottak a
füzérek Áz őrség egyrésze
pedig' ugyanazon irányban
fog-Ialt áll6st az udvaron,
sőt egy félszázadot harc;
vonalba. osztottak be be~

lőJük.

Áz állig felfegyverzett
,.hősi" had még mindig
retteget a bilincsbe vert
oroszlánoktól, a legendas
hős magyar tábornokoktól.

Bardóc Sándor minorita
áldozár gyóntatta meg és

.látta el utolsó lelki vigdSZ=
szal a nemes áldozatokat,
amidőn a vesztőhely felé
indultak.

Á fogházból kora reggel
Uthyka várporkoláb vezette
ki őket. Á vezénylő őrnagy

Tichy nevü horvdt kalana
volt, a hóhér pedig Mayer
brünni vihodár.

Mikor a többi foglyok D

nak megengedték a fogdá=
jukból való kimenetelt, ak...

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G AR I A" könyvnyomda
cimérekUldendő.

tán a kisgazdák szörnyU
aclójJrések alatt nyögnek,
szigoruan c]őirják nekik,
hogy keserves munkával
létrehozoH termésuket l11i~

lyen áron adhatják el, ár
razziázzák őket, és a töb
bi, ésatöbbi, ..

J:\lem tudjuk, ITIilyen be
szédek fognak elhangzani
cl szentesi gazdanélggyülé
sen s nem. tudjuk, él kor~

mány miként fogja orvo
solni a kisgazdák sérelmeit.
Egyet tudunk azonban,
hogy ezeket él sérelmeket
orvosol n; kell, sőt muszÉlj,

mé,:?j~,>~;39.kigazséÍg-la 
lan dolog volna, ha -azo
kat, akik verejtékes mun
kával szerzik meg' minden
magyar állampolgár sz6...
1116ra a mindennapi kenye=

ret. tovább is olybá ven=

nék, mintha a munkájuk

nem volna az egész ma

gyar nemzet érdekében

végzetesen fontos. Á régi

római bölcs azt mondotta:

"Primum vivere, de inde

philosophari" Előbb élni,

azután bölcselkedni. - S

valóban: az élet paroncsa

az, hogy előbb ennünk

kell, s csak azután követ~

kezik minden, a szellemi

élet, az ipar, a kereskede,

Icm és a kultura összes

élctmegnyilvánulása. Ha te=

hát a kisgazdák kedvét

elveszik aitól, hogy tovább

is csodálatos szorgalom

mal csiholják ki a töld

méhéből a kenyeret, ezál

tal az eg'ész magyar élet

szenved, amely peclig meg=

érdemelne már véore eGY
'" 1:>

kis boldogságo!, hiszen

"megbünhödte már a mul-I

1at s jövendőt" .. . I

Ara 16 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U i\J G Á R I A" könY'Jnyomda
G y o m i:l, Petőfi-tér 2.

lapzárta P É N T E K déli 12 Ó1'8.

Megjelenik Minden vasárnap reggel.
mm••?' ZR rrrrr~=iiiiiiiiii~=iiiiiiii<ii~=====iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=

élmelyeknek orvoslását kö
vetelik a kormánytól. Ezek
a sérelmek a termelők

zaklatása, az árrazziák és
maximálások s még egy

sereg más sérelem,

Sziven üt bennünket az,
midőn akisgazdák sérel=
meirőlhallunk. "rIog'yan"
-'kérdezzük magunkban
- "hát már él kisgazdákal
is séreimek érik ?" I-liszell
évek ála azt halljúl\:, hogy
a mag-yar paraszt ennek a

és 1.{irab01
országnak cl fajfentartó
eleme, hogy egyedül a ma
gyar paraszt ernyedetlen,
verejJékes munkája ragad
hat ki bennünket abból
a mélységből,' amelybe a
vesztett háboru és a kél
forradalom dobtak ben
nünket. Emlékezzünk visz
sza: a proletárcli!daJura
összeomlása után, milyen
hálás ünneplésekben része~

sitették akisgazdákat,
akiknek - mint a hálál
kodók m~onélorták - nagy
részük volt abban, hogy
a proletárdiktatura rövid,
deannól szörnyObb Idő

alatt megszünt élni Magyar=
országon. Emlékezzünk
vissza; a zseniálIs 1\agya=
tádi Szabó István, aki még
a boldog békében megala~

pitotta a magyar kisgazda=
pártot - amelynek akko=
riban egyetlen tagja volt

csupán: ő maga - milyen
nagyhatalom lett az idő~

közben l~aialmassá nőtt

kisgcizdapór;jával cgyeiC:lll=
bell. A kisgazdák cl keresz-~

tény kurzw; elejz;l nem
k~rhettck a kormánytól
olyat, amelye!' szó nélkül
meg nc:rn köphattak volna,
- s ime: néhány év mul-

p O l ~ T I K A. 1-, T Á R S A D A l M 1- É S K Ö Z G A Z D A S Á G I H E T I l A P

kisgazdák sérelmei fil

II. évfolyam 40. szám.

~Iőfizetési árak:
Negyedévre - 1 pengő 80 fillér
Fél évre- - - - 3 pengő 40 miér
Egész evre - - - - 6 pengő.

Oldóbej' (:lsején Szentesen
országos gazdagyülés lesz,
amelyet négy napra terjedő,

országos arányu Unnepsé
gekkel kötnek össze. Ezt
a napot él kormánypárt
agrárpártja - leg-főképpen

a nagyafádista kisgazdák
----'-- arra használják fel, hogy
országos demonsrációt ren
clezzenek a kisg'azda gon
do f jegy~qen;. A gazda

az
vármegyék

,ayer János
Íminiszter és

ároly ti1lamtitkár,
valamint körül~e1ül 30 ag
rárképviselő; Á nagygyülé
sen nemcsak a földmive1és...
ügyi miniszter, hanem több
agárképviselő . is nagysza
básu politikai, megnyilatko
zásra lí.észül és ez alka
IOlllmal akarjók a föld lIé-

'pét érdeklő minden kér~

d~sben az egységes pctrt
agrárcs0portjának felfogá~

sátkinyilvánitani. Á szen=
tesi gazdanapok program=
jd szerint október 2-án
nagy levente és cserkész~

ünnepélyek lesznek zász~

lóavaíással egybekötve,
Horthy Miklós kormány
zó részvételével. A követ
kező napon tartják meg az
országos tanyakongresz=
szust.

A szentesi gazdagyülé=
sen befogják jelenteni a
kisgazdapoljtikusok, hog-y
vtíltczallanul ragaszkod~

nak az eL~'YS{?::;-espári' pro::;;-=

LJJ11l1ljábon kfektcJ e!t cl
\,(kliCZ, iJl11c1yc+ncl: zá:,z= I
k),Ívőjc Bethlen István

\
1";'1 öl' millbzlerc!nöJc Emel-
lett azon han felsorolják
mindazokat a sérelmeket,

:
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A magyar háziipar
fellenditése.

Uj találmány.
- A faipar szenzációja. -

Dr. Thomsen westfáliai mér...
nök olyan eJjárással lepte meg
a szakkörökel, amellyel minden
keményfát hajlithatóvá lehet
tenni. A tölgy, kőris, bükk, dió,
jávor, akác stb. fákat szárazon,
minden külön technikai és g'é

pészeti berendezes nélkül köny
nyen lehet hajtani.

A fa hajlíthatóvá tételét azzal
érik el, hogya felvágott ke
ményfát gőzölik, majd a hossz
rostukot hydraolikus nyomás
alatt tartják addig, arpig il fa
kihűl. Ezután a fa álla~

potban tetszés s ~jylll:ytható
és formálható. a,lyhogy
eltörne. Teljes száradás után a
hajlitott fa véglegesen megtartja
alakját. A vékonyabb fadarabok
karikára is meghajlithatók.

Ennek a találmánynak a fa...
ipari szakörökben rendkivüli
jelentőségettulajdonítanak, J!1ert
ugy a müaszialosságban, mint
az egyéb radolgozó iparokhan
nagy idő- és munka meg-taka...
ritások érhetők el a hajlítható
fa alkalmazása révén.

lelkész müködött és sokan még
most is emlékeznek arra a
hőstettre, amelyet Biczó Zsig
mond egy tüzeset alkalmával
cselekedett.

Saját életének kozkáztatásá
val behatolt egy égő házba,
ahonnan először egy csecs e...
mőt, majd ennek gyermekág'y...
ban fekvő anyját kimentette,
Amikor az anyát hotfta ki az
égő házból, a ház összeomlott,
bedőlt és a fiatal segédlelkész
a kezén és az arcán sulyos
égési sebeket szenvedett, dc a
csecsemőt és az anyját meg'"
mentetle.

A dupla tandij.
A Jóska""bácsi tánciskoJájá...

ban történt meg az eset.
Jelentkezett tánctanulásra egy

fiatalember, Természetesen el ...
ső kérdése az volt, hogy mi
a tandij?

Jóska bácsi megmondta a
rendes árat és a fiatalember
elégedeíten távozni készült.
Ekkor vette észre Jóska bácsi,
hogy az ifju egyik lába merev~.

- Csekáj l Várjon csak fia
talember - szólt utánna.

Az ifju illedelmesen vissza#
tért.

- Most l,átom - mondja
Jóska bácsi(hogy maga sánta.
Ilyenformán a tandij dupláját
fizeti! ...

Igy történt, hogya szegény
hadirokkant fiatalember, aki a
rende:y tandijat valahogy csak
ki tudta volna szurkolni, 'nem
tanult meg táncolni.

Ami végtére is nem olyan
országraszóló baj volt. Hiszen
a mai nehéz élet amugy is
megtáncoItatja az embert I .•.

kényszer pihenőnek következ
tében károsodás éri.

Kövessék házi iparosaink az
az osztrákok és az élelmes
csehek példáját, akiknek sike...
rült a mieinknél sokkal sil á""
nyabb és müvészietlenebb házi
ipari termékeikket elárasztani
az egész világot.

A földmivelésligyi kormány
kész minden támogatásra és
ha nagyobbarányu kivitelre ke
rülne a sor, gondoskodni fog
arról is, hogy ezek a speciális
nemzeii munkák minél kisebb
szállítási dijak mellett és mi#
nél kevesebb vámmal terhelve,
minél nagyobb tömeg'ben kerül~

hessenek ki külföldre.

télire nemcsak a Révlapost,
de a faftyast és a Kisrétet is
kivilágitja. Azonkivül kilátásba
helyezte "1928. végére a Besen
szeg és ,Bánomker! utCai vilá""
gítá.sát is.

Olajos/ Lajos ama kéreImét,
hogy az italmérések létszáma
felemeltessék, a közgyülés el....
vi okokból elutasította, mert
amugy is hat Jétszámfeletii ital
mérés van és ilyen endedély
veszedelmes precedenst terem
tene.

Karsay Lajos a községi
vendéglő bérletösszegének
mérsékléséf kérte. Bár sok
körülmény támog'atja Karsay
kérvényef, a közgyülés mégis
kénytelen volt elutasítani, elvi
indokokból.
. Több segélykérvény kedve...
ző elintézése és nehány jelen...
téktelenebb folyó ügy letárgya""
lása után a közgyülés véget
ért.

Biczó Zsh~'mond bonyhádi
református' lelkész vasárnap
délelőtt a templomban a hivői""

nek prédikált és a hitszónoklat
közben egyszerre kiejtette ke....
zéből a Bibliát és összeesett.
A hirtelen elősiető orvos már
csak a halált konstatálhatta, a
közszeretetben álló református
lelkészt szivszélhűdésölte meg.

Harminc esztendő óta mű...
ködik Bonyhádon mint lelkész

és, valláskülönbség nélkül sze
rette és tisztelte mindenki.
Nagyszékelyben mint segéd....

,Halál a szószéken.

A kormány a g'ödöllői mé""
hészeti szakiskolát nagy ösz...
szeg befektetésével háziipari
szakis:Zolává bővíti ki, hogy
abban, a háziipari tanfolyamok
részére mestereket képezzenek.

Csonkamagyarország hét és
félmillió lakosságából majdnem
ötmillió főldmives. Ha ennek
csak a felét vesszük is, két""
nlillióötszázezer munkás kéz
télen át több hónapon keresz
tül teljes tétlenségre van kár~

hoztatvr!. Ha már most napi
munkájuk értékét nagyon szük
markuan, csak egy pengőre

taksáljuk is, akkor is 9.,500,000
peng'ő az az összeg, élmivel
az ország'ot naponta ennek a

Gyoma község képviselő#

testülete mult szombaton rend
kivüli közgyülést tartott.

A népes közgyülés tudomá....
sul vette a mult havi pénztár...
vizsgálat eredményének beje...
lentését. Ellenben elutasította
azt a két kérvényt, amely az
eredeti programm megváltoz....
tatásával a Jókai és Rózsa utca
gyalogjáróinak soronkivül való
betonirozását célozta. A kér
vény teljesítéséhez, bár azt
méltányosnak találra. elvi okok
ból nem járulhatott hoz'zá a
közgyülés, mer! ez a megálla
pitoft sorrend teljes felboritáp
sát jelentette volna és bizonyo#
san azt eredményezte volna,
hogy egész sereg hasonló kér""
vénnyel rohanták volna meg
az előljáróságof.

A Révlapos utcai világítása
tárgyában brilssói Greising Jó...
zsef kérvényezett. A közgyülés
helyt adott a kérelemnek és

Képviselőtestületi

közgyülés.

Tréfás esetek.
Élelmesség.

A vigéc addi!;-addig erőszako~

kodik egy jól megtermett urnal,
mig az dühében kirugja őt az
udvarra.

Ahogy feltápászkodik, édeskés
hangon mondja:

- Ajánlhatok elsőrangu futtball
labdát uraságodnak ! ...

Katonáéknál.
Őrmester" Azt a kirelejzumát!

Mit mozog maga ott a sorban
önkéntes?! Vegye tudomásul, mi
kor én haptákot vezényelek, nem
szabad megmozdulnia akkor sem,
ha egy egész elefántcsorda rohan
keresztül az orrán. (Hostar.)

A ponyvairodalom
halottja.

Hősök voltak,
Legendás nagy hősök.

Büszkén nézhetnek le rájuk
Rég porladó ősök!

Hősök voltak, halált osztott
Hazát védő kardjuk,
S szégyenteljes bitófa lett
Borzalmas jutalmuk!
Bármint forduljon is
Az életnek sora, '
Ezt az egyet elfeledni
Ezt nem lehet eltemetni
Nem, Nem, Soha! , ..

Hostar.

kor már Kiss, 3chweidel, I
Dessewffy és Lázár go~

lyóktól találva, véresen és
élettejenül feküdtek a vár
VI. számu kapuján kivül
az első sáncárkokban,
egymástól 5·5 lépésnyi
távolságban. Pöltenberg,
Török, Lahner, Knezich,
Nagy, Leiningen, Aulich,
Damjanich és gróf Vécsey
pedig a váron kivül, az
Uj~Aradra vezetőországut~

tól balra, Biró Imre kaszá~

lóján egymástól három lé
pésnyire feláIJiíott biJófán
függtek.

Az 1849. október 6~án

megkezdett törvénytelen és
vérlázitó itélkezés korlátlan
hatalommal folyt két és
fél évig.

Iszonnyal és undorralfor
dult el tőle az egész müvelt
'l' ,VI ag ....

Hatos Tivadar.

Tizenhárom! ..

Az elmult héten Budapesten
a Petőfi Sándor-ucca 9. számu
ház negyedik emeletéről ön~

gyilkossági szándékból leugrott
,Brezovszki János 17 esztendős

szabóinas és összetört tagok~
kal, eszméletlenül terült el az
udvar kövezetén és még mi
előtt a kórházba érkeztek vol
na vele a mentők, a kocsiban
kiszen ved ett.

A fiatal szabóinas állandóan
kalandos tervekkel foglalkozott,
folyton exotikiJs utazásokról
álmodozott és állandóan a
ponyvairodalom rémregényeit
olvastCI.

Ezek az oIvé1smányok' telje~
sen megzavartúk az elméjét,
magát hősnek, vezérnek, ele
fántvadásznak képzelte és ugy
akart élni, mint a ponyvare~

gények hősei. Óvakodjunk a
lélekrontó ponyvaregényektől.



Messinger Mór Utóda Grosz Zoltán
3 olda.l.

gépraktárai

Köröstarcsa

GYOMAI UJSÁG

Endrőd

fa és épitési anyag telepei, cementárugyárai,

1927. okt. 2.

Gyoma
Telefon 23. Telefon 14. Telefon 3.

Nasici tanningyár és gőzfürész rt. szlavóniai, erdélyi és felsőmagyarországi keményfa termelésének egyedüli ierakata.
SzáIlit bármily mennyiségben bármelyik vasutáliomásra legolcsóbb árban mindennemü bognár és kádár szerszámfát. Aszta

losoknak gőzölt bükkfát és tölgy parkettát, kedvező fizetési feltételeK mellett.

Műtrágyakamatmentesen12hónap után való fizetésre előjegyezhető.

Egy fontos miniszteri
.rendelet ..

Müvészi hangverseny
az Uri-Kaszinóban II .

mert igy legalább az azonnali
kedvezőtlen elintézést sikerült el
háritani s lehetséges, hogy a vég
leges döntés kedvezőbb körülmé
nyek között fog majd kialakulni.

* **Szinte élvezet olvasni azokat a
cikkeket, amelyekben Magyarország
nagy barátja Rothermere védi az
elárvult s megcsufolt magyar igaz
ságot. Reszkessenek a cikkemtől

Magyarország ellenségei" igy szól
egyik legutóbbi cikkéről ő maga.
A csehekre vonatkozólag pedig igy
ir lapjában: Ha Csehorszqg nem
mond le szépszerével a bitorolt
területekről ugy majd az igazság
nevében térdre fogom őt kénysze
riteni ! Milyen jól esik hallani e
szavakat nekünk, de vigyázni kell
ám nagyon. Az a gondos szeretet,
amellyel a nemes szivü angol lord
felkarolta a magyar ügyeket, el
bizakodottakká ne tegyen. Ne vár
juk készen a sült galambot és a
máskezével kikapart gesztenyét,
hanem tegyük szivünkre kezünket
s minden este gondoljuk meg jól
s tartsunk szemlét affelett, vajjon
elvégeztük-é mind azt egész nap,
amit elárvult szegény hazánk ér
dekében s a szebb jövő biztositá
sának sikerére elvégezni kellett
volna. Hányan és hányan fognak
rájönni arra, hogy mennyivel töb-
bet lehetett volna nekik tenni!
Igazi feltámadás csak akkor lesz
ha majd minden magyar ember
szive annak a vágyakozásnak tü
zétől ég s amely szent lelkesedés
tüze el fogja hamvasztani a papi
ros békéket.

* **Dempssey és Tunney, ettől a
két névtől viszhangzott a szenzáció
éhes egész Amerika. Két öklöző

bajnok állott a mult héten a po
rondra, hogy kiöklözze magának
valamelyikük a "világ boxbajnoka"
cimet - Tunney lett a győztes. A
sportmánia egy-két érdekes adata
ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban
a következő: 165 ezer ember gyűlt

össze a 40 perces mérkőzés végig
nézésére. A két boxoló tisztelet dija
1 millió 450 ezer dollár volt.
Valami husz mozi felvevő gép,
rádió telefon hirdette és örökitette
meg percről percre az izgalmas
mérkőzés eredményeit. A legszo
morubb szám az érdekes statiszti
kából, hogy 8 ember izgalmába
belehalt.

Szemle.
Ismét egy elutasitás az amivel

a "genfi sóhivatal" elintézte a
magyar-román birtokperek ügyét.
Gróf Apponyi Albert mint a ma
gyarság képviselője hadakozott a
magyar igazságét t. Amintőmondja
az, hogy későbbre halasztották a
döntést még mindig eredmény,

Eszerint négyféle fegyelmi
büntetésnek van helye: 1.
megintés. 2. a szülő irás#
beli értesitése. 3. a járási
főszolgabiró elé valÓ idézés
megfeddés végett. 4. a be..
zán1s, amely reggel nyolc#
tól este nyolcig és három
órától 12 óráig alkalmaz#
ható.

A rendelet megszabja azt
is, hogy a bezárást kellő

felügyelet alatt és egész#
séges helyiségben szabad
csupán végrehajtani és él

bezárást sulyos esetben
bőjtt~l is szabad összekap#
csolni.

Minden ilyen esetben
azonban hivatalosan a szü#
lőket is ki kell értesiteni.

repeini a müsoron: M. Hir
Sári zongoramüvésznő,aki
Chopin, Liszt és Rubinstein
müveiből ad elő és dr.
Molnár Imre, aki régi dalo#
kat és népdalokat énekel.

A rendkivül élvezetesnek
igérkező hangversenyre kü""
lönösen felhivjuk a müértő

közönségünk figyelmét,

Azt mondják ...
Azt mondják, hogy Budapesten

egy vén kisasszony villáját a haj
léktalan kutyákra hagyta.

Milyen jó volna egy másik vén
kisasszony, aki a hajléktalan em
berekre hagyná a villáját!

Tüske Béni.

A kultuszminiszter egy
legujabb rendelete szabá""
Iyozza a "testi gyakorlásra
kötelezett ifjak kötelessé#
geit és a kötelességek tej#
jesitésének bjztositását".

A rendelet arra kötelezi
a testgyakorlásra kötelezett
ifjakat, hogy lakóhelyükön
összeirás végett a községi
előljáróságnál megjelenje#
nek, a testgyakorlatokban
résztvegyenek, ott illedel#
mesen viselkedjenek, az
oktatók iránt illő tiszteletet
tanusitsanak.

A rendelet további részé
ben a fegyelmi vétségeket,
illetve a fegyelmi bünteté#
seket és azok alkalmazá#
sának módját állapitja meg.

Most vasárnap, október
2#án este félkilenc órakor
az Uri#Kaszinó hangver
senyt rendez a zong'ora
alap javára.

Aki hive és értékelni tudja
az igaz müvészetet, nem
mulaszthatja el ezt a ritka
alkalmat, amely vidéken
bizony ritkán adódik.

Két müvészlélek fog sze#

A gödöllői I
zászlószentelés.

Gyönyörü ünnepély zajlott
le verőfényes napsütésben Gö
dőliőn, hol az egész környék
lakossága nagy számban jelent
meg a sposHelepen. 50 zászló
ágaskodott az ég felé, hosszu
cserkészoszlopok sorakoztak
a diszsátor körül. A cserké
szeken tulleventezászlóaljak
vonultak fel a futballpálya négy
szög'én és impozáns látványt
nyujtott 4000 cserkész és le""
vente felvonulása a zászlószen
t~lőre. A sporttelep bejáratá""
nitl hu~zféle festői népviseletbe
ölt~~9tt lányok álltak félkőrben,

karjuko VirágcsQkrokkal, A
diszsál ft volt a két zászló,

·ety , , összegyültek
le rkészek.

11 órakor kürtszó jelezte
Horthy Miklós kormányzó és
felesége! valél.mint Albrecht fő""

herceg érkezését. A kormány""
zó az oltár előtt álló széken
foglalt helyet, ugyanitt hallgatta
meg a szentmisét Vass József
miniszterelnökhelyeHes és az
ország legfőbb hatóságának
képviselői.Shvoy Lajos székes
fehérvári püspök mondta a
szentmisét, mely alaH a kőbá""

nyai leventezenekar egyházi
dalokat játszott. Szentmise vé··
geztével a kormányzó felesé-

ge, mint zászlóanya, egy-egy
nemzetiszinü szallagot kötött
a két zászlóra, majd beverte a
zászlószegeket. A kormányzó
és felesége percekig gyönyör""

ködve nézték a remek zászlót,
mely az egyik oldalon a cso
daszarvas mondájának egyik
jelenetét ábrázolja kihimezve
és amelynek másik oldalán a
65 vármegye cime;e látható.
Azután Shvoy Lajos püspök
elmondotta avatóbeszédjél,
majd Göde Lajos református
és Kirchknopf Gusztáv evan""
ge likus lelkészek beszéltek rö",
vidden.

A szép ünnepélyen az összes

békésmegyei leveníeegyesüle""

teket a gyomai leventeegyesü

let képviselte.
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Apró jegyzetek.

L._,_

K. Gv. Malacai az erős, hűvös

időjárásban valószinüleg meghültek s
ezért van ha;;menésük. Tartsa öket
melegebb helyen, vagyalmozzon alá
juk bővebben, hogy meleg fekhelyük
legyen. - ÉJrdeld_ödö. A magya
rositás iránti kérvényt a belügyminisz
teriumhoz kell benyujtani. A mellékle
tekre nézve felvilágositást nyujt a jegyző.

P. B. A kenyér akkor szokott nyu
lóssá válni, ha csirás vagy nedves
gabona lisztjéből készül. Tessék a
lisztet alaposan kiszáritani s a kenyér
nem lesz nyulós.

Az antantnak - mint abu'
dapesJi lapokból olvasom, 
csak egyC'tlenegY katonai zse~

nije van.

Erdélyi Béla először letaszi
totta feleségét a mélybe, aztán
megmérgezte s minthogy még
ez sem használt a nőnek, vé'
gül megfojtotta.

Ilyen szivósság nem egy
erdélyinek, de egy bakonyinak
is dicséretére vált volna.

Csalán.

Szerkesztői üzenetek.

A FEKETE

BOR/TÓ SZAlAGO!U\T.

Jutalom kiosztás
Január 15.

-
It~t a szeghalmi Régészeti és Köz
művelődési Egyesületnek adomá-
nyozta, melynek már ugy is érte
kes gyűjteménye egy ujabb darab
bal szaporodott.
Vésztő-szeghalmi törvény

hatósági ut kiépitési munkálata
immár a teljes befejezéshez köze
leg. 2 gőzhenger állandóan mun
kában van, ugyhogy minq~n re-:
mény meg van ))~rra, hogy I1pvem
ber l-re ez az ut is átl
a forgalol1lnak Itt
ideje, hisze_q pl
ez. Két na
egymással sz
tésbe, melyr e
tavaszi esős időkben olyasformán
volt egymással, mint az utca ellen
kező oldalán lakó falusiak, kik a
nagy sár miatt csak egymáshoz
átkiabálva érintkezhettek, mert
átmenni teljesen lehetetlenség volt.

mérges, s az asszony megfői...
te ebédre. Néhány óra mulva
rosszul lettek s Orbán György
né, a gyerekek közül pedig
Sándor és Mihály rövid szen
vedés után meghalt, harma..
dik gyermek haldoklik. Az apa
állapota is reménytelen.

Száz magyar iparost tani-
- toU nevelt. Szegedről jelentik:
Kónya János, a szeged-felső,

városi Iparos-Kör elnöke, most
szabaditotta fel századik ta...
noncát. .A derék iparost, aki
eddig száz magyar iparost
tanított ki és nevelt fel, ebből

az alkalomból lelkes ünnep~

lésben részesitették.

Márványsirem~éke,t kapott
egy hiiséges kutya. Kaposvár
ról jelentik: Cséry Bálint, a
kaposvári kapitányság vezető

jének ritka hüségü ku1yája volt,
akit az egész város iSE1ert,
mert folyton a rendőrfőtaná'"

csost kisérte. A "Pagát" kutya
valóságos fog'alom volt Kapos
várott. Amikor Cséry a [ronton
volt, egy pillanatig' sem moz~

dult el mellőle, Cséry főtaná~

csos most a nemrégiben elhul
lott, ritka hüségü állatnak már
ványsiremléket ál!itoH.

Négyes Hu"ek. Az Avellino
tartományban lévő Torella
község'ben egy fiatal földmi ...
vesasszony négyes ikreknek
adott életet~ .akik a legjobb
egészségnek örvendenek. A
négy ujszü!ött keresztelése az
egész község részvételével
vidám hangulatban és ünnepi
külsőségek között r11cnt vég·be.

A makói református polgá
ri iskola felavatása. A makói
ösi, nagy református eg-yház
nak gyönyörü ünnepsége lesz
e héten szerdán. Ekkor fogja
felszentel ni Dr. Baltazár Dezső

püspök a 25 mázsás uj haran c

got s ekkor fog felavattatni a
most épült, internáiussal kap ...
csolatos reformáíus polgári
fiuiskola monumentális épüle...
te. Az iskola avatás alkalmá
val az ünnepi beszédet Harsá
nyi Pál esperes tartja, Klebers
berg Kwzá gTóf közoktatásügyi
miniszter személyesen részt
vesz az ünnepségeken s 6 a
polgári iskolák nagy céljáról
fog bizonyára nagy jelentősé~

gü beszédet mondani.
Bronzkori lelet Mágor pusz

tán. Wenkheim ferenc, gróf Má
gor pusztai birtoIsán az őszi szán
tások alkalmával gőzeke hasogatía
a türelmes föld hátát s miközben
egymásután törte a barázdákat,
a fekete földből kiforditott egy
őskorból való bronz kést. A sok
sok ezer éves mult ez emléke
ujabb bizonysága annak, hogy ré
gen, nagyon régen volt az, ami
kor a mi áldott rónaságunkon az
első ember megtelepedett. Az
uradalom e szép és érdekes lele-

I E
I s t e fi t i s z t e l e t e k. A ref

templomban október hó 2-án
eLe. fél 9 órakor prédikál Répás
Pál ref. tel kész, Az ágostai
evang'elikus templomban vasár
nap délelőtt 9 órakor mag'yar
nyelv ü Istentiszleletetíart feiler
Ernőlelkész. A róm. kath. tem~

plombéín reggel 9 órakor Isten~

bzíclet evangélium magyará
zaHal, . tartja Csernay Géza
plebános. d. LJ. 3 órakor lytánia.

Szabadság. Kató Lajos köz
ségi jegyző négy heti szabad~

ságot kért és kéreimét a kép~

visélőtestület szombati közgyü
lése tudomásul velle.

Zászlászentelés. Nagyszerü
ünnepségek keretében tartja
meg okt. hó 9-én a g-yomai
levente-egyesület, amely felké
ri az egyesületeket, hogy zász",
lóikkal vonuljanak fel, a ház...
tulajdonosokat pedig' arra ké...
ri, hogy ez alkalommal házai
kat lobogózzák fel.

A gyomai göz- és Iiádfiirdő

nyitva van: Minden kedden és
pénteken a nők részére, min ...
den hétfőn és szombaton a
férfiak részére. Kádfürdő min...
den fürdőnapon kapható.

Visszaállitják a szarvasi
tanitóképzőt. A nemrég meg-'"
tartott békési ev. egyházmegyei
gyülésen nagyjelentőségü ha~

tározatot hoztak. Kimondották
él voJt szarvasi ág. ev. tanitó ...
képző visszaállitását.
Kötelező lesz a földmíves

iskola. Rövidesen termővé

fog-ják tenni a kisbalcl10ni sok
ezer hold, jelenleg terméketlen
területet. A földmivelési kor~

mány erre való tekintenel kö ...
telezni fog minden törpe...és
kisbirtokost arra, hogy vagy
maga, vagy fia elvégezze a
földmives iskolát. Az átmene ...
ti időt tiz évben fogják meg~

szabni, vagyis tiz év alatt min
elen kisbirtokos tartozik majd
igazolni, hogy eleget tett ennek
a rendelkezésnek.

Versenytárgyalás. B....Oyula
állomáson épitendő ke1tős

tisztviselői laképületre a sze...
gedi máv. üzlelvezelőség ver~

senytárgyalást hirdet. Ajánlatok
legkésőbb okt. 8-án déli 12
óráig kell benyujtani a szege~

di máv. üv~hez. A feltételek a
. szeg-edi ker. ~s iparkamaránál
8879. számra való hivatkozás
sal tudhatók meg.

Nyiracsádon hárman haltak
meg a mérges gombátóI. A
szabolcsmegyei Nyiracsád köz
ségben Orbán György család...
jában sulyos gombamérgezés
történt. Orbánné gyermekeivel
légyölő galóca gombát szedett
a község mellet1i kis erdőben.

Nem tudták, hogya gomba

Védekezés a
gyermekparalizis

ellen.

Heti rigmus.

!rtunk róla, hogy egy ré
mes gyermekbetegség in~

dult el halált osztó körutra,
Romániából jött ez a

rettenetes járvány, amelyet
gyermekbénulásnak nevez~

nek s amely hatásában
felér a pestissel.

A gyermek, akit a beteg~

ség e'fér, végtagjaiban örök~

re meGbénul de iO'en sokb , ö

esetben halált is okoz.
A népjóléti miniszter most

körrendeletet intézett a
főszolgabirői és jegyzói hi~

vatalokhoz, amelyben fel~

hivja a hatóságokat, hogy
a vész megelőzése céljából
a szükséges óvintézkedése~

ket tegyék meg.

>'jön az őszi divat
Már előre félek,
Mint bőgőhur reszket
Bensőmben a lélek!

Nejem Őnagysága

Nagy ostromra készül
S bukszámat kékvédni
Bátran és vitézül!

Amde hol az erő

Mely szilárdan állhat?
Mely női furfanggal
Bátran szembeszállhat ?

Pedzi már drága nőm:

Venni kék kalapot!
De hát honnan vegyem
Hozzá az alapot?

Kéne uj harisnya,
Boá meg e1!,yéb frász!
Hogyha rágondolok,
A hideg is kiráz!

Kinomban naphosszat
Elmerülve ülök,
Érzem hogy ez őszön

Végleg m?gőszil!ök!

jön az őszi divat
Már előre félek
Mint kocsonya reszket
Bensőmben a lélek!

Ha kerül számunkra
Kiut valamerre:
Neked köszönhetjük
jó lord Rothermere !

Nőjjön bátor kedJJed
Mint a hólavina,
jutalmad lesz egykor
Jrlagyar hálaima !

(-s -r.)

Trianon.
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Elek
k~elő.

a kiadmány hiteléül:

9. 3 tagu felszámoló#bizott....
ság választása.

10. Netaláni inditványok
1926. évi december hó 31",én
a tagok száma 1717. üzletré....
szeiknek száma peg-ig 2699
volt; a z év folyamán kilépett
21 tag 672 üzletrésszel.

A gyomai kir. járásbiróság,
mint telekkönyvi hatóságtól.
3284/927 tkvi szám.

Arverési hirdetmény
kivonat.

Szilágyi Antal végrehajtatóknak
ismeretlen helyen tartózkodó Ta
ri Mihályné B. Szabó Teréz képv.
Dr. Osváth János ügygondnok ál
tal végrehajtást szenvedő ellen
inditott végrehajtási ügyében a
telekkönyvi hatóság a végrehajtá
si árverést 15 q buza tőkeköve-'

telés és járulékai behajtása végett
a gyomai kir. járásbiróság terüle
tén levő Gyoma községben fekvő

s a gyomai 2641 sztkvi betétben
A 1 sorszám 6664 11rszám alatt
foglalt s Tari Mihályné sz. B.
Szabó Teréz nevén álló szántóra
900 P azaz kilencszáz pengő ki
kiáitási árban, a 2 sorszám 6921
hrszám alatt foglalt s ugyancsak
a végrehajtást szenvedett nevén
álló szántóra 1900 P azaz ezer
kilencszáz pengő kikiáltási árban
elrendelte.

Az árverést 1927 évi október
hó 22 napján délelőtt 10 óra
kor a telekkönyvi hatóság hiva
talos helyiségében Gyoma kir.

. járásbiróság fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatla

nok a kikiáltási ár felénél ala
csonyabb áron nem adhatók el.

Az árvere1ni szándékozók kö
telesek bánatpéniűl a kikiáltási ár
10 százalékát készpénzben, vagy
az 1881: LX, tc. 42 §-ában meg
határozott árfolyammal számitott
óvadékképes értékpapirosban a
kiküldöttnel letenni, hogy a bá
natpénznek előleges birói letétbe
helyezéséről kiállitott letéti elis.
mervényt a kiküldöttnek átadni és
az árverési feltételeket aláirni.
(1881: LX. tc. 147, 150, 170 §;
1908: XL. tc. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért q kikiál
tási árnál magasabb igéretet tett,

.ha többet igérni senki sem akar,
köteles nyomban a kikiáltási ár
százaléka szerint megállapitott
bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegészi
teni. (1908: YU. 25 §.)

Gyoma, 1927. julius 25. Sipos
sk. kir. járásbiró.

_5Il!!'I!!!!"!

KözgYOlési
Io.

A gyOmai,!~angya" fogyasz
tási és értéke~iJŐ szövetkezet
1927. évi október hó 2-án d.
u. 3 órakor a községházánál
1926 évi rendes közgyü1ést
tartanak, amelyre az igazg'ató
ság a tagokat az alapszabá....
lyok 24 §-a értelmében meg,:
hivja. ria a közgyülés a meg~

jelent tagok csekély száma
miatt határozatképtelen lenne,
ugy azt 1927. évi október hó
9. napján ugyanazon órában
és helyen fogják megtartani,
amely tekintet nélkül a tagok
számára, határozatképes lesz.

Napi rend:
1. Mult évi üzleteredmény,:

ről szóló jelentések tárgyalása,
2. Zárszámadások megvizs~

gálása és felmentvény mega ....
dása.

3. Méj-]eg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről vvló,

:rendelkezés.
5. Igazgatóság kiegészitése.
6. Felügyelőbizoítság válasz

tása.
7. Határozat a szövetkezet

sorsa felett. Netaláni inditvá~

nyok. - A felügyelő bizottság
állal meg'vizsgált évi mérleg él

bolthelyiségben kifüggesztetett
és mindenki által megtekinthe
tő.

8. Felszámolás eseten a feI~ I
számolás kimondása.

ban teszi árfalmatlanná.A
GySe csak szórványos táma~

dásokkal tud kisérIetezni, de
ezek nagyon veszélyesek, mert
az előrehuzódó GyAC véde....
112m csak nehezen tudja pari...
rozni.

A mérkőzés a ll-ik félidő

20. percében dől el Gyoma
javára. Fekete erős lövését a
gyulai kapu~ Elek elé Lili, ki
gyönyörü gólt fejel.

A győztes csapat legkima~

g'aslóbb tagja, mint már jelez~

tük Eke volt, de a debütáló
Bartha, valamint Kóródi is el,:
sőrangu formát mutattak. A
másik két half szürkén moz~

gott,.
A csatársor nem volt· egy~

séges, ~gyedül Fekete játéka
érdemel· említést, mig Elek
góljával bizonyitotta be, hog'y
rendkivül agilis csatár a kapu
előtt.

A g'vulai csapatnak a csa
társora kifog'áslalan volt, dc
finom játékuk a romboló masz
sziv védelemmel szemben si~

kertel en maradI.

Ideges e:m.nberel'-nél
és lelkibetegeknél az
enyhe természetes Ferenc Jó~

zsef keserüviz jó emésztést,
tiszta fejet és nyugodt alvást
teremt. Világhirü idegorvosok
véleménye alapján a FdC"renc
József viz használata az ag'y
és a gerincvelő sulyos meg'"
betegedéseinél is kiválóan
ajánlható. Kapható gyógyszer
tárakban, drogériákban és fü....
szerüzletekhen.

Vasuti menetrendváltozás.
A magyar királyi államvasutak,
Duna-Száva-Adriai vasut (Déli
vasut) és ,'a magánkezelésben
levő vasutak vonalain az őszi

téli menetrend október 2-án
lép életbe. Ezen uj vasuti me...
netrendeket. autobuszjáratok
menetrendjeit, dijszabásokaí,
stb. a 80 filiéres (Menetrend
Ujság) és az 1 pengő 40 fillé ...

; res könyvalaku (Vasuti és Ha
jozási Menetrend) most meg~

jelent száma közli. Kaphatók
cl helyb~i ujságárusoknál,
könyvkereskedésekben és a
vasuti ujságárusitónál.

A faszerszámkészités nem
külön iparág. A kereskedelem,:
üg'yi miniszter ~rról értesitette
a keresked é;:; iparkarnarát,
hogy a fas zámkészités ál....
talában min az asztalos, a
bognár, a kerékgyártó és az
ácsi par körébe tartozó ipar
jelentkezik és igy ipari szem~

pontból uem ldvánatos, hogy
ezen iparokIlak kialakult egy,:
ségcs munkaköre részekre
osztassék. Az cmlitet1 iparosok
teháf tov'ábbra is foglalkozhat....
nas fasze.rszámok készitéséve!.

Esztergomban ujra virágzik
egy körtefa. Az esztergomi
ferencrenclkk kertjében a IV.
Béla király-uccai kerités mellett
az egyik körtefa virágba borult.
A másodszor virágző köríefá,:
nak, a mely mellett a másik
körtefán éreit körték csünge....
nek, sok bámulója akad.

Gyse-GyAC 1-0 (O-O)
Bajnoki Biró: Fülöp.

GySe: Eke - Bartha, Lach
- Kóródi, Tandi, Rozsnyó 
Kovács, Fekete, Elek, lvIácz,
Papp I.

Meglepetésszerü g'yőzelmet

aratott a GySe elmult vasár
nap a jóképességü GyAe fe,:
lett Gyulán.

A játék nagyobbrészt a gyo
maiak térfelén folyik, de a
g'yulai csatárok veszélyes lö~

véseit Eke szenzációs forma~

port.

László Fülöp megfesti Hor
thy kormányzó arcképét.László
fülöp. a világhirü magyar szár
mazásu festőmüvész a magyar
kormány meghivására szerdán
Londonból Budapestre érkezett,
hogy megfesseakormányzóarc-
'képét. A müvészt a kormáuyzó
kihallgatáson fogadta, pénteken
pedig meghivta dezsőnére.

László kürülbelül. két hétig
marad Gödöllőn, amig müvét
be nem fejezi.

Kormányzósértésért iparojg
elvoná~ jár. A kereskedelmi
nl~:pisztérium 63.440-1927.
számu d~ntvényébenkimondja,
hogyakormányzósértés vét~

~ég~, a;~:. államellenes büncse...
<{~kmények kategóriájába tar·
toz'liÍn, az ezért, jóg'erősen

elitc<Ht egyéntől az iparhatóság
az engedélyhez kötött ipar
üzésére szóló jogositványt elő
zetes. irás~:~p figyelmezfetés
nélkül is az61'mal megvonhatja,

Jubiláló csá,f~a. Szeptember
iJÓ 11"'én tarf~Hák meg Kon...
doroson igen sok fővárosi és
vidéki vendég részvételével a
hires - nevezetes egykori be~

csárdának 100 éves jubile...
Az igen. jól sikerült és
n megrendezett érdekes

megjelentek
dr. Zeőke An aa

rszággyüIési képvise....
lője, dr, Scpaucr ~)ábor járási
főszolgabiró, Tanló József vár
megyei népIT)üvelési titkár, több
előke]őfpv~rosi és vit)éki lap
kiküldött munkatársa. j-}ékés~

csaba, Szarvas Gyoma stb.
szóval a vidék kirándulóinak
óriási tömege, azonkivJi Kon'"
doros község apraja-nagyja,
eiiikön Kcviczky László ev.
leikésszel és Kovacsik István
fójcgyzőve!

A m. Idr. osztálysol'sjátékot
il Pénúig'yminisztcr meg·bizá....
sából a Pénzintézeti Központ
r.zndezi és bonyolitja le. Októ-'"
ber 22 p én kezdődik az uj osz
tálysorsjáték. A sorsicgyek
mennyisége 80,000, a ny(?re~

mények 40.000 tehát MINDEN
MÁSODIK SORSJEGY NYER!.
A nyeremények összege több
mint 6 millió pengő. A sors"'"
jegyek ára is régi: egesz 20
pengő, fél 10 pengő, negyed
5 pengő, nyolcad 2 p, 50 fillér,
Sorsjegyek kaphatók az. ösz~
szes budapesti és vidéki főáru

sitóknál. Jutalom 300.000 pen
gő, főnyeremény 200.00 pengő

ugy hogy a legnagyobb nye
remény szerencsés esetben
500.000 pengő készpénz. Ki...
sorsolás alá kerülnek továbbá
100.000, 50.000. 40.000, stb.
pengős nyereménye!c
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Temetkezési vállalat Gyomán
Van szerencsém szives tudomására hozl1i Gyoma mélyen tisztelt nagyközönségének, hogy Gyomán, Sziv utca
717 számu saját házamban EGY MODERN TEMETKEZÉSI VAllALATOT LÉTESITETTEM, amely a leg~

szerényebb és a legmagassabb igényeket is kielégiteni képes, jutányos árak mellett. Minden tekintetben pontos
és udvarias kiszolgálás. - Épület és butor asztalos üzememet, amely eddig is nagy keresetts~gnek

örvendett, ezuton is a nagyközönség szives támogatásába ajánlom. .
Kiváló tisztelettel:

1

ka
ve
dc':

GECSEY SÁNDOR
épület, butor asztalos és temetkezési vállalkozó.

..M@....'.'

Filmszinház.
Gyomán:

Vasárnap, folyó hó 2... án
'lA tartalékos férj" cimű 7 fel ...
vonásos vigjátékattrakció kerül
színre az Apolló filmszinház ...

~""- ban, melynek főszerepeit Re -
ginaid Dcnnyés Laura le és
PIante, a gyönyörű szőke film
primadonna játszák. RencIkivül
hálás téma került ebben a
filmcIarabban feldolgozásra,
amely csak ugy ontja magából
a legpompásélhb, állandó
kacag"ásra ingerlő s a legjobb
francia bohózatokra emlékez'"
tető helyzetkomikumok egész
tömegét. A szereplők legelső·

rang"uak, a cselekmény fra p...
páns. a rendezés kiváló, a
kiállitás pazarul fényes. A ki...
tűnő műsorf egy két felvonásos
burleszk és filmhiradó egésziti
ki. Előadások 4, 6 és 8 órakor.

DLIBLIKACIÖ.
Kertész lajos vásárszél 969 számu

háza eladó.
Schwalm József örököseinek Ró

zsa utca 1075 számu háza eladó, azon
nal beköitözhető. Ugyan ott egy tehén
járás szabad kézből eladó.

Cs. Szabó Gábornak 2 fertály
örökös nyilas a határ dűllőben és 2
fertály elöhalmi here földje eladó. Ér
tekezni lehet 42 hsz. alatt.

A békéscsabai SUK téglagyár év
tizedek óta ismert kitünő minőségü

hornyolt tető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner Márton fiainál, End
rődönVaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlitott székek állandóan
raktáron vannak Vatay Gábor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épületasztalos munkák
jutányos áron megrendelhetéSk.

A békéscsabai viIághirU Bohn
féle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható. Ugyanott
kapható 18 százalékos szupelioszfát
műtrágya kamatmentesen 12 hónap
után való fizetésre előjegyezhető.

Csapó Sándor lakatosnak 2 szoba
konyha kamrából álló lakása haszon
bérbe kiadó, értekezni lehet a felsőré

szi kaszinóban.
Mától kezdve raktáron lesz, erede

ti Bacher Melicher sorvetőgép és Im
perátor sortrágyázó vetőgép, amelyek
gyári áron kedvező fizetési feltételek
mellett megrendelhetők, ugyancsak rak
táron van összes mezőg(l.~dasáiigépek
és acél ekevasak, - a mütrágyavető

gép vetésre is kiadatik. Bizományi rak
tár V. Kovács Lajos Deák Ferenc u.
1427 számu házánál.

igen jó karban levő párnázott gar
niturák, antik csiszolt tükrös szekrény,
politirozott keményfas;l;ekrény, konyha
kredenc, konyhaszekrény, márványmos
dó, asztalok eladók. Megtekinthetők

Deák Ferenc utca 9 házszám alatt.

özv. Szántó Ignáczné 39 számu
háza üzlethelyiséggel azonnali beköltö
zésseI eladó.

Egy jókarban levéS politirozott gyer
mekágy és több kézimunka ablakfüggöny
van eladó. Cim akiadóhivatalban.

Kruchió János 1753 házszám alatt
lévő csepüskerti italkimérési üzlete sza
badkézből eladó. - Értekezni lehet
ugyan ott.

Aranyi Mihály csövestengerit vesz
aranylófogu tengeriért 13 pengőt fizet
métermázsánként. Lakik Uj-utca 223
házszám alatt, a Tiszamalom mellett.

Olajos Lajos bornagykereskedéS
nél a jó tiszavidéki mustnak literje
1 pengéS 20 fillér. Tompa Mihály
ut 879 szám.

Papp Vazul legujabb
nótája.

Közeledik már a tél,
Amitől mindenki fél.
A kéményböl fuj a szél
S ilyenkor csak egy a cél:
Meleg szoba, meleg konyha,
Melynek van jó gazdasszonya !
Hallgasson rám minden asszony,
Ifju, öreg vagy mennyasszony :
Kályha, sparherd, ami fő
Nálam olcsón lelhető!

Aki nálam kályhái veszen,
Annak jó melege leszen!
Oda se néz a· nagy télnek

. Kályha mellett elmesélget
S nem eserélne bizonnyal
A kinai császárral!

Krix...Krax.

50
fillér egy publikációs hirdetés kozlésf

dija a GYOMAI UJSÁG publikációs
rovatában. Ha Ön alkalmazottat, ál

lást, lakást keres ha valamit venni,
vagy eladni akar, haszobáját, la
kását akarja kiadni, vagy át-
adni, ha bármire szüksége
van, igy csak a GYO-

MAI UJSÁG publiká-
ciós hirdetéseit ol-
vassa el, és hal-
gassa meg a va-

sárnapi pub-
li k á ciókat.

Legjobb
tá.jékoztató

a

Vasuti és Hajózási
M e netrend Ujság

kapható
Jninden

V asutálloJnáson~

Dohá.nytözsdében.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy száIloOai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése

szerinti időben hár~Wy'yflJlon
át dijmentesen kaP!!ya~iváIÓ!J

hi~~évnek örvendő P;fl~~ n
szállodában Budapest vm,
ross tér 10 (a Keletipályaudv<;f:
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrendü szobát. A harma
dik sorsolást okt. 24...én fog~

juk megejteni és eredményét
lapunk okt. 30-iki számában
tesszük közzé. Vágja ki
az alanti "Utalvány~szelvényt"

és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőjénél.

- - - Itt levá'lJandó I - - -

Szerkesztóségnél beadandó.

UTALVÁNY-SZELVÉNY

urnak
urnónek

mint a
GYOMAI UJSÁG-

olvasójának.

l

fi1íin.~~"

il Van szerencsém a nagyérdemü közönséget értesiteni, hogy
I Farkasinszky Imre közkedvelt zenekara

ma és mindennap a

Uer-Szállóban hangversenyez.
Naponta kitünö idénysör állandóan csapon. - ZÓNA-REGGELI. - Elsörangu fajborok, jó polgári
magyar konyha. Abonnenseket vállalok, ugyszintén társasvacsorák és táncestélyek rendezését válla]om.

A n. é. közönség szíves pártfogását kérve, vagyok Kiváló tisztelettel: "

RJJ~"L_~RISCH ~llM~~uI
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A fővárosba utazó olvasó
inknak páratlan kedvezményt
nyujt a Keleti pályaudvarral szem
ben levő, elsőrangu Park szállo
da, amennyiben a szobák árából
20 százalék, az éttermi árakból
pedig 10 százalék engedményt ad

26 fillér. a legutóbbi előfizetési nyugta fel
i: mutatása ellenében. Egyben fel-
1. hivjuk a Park szállodának lapunk,
40. más helyén olvasható hirdetésére

6 P. szives figyeImét.

FOT EGY SZOBÁT

REKORD szén, koksz és fatüzelésll folytonégőkályhák. Vegyes
tüzelésU ZEPHIR kályhák. ELITE tak.-tűzhelyek.Kéménytoldók.

Árjegyzéket készséggel kUld:

HÉBER SÁNDOR kályha és tüzhelygyáros
BUDAPEST, VI., Vilmos császárput 39.

Lerakat: G y o m a.

A D O L F vaskereskedőnél...

fatüzelésü, iégfütéses
folytonégö k á I Y a

----Wjj~{1a ,~

Világsza.badalom !

ZEDHIR

Tartóssága örökös!
10 éves garancia!

Fatüzelés a legkellemesebb!
"ZEPH1R"-rel a legolcsóbb!

1 liter édes tej

1 • lefölözött tej
1 • iró
1 • savó
1 klgr. turó
1 • teavaj

Gyonla és Vidéke
TEj SZÖVETKEZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI: ::: -

GYOMAI LIJsAo

Lapkiadó:

H U N G A RI AH
"kön-yvnyoIndai Inüintézet.

WAGNER MÁRTON

Szerkesztésért és kiadásért
felelős:

IA legnagyobb veszedelem a por,
mely minden betegség csirájcít a
szervezetünkbe viszi. A legalapo·
sabb takaritás is, ha nem porszi~

vóval történik, csak félmunl<a, mert
ugyaseprésnél, mint a törülgep
tésnél a por egy része a levegőbe

száll, hogy ezuton szervezetünkbe
hatoljon és ott betegségokozóvá

váljék. Eg'yetlen kivezető ut a

V Afo'lPIR PORSZIVO
l{érjen dijtalan bemutatást egy le·

yelező lapon még ma !
AEG UNIÓ'

Magyar Villamossági RT.
. Porszivógép Oszálya I

Budapest, Andrássy' ut 29. szám.

Hirdetés ..

ik tizenkét ·.hón

üzlet s raktárhelyiségbőI, valamint la~

kásbóI, álló, nagyportáju ujonnan átjavitoU pala~

tetejü ház, mely a nagyforgalmu endrődi köves#
uton fekszik, s amelyben több mint 40 éve jó
forgalmu kereskedés van - felszámolás miatt 
szabadkézból eladó. Bővebb felviIágositás a
Gyomai "Hangya " Fogyasztási és i Értékesitő

3zövetkezetnél nyerhető.---

1927. okt. 2.

Hirdetési szelvény. I
Öt ilyen szelvény beküldése
15 szavas hirdetésre jogosit.

Itt levágandó!

kámatmentesen akarják a műtrágya szükségletüket beszerezni, kérjenek a községházáná~. igazolványt ar~a néz~e,. hogy ked
vezményes műtrágya beszerzésére jogosultak éS ezzel együtt jegyeztessék elő Szükségletuket. W.agner Marton "fta~ fake~es~e
dőknél. A műtrágya szövött zsákokban lesz szálliíva. A szállitási és kezelési költségeket az a~eteIkor,. a mutr~?,~. erteke

pedig a jövő évi termésből lesz kamatmentesen fizetve. Az átvétel mindenki tetszése szennt raktarunkban tortemk.

UJB BÉRAUTÓ
Gyomán.

Kertész Lajos értesiti
a nagyérdemü utazó
közönséget, hogy a
legujabb tipusu autójá.=
val a személy száIitást
elvállalja. Kéri a n. é.
közönség szives meg=
rendelését. - Hozzám
818. és 969. házszám.

Telefonszám 35.
IAAAAA8AAAftAAAfiAA~8AA~
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A gazdaközönség kisérje figyelemmel az ~,AUSTIN"""tra.ktorelőretörését és terjedését.
Elsőrendü érdeke minden gazdának, hogy a mai sulyos viszonyok között alaposan meggon
dolja, milyen gépbe fekteti penzét. :..... Ne üljön fel a hangzatos reklámoknak, gyöződjönmeg
személyesen arról, hogy jobb teljesit:rné:n:yii, olcsóbb ű.zell1lÜ tra.ktort a kiváló
ANGOL-gyártmányu ~AUSTIN",,,,,tra.ktornál nem vehet. - Az ~AUSTIN"·",,traktor

legnagyobb előnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is tökéletei'i :munkát végez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feltételek meUett- 2-J évi ré§zletre - vásárolható.
Forduljon részletes felvilágositásért bizalommal a kerületi képviselethez - Juhász Pál
gépésimérnök és T á.r§a céghez Turkeve. - Ezen cég' dijmentesen küld ki szakembert
a talaj megvizsgálására, próbaszántás végzésére és a gépnek müködésben való bemutatására.

'l'illlllll'I."I'.*III'IIIIIIIII'IIIIII"IIIIII"1111 jlkl!IIIIIII"'1111111
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Halló! Halló tmi ujság? itt az olcsósági hullámt
A Fogyasztá.si Szövetkezet közhirré teszi, hogy a'Nagykörös 'városi szeszfőzdének az

általa főzött kisüsti szilva pálinkának egy részét megvette, s annak

literjét j pengöért adja• .5 liter vételnél 10 száza.lék enqedInény Inellett.

Aki nem hisz ennek az olcsóságnak, az m,enjen el a Szövetkezeti kbnérésébe (Kovács Já~

nos házába) ahol egy kis pohár elfogyasztása után meg fog győződni arról, hogy jó kellemes izü és
emellett olcsó kisüsti szilva pálinkát csak ott lehet kapni.

Mindenki értesitse a szoJnszédjAt is. I
"UU·,~.~, .. 'I. , . ~ . '....' .' ..WJU~~""~1Je

Cim akiadóhivatalban.

Önálló perfekt varró
és himző nőnek egy
üzlethelyiséget adok
rendkivül előnyös fel-

tételek mellett.

k
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M_ KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLIRINOSZÁMLA 37_170" SZÁM

_'-_!III1IlIiI

egész országra kiterjedő

összeköttetésekkel
azonnal

SÜRGÖNYCIM: BÁCSYBANK
:v

az

ELADÓ vagy BÉRBEADÓ

~I és egy LAPTUDOSITO ~
I NAPILAP, ~
~
~
~

I
~
\~
~.

~
~
~ Kizárólag konl0Iy ajánikozók l"I bővebb felvilágositást nyerhejnek •
I naponta Budapest, V., Sas utca 29. ~

~~I.

fOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

17-20 gy_ 20-40
20- j 4 g'y _ 2-05
16-52 gy_ 14"04
19-45 gy_ 19-20

16_148-Y_ 13-06
16"50 g"y_ 14-13
20-15 gy. 2-15
20"51 gy. 3'18

tr) nd-n

TELEFÓNszÁM 21.

é~ ~~ár~ai Bankháza GrYODltta.
Érdekközösségben a Bél{éscsabai Takarékpénztár EgyesüIettel Békéscsabán.

==

uti

GIRÓSZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

ank osztálya:
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,
bármely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás mellett elfogad.

f o g l a l k o z i k a b a nk ~ ü z l e t o s sz e-s á g a i val t

abona osztálya:
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ÁRON MINDENFÉLE MEZŐGAZDA

sAGI TERMÉNYT. BE R A K T Á R O Z ASR A vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktározott terményt bármikor I e g m a g a s a b b n a p & á r o
számolja el, - akár részletekben is, lisztre - becseréli, természetben kiad."a.
Szükég eseién előnyös feltételek m-ellett bármely ?sszegü előlegkölcsöntfol

az Ön kényelme, ellátása, sz61:akozása a "PARK NAGY
SZÁLLODA mérsékelt áru éttermében és kávéházában.

Budapest, VIn. Baross-fér 10.
Szemben a Keleti pályaudvar érkezési oldalával.

Jobb mint otthon

A "gy" betűvel jelzett gyors-, a többi pedig személy vonat.

Bpestről indul
Gyomára érk_
Gyomáról indul
Bpestre érk_

1927. május hó 15-étöl.
B UDAPJ-:ST - (;;YOM:A.

6-25 9-45 g-y_ 13-35
11-12 12-42 gy_ 19_14
O-32 5-34 8-57 gy_
5-- 11-10 11-50gy_
G YOHA - Bi::KÉSCSABA

Bcsabáról indul 23-15 4-30 8-13 g-y_
Gyomára érk_ 0-17 5-31 8-55 gy_
Gyomáról indul ll-22 6"46 12-43 gy_ 19-24
Bcsabára érk_ 12-18 7-39 13-21 g-y_ 20-24

~~~~~~~~~~..~~~~

Nyomatott a "HUNGÁRIA" kőnyvnyomdai műintézetben Gyomán. Felelős cégtulajdonos : TEKET SÁNDOR.

,,~ '........ .,.'"' ,fL.
L~, r Jt::I r'l dl., IS

~-....,. t.,.-,~ k ~ ~~I! !... ..I

Ri;,,:,-:-,n ". \:lághil'Ü "VANiPYR" PORSZIVjGÉlJ, n:elyet kiván'ltra ház~;oz viszek tc1;( sen
djjt:danu: ;'c:lUtatok és a f(;ivilágositások me';2:<i~s<-Ulá;: a teljes kipróbálásra háznál hagyok.
Elvál1ai rú villaii:os berendezések szerelését és ír,v: tását a nevezett gé;Cek a po: szivógépck
javitásái is_ Kérem a nagyé:'demü közönség szives párfogását továbbra is_

DOI\/MMQt-t'OS ALBE-RT viHanyszere1ő GYOMA
II... ~,' V~ r \ "és műszerész. .
-ViHar:yszereJés1 és miiszaki váU&1at. Kerékpár kű!csönző. JRaktárról
e1arli()~[, hOl megteldnthetök véte\kénysA~e,néikiii a legjobb gyártmányu
YdJ.;;"]'é9.ér~ek é§. l<i.elrékpár®h'i".egy jól slkeriilt kötés folytán

részletfizetése~( n~lellett.
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felszentelése.
össze, amely főbb vonásaiban tud
tul adja, hogy szombaton este zenés
és lámpionos takarodó lesz, ugyan-
ekkor a fővédnök tiszteletére a
gyomai Dalárda szerenádot ad.

Vasárnap délelőtt fog lefolyni a
zászló-szentelés aktusa, megelőzően
reggel a csabai 10. hgy. e. zenekara
zenés-ébresztővel figyelmezteti a
közönséget a nagy napra. Vasárnap
délben diszebéd az Uri-Kaszinóban,
este ugyanitt mükedvelő előadás és
tánc. Ugyancsak táncvigalom lesz
a Felsőrészi Olvasókörben.

szemmel, őszinte elisme""
réssel a müvésznek. Nem
felejtik el.

A müvész felesége Hir
Sári európai hires zongora
müvésznő. Közönségünk
elkáprázva hallgatta cso
dálatosan tiszta virtuóz já""
tékát, mely a müvészi el
mélyedés és technikai kész
ség igazán lenyügöző ere·
jétől sugárzott. Szakember
és laikus egyaránt élvezte.
Amüvésznő látható kedv·
vel játszott s megis jegyezte,
hogy vidéken ilyen jó és
kellemes hangu zongqrán
még nem Játszott.

A hétköznapok szürke és
rettenetes hajszájában ked
ves és kivánatos nekünk
egy""egy ilyen estének emel
kedett, tiszta és nemes han·
gulata. Hálásak voltunk és
vagyunk a müvészpárnak,
akik behozták a mi szürke
falunkba a legegyszerübb,
legemberibb és vigasztaló
müvészetet: a muzsikát.

Köszöntjük Öt a jó Atyát,
a hős vezért azzal, hogy
álmai teljesüljenek, remény
ségei megvalósuljanak !

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G A R I A" könyvnyomda
ci/nére kllldendő.

Han .verseny 
Uri-Kaszinóban II

tr '-p

az

A levente-zászló

-

Vasárnap este kezdtét
vette a zenei élet az Uri
Kaszinóban egy olyan ni""
vós estélylyel, amit a fő""

városban is ritkán hallanak.
Dr. Molnár Imre neve és
müvészete Budapesten is
szimpatikus és érdekes. Po""
ros irattárakban és könyv""
tárakban kutat a magyar dal
régi és még régibb nyomai
után. Alig olvasható kották
kerülnék elő, nehéz elol""
vasni, de érdemes. Dalok
kerültek elő, amik alig ha
sonlitanak az általánosan
ismert cigány muzsikához,
de szinesek, tarkák, mint
a virág és valóban a nép
ajkán termettek. A magyar
lélek kifejezői és a magyar
szivbe lopóznak. Molnár
Imre érces meleg hangja,
hasonlithatatlan magyar
temperamentuma, stilszerü
előadása mindenüt! az or""
szágban a szivekbe énekelte
magát. Nálunk is. Lelkes
közönség tapsolt csillogó

. Nagy készülődésfolyik a gyomai
Levente Egyesület zászló-szentelé
sére, amely most szombaton és
vasárnap fog lezajlani.

Ilyen nagyszabásu, ilyen széles
keretek között megrendezett ünne
pély aligha volt még Gyomán.

A jövendő "Nagy-Magyaror
szág" jelvényét, a levente-zászlót
örökké emlékezetessé váló gyö
nyörü ünneplés között óhajtjafel
avatni a leghazafiasabb magyar
egyesület.

Magáról az ünnepélyrőlaz egye
sület hatalmas müsort állitott

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o ro a, Petőfi-tér 2.

lapzárta P É NT E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Féltő gonddal oltalmazta a
hol csak tehette a drága ma

vérfés ;"~;életet,-magas
rangjának fénylő ragyogá
sát abban kereste, hogy oda
hajolt legegyszerübb katoná
jához is, mint édes gyerme
kéhez, egyező szivvel vett
részt azoknak örömében ép
pen ugy, mint bajában, se
gedelmére /c.ész volt harcoló
jjcinak éppen ugy, mint itt
honn maradott atya nélkül
való csáládjainak: - ezért
övedzi minden magyar ember
előtt az 6 nevét fény, ezért
veszi Ot körül mindnyájunk
szivének hálás szeretete!

Az összeomlás nagy tra
gédiája elkövetkeztekor a hős

székely hadosztály élén pró
bálta védeni drága hazánk
elrabolt területeit a beözönlő

oláh hordák elől, - most
pedig idegen hangzásu neve
ellenére izzó magyar szivvel,
imádatos szeretettel veszi fel
gondjait, mint első levente,
a jövendő magyar ifjuság
leggyönyörübb intézményé
nek, a levente intézménynek,
az után esengve, azért imád
kozva, hogy vajha székely
hadosztályának élire állhatva
még egyszer, ott a csiki
havasok bércein láthatná

--

Előfizetési árak:
Negyedévre - 1 pengő 80 fillér
Fél évre - 3 pengő 40 fillér
Egész evre - - - - 6 pengő.

VitézSzentkereszthegyi Kratochwill Károly Imeff, a m.a~yar dicsősé~nek
feltamadasat, az ezredeves

Öszi hervadásnak idején egy fogalommá magasztosult szent határoknak megépülé
virágba borulásnak csodaszép jel nemcsak azért, mert Vol- sét!
tavaszi unnepét ünnepeli ma hiniának mocsaras ingová
Gyoma nagyközségnek haza- nyaiban, az erdélyi Kárpá
fias közönsége, mikor a jö- toknak hősies védelmében,
vendő reménységének, a ma- Doberdónak poklában min
gyar levente ifjuságnak zász- dig diadalról diadalra vezette
lóavatása foglalja le a reánk a gondjaira bizott csapato
virradó vasárnapot! A nagy kat, hanem különösen
magyar bánatnak sötét éjsza- fogalommá magasztosult a
kájában felragyog ma vala- neve azért, mert ugy sze-
misugárözönnek fényforrása rette, becsülte és értékelte
deli leventéknek s reájuk bol- a magyar katonákat, mint
dog büszkeséggel tekintő az édes atya az ő gyer-
szülőknek szemeiben, mikor mekeit.
arra a kérdésre, hogy "rabok
legyünk vagy szabadok" ?-

. ezer leventének .a lelk~w.(JJQg;;;

dulása, a vére megpezsdü
lése, az ajka szózata mondja
a vallomást: "A Magyarok
Istenére esküszünk, esküszünk,
hogy rabok többé nem le
szünk" !

A virágpa borulásnak e
csodaszép tavasziünnepén

. körünkben köszönt hetjük
vármegyénk szeretve tisztelt,
áldozatos munkára mindig
kész Főispánját s az 6 jó
.ságos lelkü és nemesszivü
jeleségét, a vitézi szék fénylő
képviseletét s ennek eIén a
legendás nymbussal körülvett
Vitéz Siménfalvy ezredes urat,
mégis e helyen hadd fonjuk
babér koszoruval körül a
nevét Vitéz Szentkereszthegyi
Kratochwill Károly altábor
nagy urnak, a hős katonák me
leg szivü édes atyjának, kire
nemcsak méltó büszkeséggel
és dicsekedéssel, hanem a
szeretetnek és hálának érzé
sével tekint fel a" világhá
boruban részt vett minden
katona, ki valaha is az Ö

,keze alatt szolgált, küzdött
és győzedelmeskedett !

!Kratochwill Károly neve a

a háboru vérzivatarai között

I
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A Hirschfeld-féle földek.

Lord Rothermere válasza
a református presbitereknek.

'.

Elszalasztott alkalom! Mint édes
bus remény 'távoli ködfáfyola hu..:
zódik el most annak a nagy
szenzációnak képe a feltámadást
váró magyarok előtt, amellyel a
fővárosi sajtó lepte meg olvasóit.
A mult héten pattant ki, hogy a
franciák hajlandók lettek volna,
1929 áprilisében olyan barátsági

. szerződést kötni Magyarország
gal, amely szerint ha a lengyelek
segitségére 150,000 harcost fran
cia vezetés alatt az orosz bolse
vikiek ellen megad és ha a va
slltját a franciák részére bérbe
adja akkor JHagyarország vissza
kapta volnq. Nyitra, Léva, Rozs
nyó, Kassa, Ungvár, Munkács,
Beregszász, Szatmár, Nagyvárad,
Arad, Szabadka és Zombor váro
sokat. Az akkori miniszterelnök
Simonyi Semadám Sándor már
nyilatkozott e roppant fontosságu
űgyben, de részint nem egészen
világos nyilatkozata, részint pe-
dig a hivatalos titoktartás miatt
nem volt kimerítő. Igy aztán az
űgy hivatalos oldaláról nem so
kat tudunk. Ha csak valamilyen
nagyok nem tartotta vissza az
akkori kormány köröket (ami pe
dig valószinű) akkor halálos vé
tek lett volna a szerződést meg
nem kötni. De nem is tudunk ép
elméjű magyar embert elképzelni,
aki nem kapva-kapna - ha
csak egy talpalatnyi földet igér
nek is vissza - az alkalmon.
Most már ugyis késő. A mai uj
ság irás Nesztorának találó ha-

Szemle.

lékkalemelkedik a kamat,..
juk, ugy hogy aki 10 év
alatt törleszt, az 7 száza
lék kamatot fizet.

Pétermann főjegyző, aki
szivén viselte a földhöz jut,..
tatottak érdekét, az egyez"
séget akként tette még
kedvezőbbé, hogy biztosi,..
tékot szerzett arra nézve,
hogy 10 év alatt az uj' föl"
desgazdáknál végrehajtás
nem foganatositható.

Azonkivül azok, akik 10
évi törlesztésre vették a
földet, de azt hamarább
fizetik Ie, kamatvisszatéri
tést kapnak.

A bölcsen és sok jóin"
dulaHal megszerkesztett
egyezség általános örömet
és megelégedést keltett az
érdekeltek körében, akik
hálás szeretettel gondolnak
az egyezség megíeremtő

jére: Pétermann József fő'"

,jegyzőre.

• • •

amely igazságtalanságon ala,
puI. Előbb vagy utóbb:az ilyen
intézmény vagy revidiálandó,
vagy szerencsétlenségre vezet.
Ez volt az oka, hogy gondos
megfontolás után kiemelendő'"

nek tartottam Magyarország
ügyét a trianoni szerződésből

és a magyar nép biztos ma"
radhat afelől, hogy én a mun,..
kát, amit megkezdíem, nem fo
gom abbahagyni addig, amig
siker nem koronázza. Kérem
főtisztelendőségedet,adja áí a
presbitereknek és egyháza tag
jainak őszinte köszönetemet a
küldött haíározaíérL

A sok tárgyalásnak most
az az örvendetes vége,
hogya 764 kat. hold teA"
rületü földre igényt tartók,..
kal megtörtént az egyez'"
ség és a földhöz juttatot...
tak 3-tól 10 évig terjedő

részletfizetéssel jutottak
földhöz.

Azok, akik 3 év alatt
fizetik le a föld árát, négy
százalékos kamatot fizet...
nek, akik három éven tul
törlesztenek, azoknak min
den évben még fél száza"

csak egy szikrája van,
akiben csak valamennyire
is lobog a hazaszeretetnek
isteni lángja, aki' gondol",
kodni tud, akiben van meg'"
értés és józan biráló ké'"
pesség, szent áhitattal és
levett kalappal áll meg a
levente intézmény előtt.

A mi leventéink, a gyo
mai Levente Egyesület most
vasárnap, e hó 9-én szen'"
teli fel zászlóját. Azt a
zászlót, amely áldott jel....
képe a visszajövendő Nagy
Magyarországnak!

Legyünk ott mindnyájan
nemcsak testileg, de a Ié'"
leknek az Egekig felrna'"
gasztosu1t forró érzésével
és mondjuk el igaz érzés'"
sel, őszinte megértéssel:
"Az Isten legyen veletek derék
munkálokban !"

Leventé

Budapestről a második or
szágos ref. presbiteri nagy gyü
lésről szeptember elején a nagy
gyülés üdvözlő táviratot küldött
lord Rothermerének. A távira,..
tot a gyülés elnöke, Balthazár
püspök irta alá. A válasz a
napokban érkezett meg é'3 igy
szól:

- főtisztelendő Uram, ké,..
rem, fogadja hálás köszöne,..
temet a kedves üdvözlésért.
Teljesen elfogadom azt a néze
tét, hogy állam nem állhat fenn
olyan alapon, amely erkölcsi,..
leg romlott és egy nemzetközi
intézmény sem tarthat 'soká,

Egy régen huzódó és sok
áldatlan harcot előidézett

ügy nyert végre szerencsés
megoldást.

A Hirschfeld-féle halma"
gyi földekről van szó, ame"
lyeknek 3zétosztása körül
rengeteg herce-hurca tá'"
madt, mig végre az ügy
Pétermann József főjegyző

kezébe került, akinek ta'"
pintata, szivós erőfeszitése

és gondos előrelMásameg"
találta az utat és módot a
helyes megoldásra.

"Aranyos vitézek,
Gyönyörü leventék .
Hej! ha én is, én is,
Köztetek lehetnék l"

Arany János "Toldy Mik....
lósa" a világköltészetnek
volt és lesz mindenha
egyik utólérheteJlen remeke.
Toldy Miklós, az erős, bá:"
tor, keményöklü. szivsza
kadó sóvárgással néz a
távozó leventék után.

Fogalom volt a levente
a multban, még inkább
fogalom ma. Aki megérti
a jelentőségét a mai Ie"
vente intézménynek, az tud
hatja, hogy nem parádéról,
tetszetős külsőségről, de
korszakol jelentő, életet adó,
mindnyájunk boldogulását
biztositó, a "lenni, vagy
nem lenni" problémáját meg,..
oldó mozgalomról van szó.

'" Akiben a hazáját sze,..
retni tudásnak, imádásnak

Magyar Reviziós
Liga.

A Magyar Nemzeti Szövet,..
ség helyiségében szeptember
hó közepén megkezdte mü·
ködését a Magyar Reviziós
Liga, amely nem uj társadalmi
egyesületként, hanem mint ta'"
nácskozó és az összes szá,..
mottevő tényezőkkel együtt
müködő társaság alakult meg
a Rothermere lord által meg
inditott reviziós akció támo"
gatására.

Közismert dolog, hogy a
Magyar Nemzeti Szövetség
már sok éve hivatásszerüleg
müködik a békerevizió érde"
kében, tehát a Magyar Reviziós
Ligát is teljes erejévet támo
gatja.

A szövetség, amely minden
hónapban térképekkel és ké,..
pekkel diszitett jelentést ad ki
a helyzetről és saját müködé·
séről. legutóbb több városban
és községben helyi bizottsá
gokat alakitott müködésének
támogatása céljából. Eddig
körülbelül 80 ilyen helyi bi
zottság alakult az országban.

A gyomai bizottság elnöke:
Répás Pál ref. lelkész, alelnö
kei: Veres István és G. Nagy
László, pénztárnok Komáromi
Lajos, jegyző Pétermann Jó",
zsef, titkár Szőke Ferene.

A bizottságnak összesen 63
tagja van. ...

Az inas mint
küldöttség.

- Megtörténhetett volna. -

Valami nagy cécó volt. Nagy,..
szabásu ünnepség, amelyen
különböző küldöttségek je,..
len1ek meg. Ezeknek a kül·
döttségeknek természetesen
szeparált hely volt fentartva.

Egy suszterinas több, izben
átfurakodott a kordonon és
odatelepedett a küldöttségek
közé. A rendőrök mindc?n al,..
kalommal elzavarták, persze
holmi kacskaringós káromkop
dás kiséretében.

Már hét izben zavdr1ák el,
nyolcadszor megest ott setten,..
keddt a küldöttségek között.

Jött a rendőr és keményen
ráripakodik.

- Nem takarodsz innen!
Nem látod, hogy ez a küldött
ségek helye!?

- Hát hiszen - mondja
komoly pofával az inas - én
is küldöttség vagyok l ...

A rendőr elbámuI és této",
vázva kérdi.

- Küldöttség vagy? Hát
hogyan?

Hetykén böki oda az inas:
- Ugy, hogy az egyik rendőr

ur az előbh küldött a fészkes
fenébe! . . . Ho!itar.



*
Idősebb testvérbátyjával lord

Nordchliffal 1896...ban alapi...
tották meg az angol kisembe...
rek lapját, a ma oly hatalmas
"Daily Mail"",t.

A "Daily Maii" testvérlapjai.
amelyek ugyancsak lord Rot ...
hermere érdekköréhez tartoz
nak: a reggelenkint megjelenő

DaiIy Mirror és a Daily Sketch
és a leg-elterjedtebb esJiIap, az
Éwening News.

3. oldat.

Atyja, Alfred Harmsworth
ügyvéd volt. Nt'lgy családdal
áldotta meg az Ég. Tizennégy
gyermeket nevelt fel, akik kö...
zül hét fiu és hét leány volt.
Sidney Harold, - a mi Rot...
hermerénk - másod szülött
gyermeke ennek a nagy tekin
télyes családnak.

*
Sidney Harold Harmsworth

a London melJettí Hamsptead
ben született ezelőtt 59 évvel.

*
A világhá.boru alatt lord

Rothermere az angol kormány
légügyi minisztere volt.

Ez a négy hatalmas napilap
naponta három és félmillió
példá.nyban jelenik meg.

Rothermere lord, Magyaror'"
szág nagy barátja régi angol
főuri családból származik. Az
angol politikai életben mindig
nagy szerepet játszó Harms
worthok sarja.

teljesülé::> nélkül, szelid magános
ábránd s ezeken tul: hüség a
hütlenhez. A Zsuzsika képét, aki
az öreg Bercsényihez megy férj
hez, hogy nagyságos asszonyunk
legyen s férje halála után is
visszautasitja a fejedelem titkár
jának esengését: senki sem ho
mályositotta el olyan hosszu
időn: egy teljes férfi koron ke
resztül élhet lelkében. Óh, nem
csak a nagyságos fejedelemhez
való ragaszkodás, hanem az
egyetlen szerelemhez való hüség
is ott tündöklik a Mikes arc
képén.

Ott ragyog bus magyar halotti
maszkján is, mikor az öreg ku
ruc megunja a számüzetés keserü
kenyerének izét, megunja az egy
hangu tengermormolást hallgatni,
mert hiszen már régen leirt min
dent, amit szépnek talált a mult
ból, amivel felékesitette fejedel
mének alakját, mint csillogó
drága sujtásos dolmánnyal, és
elköltözött más' világba, de itt
hagyta nekünk a hüségnek, oda
adásnak, az önzetlen szeretetnek
ősi magyar lelkét.

Apróságok
Rothermere !ordról.

Október 6.

Igy, a mult levelétől, ettől az
áttetsző Magyar fátyoltól meg
szépitve elvonul Mikes leveleiben
az egész mult: a bujdosás első

reményteljes korszaka, a török
országi letelepülés, ami a szul
tán biztató igéreteire történt, az
ál remények, csalfa tervkovácso
lások ideje, majd a nagy csaló
dások, a porba hulló remények,
a szép csendes haldoklás, ame
lyen át kellett esni a nagyságos
fejedelem földi hatalmának, di
csőségének. S még egyszer Rá
kóczi halála után a felcsillanó
reménység, hogy még egyszer
visszatérhetnek diadalmasan ha
zájukba a fejedelem fiának ve
zetésével. Mily gyorsan jött erre
az utolsó nagy reménységre a
gyors megszégyenülés, ahogy az

apjához mé1tatlan fiut megisme
rik! - S a sok fájó emlék közé
beiktatódik egy pár kedélyesebb
vadászat s egyéb szórakozás is.
S mindezeken keresztül egy ara
nyos szövedék: Mikes lelkének
nagy eseménye: egy becsületes
magyar sziv. tiszta szerelmi tör
ténete. Bájos idill, csalódás be-

Azt mondják: korán reggel rit
kán rikkant a rigó ...

Azt hiszem, ezt olyanok állapitot
ták meg, akik későn szoktak kelni f...

Tiiske Béni.

*

Kegyeletnek szent oltára
Elszakitott Arad.
Kiszenvedő Oolgotája
Tizenhárom hősmagyarnak.

Hetvenkilenc éve
Mióta pihentek
Az óta volt itt minden,
Világégés, Istenitélet.

Amiért harcoltatok
Haza és szabadság
Mindakettő meg volt
Most csonka lett, az ország.

Azok a rab bilincsek
Mit összetörtelek
Testvereink kezén
Mosl ujra zörögnek.

Zarándok utunk elvágva
Szép és szent emlékünk
Mit néktek emeltiink
Al!, de meggyalázva.

Fehér sir emléklek
Tündöklő nevetek
Sóhajink ködével
Koszoruzhatjuk meg.

Most sirunk zokogunk
Sötét gyászban várunk
Váljuk, hogy szülessenek
Száz meg száz Rothermerek.

Kertész László.

Azt mondják ...
Azt mondják, mindenki felelős

azért, amit cselekszik . ..
Mégis a soffőrök felelőtlenül

gázolnak nyakra-főre.

sebben megelevenedtek a sok
szor visszaidézett régi emlékek.
Már-már olyanokká történtek vol
na. Ilyenkor papirra vetette őket.

Ezért olyan frissek a Mikes le
velei. Ezért olyan bánatos, le
mondó, de mégis megnyugvó lé
lek hangja szól belőlük, mert
nem az események után azonnal
növeltek meg, hanem mint visz
szaemlékezések. Ama átélt fáj
dalom égeti a lelket, s ott sa
jogva az irásban is, - a rég
mult keservet megenyhiti, de
meg is szenteli az idő mulása.
Lassankint az elmuló évek finom
porszemekkel szórják be a lé
lekben multja emlékeit, mint a
könyvtárszobákban a régi köny
veket vagy a bujdosók sátorában
a gondozatlan butorokat. Telik
az idő s a folyton hulladozó
porszemek vékony réteget vonnak
az emlékekre. Megcsunyitják, de
megszépitik őket. Ilyen finom
opálfátyol vonja be Mikes leve
leiben is a mult visszaidézett
képeit. Nem ártott az igazságuk
nak, csak a nyerseségüket vette
el. Mint őszi barackot a hamv
ugy takarja a régi emlékek vas
kosságát.

GYOMAI U]SkG

ja a hivatalos utasitás - most
már törvény biztositja. Hasson
át mindnyályunkat a törvény
igaz szelleme és teljesitsük hip
ven kötelességünket.
Jövő munkánk nem lesz köny#

nyü, de szivós akarattal, az
akadályok türelmes áthidalá...
sával, kitartó, következetes
munkával könnyen célhoz
érünk.

Mi hazafias missziót teljesi
tünk, népnevelők vagyunk; ne
künk talpig férfiakat, vagyis
jellemeket kell nevelnönk. jel ...
lemekre van szpkségünk, kik
rajongóan tudnak bizni és
akarni.

jegyezzük meg jól, hogy
nagy tettek legfőbb erőforrásai:

a hit és a halálra elszánt
akarat.

A magyar ifjuság a mi erős

várunk, a mi reménységünk. A
"szebb jövő" reményében nagy
munkánkat a haza, erkölcs jel...
lern és egészséges test jegyé...
ben kezdjük meg.

jelszavurík legyen: fegyelme
zetten, mindent a Hazáért!

A fegyelem kösse hozzánk,
vezetőkhöz, leventéinket. Tanit'"
suk meg őket hazaszeretetre.
Politikai töprengések helyett
fogadják odaadással a mi ve...
zető kezünket.

A fegyelem alapja a hit, re...
mény, hazaszeretet, meggyő...
ződés és nemzeti érzés legyen.

Becsüljük nagyra hagyomá~

nyainkat, szokásainkat, vise!e=
tünket; tiszteljük vallásunkat,
hogy ifjaink ezeken épülve,
kemény, igaz férfiakká, édes

. hazánk pilléreivé lehessenek!

Vitéz Mátyás Sándor, az Or
szágos Testnevelési Tanács uj
elnöke a napokban adta ki az
1927~ 1928. sportévre a le...
vente intézmény irányelveit,
amelyek bevezeféséül megra ...
gadóanszép és lelkes szavak
ban jelölik meg a leventeinféz
mény célkitüzését.

- Az ifjuság szellemi fejlesz
tését és testi nevelését - mondp

TÁRCA
l\1ikes.

Oláh, magyar beszélgetés a
"meghódRtott" Erdélyben.
Oláh: Ungye mere?
Magyar: Mere? Majd me/Smu

tatja Rothermere !
Oláh: Cse?
Magyar: Igen, i!;en, előbb jön

a cseh, de ne féljetek, majd az
után jöttök Ti is...

A leventék jelszava.

Csizmadiák egymás között.

a. Hogy tetszik mélfóztatni?
b. Köszönöm szives deformáció

ját a helyzet állandósulásában
változás nem léteződvén.

Pontosan egy hete október 2
mult 166 esztendeje, hogy mesz
sze hazájától, a Márványtenger
habja mosta Rodostóban őrök

álomra hajtotta megfáradt szép
öreg fejét a fejedelem kisérői kö
zül utolsónak maradt Mikes, a
bujdosók kis csoportjának utolsó
feje: básbug-ja.

De szomoru volt magára ma
radnia annak, akinek életeleme a
fejedelem szolgálata volt. De
,lágy dolog lehetett olyan hosszu
ideig, egy szép emberéleten ke
resztül egyedül lenni ott, az egy
hangu tengerparton annak, akit
annyi emlék hivott vissza Zágon
felé 1 Leveleket kellett irnia egy
sohasem élt, csak elképzelt ro
konhoz, hogy valakinek elmond
hassa, ami a szivét nyomta. lVlert
mégis volt egy társa magános
elhagyatottságának, egy hozzá
méltóan hü kisérője: a mult. És
minél tovább kellett hallgatnia a
tenger mormolását, annál erő-

1927. okt. 9.

sonlata szerint az alkalom olyan,
hogy elől van a hajcsomója s
koponyája hátul simára van bo
rot,;álva. Addig kell megragadni
mig szemközt jön velünk s ha
elment, akkor hiába kapkodunk
u,tána. Ujabb meg nem bizható
hirek szerint német befolyás aka
dályozta meg, hogy a francia 
magyar s esetleg román blokk
alakuljon ki. Az idő mindent ki
forog régi magyar példaszó sze
rint s e bonyodalmas homályos
iigy is világos lesz egyszer és a
történelem itélni fog szereplői fe
lett.
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HI
Istentiszteletek. A ref. tem ...

plomban okt. hó 9-én d, e, egy
negyed 10 órakor prédikál Har...
sányi Pál ref. esperes. Az ágostai
evangelikus templomban vasár
nap délelőtt 9 órakor némel
nyelvü IstentiszJeleteltart Feiler
Ernőlelkész. A róm, kath. Jem ...
pJomban reggel 9 órakor lsten~

tisztelet evangélium magyará
zattal, tartja Csernay Géza
plebános. d. u. 3 órakor Iytánia.

A ·gyomai hősi emlékszobor
leleplezési ünnepélyére nagy...
ban folynak az előkészületek.

A szoborbizottság permanens
müködésben van és az eddigi
megállapodások szerint a
nagyszabásu ünnepély minden
valószinüség szerin/ novem
ber hó 6~án lesz megtartva.
Annyit bátran konstatálha/unk
hogy hasonló méretü és mü:
vészi kivitelü szobor nem ta...
Iálbató egész Békésmegyében.

Levelllfék ünnepe. A leventék
rendezik az ünnepet, de ez az
ünnep voltaképen nemcsak a
leventéké, de az egész orszá
gé, az egész magyar nemzejé.
Az a zászló, amelynek avatása
vasárnap történik, nemcsak a
leventék zászlója, hanem a
l11Ultat és jövendőt megbünhő

dött magyar nemzet diadalra
váró. diadalt remélő lobogója.'
Gyülekezzűnk alája mindnyá~

jan egy szivvel-lélekkel. Ma
még lelkileg, de ha rá kerül a
sor, testileg is, minden izmunk
megfeszitésével.

Repi.ilőgép vezetői iskolába
felvételre lehet pályéizni Szom
baihelyre olyan 18-24 -év kö g

zött lev-éS mag'yar állampolgá g

roknak, akik testi rátermettsé'"
gük mellett erkölcsi meg-bizha
1ósjgukat is igazolni tudják.
A kérvényeket legkésőbb az
év végéig kell a kereskede~

Icm iig'yi minisztériunmál be...
nyujtani.

A fővárosba utazó olvasó
inknak páratlan kedvezményt
nyujt a Keleti pályaudvarral szem
ben levő, elsőrangu Park szállo
da, amennyiben a szobák árából
20 százalék, az éttermi árakból
pedig 10 százalék engedményt ad·
a legutóbbi előfizetési nyugta fel
mutatása ellenében. Egyben fel
hivjuk a Park szállodának lapunk
más helyén olvasható hirdetésére
szives figyelm ét.

Elhunyt tanár. A Szarvasi
aknak mély gyászuk van.
Meghalt a szarvasi gimnázium
rajongva szeretetttanára: Plenc
ner Lajos, aki mindeneknek
szerete/ét és becsülését birta.
Temetése mult hó 29#én a fő

gimnazrum udvaréiról ment
végbe Szarvas egész társadal...
mának őszinte és igaz rész...
véte mellett.

- Hétszázhuszo lllhat kilós
sertés. A győrmegyei Őttevény

községben gróf Csáky Andor
uradalma most olyan ered...
ményt ért el, hogy nyoméiba
sem érhetnek más állatjenyész~

tők. Sikerült felhizlalni ugyanis
egy angol seríést 626 kilóra.
Eddig európai ország, de még
Amerika áIJajjenyésztése sem
értel ilyen szép eredményt.Ame
rikában évekkel ezelőtt egy~

szer kiállitoHak egy 562 kilós
sertést, de azt, hogy 600 kilón
felül fel lGhet hizlaJni sertést,
nem is képzelték az állatte~

nyésztők.

(-s.)

Heti rigtTluS.

Az idei bortermés. I
A legutóbb beérkezett első

szüreti jelentések szerint az
utóbbi hetek időjárása rendki
vüj jó hatást gyakorolt a sző

lőkre, ámennyiben ugy a sze~

mek nagysága, mint a cukor
tartalma ig'en kedvező módon
fejlődött az utóbbi időkben. A
jelentések kiemelik, hogy a
jobbfajta szőlő cukortartalma
18 - 20 fok között mozog s
igy kiforrott álla /Jo/ban 12-es
szeszfok lesz igen sok helyen
az átlag, ami minőségileg igen
jó eredménynek felel meg,

Ami pedig a mennyisége/
iIlen, bár itt-ott el is fag'yotf a
szőllő. kereskedelmi körökben
a legutóbbi becsléssel szem
ben csaknem 3 millió hektó
literre taksáJják az idei szüret
várható eredményét, tehát kö
rülbelül a duplájára a tavalyi
hortermésnek.

Sokat gondolkozom
És egy az eredmény:
Furcsa dolog bizony,
A büntető törvény.
Ha valaki megsért
És én pofon vágom,
Azt én keservesen,
Nagyon is megbánom!
Kapok egy büntetést
Hogy arról koldulok
S kinevet mindenki
Bármerre fordulok!
Am ha két boxoló
Egymást 110ltW veri,
Nagy pénzért tolongnak
Kiváncsik ezrei.
Végig nézik kéjjel,
Hogyan verik széjjel
Egymás orrát, állát,
Egész ábrázatját.
A törvény meg őket

Dehogy, dehogy bántja,
Azt sem hallom soha,
Hogy ujság lerántja!
Sokat gondolkozom
És egy az eredmény:
Furcsa dolog bizony
A büntető törvény!

•memona.A jó

K ...ix...K ...ax.

Schwarené a férjével egy
divatszalonban két kalapot vá~

sárolt és kérte a kereskedőt,

küldje a kalapokat a l.akására.
Ostrom-utca 80 J. emelet 6.

- De Száli - szól bele az
ura - hiszen mi 7 szám alatl
lakunk.

- Ne avatkozz te az én
dolgomba ! inti le fl'rjér
Schvfarzné. - Igy él kalapo~

kat elébb Kohnékhoz fogják
vinni és Kolmilé megpukkacJ
az irigységtől, mikor látni f02ja,
bogy én két uj kalapot vettem'

Tréfás esetek.
Finom tapintat.

• Kukac ur tajtékzó dühvel
rohan be aházmesterhez :

- Maga is jól vigy'áz a háp
zamra! Hallom, hogy a cselé
demhez már három hónap óta
minden este bejár valaki és
maga nem tud róla!

- Bocsánat - mondja he:
begve a házmester - én tud~

tan, de nem mertem szÓlni. ..

- De miért nem? 1 .

- Hát azt hittem, hogy a
nagyságához jár.

Miért ne?

Egy kétségbeesett ifju mcg~

kérdi a barátjától:
- Azt hiszed, hogy el tud

nám nyerni ennek a gyönyörü
nőnek a szerelmét?

- Miért ne? Ami már any
nyi C'mbernek sikerült, pont
neked ne sikerülne?

A ravasz feleség.

GYOMAI UJSÁG,

A marbakereskedő Márton
gazdával tárgyal. Egy sereg
marhára volna szüksége és
megbizza Márton gazdát, akit
ugy ajánItak neki és most látja
először éle/ében, hogy gyüjt
sön össze ahány darabot csak
tud, aztán majd három hét
mulva eljön értük és fizet
készpénzzel.
~ Meglesz, meglesz!

mondja csöndesen Márlon
gazda.

- De aztán - mondja a
kereskedő ~ ha három hét
mulva lejövök, megismer-e
majd kend?

Méirton gazda ránéz a kér
dezőre, egyet sercint jobbra,
egyet balra, élztéin biztató han...

gon mondja:

~ Ne tessék engem félteni!
Olyan jó szemem van nékem,
hogy ha jól megnezek máma
egy ökröt, tíz év mulva is ráp
ismerek.

'i-

Két fia a francia harcléren
halt meg. Egy fia él, alsóházi
képviselő: Egmond Cecil
Harmsworth.

OIAllht ÁrpAd.

Zás ZIószenteiés.
Isten áldjon téged
Szép magyar levente
Fejlődésed lássa
Napkelte, !emente!

Zászlótokat Isten
Két kezével áldja!
Szivemnek lelkemnek
Hőn átérzett vágya.

Csonka k~ hazánknak
Ti vagytok reményi,
Merünk most már bizni,
Merünk már remélni!

Politikája: konzervatív, nacio
nálista, bolsevistaellenes.

Iparosok és keres
kedők országos

tiltakozása.
Pesthy Pál igazságügyminisz~

ter törvényesiteni akarja a köz~

tisztviselők privilég'iumát és
egy törvényjavaslaíot nyujtott
be a nyár végén, amelyben a
!\.özÍÍsz1viselők Szövetkezeté~

nek kizárólagos jog'ot ad arra,
hogy a közalkalmazoltaknak
egyévi fizetésük erejéig hi~

telt adhat és él fizetésüket hiva
talból lekötheti biztositékul.

Ezzel milliónyi lélek ipar~

cikkfogyasztását vonja el a Szö
vetkezet a mag-yar k~reskedők
től és iparosoktól, akik a mai
nehéz viszonyok közöH amugy
is sulyos harcot folytatnak a
létért. Ennyi fogyasztó elvo~

nása a munkásokat is sulyo,,
san érinti, Éppen ezért elha
tározták, hogy országos
tiltakozáshoz csaiIakoznak az
összes kereskedő- és iparos:
szervezetek, amelyeknek kép:
viselői előzetes értekezletet
tartottak. Itt kimondották, hogy
október 9-én vasárnap délelőtt

10 órakor a régi képviselőház
ban országos tiltakozó gyü;
Iést tartanak.A gyülésre, amely
izgalmasnak igérkezik, sokez~

ren jelentették be részvételüket. '

4. oldal.

Hato~ Tivadar.

1918~ban az angol kormány, l
hogy a légügyi miniszteri szék
ben teljesített szolgálataiért
megjutalmazza, Sidney Harold
Harmsworthot lorddá nevezte
ki és születésének helye után
Hemsted előnevvel látta el.

1922 év ősze óta, mikor is
bátyjának lord Norfchliffenak
örökébe lépett, vezeti Rother~

mere lord a "DaiIy MaiI"-t és
a hozzátartozó töbhi lapokat.
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Felhivás.Tisztelette! kér
jük nagyérdemü elö'Hzetöin]iet,
hogy előfizetési dijukat a lap
zavartalan nyomása érdekében
beldi1deni sziveskediene~(. E
célból vidéki előfizefőink szá
mara jelen példányuHríl.loz
postai befizetési lapot is mel
léke1tünk, amivel kmön dlija
Z~ nélkül adhatják fel kül
deményeiket.

Uj elö:fizetöin~'inek

fell1ivjuk a figyehú_ét arra,
hogy az I1jság 3 példányának
elfogadása előfizetési köteke
zetiségge1 jár.

Az ipari kölcsönök üg'je. A
kormány már rég-ebben elhat6
rozta, hogy az: iparosok ré~

szére is kölcsönt szerez és
ebben az ügyben él pénzügy~

miniszter több külföldi tökés
csoporttal folytatott tárgyaláso
kat. Mivel azonban jelenleg él

nemzetközi pénzpiac helyzete
nem a legkedvezőbb, eJőre~

láthatólag csak az év vég-e felé
korül sor az i-pari kö!csönkötg

vények kibocsájtására.. A nem~

zetg-yülés ősszel tárgyalni fogja
az ipari kölcsönök kibocsá~

tásáról szóló törvényjavaslatoL

KésziHödnek a dalosok. A
gyomai dalárda, amely az
utóbbi időkben számos jeiét
adta életrevalóságának, erő

sen készülődik eg"y nagyobb
szabásu hangversenyre. No
vember bó vég-ére, vagy de
cemb.zr hó elejére tervezik a
dalosok napját, amely bizo~

nyára ismét eg"y ritka élvezet~

ben fog"ja részesiteni a ma
gyar dal barátait.

Harminckilós harcsát fogott.
Balkányi Károly bajai póstás.
horgászás közben él Dunában
egy 30 kilós harcsáj fogott. A
rit:Za zsákmányl csak nagy ne~

hezen tudta a csónakjába von
fatni. De ott is l1o.g-y baj volt
vele, mert annyira fickándo~

zolf, hogy Bajkányinak rá kel
lelt feküdni, nehogy relboritsa
a csónako!.

Cukrot osztanak ki a mé
hészek között. Az Országos
Méhészeti Egyesülelnek a föld-o
mivelési miniszter fürészporg

ral és homokkal kevert kris
tálycukrot ulalt ki, ho;;r'/ az in
ségcs méhcsa!ádok íeJel!eiése
körül ne legyen fennakadás.
Az olcsó áru cukorért az Or
szág-os Méhészeti Egyesület~

hez Budapest, IX. Üllői ut 25.
kell fordulni. Elhatározta az
egyesület azt is, hogy a jövő

évtől a méhlegelőkrő! rend~

szeres heti jelentéseket fog
kiadni.

Asztalosipari mestertanfo
lyam Szegeden. A szegedi
faipari szakiskolában tegnap
este nyitotta meg Cike Gábor
a kereskedeJemüg"yi miniszter
által engedé!yezell asztalosi~

pari mestertanfolyamot, ame~

lyen önálló iparosok és segé~

dek 'lehetnek részt. Ez a tan~

folyam. hetenkint esti hárorn
óraval junius végéig ta~t es az
aszia.losipélr minden ágában
teijes kiképzést nyujt bélllgéltój~

nak. A tanidő ugy van megál~

lapitva, hogy cl hallg"atókat
mesterség"ük g-yakorlásában
nem akadályozza meg. A há~

boru óla az első eset, hogy
az ország"ban ilyen asztalosi~

pari mestertanfolyamot ren~

deznek ésa szegedi és .sze~

ged vidéki iparosok szempont
jából nagyon fontos, hog"y en
nek a tanfolyamnak székhe~

!yéüI cl kereskedelemüg-yi mi~

niszter épen .szegedet válasz
toHa. A teljes évi oktatásért a
hallgatók 115 pengőt fizetnek.
Minthogy a tanfolyamon még
néhány hely nincs betöltve, e
hét folyamán a faipari szakis~

küla igazgatósága még" fogad
el uj jelenjkezőkeJ. A szegedi
ipartestület vidéki jelentkezők

számára azzal kivánja a tan~

folyam látogatását megkönnyi~

teni, hog"y szegedi tartózkodá
suk tartamára, szeg"edi aszta~

losipari üzemekben való el",
helyezésükrő! gondoskodik.

Versenytárgyahiis épitke-
zésre. A m. kir. államvasulak
szegedi üz!etvezetőség-e ver~

senyjár~ryalásl hirdet a békés~

csabai hűtőházi iroda és lak~

tanya építési munkáinak bizto~

sitására. Az ajánlati határidő

okt. 20. Ugyancsak verseny'"
tárg"yalást hirclet az üzletveze~

tőség" a Csongrád állomásOll
létesítendő laképület munkála~

laira is. Az ajánlaii határidő

ezen épiJkezésnéI okt. hó 13.
Részletes felvilág'ositások a
ker'2skedeJmi és iparkamránál
beszerezhetők..

En5södik a magyar dal
egyesiHet Jóleső örömmel re
gisztráljuk a lényt, hogy dal~

eg"yesületünk ll?lpró]coapra erő~
I

södik nemcsak pártoló, de
müködő tag"okban is. Ma már
jelenleg 43 müködő tagból áJi
a dalárda és pedig: 12 első

tenor, 9 másodtenor, 11 első

basszus és 11 mélybasszus.

Be:ratások a JKözépioku Gaz
dasági Tan;~1tézetbe.A szarvasi
m. kir. középfoku gazdasági tan
intézetben a beiratások október hó
1-5-ig lesznek. Előzetes jelentke
zéseket az igazgatóság elfogad.
Öt középiskolai osztályt végzettek
az intézet H-ik évfolyamára vehe-
tők fel különbözeti vizsgával,
melynek letétele december hó 31-
ig kötelező. A vizsgára előkészi

tést az intézetben nyernek. Beirat
kozásnál 4 középiskolai osztály
sikeres végzését, egészséges test
alkatot kell igazolni, továbbá
azt, hogya szülő földbirtokkal
vagy bérlettel bir, vagy hogy a
jelentkező ilyennek várományosa.

A falusi veszekedések ellen.
Miskolci jelentés szerint az
utóbbi időben él falusi mulat~

ságok Borsodban gyakorta
fejeződtek be véres verekedés
sel. Legutóbb Heiyőszalontán

volt vérengzés a táncmulatsá
gon. A vármegye aiispánja
most elhatározta, hogy ilyen
verekedések meg"akadályozá~

sára abban a községben, ahol
a legények táncmulatság alkal
mával összeverekednek, öt

évre be fogja tiltani a táncmu

latság-okat és összejöveteleket.

Lehet, hog-yez az intézkedés

hatásosnak fog bizonyulni.

A magyar falu megerösitése.
A község"i és közjegyzők or~

szág"os központi egyesülete

legutóbbi közg"yülésén elhatág

rozta, hogy felirattal fordul él

kormányhoz és tőle a magyar

falu megerősitése \irdekében a

leg-sürg"ősebb törvényhozási

iníézkedéseket kéri.

Vitézi !~érvéflyezők figyel
mébe. Felhivom mindazokat, akik
az előirt kiüintetésekkel rendel
keznek és a követelményeknek
megfelelnek, hogy vitézi telek el
nyerése iránti kérvényeiket nyujt
sák be. Tekintve, hogy a kérvény
nek az előirt okmányokkal való
felszerelése hosszabb időt vesz
igénybe, a megyei Szék kitólja
azon kérvények beadásának határ
napját, melyek a jövő évi avatásig
elintézést nyernek. Abenyujtás
uj határnapja f. évi december hó
31. Vitézi Székkapitány.

Budapestre utazók figyel- I
mébe. A jó és olcsó öltözködés!
kérdésének problémája minden-!
nap szőnyegre kerül. Sokan ha- i
tározatianok a beszerzést illetően I
ezért közöljük olvasóinkkal, hogy
társaságokban és összejöveteleken
majd minden alkalommal szóba
kerül, hogyalegkitünőbb minő

ségü angol szövetek mily méitá
nyos áron szerezhetők be Buda
pesten a több, mint 75 éves mult
ra visszatekintő és világhirü
SEMLtR cég Budapest, IV. ke
rület Bécsi U. 7 sz" alatti leraka
tában. A londoni SemIer cég,
amely hires márkáit a világ min
den részébe exportálja, Budapest
re is megküldötte páratlan minő

ségü, nemkülönben distingvált
izlésü őszi és téli szövetkülönle
gességeit, melyek a vásárló kö
zönség rendelkezésére állanak
minőségükhöz képest meglepően

alacsony árakon. A cég maradék
osztályán e kitünő minőségü

szövetek minden méretü maradé
kaiból való vétel lehetővé teszi
mindenkinek a szinte már foga
10mmá vált Semler minőség al
kalmi áron való megismerését. A
vidéki közönség soron kivüli,
legfigyelmesebb kiszolgálásban
részesü!.

Házépitletök figyelmébe. A
Révlaposon kiosztott házhe
lyekből a nekem juttatott rész
re felépittettem a részemre
meg-felelő házal. Az épület
megtekintését és annak meg
vizsgálását minden érdeklődő

nek szives készséggel megen
gedem. VáJlalkozóu! Beinscha
róth Mihály kőmives mestert
választottam és igy az ő muna
káját dicséri házam. Az aszta
los munkát Biró Benedek ké~

szitette, él szobák festését Do
bó Gábor mázoló és az ács
munkát Jenei Bálint ácsmester
végezte, kiknek munkájával iel~

jesen megvagyok elégedve és
ezért nevezettekhek e helyen
mondok köszönetet és bárki
nek is őket Beinschróth Mi~

hály vállalkozóval a legmele
gebben ajánlhatom. brassói
Greising József telekkönyv
vezető.

656 fürt termett egy szö1ő&

tökét\. Takács István kiskun'"
halasi göböljárási tanyabirtoa

kosnak az idén óriási termése
van egy szőlőtőkén. Ez a még
reteiben is valóságos csodaa
tőke, - amely 59- méter hosz
szuságura nőit eddig" - nem
kevesebb, mint 656 drb. piros
lzabellévfürtöt termel!. A gazg

dának lugasszerü szőlőskertje
van és egész szőlője nem áll
többől, mint négy anyatőkéből.

Disziföfestö-tanfolyam. A
székesfővárosi IparrajziskoJáa
ban uj tanfolyam nyílik meg a
a diszitőfestő iparosság (SZOa
bafesiők, cimfestők, üvegfestők

stb.) továbbképzésének céljág

ból. Bővebb tájékoztatást nyujt
az Iparrajziskola. igazgatósága
(lX. Török Pál~u. 1.)

Garázd.álkodó 'farkasok" a
székely hegyekben. A hirtelen
támadt hüvös idő kicsalta már
oduiukból a farkasokat, ame~

lyek a zitelaki erdőben hét teN

henel, f'enyéd mellett pedig

husz juhot téptek szét. A ve

szedelmes duvadak ellen haj~

tóvadászatot inditottak.

A Szeghalom-Vésztö közti
kövesut Vésztő alatti szakaszának
munkálatai befejeződtek és az ut;
SZakaszt a legközelebbi napokban
átadják a forgalomnak. A munká
latok gyors befejezését az teszi
lehetségessé, hogy az okányi fő

szolgabiró ur szives közbenjárá
sára az ugrai hal-gazdaság halas
tavai vizének lecsapolását 1 héttel
elhalasztotta. Ugyanis igy október
l-je körül szokták értékesiteni
hal-gazdaságukat s a halak össze
fogását egyszerüen csak a vizek
lecsapolásával oldják meg. Vizök
lefolyatása pedig egyedül csak a
Vésztő alatt elfolyó Hojt-Körös
mederben lehetséges. Most azért
dupla erővel dolgoznak a meder
átkutatásán.
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(Pe'töfi:iér "7.)
Gyoma-Endrődi Hitelszö:

vetkezet házában.

Női és gyermekruhák var
rását minden igénynek
megfelelően a legjutányo:
sabb árakon elvállalja.

Mózsik Rózsika i1467 számu
háza elad6.lÉrte!1:ezi'li ugyanott le
heto

Kertész lajos vásárszél 969 számu
háza eladó.

Tanul6 (jó há:<:b6i való) felvéte
tik Biró .!áillos férfi szab6nái.

VáSsfs:.:élen 986 szám alatti ház
szabadkézből eladó. Ugyanott kanapé,
festett patka, láda és hordók kerülnek
eladásra.

Réti Jáli'los Mirhó utca 532 számu
lakosnak 13.000 drb. elsőrendü vályog
ja van eladó. Adja buzáért vagy pénzért.

Láda lajosnénak egy nagy kak
tusza van eladó. Fehérnemü varrást el
vállal. Rózsa utca 927.

Perei JáYuCJsnak a Kistemplom ut
cai házánál 2 szobás lakása van kiadó.
Értekezni lehet 1342 hsz. alatt.

Sch',valm J6zsef örököseinek Ró
zsa utca 1066 számu háza eladó, eset
leg haszonbérbe kiadó, azonnal beköl
tözhetö. Ugyan ott egy tehén járás
szabad kézből eladó.

'\.faInJ 5Zeliei1lcsém szives tudomá
sára hozni a nagyérdemü közönségnek,
hogy Gyomán Gyár utca 1657 számu
lláz<imoan ken/ács műhelytnyitottam.
?:érsm a közönség szives pártfogását.
fc:éri Lajos kovácsmester.

f.\ 9:i·oóíliai Hangya föUzlet azon
nali belépésre óvadék képes szakkép
zett üzleivezetőt keres. Irásbeli ajánla
tok eddigi működés és óvadék megjelö
lésével Kovács János Gyoma 400 szám
alá küldendők.

Ji. Tlsz21vicléki malommal szemben
a jó hozatott nádnak kévéjét 52 fillérért
lehet kapni.

PUBLIKACIÓ.

Becher Ernőné
női- és gyennekruha
divatterme

~~
~ m ~
~ Inger~
'I varrógépek I e r a k a talI GyomaBaross:utca 488 .

~ Rég bevált jó .i minőségben I
~ kedvező.. fizetési feIí~
G tele~. Dl)jala~ oktatas
~ az osszes szmes mun
~. kákra is. Vételkényszer
~ nélkül tekintse meg min
~ ta készitményeinket.

~ Varrógépek házi és az

I
~· ö~szes ipari célokra.

~ Smger CO.
~:=

~ VarD"ógép RT.
I!E Űgyv. Nagy Anta! Gyorn.a! B:Eüross~u. 488. hsz. a.
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A m ü vel t n y u g a t kulturálatlan
fajnak tekintette a magyart, s mint
ilyent dobta oda országát a magas ni
vón álló szomszédainknak. A kis 
entente-nak sikerült e meggyőződésre

vezetni a nagy államokat. Az igazság
azonban előbb-utóbb napfényre tör. A
nagyvHágnak lassanként meglepetve i
kellett felismerni ama rettenetes igaz- !
ságtahmságct, melyet gaz sugalmazók I
aljas váctjáira támaszkodva követtek el
Trianonban. Hasztalan volt ez ellen !
szomszédaink minden ujabb rágalom- ~

hadjáraia. Ha a hivatalos államférfiak·
még nem is nyilatkoznak ilyen - formá- .
ban, de nem lehet messze az idő, ami
kor ők is kénytelenek lesznek hangos
szóval is sűrgetni a béke revizióját.

A kis - entente érzi is ennek kö
zelségét s minthogy fejlett külföldi pro
pagandájával már koránt sem bir oly
eredményt elérni, amint - sajnos 
ért a multban, most más uton igyek
szik romlásunkra téirni. Prágában kon
ferenciát tartottak, . melyen arról tár
gyaltak, hogy mint küzdhetnék le azt,
hogy ne kelljen nekik oly hatalmas buza
mennyiséget importálni. Nincs ugyan
világosan kifejezve, de ott lappang e
tárgyalásokban, a magyar buza export
megakadályozása. Hoztak is valami
határozatot, mely szerint meg kellene
engedni az ö silányabb minőségű bu
zájukból nyert lisztnek kémiai uton
való megjavitását. Igaz, határozatuk
végrehajtását hivatalosan 2 évre fel
függesztették, de vajjon megtartja-e az
elvakult gyűlölet?!

Ezzel szemben mi magyarok sem
maradhatunk veszteg. Ez ujabb gazda
sági támadás ellen csak mezőgazdasá

gunk feljavitásával védekezhetünk, mert
hiszen ismerjük a háboruból azt a
konyhát, amikor mindent, de mindent
pótlékkal készitettünk. Ilyen állapotot
idéz elő ellenségeink törekvése is, ami
előbb-utóbb megtörik 37: ember ama
természetes értékelésén, hogy többre
becsüli a természetes táplálékot a
mesterségesnél.

A Jegyzők Országos Árvaház Egye
sülete már régebben egy akciót indi
tott meg, melynek célja, hog-y vetített
képes előadások keretében, a falu né
pe előtt mutassák be az intenzívebben
kezelt gazdálkodás módját és eredmé-I':
nyeit. Eme kezdeményezés hatásl.. már
áldásosan is mutatkozik ama 2000
községben, hol ez ideig előadást "iaáoH, I
mert ha gazdáink nem is valósltanák .1

meg mindent a látottakbóí és [,ailot- i

takból, mindenesetre tanulnak belöle I
oly ismereteket, melyeket - ÖSSZ2vetve 'i.'

a vidék és talaj viszonyokkal - üd- •
vösen alkalmaznak saját gazdaságlik- l

b f
an. - i
Hogy emez akc:ó, mily életre való s I

eredményében mily sikeres, rni sen l

igazólja jobban mint az, hogy a müvelt
nyugati államok, melyek e téren is I
ellöttünk vannak, jönnek tanulmányozá- !
sára. Először az osztrák vette át tőlünl~ i
s most ujabban a francia érdeklődik e II

mozgalom hazájába átültetése iránt. ~.

Mezőgazdaság.

A falu Urániája.

nevű ellenfeWktől.

Frankel biró az l. félidőben

kifogástalan volt, de sziinet
után több hibát követett ej,
ami a közönséget a végletekig
felizgatta.

v i I I a iri y IC S i ~ i á r o k raktáron vannak, va!annint g y á r i á r b a n
megrendelhetők E H IR M A N N A D O L F üzletében G yo m á n.

CsAK-GySC 4-3 (2-1)

Bajnoki, biró Frankel GySe
Eke - Fekete: Lach - Kóró
di, Tandi, Biró - Jenei, Szi~

lágyi, Fábián, MiJe, Gecsei.
A pénteken egész napon és

szombat éjjel is tartó erős

esőzés nem rontotta el a pá:
Iyát ugy, mint ahogy gondol~

tuk egyedül csak a liget felőli

kapu előtt volt feneketlen sár
tenger.

A bajnokcsapaHal való mér
kőzésre, a borus és csunya
idő ellenére is szép számu
közönség gyüIt össze, hogy a
gyomai együttes lelkes és am
biciós, mig a esabaiakri'ak baj
nok csapathoz illően való
já.tékában gyönyörködhessen.

A megjelentek azonban saj~

nálattai állapithatlák meg, hogy
a csabaiak nem annyira szép
játékkal mint inkább testi ere:
jök inénybevételével - ami a
gyomaiak ellen feltűnő volt
lettek eredményesek.

A gyomai csapat most is
lelkesen feküdt bele- a küzde...
lembe, amit bizonyit az is hogy
a 4-1 gólaránnyal vezető

CsAK ellen olyan finíst vágott
ki, ami részükről két gólt
eredményezett és egy kis sze
rencse hozzájárulá.sával eJhó:
ditottak volna egy pontoj nagy-

port.

ből már régebben ismerjük. A
scenáriumot Vajda Ernő irta, a
föliratok Váczi Dezső tollát
dicsérik. A cimszerepet az
utólérhetetlen Pola Negri ját:
sza magávalragadó fenséggel.
A filmről magáról felesleg-es
egy szót is ejteni, beszélni
fog az magától, ugy mint alig
más film eddig. A müsor má~

sodik része a "Fergeteg Zsu:
zsi" címu 7 felvonásos vigjá:
ték, mely a jól ismert "Kis
Makrancos" címü regény min
tájára, ele modernizált alakban
egy zabolázhatatlan kis höl:
gyer örökit meg, aki hallatlan
sza.badossággal és haimeresz'"
tő csinyekkel veszélyezteti
hozzátartozóinak ideg-eit. Ilyen
ieányt ábrázol ebben a darab
ban Bebe Daniels, Qki moder:
nizálva és tökéletesitv'e eleve: I

niti fel e filmjében a kis mak:
rancost. Partnere: Rod la Roc:
quea. Ebben a filmdarab ban
egy olyan kitünő vigjáfékot
ismerünk meg-, melyhez hason
lót a filmkultura még eddig
keveset produkált. Előadások

4, 6 és 8 órakor.

yönyörü

Ön azért tüzel fával, mert a
fatüzelés a legtisztább és leg:
higiénikusabb. Lego!csóbbá ak
kor válik ezen ideális füze!ési
mód, ha a világ'hirü, speciá.li:
sar! fatüzelésü, légfütéses, foly:
tonég-ő "Zephir ká!yhát" ha.sz
nálja, mely feleannyi fát fo
gyaszt, mint az ug-ynevezett
folyfonégő kályhák, amelyek
szerkezete nem direkt faíüze:
Jésre készült. Á.rjegyzéket in:
gyen kmd: Héber Sándor
kályhagyáros Budapest, Vilmos
császár u. 39.

Endrőd községben.

Balog Pál és neje Tóth Erzsébet el
adták a 46 sz. a. házasbeltelkűket 166
négyszögöl területben Balog Máriának
240 p.-ért. Timár Lajosné Szonola Má
ria eladta a Duspáskum dűlőben levő

1 hold 1465 négyszögöl szántónak fele
részét Almási Imre és neje' Matuska
Máriának 22 mm. buzáért. Homok
Teréz eladott a Kisperes dűlőben levő

1811 sz. a. 1319 négyszögöl területü
házát és udvarát Pintér Bélának 270
mm. buzáért. Timár Lajosné Uhrin Ka
talin eladta a 821 sz. a. házas belteI
két 365 négyszögöl területben Uhrin
Vendelnek 200 mm. buzáért. Iványi
György eladta a Duspáskumban levő

845 négyszögöl szántóját 50 mm. bu
záért Koloh György és neje Habzda
Máriának. Özv. Homok Pálné a Vasz
kóhalom dűlőben eladta 1 hold 485
négyszögöl szánMjának fele részét
Uhrin Istvánnak (nős Szq,bó Eszterrel)
400 pengő és 21 mm. buzáért.

Filmszínház.
Gyomán:

Az Apolló filmszinház f. hó
9~én vasárnap két hatalmas
legelsőrangu film alkotást mutat
be. Az eg-yik az amerikai fa~

namet filmgyár nagysza.básu
superfilmje "A császárnő", 7
felvoni:sbac. A rendezés a vi:
lághirü Dimitri Buchowetzki
müve, akinek páratlan zseniali:
tását két legelső müvéből, a
"Y' aceuse" és "A tizedik
szimfonia" cimü viJágfilmek:

lngat!an'forgalom.
G n" ~" lyoma KOZSiGgben. I

I
Cs. Szabó Gáborné eladta a Cser- l

gettyü laposon levő l hold 520 négy- I
szögöl szántóját Szőke Lukács és ne
jének 1000 pengőért_ Nagy A Lászlóné .
eladott 3 hold 901 négyszögöl területü
tanya földön levő szántót Kádár Elek
nek 2800 pengő ért. Gyaraki László és
neje eladott a Matakertben levő 470
négyszögöl területű lakóházat és ker-

. tet Nagy Sándornak 3360 pengőért.

Imre István eladta a Kö!esfenéken le
vő 1 hold 46 négyszögöl szántóját Oláh
Imréné Szabó Máriának 756 pengőért.

Szabó István eladta a 353 négyszögöl
területű belteIkes lakóházának őt ille
tett fele részét Juhász István és ne
jének 1120 pengőért.
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Szerkesztőségnél beadandó.

urnak................................................. urnónck

mint a
GYOMAI UJSÁG

olvasójának.

UTALVÁNY-SZELVÉNY

Cim akiadóhivatalban.

Önálló perfekt varró
és himző nőnek egy
üzlethelyiséget adok
rendkivül előnyös fel-

tételek mellett.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át díjmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VIII,. Ba...
ross tér 10 (a Keleiipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy e!sőrendü szobát. A harma
dik sorso!ást okt. 24~én fog.
juk megejteni és eredményét
lapunk okt. 30-iki számában
tesszük közzé. Vágja ki
az alanti "Uta!vány~sze!vény!"

és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőiénél.

- - - Itt levágandó: - - -

yomán

SÁNDOR

fillér egy publikációs hirdetés közlési
dija a GYOMAI UJSÁG publikációs
rovatában. Ha Ön alkalmazottat, ál
lást, lakást keres ha valamit venni,
vagy eladni akar, ha szobáját, la

kását akarja kiadni, vagy át-
adni, ha bármire szüksége
van, igy csak a GYO-

MAI UJSÁG publiká-
ciós hirdetéseit ol-
vassa el, és hal-
gassa meg a va-

sárnapi pub-
likációkat.

50

r~~

J. l5l BÉRAUTÓI J Gyomán.

I Kertész lajos értesiti

I
a nagyérdemü utazó

• közönséget, hogy a
legujabb tipusu autójá~

val a személy szálitást

I
elvállalja. Kéri a n. é.
közönség szives meg~

rendelését. - Hozzám
818. és 969. házszám.

, Telefonszám 35.
~~~

GECSEY

Temetkezési vállalat

épület, butor asztalos és temetkezési vállalkozó.

A gazdaközönség kisérje figyelemmel az ""AUSTIIN-G""traktor előretörését és terjedését
Elsőrendü érdelie minden gazdának, hogy a mai sulyos viszonyok között alaposan meggon
dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. - Ne üljön fel a hangzatos reklámoknak, győződjönmeg
személyesen arról, hogy jobb teljesit:miényü, olcsóbb űzeJ:nü tra.ktort a kiváló
ANGOL-gyártmányu ~AUSYIN,p""tra.ktorn.ái nem vehet. - Az ~AU§TIN6-""trakto:r

legnagyobb előnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is tökéletes Dl.unkát végez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feltételek meUett - 2-.3 évi ré§zlet.re - vásárolható.
Forduljon részletes felviiágosifásért bizalommal a kerületi képviseleihez - Juhász Pál
gépészmérnök és T .<irsa. céghez Turkeve. - Ezen cég dijmentesen I<üld ki szakembert
a talaj megvizsgálására, próbaszántás végzésére és a gépnek miiködésben való bemutatására.

A békéscsabai SUK téglagyár év- i8utorok. Tele sima és tömör hálók,
tizedek óta ismert kitünő minőségü ebédlők, festett butorok, dió, eper és
hornyolt tető cserepeinek lerakata bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
Gyomán Wagner Márton fiainál, End- bükkfa és hajlitott szék-ek állandóan
rődönVaszkó Mihály és társainál, cse- raktáron vannak Vatay Gábor motor-
rép minden mennyiségben kapható. erőre berendezett asztalos ipartelepén

A békéscsabai világhirü Bohn Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
féle hornyolt cserép egyedül"i leraknta UgYémott épUletasztaios munkák
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden jutár:yos 21'01"1 megrendeihetök.
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési _~"!".";~~!""""~~~""","""",,,,,,:,,,,,~~

feltételek mellett kapható. Ugyanott Susz'ter Pista nóiája.
kapható 18 százalékos szuperfoszfát
műtrágya kamatmentesen 12 hónap Nincsen párja messze tájon
után való fizetésre előjegyezhető. a Suszter borának

Mától kezdve raktáron lesz, erede- Összevernéd félholtan is
ti Bacher Melicher sorvetőgép és Im- Tőle a bokádat!
perátor sortrágyázó vetőgép, amelyek
gyári áron kedvező fizetési feltételek Hogyha abból iszol,
mellett megrendelhetők, ugyancsak rak- Elkerül a kórság,
táron van összes mezőgazdasági gépek Azt vélnéd, hogy tiéd
és acél ekevasak, - a mütrágyavető- A fündérkirályság!
gép vetésre is kiadatik. Bizományi rak-
tár V. Kovács Lajos Deák Ferenc u. Gazdag ember, szegény,
1427 számu házánál. akármi is legyen

Igen j6 karban levő párnázott gar- Hogyha jó bort akar inni:
niturák, antik csiszolt tükrös szekrény, a Suszterhez megyen!
politirozott keményfaszekrény, konyha- Pompás Ó-borának
kredenc, konyhaszekrény, márványmos- 1.60 az ára
dó, asztalok eladók. Megtekinthetők

Deák Ferenc utca 9 házszám alatt. S 1.44 kicsiny pénzért
özv. Szántó Ignác:;mé 39 számu Uj bort kapni nála.

háza üzlethelyiséggel azonnali beköltö- Mustja pedicr édes
zéssel eladó. ' M· t ' b l' 'k'

Kruchió János 1753 házszám alatt ln a szep any cso ja
lévő csepüskerti italkimérési üzlete sza- Próbálja ki óárki
badkézből eladó. - Értekezni lehet Való ez s nem móka 1
ugyan ott. Krix",KJI."éllX.

Van szerencsém szives tudomására hozni Gyoma mélyen tisztelt nagyközönségének, hogy Gyomán, Sziv utca
717 számu saját házamban EGY MODERN TEMET~<EZÉSI VÁLLALATOT LI::TESITET·rEM, amely a leg~

szerényebb és a legmagassabb igényeket is kielégiteni képes, jutányos árak mellett. Minden tekintetben pontos
és udvarias kiszolgálás. - Épület és buior asztalos üzememet, amely eddig is nagy kereseHségnek

örve~dett, ezuton is a nagyközönség szives támogatásába ajánlom.
Kiváló tisztelettel:

TXIII JK • j ti S II X]( # «j H*ID 'll)[ .« l" t KM Ji( K rt It I Ut i)( K 1j( I tJ ö II tt i it X)i )(J Iig' fi * i # X II Jt I JI )( J I H j II # j i I

Van szerencsém anagyérdemü \ közönséget éríesiteni, hogy

Fa rkas i n sz ky Imre közkedvelt zenekara
ma és mindennap a

II r- II ' n h r n z.
Naponta kitünő idénysör állandóan csapan. - ZÓNA-REGGELI. - EIsőrangu fajborok, jó polgári
magyar konyha. Abonnenseket vállalok, ugyszintén társasvacsorák és táncestélyek rendezését vállalom.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, vagyok Kiváló tisztelettel:
~ FRISCH VILMOS

'ti. i, I II . I I, .l, I. IlIg
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Bá(:§y é~ Tár§ai B~n háza GyolD.a.
Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesüiettel Békéscsabán.

GIRÓsZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLIRINGSZÁMLA 37.170. SZÁM

TELEFÓNSZÁM 21. SORGÖNYCIM: BÁCSYBANK

*

a n· k o s z tá I Y a:
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,

,bármely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás mellett elfogad.

f o g l a l k o z i k a b a n k p ü z l e t ö s s z e s á g a'i val t

Gabona osztálya:
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ARON MINDENFÉLE MEZÖGAZDA-

1Ii

sAGI TERMÉNYT. B E R A K T AR O Z AS R A vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktározott terményt bármikor I e g m a g a s a b b n a p i á r o n
számolja el, - akár részletekben is, lisztre becseréli, természetben kiadja.
SzÜkég esetén előnyös feltételek mellett bármely összegű előlegkölcsönifolyósit.

fatUzelésü, légfUtéses
folytonégö· k á I Y a

Világszabadalom !

FatUzeiés a legkellemesebb!
"ZEPHIR"-rel a' legolcsóbb!

ZEPHIR

Tartóssága örökös!
10 éves garancia !

17'20 gy. 20'40
20'14 gy. 2'05
16'52 gy. 14'04,
19'45 gy. 19'20

16.14gy. 13'06
16'50 gy. 14'13
20'15 gy. 2'15
20'51 gy. 3"18

trendsuti m
1921. október hó 1-étől.

BUDAPES'!, - GYOMA.
6'25 9'45 gy. 13'35

11'12 12'42 gy. 19.14
0'32 5'34 8'57 gy.
5' - 11 '10 11 .50 gy.
GYOMA - BÉKÉSCSA.BA

Bcsabáról indul ~3'15 4'30 8'13 gy.
Gyomára érk. 0'17 5'31 8'55 gy.
Gyomáról indul 11'22 6"46 12'43 gy. 19'24
Bcsabára érk. 12'18 7'59 15'21 gy. 20'24

Bpestről indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

24
órán át

FOT EG'V SZOBÁT10
REKORD szén, koksz és fatUzeiésU folytonégőkályhák. Vegyes
tlizeléstl ZEPHIR káiyhéílk. ELITIE tak.-tüzhelyek. Kéménytoldók.

Arjegyzéket készséggel küld:

HÉBER SANDOR kályha és tüzhelygyáros
BUDAPEST, VI., Vilmos császár-ut 39.

Lerakat: G y o m a

lB E R KOV ITS A DO lF vaskereskedőnél.

La.pkiadÓ I

"H U N G A R I A"
kön-yvn:Y0Indai D1üiniézei.

Szerkesztésért és ki~.dásért

fe1Je131111 '

WAGNER·MARTON

IA legnagyobb veszedelem a por,
mely minden betegség csiráját a
szervezetünkbe viszi. A legalapo-
sabb takaritás is, ha nem porszi
vóval történik, csak félmunka, mert
ugyaseprésnél, mint a törülge
tésné! a por egy része a levegőbe

száll, hogyezuton szervezetünkbe
hatoljon és ott betegségokozóvá

váljék. Egyetlen kivezető ut a

VAMPIR PORSZIVO
Kérjen díjtalan bemutatást egy le

velező lapon még ma !

AEG UNIÓ
Magyar Villamossági RT.

Porszivógép Oszálya I
Budapest, Andrássy ut 29. szám.

26 fillér.
4 •
zi •
1 •

40 •
6 P.

GYOlna és Vidéke
TEJSZÖVETKEZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI: .::: -

A "gy" betüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

Nyomatott a "HUNGARIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán. Felelős cégtulajdonos : TEKET SÁNDOR.

Legjobb
tájékoztató

oa

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság

kapható,
Jninden

VasutálloDl.áson.,
Dohánytözsdében.

1 liter édes tej
1 • lefö[özöl! tej
1 • iró
1 • savó
1 klgr. turó
1 • teavaj
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p O l I T I K A h T Á R S A D A l M 1- É S K Ö Z G A Z D A S A G I H E T I L A P

Előfizetési árak:
Negyedévre 
Fél évre
Egész evre

1 pengő 80 fillér
3 pengő 40 fillér
6 pengő.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G A R JA" könyvnyomda
Gyom a, Petőfi-tér 2.

lapzárta P É N TE K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G Á R lA" könyvnyomda
eimére küldendő.

- Leventéink zászlószentelése. -

A ünneplő Gyoma.

kódak és Kossuthok lelke, 
zsolozsmája a mélységet és
magasságot betöltő hymnusz
nak büvös, lelkeket illető

harmóniája, - soha megnem
aluvó fénye, ragyogása pe
dig a 'magyar géniusznak
örök káprázatos tündöklese
legyen!

Ennek a célnak szolgála
tában vesszük át, áldjuk meg
és szenteljük fel a magyar
levente ijjllságnak zászlaját
azzal, hogy
Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Amen.

szentkereszlheg-yi Kratochwil
Károly fővédnök és vitéz Ká
rolyfalvy ferenc védnök, akiket
ünnepélyesenfogadottagyo.,.

. mai levente-egyesület elnök
sége.

A magas vendégek tisztele...
tére Harsányi Pál ref. esperes,
a levente-egyesület elnöke la
kásán vacsorát adott.

Este fél 10 órakor megindult
a községházáról él gyomai
dalárda egy leveníe,disz-szá...
zad kiséretében és lampionos.
fáklyás meneiben vonult az
esperesi lak elé, ahol a magas
vendégek tiszteletére szerená,
dot adott, amelynek végezté
vel Kratochwil fővédnök rövid,
meleg szavakban köszönte
meg a dalárda figyelméf, ki.
ván va, hogy az a teljes har'"
monia, ami meg van a zené...
ben, legyen meg a magyar lel ...
kekben és szivekben is és
ekkor el kell következnie a
közóhajtott szebb jövőnek.

Vasárnap reggel vette kez....
detét a tulajdonképeni ünne.,.
pély. Kora reggel, hat órakor
a békéscsabai 10. honv. gy.
ezred zenekara járta be zenés
ébresztővei Gyoma utcáit, fo
kozva az amugy is ünnepé·
[yes hangula/ot.

Lélekemelő szép ünnepély..,.
nek volt szin helye Gyoma
község az elmult vasárnapon.

A Gyomai Levente Egyesü,
let uj zászlóját avatják fel
nélgyszabásu ünnepségek kere
tében.

Ez alkalombó! mint ven dé·
g-ek és hivatalos résztvevők

Gyomára érkeztek: szentke..,.
reszthegyi vitéz Kratocbwil
Károly levente fővédnök, vitéz
Károlyfalvy ferenc testnevelési
felügyelő,dr. Kovacsics Dezső

vármegyénk főispánja kedves
nejével, dr. Zeőke Antal orszgy.
képviselő, Szkerlecz ezredes
és parancs{Sríiszlje a honvé..,.
delmi miniszter részéről, vitéz
Siménfalvy Tivadar tábornok,
törzskapitány, sasy Szabó
József huszárezredes, vitéz
Kristóffy Géza huszáralezredes,
Vácz Károly főhadnagy, K.auf",
mann Ödön őrnagy, vitéz
Szabó Jernő a vármegyei vi...
tézi szék kapitánya, Sibisz..,.
lavszki Ferenc alezredes, dr.
Hoffman vmegyei ügyész. Azon
kivül megjelentek a vármegye
összes leventeegyesületeinek
kiküldöítei.

A vasárnapi nagy ünnepnek
már szombaton esle volt elő..,.

játéka, amikor is megérkezett

szállani és itt megépülni.
Nem kell nekünk, hogy an
nak· tartó oszlopai smaragd,
rubint, hiadnf, ametist és
topitz legyen, hogy annak
ajtói s kapui szin aranyból
legyenek, hanem az kell,
hogy ennek a földre szál/ott
magyar jeruzsálemnek osz
lopai a brassói Cenk, a csi
ki és háromszéki havasok és
a fenyő erdő koszoruzta Ma
gas Tátra -legyen, - oltára
a buzatermö magyar Khána
ánnak rónája, - levegője a
magyar árpádházi királyok
s Bocskaiak, Bethlenek, Rá-

Hervadásnak, haldoklásnak I rázatosan ragyogott napsugár
utjára lépett immár a minket I is, mert hervadásnak, pusz
körülvevő nagy természet. tulásnak utjain vivódik immár
Lépteink alat! száraz avar !iz éve a nekünk imádságo
zizeg, fejeink felett nehéz san drága, füneményesen cso
ólomszürke jellegek usznak s , dás magyar élet! _

l~egsá~gult lombokat~záz~val l Amde ma uj virágba bo
es ezrevel leszakgato szel a I rulásnak, uj rózsanyilásnak
puszfulásnakhalotti énekét I ilnnepe van! Amde ma az
sugja avagy zugja. Nincsen életet adó tavaszi feltáma
többé illatárban gazdag bár- dásnak szellője, lelke suhan
sonyos szirmur6zsa,::...::.:nem át az ifjuság s ez ünneplő

hallatszik többé csalogány- közönség felett, midőn átad
nak és pacsirtának csattogó I juk szent hivatásának e le
dala, - elerőtlenedett maga vente zászlót. Fényforrás
a tüzes csóku, életet nevelő ragyog ma fel itt ezen a
napsugár is, mert hervadás- helyen, még pedig a magyar
nak, haldoklásnak lltjára lé- Ihazafilli érzésnekfényforrása,
peU immár a minket körül- I hogy sugárözönére szétsza
vevő csodás nagy természet! ikadjon a magyar ég felett a

Hervadásnak, pusztulásnak Ineh,iz ?o:'l:fat~1ak sötétsége!
utjain vivódik, vonaglik, ver- !Szetszoroaz!c ll,men amagyar
gődik immár tiz éve a nekünk Ihymnusznak es a magyar
imádságosan drága, fünemé- h~szekegy~ek biz~,. remény
nyesen csodás magyar élet segel ado akkordja, hogy az
is. Lépteink alatt mindenütt· vérré és életfé váljon ezer es
a megtört magyar dicsőség- ezer magyar szivben, hogy
nek száraz avarja zizeg, - I· annak nyomán megujuljon a
fejeink főlött az örök könny- régi bibliai jelenet s legyen
hullajtó magyar bánatnak zugás, morajlás, csontoknak
ólomszürke fellegei usznak egybemenése, megelevenedése,
s szivünket szakgatja a sü- megépiilése a nagy Hadur
völtő szél, mely szárnyain nak, a magyarok Istenének
fülünkbe hozza e szem' jöl- lelke érintésére, amely elől

det mearabló oláhnak rácnak futva /7zenekedjen az ezred-I::> ,

és csehnek bennünket temetni éves szent földet megraboló
akaró halotti énekét. Nincsen minden bocskoros nemzetség
többé illatárban gazdag bár- Aradnak, Kolozsvárnak,
sonyos szirmu rózsája a Brassónak, Temesvárnak s
magyar boldogságnak, Kassának tájiról !
nem hallatszik immár pacsü1a A magyar levente ifjuság-
daInál is kedvesebb muzsi- nak zászlóavatási ünnepsé
kája a gyönyörü, örvendező, gén ihletett lélekkel lássunk
fellljjongó magyar nótának, látást magyar ősatyáinknak

- megbágyadott mi jelettünk hitével-lelkével.Lássunkmeny
még az ezer éven át káp- nyei Jeruzsálemet földre alá-

Levente zászlóavatás\
alkalmából 1927. október 9-=-én

elnlondott ünnepi beszéd.
HARSÁNYI PÁl.
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Gyönyörü napfényes idő

kedvezeH él szép ünnepnek,
amely óriási közönség jelen'"
létében, a hamisítatlan lelkese
dés jegyében folyt le.

Reg'gel fél 9 órakor vonult
ki a pompás menet a liget
mögötti sporttelepre a hon",
védzenekar lelketviditó ütemes
indulói mellett. Négyszáz gya·
logos levente Nónay százados
vezetése alatt és husz lovas
levente Karátsonyi Elemér ok
taló vezetésével, majd él "Bo
tond" cserkészcsapat Ruszka
Sándor parancsnok vezefésé'"
vel, a gyomai és endrődi da'"
lárda, a békésmegyei vitézek
kuruc-csoportja, a tüzoltóság,
egyesületek és társulatok kül",
döttségei zászlók ali'ltí vettek
részt a hosszu, véget nem érő

menetben.
Kilenc óra után érkezett meg

a zászlóanya, vármegyénk fő",

ispánjának bájos neje, kinek
ünnepélyes . fogadtatása után
egy vég'telen k~dves epizód
következett,

A főispánné a feszesen tisz
telgő cserkészek éléről magá
hoz kérette Ruszka Sándor
cserkészparancsnokot.

- Egy mulasztást óhajtok
helyrehozni - mondta. - A
cserkészek zászlószentelésén
az idő rövidsége miatt nem
volt módom fe!szallagozni a
cserkész-zászlót, most elhoz",
tam a szallagat és átadom
önnek. '

Ruszka katonásan szalutált
és megköszönve az ajándékot,
azt kérdez.te, felteheti",e nyom",
ban a zászlóra a szal!agot?

- Sőt - felelte ez ő ismert
bájos közvetlenségével a fő",

ispánné ~ az egyenes óha",
jom,sőt én magam fogom
felkötni.

És a szép fehér selyem
zászlóhoz lépve, saját kezei
vel kötözi" fel a gyönyörü
himzésü fehér selyem",szalla'"
got.

Eközben megérkezvén az
összes vendégek, a gyomai
dalárda eneke vezette be az
ünnepséget. Majd Palotás Ist
ván rd. lelkész lépett a szó...
noki emelvényre, hogy meg~

kezdje a tábori istentiszteletet.
Rövid ima után, mélyen szán
tó, gyönyörü beszédet intézett
a leventékhez, akiket végül
megáldott.

A gyomai dalárda éneke
után FeUer Emő ág. ev. lelkész
tartott tábori iS1entiszteletet ma
gasan szárnyaló hazafias be
széd és ima kiséretében.

Most a honvéd zenekar zen
dilett rá gyönyörü egyházi ·me
lódiára, maid Csernay Géza r.
kath. plebános tartott tábori
misét a gyomai dalárda ének
és a honvéd zenekar zenés
kisérete mellett.

Ezután Nónay százados imá
hoz vezényelte a leventéket, a

'zászlótartó féltérdre ereszked
ve, meghajtotta a zászlót,
amelyre él zászlóanya pompás
selyemszallagot kötözött s
poétikus lendülelü, hazafiság....
tól izzó rövid beszédet intézett
a leventékhez, amelyet a kö'"
zönség megéljenzett.

Ezután következett a zász
lószegek beverésének aktusa.

Csernay Géza r. kath. plébá
nos, Harsányi Pál ref. esperes
és Feller Ernő ev. lelkész ha...
talmas beszédek kiséretében
szentelték és áldolták meg a
zászlót és beverték a zászló
ba az első szegeket. Grosz
ZoltfIn az izraelita hitközség
képviseletében szép szavak
kiséretében végezte a szegbe
verési funkciót.

Horthy Miklós kormányzó
zászlószegCí Harsányi Pál es
peres verte be. Aztán sorba
jöttek: a zászlóanya, koszorus
lányok és ifjak, Kratochwil fő-

védnök, a honvédelmi minisz....
ter kiküldöt!ei, dr. Zeőke An...
tal képviselő, a leventék, tár...
sulatok, egyesületek és végül
magánszemélyek.

Egynegyed egykor érkezett
autón az ünnepély szinhelyére
dr. Kovacsics Dezső főispán,

akit Harsányi Pál esperes iid...
vözölt. A főispán, mielőtt a
zászlószeget beverte volna,
lendületes és magasröptü be....
szédet intézeti a leventékhez,
akiket ugy szólitott meg: "Fia
im l" "Eljöttem - ugymond 
mert hivtatok és eljövök min-

o denkor, ha hivtok. Lesz idő

talán, mikor én hivlak benne
teket! Akkor aztán ti jöjjetek l"

Pétermann József főjegyző

ezután rövid, velős beszéd ki
séretében átadta a zászlót
Harsányi Pál levente elnöknek.

- Ellenségeink - mondta
többek közt cl főjegyző ~'

már tudják, hogy mi a levente,
mi a cserkész, mi a vitézi
rend és hogy mi az: nem,
nem soha! Átadom ezt a fel",
szentelt zászlót, hogy ezalatt
a zászló alatt valósitsátok va'"
lóra minden magyar ember ál
mát l

Harsányi Pál esperes a Le
vente Egyesület elnöke klasz
szikusan szép beszéddel vette
át a zászlót, lángoló szavak",
kal buzditva a leventéket él

honszerelemre. "Látást-Iás'"
sunk" - ugymond - "ez a
látás legyen a mi csiki hava'"
sunk, a mi Kárpátunk l"

A gyönyörü, lelkeket meg
rázó beszéd után a honvéd
zenekar a "Hiszekegyet" jilJ
szotta el, majd a leventék tet ...
ték Ic a fogadalmat, melyet
Nónay százados olvasott fel.

Most a honvéd zenekar a
"Hymnusz"-ra zenditett rá, a

kürtös imát fujt. a kőzönség

kalaplevéve hallgatta végig a
legszebb, kótába öntött ma'"
gyal' imádságot.

Végül a leventék diszelvo...
nulást rendeztek a fővédnök

és kisérele előtt a honvédzene
kar hangjai mellett. Elsőnek

jöttek él vitezek, utána a o le
vente disszázad, a gyalog'"
leventék, cserkészek, tüzoltók,
kerékpáros \eventék és bezárta
a sort a lovas leventék cso...
portja.

Ezzel a zászlószentelési ün
nepély véget ért.

Délben nagy társasebéd volt
az Uri Kaszinóban él vendégek
tiszteletére, a vitézek, honvéd
zenekar és a két dalárda pe
dig a Holler",Szá.llóban gyül
tek össze közös ebédre.

Este az Uri Kaszinóban mli...
kedvelői előadás és tánc, a
felsőrészi kaszinóban pedig
táncvigalom fejezte be a lélek",
emelő gyönyörü ünnepélyt.

Felavatták a makói
református egyház

uj harangját.
Fényes ünnepség keretében

avatta fel a makói református
egyház huszonhat és félmázsás
uj harangjáJ, amelyet a kor'"
mányzó engedelmével Horthy
harangnak neveztek el és a
református egyház uj, Bethlen
István grófról elnevezett pol",
gári fiuiskolájáL

Az avató ünnepségre Makóra
érkezett gróf Klebelsberg Kunó
kultuszminiszter, aki beszédé",
ben Mag-yarországot lábbado
zó beteghez hasonlitotta. Tar
tozunk a lábbac10zó hazának
azzal, - mondta hogy minden
ellentétet, klilönőscn a feleke",
zeti ellentéteket iartsuk távol a
beteg'szobájót.

yilkolt él

pálinka!l
Mint jelentik, Ujkécske köz...

ség előljárósága arról értesi#
t.ette a kecskeméJi ügyészséget,
hogy Andó László 5 éves fiu
alk<Dholmérgezésben meghalt.

A megejtett nyomozás meg'"
állapitotta, hogy Andó István
ujkécskei gazdálkodót vendé
gek látogaJták meg, akiket a
gazda kislistön főtt törköly",
páIinkával megkinált, majd a
távozó vendégeket az ajtóig
kikisérte. Közben az 5 éves
László levette az asztalon ha
gyott pálinkás üveget és an#
nak egész tartalmát, körülbe'"
Iül egy decilitert felhajtotta.

A torkos kisgyermek rövid

Iidő mulva elvesztette eszméje...
tét és hiába való volt a gon....
dos ápolás és az orvosi se...
gély, mert a gyermek már ki ...
szenvedett.

Szolgáljon ez a szomoru
eset okulásul a' szülőknek,

hogy ne csak a lugkő oldatos
üveget, de a pálinkát is tegyék
el gyermekeik élől!

Nóé galambja.
Egy vegyes társaságban, amely

azért volt vegyes, mert férfiak és
nők voltak vegyesen, egy uriem
ber fölvetette a kérdést ki tudná
a leghatározottabban megállapi
tani, vajjon (íZ a galamb, ame
lyet Nóé szárazfülJ kutatása cél
jából kiröpitett a bárkából és
amely nyolc nap mulva vissza
érkezett, csőrében egy zöld olaj
ággal, him volt-e vagy nőnemü?

Majdnem mindenki elmondta a
véleményét. A legtöbb nő azt ál
l,itotta, hogy nőnemünek kellett
lennie, mert a nő mindig hüsé
gesebb, mint a férfi.

A kérdést feltevő férfi moso
lyogva hallgatta Végig az érve
léseket s végül szólt a következő

képpen:
- Nincs igazuk azoknak, akik

azt állitják, hogy a galamb nő

nemü volt. Ezt pedig abból lehet
minden kétségen kivül megállapi
tani, hogy' amennyiben az a bi
zonyos galamb nő lett volna, nem
tudta volna nyolc napon át szó
nélkül megállani s kiejtette volna
csőréből az olajágat ...

(,., 6.)

Pincébe zárta a
végrehajfót.

A magyar ember és a vég...
rehajtó közt fennálló nem ép~

pen barátságos viszony törté F

netében is példátlanul áll az
az eset, ahogy Császártöltés
község egyik gazdája bánt el
a derék hivatalos közegekkej,
akik foglalás céljából jelentek
meg a portáján.

A leleményes gazda ugyanis,
amikor látta, hogy a végre#
hajtó és a kiséretében levő

ügyvéd minden tiltakozás elle
nére lemennek II pincébe, hogy
a borokat összeirják, egysze,·
rüenrájuk zárta a pince ajtaját.

Az ligyvéd és a végrehajtó
a helyett, hogyaboroknak
estek volna, ék Jelen dörömbö...
léshez fogtak. A, bor ugyanis
éppen forrott és Alt' mindenki
tudja, hogy ilyenkor életveszé....
lyes a borospincék levegője.

Dörömbölésükre az elszánt
gazda a füle bojtját sem moz'"
ditotla meg, de éppen arra
haladt a község kisbirája, aki
aztán kiszabadította a foglyo~

kat fenyegető helyzetükből.

Első dolguk volt a gazda el- .
len feljelentést tenni.
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(M.) Egy jobb sorsra érde
mes, valódi bohém,lélekkel
megáldoH és minden tekintel,
ben szimpatikus ifju könnye
kig megható sorsára nyomott
elszomoritó pecsétet a - tár".
sadalmi rend.

Az igaz szánalomra méltó
ifju, aki minI mérnűk, mint hi,
vatoH uiságiró, mini isteni kül
detéssel biró apostol rólia nZ

utcákat szakadatlanul, éjjel és
nappal. ma már csöndes lakő

ja annak él szomoru háznak,
ahol okos emberek vigyáznak
a homályba borult elmék fejett
és igyekeznek visszaadni azt
az isleni világosságol, amely
az élet küzdelmei közepetie,
megcsappant, vagy kialudt.

Hog'y meleg nagy szive volt
az ifjunak, hogy minden gon,
dolata a szeretet volt, nem..
csak e sorok irója, kinek bő

alkalma volt ezt a ritka jóér...
zésli emberi lanulmányozni,
de alább közölt verse, amely
egy meghasonlott szép lélek
mindeneket meggyőző bizo...
nyitéka, legfényesebben ianu
sitja .

Ime a vers, amely minden
nél ékesebben beszél:

Emlékezés egy
élő-halottról.

Azt mondják ...

Mindenkihez!

Ugy szeretnék minden embert
Magamhoz ölelni,"
Szeretném a Szeretetem
Magját kitermelni.

Nem akarok pénzt gyüjteni,
Földi vagyon nem kell,
Lényem telve sok-sok kinccsel
- A szeretetemmel.

1927. husvét első napján.
Kádár Jenő.

Azt mondják) hogy a budapesti
Ripka-párt a husfogyasztási adó
eltörlése iránt lépéseket tesz.

ljngem ez az ügy igazán nem
érdekel. Husfogyasztási adót egy
általán nem kell fizetnem, mert
már rég leszoktam a husfogyasz-
tásról. . . *

Azt mondja a nóta, hogy.'
"Katonának nem jó lenni, mert
keveset adnak enni."

Hát hiszen a civilnek sem sok
jllt az ennivalóból manapság!.,.

Tüske Béni.

Nem vagyok szép, rut a testem,
Kopasz a fejem.
lx lábakat jutatott a
Teremtőm nekem.

De én azért nem cserélnék
Soha senkivel.
Mert Lelkemben lángol... égnek,
- Szeret a szivem.

*

Hát Adolfka nem?
Ko!znné válni akar az urától,

de a biróság előtt kijelenti, hogy
a kis hároméves Adolfka és a la
kás az övé.

- Ebbe nem egyezem bele, 
mondja Kohn - a lakás, közös
szerzemény.

kal volt behálózva. Annak idején
a török uralma ellen dolgoztak
minden erővel és eszközzel, most
a szerbek ellen kezdték meg ak
ciójukat. A szelvezkedések szála
Szófiába nyulik s ezért a jugosz
láv kormány Bulgáriát teszi az
eseményekért fe.lelőssé. A szófiai
jugoszláv követ megjeleni a bul
gár miniszterelnöknél és átadta
állama demarsát. Ebben azt kö
veteli a szerb kormány, hogy
Bulgária akadályozza meg a ma
cedon bandáknak jugoszlávia te
rületére való behatolását és azt a
komitét, amely ezt a szervezkedést
központila!5 irányitja Szófiából,
azonnaloszlassa fel.

A jugoszláv kormány teljes
mértékben nyugodtan viselkedik.
Ez esetet a népszövetség elé ter
jeszti s megvárjá annak döntését~

Kovacsevics tábornokot, aki a fel
kelés áldozata lett nagy részvéttel
de minden tüntető ünneplés nél
kül temették el.

* '"Vannak gondolatok) amelyek
megérdemelnék, hogy mindenki ál
tal ismertek legyenek. Hegedüs
nagy nevü magyar államférfiunk
és ujságirónk egy legutóbbi cik
kében a magyar feltámadás le
hetőségeit fejti ki olyan gyönyörü
és sokat igérő - biztató cikkben,
hogy e helyen is el kell lényegét
mondanunk, azok kedvéért, akik
nem olvashatták azt, mert csak
a helyi ujságot van módjukban
olvasni. A magyar nemzet a tör
ténelem folyamán sokszor bukott
már el. Talpra állani a maga
erejéből nagyon kevésszer tudott)
de annál többször az európai
nagyhatalmak különféle érdek
csopoJtosulása következtében. Ró
lunk gyakran ugy mult el a vész)
hogy kibőjföltük, kivártuk ellensé
geink erejének fogytát. A tatáro
kat nem tudtuk leverni s felőlünk

akkor még nagyon sok ideig itt
lehettek volna, de összeomlott a
nagy tatár birodalom s megsza
badultunk avégpusztulástól. A
török évszázaúokig ült nyakunkon
s kivártuk mig összeroppan. Most
is első kötelességünk irja a ne
vezett nagy iró, kivárni mig el
lenségeink összeroppannak és az
általános európai körülmények

. javunkra csoportosulnak. Már kezd

Iis kialakulni, de addig is minden
hangos és jelszavas irredenta

! helyett erős gerincü ifjakat kell
nevelni. Itt jön számunkra nagy
fontossággal előtérbe az iskola
szerepe. Egy uj különb nemzedé
ket nevelni, ez most nemcsak ál
talános és egyéni érdek, de első

sorban nemzeti érdek is.

Baj van a Balkánon ismét.
Nem hiába mondták azt, hogya
Balkánfélsziget Európa tüzfész
ke. A jugoszláv-Bolgár határon
komoly összetiizések voltak, egy
felől a szerb határőrség másfelől

"bulgár-macedon szabad csapatok
között. Az a rész mely most ujabb
hadizsákmánya Szerbiának már
régi idő óia magában a Balkán
félszigéten is veszélyespont. Mace
donia már évtizedekkel ezelőtt

szervezett forradalmi társaságok-

Szemle.

tenyészksi feltélelek mellett és
kisg'azda-asszonyaink g'ondos
sága aprójószágszcretete mel
lett aránylag rövid idő alatt cl
kelt jutni. Egy kis akarattal,
jól megválasztott, nemesebb
baromfianyagnak a kis tenyé
szetekbe való bevileléveJ, 1926
évi szép eredményeinket rövid
idő ala.tt megkélszerezhetjük.
De mi nem érjük be annyival,
mi meg akarjuk sokszorozni
azt.

A Békésvármeg'yét és a szom
szédos vármegyéknek g'azda".
s6gi!ag hozzákapcsolódó ré~

szeit maf:rába foglaló vidék
már eddig is elöljá.rí ezen ter
melési ágazalban, az ország
minden más vidékével szem".
ben. Ez a környék eiéren
való vezetőszereprehivatotisá
göt máris beig"azolla. E vidék
tenyészlőtársadalma a Délma~

gyarországi Baromfi, Galamb
és l Iázinyultenyésztők eg'yesü
letébe tömörülve, céltudalosan
és erös akarattal dolgozik prog
rammja meg'valósitásim. Ennek
cl komoly munkának eddig" elérI
eredményeit fogja szemiélteini
a7 a kiáHitás melyel ez dZ

egyesület Békéscn, az állami
kosárfonó iskola helyiség'eiben
rendez a folyó évi október hó
30., 31. és november hó 1
napjain. Minden tenyészlőnck

érdeke, hogy elküldje akiálli ...
tá.sra legjobb, legszebb tenyész
anyagát, valamint eladásra

~ szánt áliományáL Minden ér~

dekiőe1ónek meg' kell néznie
ezt él kiállitásl, hog'y meggyő'"

zódjék orroL milyen há.lás tér
kinálkozik aburomfitenyész'"
tésben arra, hog'y a mag'unk
javát szo!g"álva egyszersminI
-az einctemes nemzeti, kÖZl:FIZ4

clasági érdckekef is hatékonyan
szolgálhassuk.

Remélhető, hogy a Földmj~

veJésügyi Miniszter Ur adomá
nyából ingyenes Jenyészanyag'
is kerűl kiosztásra.

Bencvezési ivel bárkinek
készségel küld aDélmagyar".
országi Baromfi, Galamb és
Házinyultenyésztők Egyesülete,
ha ezért egy levelező-lapon

Ványa Vilmos tanitóhoz (Bé~

késcsaba Kossuth tér 6) fordul.

Cigányok által
kifosztott gazda.

A békési baromfi!
galamb és házinyul

kiállitás.
Hogy egy vidéki baromfi ki

állitást helyesen érlékeljünk,
ahoz gondolnunk kell arra,
hogyan fesl ma a baromfitc~

nyésztés kérdése ország'os
közgazdasági szempontok mér
legelésenek szemszögéből.

Csonkamagyarország 1926
ban a külföldnek szállitotf ba~

romfilermékeiért 75.000,000
aranykOl'onöt kapolt. Ugyane".
zen évben élősertés, szalonna
és zsirkivHelünk összes értéke
csak 56.000,000 aranykorona
volt. Ez a két adat mindennél
kifejezőbben bizonyitja fontos
ságál éppen ezekben a nehéz
időkben, amikor országunk
jőlétének és szebb, jövőjének
egyik legfontosabb eszközét
külkereskedelmi mérlegünk
megjavitásában keressük. Ha
nem akarunk teljesen elszeg'é~

nyedni, akkor minden eszköz
zel törckednünk kell arra, hogy
több pénzt kapjunk a külföld~

től, mint amennyit adunk neki.

A magyarországi baromfite".
nyésztés az utóbbi években
jelentős haladási teft előre él

fejlődés utján, de még koráni-
sem julott 1210Ja, ahová az
alföldi tanyásg'azdálkodás kere
tében kinálkozó, igen kedvező

Három makói cigány, Petro
vics (:Szalonnás) András, PCI~

rov Isi\rán és Ferkovics (Fe~

hérvári) József tavaly o!dóber".
től ravasz fondorlatokkal ugy
behá\ózlák .szekeres Antal
Apaffy-utcai jómódu gazdálko
dól, hog'y az minden pénzét
nekik adta, sőt ingatlanaira 3
részletben, több mint 300 mil".
liós váHókölcsönt vett fel ma
kói és szegedi bankok ban.

A penzt a cigányok a romá
niai és orosz lóvásárlásokra
kérték s cserébe nag'y kama
101, busás hasznot igértek a
gazdának. Azt mondIák, olyan
jó üzlet lesz ez él lószállilás,
hogy a has70nból .szekcn?s
Anlal minden fiának 2-3 hold
földet vásárolhat, pedig' 9 fia
van.

Ki tudja, meddig szipolyoz
ták volna az egészen meg'bó'"
dult gazdát a furfangos cigá~

nyok, ha véget nem ve/ett volna
üze!mliknek egy váttóóvatolás.

Ekkor aztán kiderült. hogy
a román és orosz lószállitá~

sok históriája mcse, a pénzt
a cigányok elpezsgőzték, el~

mulaHák. A rendőrség mine! a
három cigányt lefogla és át

adta a szegedi ügyészségnek.
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Balthazár püspök a
kormányzó előtt.

zatkészségéböl. E mögött mi
sem maradhatunk el. Mind
nyájunk halottjának közös
emléket nem leplezhetjük le
suttyomban és sok-sok ven
déget kivánunk megvendégel
ni. Közte azokat is, kik fér
jet, apát, gyermeket vagy
más rokont gyászolnak a
hősi halottak között.

Nem hisszük, hogy - a
legszegényebbeket kivéve, -
akadna ház, a honnét ne
jutna ezen rendkivüli alka-
lomra egy-egy kenyér, egy
pár tyuk, vagy más bármi
adomány. És mert a rende
zöségnek tudni kell, hogy
mire támaszkodhat már a. ,
közeli napokban szerte men-
nek gyűjtöiveink, - mig a
felaján landó adományokat
csak akkor szedetjük össze
amikor szükség lessz reá. '

Már is ugy nyilatkozott
meg az áldozatkészség, hogy
a teljes sikert joggal remél
hetjük és az ünnepély után
hirlapilag névszerint köszön
jük meg adományát minden
kinek. Gyoma, 1927. évi ok
tóber hó 14.

Hazafias üdvözlettel:
A szoborbizottság.

Dr. Balthazár Dezső ref. püs~

pök CI mult héten a kormány~

zónál kihallgatáson volt és
hosszabb ideig ismertette CI

kormá.nyzóval azokat az egy~

házjogi sérelmeket, melyek az
utóbbi idöben a proJestáns
egyházak gyülésein elhang p

zoltak. Gödöllőn például a
protestáns egyházak képvise~

lői csupán társadalmi beszé'
det mondhattak el, ellenben
egyháti szertartások szerint
S8m meg nem áldhalták CI fela
vatott zászlót, sem felette imát
nem mondhaítak.

A püspök részletesen kifej
tette CI protestáns egyházak
állá.spontját az államfő előtt

mindazokban CI kérdésekben,
amelyek az utóbbi időben fel~

m erülfek. Hangoztatta Balthazár
püspök a kormányzó előtt,

hogya protestáns egyházak
minden erejükkel arra törek
szenek, hogy a felekezetek
között él legteljesebb békét és
harmoniát helyreáltitsák és fenn
tartsák. Ennek azonban - a
protestáns egyházak vezetői·

nek felfogása szerint - elen..
gedheteflen előfeltétele, hogy
azok a sérelmek és támadások,
amelyek él. protestáns egyhá~

zokat az utóbbi időben érték,
eJimináltassanak és egyszer s
mindenkorra megszüntettese-
nek.

lálba és nagy résziiknek ren
des nyugvóvely scm jutoff,
hanem szerte porladoznak
tetemeik Európa minden harc
terén temetetlenül, vagy tö
megsirokban IzaIomra hányva.

Hősi halottaik . sírjához
mily kevesen járhatnak ift
maradotjaik : sirni imádkozni.
Pedig hogy ez mily lelki
szükség, bizonyiija azon ál
dozatkészség, mely létrehozta
vármegyénknek e nemben leg
szeb~ legimpozánsabb alko
tását, 'a november hó 6-án
leleplezendő gyomai hősök

Emlékmüvét.
Minden körülöttünk lévő

községben nagy ünnepségge!
leplezték le az ily szobrokat,
mindenütt a lakosság áldo-

Aki jótékonyságot vet,
irgalmasságot arat.

MAGYAROKI

hősök emlékoszlopa

Gyoma község
képviselőtestületi közgyülése.

GYOMAI UJSÁG

Gyoma községének kép- azon tiszteletteljes kérel~

viselőtestülete pénteken mét, hogy hős fiaink em~

közgyüIést tartott, melyen lékére álIitandó emlékmü
kisebb jelentőségü ügyek leleplezésére személyesen
mellett megállapította az elfáradjon. Az ünnepi be
OFB utján kapott legelő széd tartására pedig a
legeltetési szabályzatát, - főispán ur Őméltóságát

megállapitotta a tisztvise~ kéri fel közgyülésünk. Ez
lő telepen s általában az ünnepség alkalmából a
uj telepekén a vmanyvilá~ község szeretettel meg
gitás elrendezését, továbbá vendégeIni kivánván sze
az elromlott gyalog járdák gényebbsorsuhadirokkant
javitásának uti programm~ jainkat, hadi özvegyeinket
ját, melyek között Wolf és hadi árváinkat, felfogja
Mihály felszólamlására a hívni ezeket, hogy ebéd
Rózsa utcai járda megja- jegyeik átvétele végett ok
vitását rendelte el legel- tóber hó végéig jelentkez
sőnek. Miután pedig a hő- zenek majd az erre kijelö
sök emlékszobrának ala- lendő irodában azok, kik
pozási munkálata.i immár részt venni óhajtanak ez
elkészültek s a budapesti ebéden, mely a kaszinók
öntődéből is az az irásbe- ban fog· rendeztetni. Kner
Ii jelentés érkezett. hogy Izidor szolgálatkész aján
a szobormü e hó vége laíára az ő elnöklete alatt
előtt Budapesten teljesen egy bizottság küldetett ki
átvehető lesz, a képviselő ezen közebédek megren
testület teljes egyhangu- dezésére, meIy bizottság

I

sággal ugy rendelkezett, társadalmi uton kiVánja
hogy a gyönyörü emlék- összehozni az élelmiszere
mü Ieieplezési ünnepségé! ket, remélvén, hogy köz
november hó 6~án megfog- ségünk egész lakossága
ja tartani. készséggel jön segitségére

. Épen ezért felkérte Har-I e bizottsá.gnak, hogy öz~
sányi Dál esperes urat, vegyeink, arváink és rok
hogy személyesen vigye kantjaink érezzék a mi
fel József királyi herceg szeret,?Wnlceí ~ mindnyá-.
őfenségéhez a község junk vendégei legyenek.

,A gyulai

lövészverseny.

4. oldaL

Vasárnap, okt. 9.-én nagyjden
tőségü esemény szinhelye volt
Gyula: a katonai lőtéren zajlott
le a megyei céllövő verseny igen
szép sikerrel. Békés, Gyula, Oros
háza, Szeghalom, Szarvas lövész
egyesületének válogatott csapatai
küzdöttek az elsőségért. A verse
nyen megjelent Kovacsics Dezső

főispán, aki sulyos szavakkal mu
tatott rá a verseny jelentőségére,

hangsulyozván, hogy mennyire
szükséges ma a magyarságnak
öröklött fölényét szomszédai felett
minden téren megőrizni és tovább
fejleszteni. A verseny megrende
zéséért dr. Ickrich Arnold, a
szeghalmi Lövészegylet elnöke
mondott köszönetet Laufmann
őrnagynak és a gyulai helyőrség

tiszti karának, egyben a díjak
kiosztásával kapcsolatban további
fokozott munkára buzditotta a
versenyzőket.

A kedvezőtlen hideg és erősen

szeles időben' inkább a szerencse,
mint a tudás hozta létre az ered
ményeket. A csapatversenyben
Békés ötös csapata lett az első

3286 pontszámmal megnyervén
Békés vármegye diját, egy gyö
nyörü ezüst serleget. Második
Gyula, harmadik Szeghalom csa
pata lett. Az egyéni versenyben
Czike Kálmán 266 ponttal nyerte
az első dijat a katonai fegyverrel,
mig az 50 méteres verseny első

helyezettje Dobos István ezredes
lett 560 ponttal. Szeghalomnak
nem kedvezett a szerencse, leg-
jobb lövői minimális pontkülönb
séggel maradtak le a dijazott he
lyekről, a csapatverscnyben pedig
egy pont volt a kölönbség.

A szeghalmiaknak hazafelé jövet ~"",_.......""",,",,,!,,,....,,,.__.......,,,,,,,,,=w,,,,,,,,,,,~=,,,,,,,,,,,.......~..--,,,,,!!,,,""''''''''-'''''''''''''''''''.''''''~''''''''==~~
Dobos ezredes ur megmutatta a
békésiek uj lövöldéjét, amely a
legkényesebb igényeket is kielé
giti. Bizony nagyban fokozná a leleplezéséf külön bizottságra
szeghalmi céllövők ambiciójáí, ha
jó lőtérengyakorolhatnának és bizta a főbizottság, hogy
akkor minden esetre jobb ered- méltó legyen a nagy alkotás
ménnyel jöhetnének haza megyei kerete. Ugy látszik jó kezekre
versenyekről, sőt kerületi viszony- van bízva, miről az a lelkes
latban is megállanák a helyüket, felhivás fanuskodik, melyet a
~ert mostoh~ ~örü.lménye~ között bizoitsácr házról-'-házra küld
IS nagy telJesltmenyt vegezfek. D ,.. ,.

Reméljük, hogy az illetékes körök :s mel~,:ek mans ;elentos a
és maga a nagyközönség is meg-! )oganaqa.
érti ennek a nemzetvédelmi ügy- Lapunk legközelebbi szá
nek nagy jelentőségét és minden mában már fénylecres adatok
erejével rajta lesz, hogy mielőbb kal számolunk beDarró1 hocry
felépüljön a szeghalmi céllövők . . " '.::::'
számára a meGfelelő ayakorlófér. mzlyen Visszhangj a lelt azon

o "" felh ivás, melyet im itt leköz-
!ünk szószerint:3 borja lett egy tehénnek.

Szentesi jelentés szerint Sze..

gedi László ot/ani kovácsmes

ter tehene egyszerre három

borjut ellett. A siementháli A világháboru közel öt
szármaZásu tehén mind a három Iszáz ~lte virág~ában .lévő
borja egészséges. gyomm embert VItt koraz ha-
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5. oldal.

véve üdvözölíék egymást. A
szalutálás gyorsan általánossá
lett a vi1ág valamennyi hadseo

regében s a fegyelem egyik
fontos tényezőjévé nőtte ki
.magát. Hiszen jól emlékezhe""
tünk, a viJágháboruban is az
volt az összeomlás első jele,
hogy a katonák beszünteJték
a tisztelgést följebbvalóiknak.

Meghalt a 100 éves öreg
honvéd. Október i-én délután
4 órakor meghaJt" mosonyi
Szabó Gábor, 48=as öreg hon
véd. Szabó Gábor 1827. április,
4;ikén született Kiskunfélegy....
házán és Görgey hadseregéban
mint honvéd tizedes részt vett
a kápolnai, isaszegi, nagysar'
lói ütközetekben és Budavár
bevételében is.

Adómentességet kérnek az
elaggott, megrokkant iparosok.
A győri kereskedelmi és ipar=
kamara azzal a kéréssel for;
dult a pénzügyminiszJerhez,
hogy azokat az iparosokat,
akik 50 életévüket betöltötték
és elöregedtek vagy megrok~

kantak, mentesitse a kereseti
adó fizetése alól. A pénzügy....
miniszter a kérelmet nem tel p

jesitette.
Ii'a. fáj a. fej és szédül,

ha teltség"et,bélizgalmaJ, gyo~

morégés!. oldalszurást, mell~

szorulást és szivdobogást érez,
igyék minél előbb valódi "feR
rene József" keserüvizet. Gyo
mor: és bélszakorvosok bizo~

nyitják, hogy a F'erfl"'llC Jó...
zsef viz remek természetal;
kotta hashajtó. Kapható gyógy
szertárakban, drogériákban és
füszerüzletekben.

A fővárosba utazó olvasó
inknak páratlan kedvezményt
nyujt a Keleti pályaudvarral szem-
ben levő, elsőrangu Park szállo.,.
da, amennyiben a szobák árából
20 százalék, az éttermi árakból
pedig 10 százalék engedményt ad
a legutóbbi előfizetési nyugta fel
mutatása ellenében. Egyben fel
hivjuk a Park szállodának lapunk
más helyén olvasható hirdetésére
szíves figyeImét.

összeverteAszódi]ános 18 éves
gazdaJegényt, aki belehalt sé....
rüléseib(':. A nyomozás lefoty""
tatásél tItán él csendőrügyész=

ség letartóztatta Graefl József
csendőrtiszthelyettest és Joó
János' csendőrt, akik Aszódi
halálát okozták.

Megivott egy hajtásra félli
ter rumot és meghalt tőle.

Sopronból jelentik: Végzetes
leg"ényvirtuskodásnak volt szin
helye az Edvey-vendéglő. A
kocsmában néhány falllbeli le
gény iddogált. Beszélgetés köz
ben felállott Horváth Lajos
szolgalegény és nagy hangon
kijelentette: "Lchuzokén félli
ter rumot egy hajtásra !" Hor:
v6th Lajos fogadást ajánlott,
hog"y egy félliter rumot egy
hajtásra megiszik. Az egyik
legény bele is csapott Horváth
markába s igya fogadás meg
történt. Horváth Lajos egy
hajlásra megitta a félliter rumot
és utána rögtön 'leesett a szék
ről és elterült az asztal aIott.
Másnap, anélkül, hogy eszmé
letre· tért volna, meghalt. A
rendőrség meginditoJta a vizs
gálatot.
, Élénk érdeklődés az osztály
sorsjegyek iránt. Már októ ber
22-én kezdődik az uj sorsjáték,
melynek játékterve rendkivül
előnyös és a hirtelen meggaz""
dagodás reményét kelti fel az
érdeklődőkben. A sorsjegyek
mennyisége 80.000, melyek
közül 40.000 számot biztosan
kisorsolnak, tehát minden má
sodik sőrsjegy nyer t A sors=
jegy ára egy~egy osztályra
20 pengő, fél sorsjeg"y 10 pen
gő, negyed 5 pengő. A juta....
lom 300.000 pengő, a főnye,

remény 200.000 pengő, ugy
hogy a legnagyobb nyeremény
szerencsés esetben egy fél
millió pengő. Kisorsolás alá
kerül azonkivül 100.000 pengő,

50.000, 40.000, 30,000, 20.000
pengő, összesen több mint' 6
millió peng"ő összegben. A
sorsjegyek iránt óriási az ér~

deklődés.

Tanoncíartó iparosok figyel
mébe. A gyomai ipartestület
vezetősége felhivj a mindazon
iparosok figyelmét, kik tanon....
cot szerződtetni akarnak, hogy
az orvosibizonyitványra 8 fjl=
léres a tanszerződésre pedig
példányonként 16 filléres, fel=
szabadítás esetén pedig 8 fil;
léres okmánybélyeget hozza
nak magukkal. Ellenkezőeset
ben a felek vissza lesznek
utasitva. Az elnökség.

Százhuszonötéves a szalu
tálás. Ismét egy érdekes jllbi....
lellmhoz érkeztünk, most lett
125 éve, hogy III. Prigyes ViI-

. mos porosz király 1802:ben
kötelezővé tette a katonaság
részére a szalutálást. Azelőtt

ug'yanis, a katonák is kalaple~

részesedést lényegesen szálp

Iitsa le, mert a csempészet
megszünése is csak akkor re:
mélhető, ha a tüzkő ujra 01=
csó lesz s annak törvényelIc;
nesen való forgalombahozél~

tala nem jelent többé jövedel:
mező foglalkozást.

Békésszentandrás hetivásár
jai. A kereskedelemügyi mi;
niszter megengedte, hogyBé p

késszentandrás község minden
hélen hétfőn és csütörtökön
állatfelhajtás nélküli hetivásárt
tartson. Ha ezek a napok ke p

resztény ünnepek volnának, az
előttük való hétköznapon tart=
ják meg' él hetivásárt.

Visszajöttek a fecskék. Mint
,Kaposván-ól irják, Mezőcsap
~

konyáról a fecskék szeptember
10=ike fáján elköltöztek és
azóta nem is láílak él községp

ben fecské!. Pénteken a regp

geli órákban nagyobb fecskep

sereg jelent meg él községben.
A fecskék délrői jöttek és észak
felé szálltak. Visszatérésüket
él földközi-tengeren duló viha
rok okozhatták.

Hogyan élIDlek a . Brazi1iába
kivándol~o1t magyarok ? Most
jöttek haza Braziliából a ma:
gyal' kikülrlöttek, akik Rio de
Janeiroban résztvettek a keres
kedelmi világkongresszuson. A
képviselők azt mondják, hogy
a braziliai magyarok helyzete
mindenképpen kielégitő. A
braziliai magyarokban erős az
együttérzés, segítik, támogat p

ják egymást és csupán azok=
nak a sorsa szomoru, akik a
kávéültetvényeken dolgoznak.
San Paoloban igen nagyszám
ban élnek magyarok és igen
érdekes például az is, hogy
az odavaló közlekedési ren:
dőrség fele magyar.

Aradi-Szabó István uj drá
mája. A fiatal ma~war iró nem
zedék eg"yil< legtehetségesebb
tagja. él lapunk hasábjairól is
jólismert Aradi-Szabó István,
akinek első drámáját a budap

pesti Várszinbáz adta elő a
leg"nagyobb irodalmi sikerrel,
uj, nég"yfc~lvoná'3os drámáját
"Ui Szodoma" cimmel cl közeii
hetekben jelenteti meg könyv:
alakban. Az "Uj Szodoma" egy
meghatóan szép szerelmi tör;
ténet keretében él háboru utáni
világ züllötségé"vel fog'lalkozik
s megmutatja az utat, amely
ebből a mal "Uj Szodomából "
egy szebb, jobb és emberibb
élet felé visz. Az "Uj Szodo~

ma" ára: füzve 3.- pengő,

kötve, a szerző sajátkezü név'
aláirásával 4.- pengő. Előfi:

zetni a szerzőnél, (Aradi-Szabó
István, Budapest, IX. Liliom
ucca. 13 sz.) lehet.

Hatalmaskodó csendörök.
Mint Debrecenből jelentik, Tk
szapolg"ár községben két haj=
dunánási csendőr slllyosan

(-s.)

.
ngmus.Heti

Minden este
Kurjantgatok sokáig~

Elhallatszik
Csendőrök ablakáig,
Most már aztán
Ok dalolják serényen:
"Gyere be rózsám,
Gyere be!" ...

- Megkorrigált népdalok. -

De szeretnék ujra gyermek lenni
Pengő helyett koronát fizetni.
Oh" korona, jöjj vissza egy szóra
Te meg pengő

Eredj a pokolba!

Istentiszteletek. A ref.tem=
plomban okt. hó 16-án d. e. egy
negyed 10 órakor prédikál Ré=
pás Pál ref. lelkész. Az ág'ostéli
evangelikus templomban vasár- !
nap délelőtt 9 órakor német
nyelvü Istentiszteletetiart Feiler
Ernőlelkész. A róm. kath. 11201=

plomban reggel 9 órakor lsten=
1isztelet evangélium magyará
zattal, tartja Csernay Géza
plebános. d. u. 3 órakor Iytánia.

A Levente-Egyesület kéreI
me. A g"yomai Levente-Egye=
sület feikél'i mindazokat, akik
zászlószeg'cikel meg'váltották,
de azt bármely okból a zász:
lórudba be nem verték, a sze
geket az Egyesület irodájábéln
mielőbb beadni sziveskedjenek,
hogy azoknak utólag"os beve=
rése meg"történhessék..

Uj biitiárd az ipartestület
ben. A gyomai ipartestület egy
modern, uj billiárdasztal be=
szerzését határozta eJ. Ai uj

ásztal a jövő héten már meg
is érkezik s igy az iparkstü=
leli tag"oknak most már két
billiárdasztal áli rendelkezésre.

Le kell szálmani a tűzkő

után esedékes kincstári része
sedést. Az öngyujlókhoz hasz~

nálatos tüzkövet kilogrammon
ként 438 pengő kincstári ré
szesedés terheli, ami olyan
magas terhet jelent, hogy azt
a forgatom nem birja" el és
igy a tüzkőüzlet nagyon meg:
csappant. A tulságosan magas
adótételek miatt nagyban vi=
rágzik a tüzkőcsempészet is.
Most a kereskedelmi érdek;
képviseletek felterjesztést in=
Jéztek a kormányhoz, hog'y a
fenti okokra tekintettel, él tüzp

kő után esedékes kincstári

1927. okt. 16.

Nincsen pénzem
De majd lessz,
Ha megszünik
Ez a nagy dalesz !
Mert ha ez adalesz
Még sokáig tart:
A szegényház felé
Lesz a start.
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Endrőd község előljáróságáf0I.

GeUai Imre
biró.

Finta Andor
főjegyző.

Cs. Szabó Gábornak a határdül
lőben két fertály örőkös nyilas és két
fertályelőhalmi here földje eladó. .Ér
tekezni lehet 42 szám alatt.

Ifj. Nagy Károlynak Selyem-utca
440 házszám alatt 1 szoba, konyha,
speiz azonnali beköltözésre kiadó. Ér
tekezni lehet Nagy Zsigmondnál Cse
püskert.

Aranyi Mihály csövestengerit vesz
a közönséges tengeriért mázsánként 13,
tiszta arany lófogué~t 14 pengőt ad.
Ugyanott egy használt vastengelyes
kocsi van eladó. Értekezni lehet a
Tiszamalom mellett.

özv. Oláh Lajosné Rákóci ucca
646 sz. házában 1 szép uccai szoba
konyha, éléskamra okt. 24-től kiadó.

Kondor Rezső budapesti legelső

rangu gyárából esslingeni faredőny

elsőrendü csomómentes fából, a leg
modernebbül és tartósan felszerelve,
kilakkozva négyzetméterenkint 24 P.
Stiriai acéllemezből készült űzleti

grörredöny, négyszeres bőrözéssel,

2 drb. prima Wertheim oldalzárral,
rugós tengellyel stb. négyzetméteren
kint 22 P. Csinvatt 'vászonredőny,
prima minőségü, fehér vagy szürke
szinben 7'50 és 7 P. Önműködő auto
mata szerkezet darabonkint 9 P. Meg
rendelhető méret szerint Pap Vazulnál.

DUBLIKACIÓ.

Hirdetmény.

6090/927 ikt. s?-.

1927. okt. 16.

Endrőd község termetén
gyakorolható vadászati jognak
bérbeadását a képviselőtesW ...
let megbizásából az előljáró

ság nyilvános szóbcli árveré
sen bérbeadjél. Az árverés ide...
jét f. évi október hó 22-én d.
e. 9 órára íüzte ki." Árverési
feltételek a főjegyzői hivatalban
a hivatalos órák alatt megte...
kinthetők.

Endrőd, 1927. október 7.

Sport.
Levente-GySe 2-O (1-0)

Meglepetésszerű, de meg is
érdemelt győzelmet aratott a
Leventék ifjiu football csapata,
az eddigi bajnoki mérkőzése

ken szépen· szerepelt GySC
felett.

A győztes csapat minden
egyes tagja elfogadható játékot
nyujtott, de ezek közül is kie
melheljük a centerhalfot játszó,
valamint a kapus pontot be=
töltő Kruchió és Csapó ragyo
gó teljesítményét.

A GySC csapata a mutaJott
játék alapján rászolgált a ve...
reségre. Eg"yedül csak Fekete
és Gecsei ig-yekezcrt, de a
többiek fölényeskedése, vagy
nem tudása miatt nem sokra
mentck.

Filmszínház.
. Gyomán:

Az Apolló filmszinház f. hó
16-án vasárnap, Char/ie Chap
!innek "ARANYLÁZ" cimü vi
lágsikert aratot! nagyszerü
mestl2rmüvé! mutaJja be, ame=
lyd Budapesten a Royal-ApoJIó
eg-yfolytában nég'Y !léiig. tartott
müsoron, állandóan tel! házak
mellett. Annak dacára, hog'y
ezen idő alatt több mint száz
hUS7ezer ember nézte meg
ezt a csodálatosan szép fil
met, a Royal-Apolló ulán még
tiz nagy budapesti mongószin=
ház játszotta azt egyidőben.

Ezt a páratla\lUI nagy sikert
csak kivételes klasszisu film
érheti el, olyan, amelynek ab=
szolut kiválóságát kivétel nél=
kül mindenki elismeri. Charlie
Chaplin ezzel a darabjával be
bizonyította, hogy nemcsak
színésznek, hanem filmirónak
és rendezőnek is leg·elsőrangu.

Szinjátszó művészetének igazi
nagyságáról kacagó, majd
könnyező szempárok fognak
tanubizonyságot tenni a mai
előctdáson.

Szerkesztői üzenetek.
Fr. urnali: helvben. Az automaták

ügyében irt igen szellemes és minden
sorában tárgyilagosan igaz cikkétsaj
nálatunkra nem közölhetjük. Visszatart
pedig a közléstől bennünket az a kö
rülmény, hogy mi lapunkat nem üzleti
célokból alapitottuk és ta~·tjuk fent,
hanem azért, hogy nemesebb érzésü
közönségünknek minden cikkünkkel és
hiradásunkkal hazafiui és erkölcsi vo
natkozásokban javára szolgáljunk. Olyan
sajtótermékek elemi iskolai képzettségü
és minden etika hijával való megnyi
latkozásaira, mint amelyekre hivatkozni
méltóztatik, mi egyáltalán és semmi
körülmények között nem válaszolunk,
sőt lapunkban helyet sem adunk, ha
csak nagyfontosságu közérdek nem pa
rancsolja ezt. Hogy hazárd játékokban
nagy értékeket eltékozolt könnyelmü
emberek kicsiny üzleti érdekből mi
ként lépnek fel biróként, nem érdekel
sem bennünket, sem pedig nem ér
dekli a mi nagyon is megbecsült ol
vasó közönségünket. Épen ezért szivel)
elnézését kérjük, hogy e magasabb
szempontok figyelembe vetelével mé
lyen és iodzán vágó cikkét sajnála
tunkra nem közölhetjük.

I
Paraizs László és neje Szücs Rózának
1040 pengöért. H. Kovács Lajosné Izsó
Emilia eladott a tanyaföldön levő 1 h.
969 négyszögöl szántót Kis Antalnak
3280 pengő ért.

Endrőd községben.
Hanyur Györgyné Varju Anna eladta

a Farkaszugdülőben, levő 15 hold
1553 négyszögöl területű szántónak az
őt illető egyharmad részét Lizieni Ger
gelyné Torma Máriának 160 mm. bu
záért. Lizieni Gergelyné Torma Mária
eladta a Bundás dülőben levő 3 hold
1108 négyszögöl szántónak őt illetett
egyharmad részét Kopcsek Imrének
105 mm. buzáért. Fülöp Imréné Ba
lázs Etei eladta a Kocsorhegy dü1őben

levő 524 négyszögöl területű háza és
kertjének egyhatod részét Balázs Ist
ván és neje Papp Máriának 7 mm.
buzáért.

Nemzetközi védekezés a ku
koricamoly eBen.

Diószegi Dánielné Kósa Teréz el
adta a Csepüskertben levő 1592 négy
szögöl területű szántóját Biró István
nak 2240 pengőért. özv. Kónya Fe
renené eladta a Bánomkertben levő

719 négyszögöl szántóját Baráth Sán
dornak 700 pengőért, özv. Kruchió Be
nedekné eladta a tanyaföldön levő

1475 négyszögöl szántóját Tóth Lász
lónak 1680 pengőért, Czeglédi Jánosné
eladott a Kölesfenéken l hold szántót

Ingatlanforgalom.
Gyoma községbEm.

A kukoricamoly minden kukorica
termő államban évente rettenetes ká
rokat okoz. Elsősorban Amerika, mint
a világ legnagyobb kukoricatermő ál
lama érzi a kukoricamoly pusztitásá
nak kárát, éppen azért nagyon régen
keresik már, sajnos, eredméytelenül a
módot arra, hogy ez ellen a pusztító
rovar ellen megfelelően védekezzenek.

Legutóbb az amerikaiak összeadtak
. 100.000 dollárt, tehát 7 milliárd koro
nát és elküldték Magyarországba Taga
Ellinger dán tudóst, hogy nálunk szer
vezze meg a kukoricamoly elleni küz
delem főhadiszállását.

Dr. Ellinger professzor ennek a
nemzetközi fontosságu kérdésnek tu
dományos vezetésére felkérte dr.
Hutyra Ferencet, az állatorvosi főis

kola igazgatóját és jablovinczki tanárt,
a rovartani állomás főnökét és már
külön osztályt is rendeztek be, ahol
néhány fiatal tudós segitségével pró
bálják megkeresni ennek a kártékony
rovarnak kipusztitására az ellenszert.

(Folyt. köv.)

I
for tápanyag legnagyobb része a ter
mény magjában helyezkedik el. - A
gazda pedig a terményeinek magját
(pl. buza, rozs stb.) legnagyobbrészt
értékesiti s igy a maggal együtt eladja
a talajból a növények által felvett fosz
fortápanyagnak is a legnagyobb részét.
A foszfornak csak egy kis hányada
kerül vissza az istállótrágyával ismét a
gazda földjére, mert az állataival csak
kevés részét eteti fel a termett mag
nak (pl. árpa, zab, tengeri), amely
magvakban levő foszfor igy is istálló
trágyába jutva visszakerül ismét a ta-
lajra.

Tehát ezekszerint még az olyan ta
lajok is szegényednek évről-évre a
foszfor-tápanyagban, amelyek rendSze
res bő istállótrágyát kapnak időnként

(sajnos pedig még ma is sokan el
égetik az istál1ótrágyót), mert a leg-
jobban kezelt istál1ótrágyában is kevés
a foszfor, ha a tennények magjait nem
az állataival etette fel a gazda, hanem
értékesitette azokat.

Az alföldi talajok általában a fenti
oknál fogva foszforban szegények s
ezért itt a foszfortartalmu mütrágyák
használata minden körülmények között
a mag-termést fokozza. Hiába kap a
talaj az istállótrágyával másféle fontos
növényi tápanyagot (pl. mitrogén, káli
um), amelyektől a növény szára és le
velei dusan fejlődhetik, de a foszfor
hiánya miatt ez esetben is a magter
més kevés lesz, mert a mag képződé

séhe:z szükséges foszfor a talajban ke
vés lévén a kalászban levő magvak
kellőképen és nagyobb számban nem
tudnak kifejlődni.

A foszfortartalmu mütrágyák közül
nálunk uradalmakban és külföldön is
legáltalánosabban használják a gazdák
a szuperfoszfátot, melyben 16-19 szá
zalék vizben könnyen feloldodó tiszta
foszfor ván és amelyből katasztrális
holdanként 150-200 kg.-ot kell ki
szórni vetés előtt l-2 héttel s azután
8-12 cm. mélyen alászántani, vagy jó
mélyen a földet meg kell utána foga-
solni. .

Mezőgazdaság.

6. oldal

é1M!IIi11l1llll!lllllllliliillllllllllllll111nll!mllilm\lllllllllilllllll~= om. .th~ -Ih· -d.· ~d~· -Ih· -Ih· -Ih· -.h· -ih· =

ZSOLDOS
MAGÁNTANFOLYAM
Budapest,VIL, Dohányu.84

Telefon: J. 424-47.
Alapítási év 1907. Előkészit
polgári- középiskolai ma
gánvizsgára, érettségire.
Középiskolai összevont
tankönyvek, segédköny
vek, jegyzetek megrendel
hetőle Dijtalan felvilágo-
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Tréfás esetek.
Sajtkereskedésben.
Van svájci sajtja?
Csak jélsvájci van!
Hogy érti azt, hogy "jél

svájci ?
- Ugy, hogy a lyukak svaj

ciak, de a többi része hazai.

Gyász.
B a r á t n ő: Nem szégyenled

magadat? Még két hónapja sincs,
hogy szegény urad meghalt és
máris táncolsz ! ?

Fiatal özvegy: Oh, hidd
el, hogy azért én mélyen siratom
őt, csakhogy a szivemmel és nem
alábammal . ..

Az okos vőlegény.

Miért hagyott el a vőlegé

nyed?
- Mikor megtudta, hogy évente

pár százezer pengőt költök ru
házkodásra, felbontotta az eljegy
zést és feleségül vette a - sza
bónőmef.

A gyomai gazdák és a
mütrágya.

A világháboru után a többtermelés
jelszavát hangoztatta mindenki mint
olyat, amivel lerongyolÓdott, megcson
kitott hazánkat leghamarabb talpra
tudjuk ismét állitani. Tényleg ugy is

- van az, hogy ha minden igaz magyar
ember szivvel-lélekkel és lankadatlan
kitartással lépne a többtermelés szol
gálatába, akkor nemcsak hazánkat ál
lithatnánk hamarosan talpra, hanem
sok gazda szájából elmaradna az a
sok panasz is, hogy képtelen a reá
kivetett sulyos adóterheket elviselni,
mert oly kevés volt a termése, hogy
oda kell fizetnie adóba csaknem az
egész évi termésének értékét.

Én a mezőgazdálkodás körébe tar
tozó többtermelés nagyon sok módo
zata közül jelenleg annak csak egyik
ágával óhajtok röviden foglalkozni, a
szántóföldi mütrágyázássa1.

A mai korban még az olyan ember
is sokat hall beszélni a mütrágyázás-
ról s annak termésfokozó hatásáról.
aki gazdasági szaklapokat nem igen
olvas. Hallhatjuk azt is, hogy a mező

gazdálkodás terén nálunk sokkal ma-
gasabb fokon álló nyugati államokban
a világháboru után a háboru előtti ál
lapothoz viszonyitva nemhogy csökkent
volna a mütrágya fogyasztás, hanem
óriási mértekben ernelkedett, mig ná-
lunk sajnos még most sem használnak
a gazdák annyi mütrágyát el, mint
amennyit a háboru előtt elhasználtak.

A vidék talajviszonyait véve tekin-
tetbe nálunk a foszfortartalmu mütrá
gyák használatával lehet általában leg
nagyobb terméstöbbletet elérni, ami
nek a magyarázata a következő.

A foszfor egyik legfontosabb növé
nyi tápanyag, amely a mag képződé

sénél játszik főképen szerepet s igy a
növények által a talajból felvett fosz-
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vál~alat Gyomán

7 oldal.

Van szerencsém szives rudomására hozni Gyoma mélyen tisztelt nagyközönségének, hogy Gyomán, Sziv utca
717 s:~jmu sedát házamban· EGi\( MODERN TEMETKEZÉS~ VÁLLALATOT lÉTE5!TETTEM, amely a leg~

szerényebb és a legmag-assabb igényeket is kielégiteni képes, jutányos árak mellett. Minden tekintetben pontos
és udvarias kiszolgálás. - Epület és butor asztalos üzememet, amely eddig is nagy kereseftségnek

örvendett, ezuton is a nagyközönség szives támogatásába ajánlom.
Kiváló tisztelettel:

OECSEY SÁ·N D O R
épület, butor asztalos és temetkezési vállalkozó.

UTALVÁNY-SZELVÉNY

Szerkesztőségnél beadandó.

urnak
"'~"""""""""--"'-"."-"-"""-"'- urnónek

mint a
GYOMAI UJ8ÁG

olvasójának.

Cim akiadóhivatalban.

Ingyen lalrhatik Budapesten, I

ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerint;.· időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VIII,. Ba~
ross Jér 10 (a Keletipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrendü szobát. A harma
dik sorsoJást okt. 24",én fog~

juk megejteni és eredményét
lapunk okt. 30-iki számában
tesszük közzé. Vágja ki
az alanti "UtaJvány~szelvényt"

és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőjénél.

- - - Ht levdgandó: - - -

rlfuii6i2I Önálló perfekt varró
i és himző nőnek egy
.~ üzlethelyiséget adok

rendkivül előnyös fel
tételek mellett.

I~~~~~

i 'zsá I
I ~~~orés mba~a:;Ó::::~:~I

~:!al-.'~.~.•..' szép folyton nyitó fajták- ~...
~ ban, továbbá Chryzan1::he- "

mok és egyéb cserepeS-I
virágok kaphatók a

. KÖZSÉGI KERTÉ8ZNÉL
Gyomán.

.-~~~~.11!'~~

il.ői- és g'jermekruha
divatterme

Becher Ernőné

i~t~
(Petőfi~tér 7.)

Gyoma-Endrődi Hitelszö~

vejkezet házában.
Női és ~;ryermekruhák var
rását minden ig'énynek
meg'feleJőcn a leg-jutányo'~

sabb· árakon elvállalja.

fillér egy publikációs hirdetés közlési
dija a GYOMAI UJSÁG publikációs
rovatában. Ha Ön alkalmazottat, ál

lást, lakást keres ha valamit venni,
vagy eladni akar, ha szobáját, la
kását akarja kiadni, vagy át-
adni, ha bármire szüksége
van, igy csak a GYO-

MAI UJSÁG publiká-
ciós hirdetéseit ol-
vassa el, és hal-
gassa meg a va-

sárnapi pub-
t~~~~~~~1JI!~jj~~!~1~~~~ ~ Iikációkat.

VásáüS2é!en 986 szám alatti ház
szabadkézből eladó. Ugyanott kanapé,
festett patka, láda és hordók kerülnek
eladásra.

Özv. Vitéz Gaál ig!1lácné házában

egy műhely helyiség kiadó, november

l-ére. Értekezni lehet Deák Ferenc u.

614 szám alatt.

/!.\ TiszavJdléki malommal szemben

a jó hozatott nádnak kévéjét 52 fillérért

lehet kapni.

Schwalm J6zse]' örököseinek Ró
zsa utca W56 számu háza eladó, eset
leg haszonbérbe kiadó, azonnal beköl
tözhető. Ugyan ott egy tehén járás
szabad kézből eladó.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlitott székek állandóan
raktáron vannak Vatay Gábor 1110tor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Úgyanott épüietas:ztalos mU!'llk~k

jutányos áron megrendeli1e'U5k. ti ~

Igen jó karban levő párnázott gar- H
niturák, antik csiszolt tükrös szekrény, ' ~a
politirozott keményfaszekrény, konyha-"
kredenc, konyhaszekrény, márványmos- ~.

dó, asztalok eladók. Megtekinthetők

Deák Ferenc utca 9 házszám alatt.

özv. Szántó Ignáczi'IIé 39 számu 11
~t::elü~ll~~Z.lyiséggel azonnali beköltö- ,ti.l~~.':

Kruc!1ió János 1753 házszám alatt ~
lévő csepüskelii italkimérési üzlete sza
badkézből eladó. - r~rtekezni lehet
ugyan ott.

A békéscsabai SUK téglagyár év
tizedek óta ismert kitünő minőségü

hornyolt tető cserepeinek !erakata
Gyomán Wagner Márton fiainál, End
rődön Vaszkó lViihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.

A roékéscsa~ai viliitghcr!.D Bolm
féle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden

.mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható. Ugyanott
kapható 18 százalékos szuperfoszfát
műtrágya kamatmentesen 12 hónap
után való fizetésre előjegyezhető.

A gazdakijzönség kisérje Hgyel3mmel az 9"AUS'JfIN'ló",!raktor előretörését és terjedését.
Elsőrendű érdeke mhllden g21zdifUak, hogy a mai suJyos viszonyok között alaposan meggon
dolja, milyen gépbe fekteti pér~zét. - Ne iiJ}5Jn fell a hangzato::; reldámokruak, gyöződjön meg
személyesen arról, hogy jobb 1:h::Jl.jelSJiutlinéJl11l-Yü, olcsóbb iizeJl1l:bü traktort a kiváló
ANGOL-gyártmányu ~AU§TII~i.~,.,,.traJk.teJll."nlil.lnem vehet. - Az ~AUST.J[NG"""tJll."akt@r

. legnagyobb előnye a has~zu élettartam, nehéz talajon is tökelete§ :munkát végez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési fe1téteiel( mellett - 2-J évi ré§zietre - vásárolható.
forduljon részletes felvHágosiiásérl bizalommal a kerületi képviselethez - Juhá§z Pál
gépészmérnök és 1rar:§ldl. céghez TUJJrkeve~ - Ezen cég dijmentesen ldild ki szakembert
a talaj megvizsgálására, prób21szántás végzésére és a gépnek miiködésben való bemutatására.

r::::=::~~~~~~==-I··
I F a k at s i s z y.1 re közkedvelt zenekara ~i II}.. ma és mindennap a

I•-Naponta ~;tünő idénysör állandó"" csapo,,_ - ZÓNA-REGGELI. - E1SŐr~gU fajborok, jó POlgá:
magyar konyha. Abonnenseket vá.llaiok, ugyszintén társasvacsorák ~s táncestélyek rendezését vállaJom.I .A n. é. közönség szíves pártfogását kérve, vagyok Kiváló tisztelettel:

L~_.u~J.!_.~.~!IlWWIJ8_F ~ IIS,I
CH

, .V I~~u

,
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FOT EGY SZOBAT

M, KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLlRINOSzAMLA 37,170. SZAM

SÜRGŐNYCIM: BACSYBANK

*

10

lerakat: G y o m a

B ER KOVITS A DOl F vaskereskedőnét

REKORD szén, koksz és faUlzelésU folytol'légőkályhák. Vegyes
tüzelésü ?:EPHIR kályhák. ELITE tak.-Hlzheiyek. Kéménytoldól'"

Arjegyzéket készséggel Id.lld:

H ÉB E R S AN D O R ká~yha és tüzhe!ygyáros
BUDAPEST, VI., Vilmos császár~lr~ 39.

fatüzelés!.i, légfütéses
folytonégö k á l '! él

Világszabadalom !

ZEDHIR

Tartóssága örökös!
10 éves gararocia !

Fatüzelés a legkellemesebb!
"ZEPHIR"-rel a legolcsóbb!

Grand Hotel park nagyszálloda
VIII. Baros tér 10.. BUDAPEST. Telf: J. 330'82,330'83.
Afőváros legnagyobb, legkényelmesebb szállodáinak egyike
200 szobával a Keleti pályaudvar érkezési oldalával szemben.
Központi gózfűtés, állandó meleg és hideg vizszolg·áltatás.
Szobák 3 peng'ótól feljebb. - Kítünó konyha. - Fajborok.
~ Családi kávéház, eJsórangu cigányzenével, nyári terasz~

szal. Különtermek. .
IIIUll1IJltiLlIl11l111

Ban

13'06
14'13
2'15
3'18

20'40
2'05

14'04
19'20

17'20 gy.
20'14 g'y.
16'52 g-y.
19"45 gy.

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

16.14 gy.
16'50 gy.
20·15,gy.
20'51 g'Y.

Társai

TELEFÓNSZÁM 21.

LaJPkiadó:

"H U N G A R I A"
kön'Yvn'YOJndai Jniiintézet.

I A legnagyobb veszedelem él por,
Imely mínden betegség csiráját él

szervezetünkbe viszi. A legalapo~

sabb takarítás is, ha nem porszi4

vóval történik, csak félmunkél, mert
ugyaseprésnél, mint él törülgc4

tésné! a por egy része a levegőbe

száll, hogyezuton szervezetünkbe
hatoljon és ott betegségokozóvá

váljék. Egyetlen kivezető ut a

VAMPIR PORSZIVO
'",érjen díjtalan bem utatást egy le~

yelező Iapon még ma !

AEO UNIÓ
Magyar Villamossági RT,

Porszivógép Oszálya I
Budapest, Andrássy ut 29. szám.

Szerkesztésért és kiadásért
felelős:

WAGNER MARTON

1m11':fl ~. "~~~ 7If"~ r;: G~f~~/- '~-'I~«~..1l'Il,~",,~ '<iCJP]j~?# ' U~fL~~.2@

Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel Békéscsahán.

26 fillér,
4 •
;; .
1 •

40 •
6 P.

ti menetren

GIRÓSZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
" BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

1927. október hó 1-étől.
BUDAPEST-GYOI'-:lA

6'25 9'45 g'y, 13-35
11'12 12·42g-y. 19,14
0'32 5'34 8'57 gy.
5'- 11'10 11·50g"y.
GYOMA - Bi::KÉSCS.~BA

Bcsabáról indul 23'15 4'30 8'13 gy_
Gyomára érk. 0'17 5·31 8'55 gy_
GyomáróJ indul 11'22 6"46 12"43 gy. 19'24
Bcsabára érk. 12'18 7"'59 15'21 gy, 20'24

Bpestról indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán. Felelős cégtulajdonos : TEKET SÁNDOR.

A "gy" betűvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

Legjobb
tájékoztató

a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság

kapható
:minden

V'iuiutáilo:mná§on.,
Dohán:ytöz§dében.

ank osztálya:
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,
bármely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás rnelletf elfogad.

Foglalkozik a bank-='üzlet osszes ágaival!

G 'a b o n a o s z t á I Y a :
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ARON MINDENFÉLE MEZŐGAZDA

sAGI TERM ÉNYT. B E R A K T AR O Z AS R A vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktározott terményt bármikor ! e 9 m a g a s,a b b fil a. p i á r o n
számolja el, - akár részletekben is, lis:zb'e becseréli, természetben kiadja.
S:zükég esetén előnyös feltételek mellett bármely összegü eIéHegkölcsönt folyósit.

Gyoma és Vidéke
TE/SZÖVETKEZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI: ::: -

8. oldal GYOMAI U]8ÁG
-------------------------------~------"--~-----~"""".~--

1 liter édes tej

1 • Icfölözölt tej
1 • iró
1 • savó
1 klgT. turó
1 » teavaj



tanonc ifjuságnak sokkal in
kább előnyére válna, ha prak#
tikus tárgyakat tanitanának.

Igy elsősorban a szakmai
dolgokat kellene tani/ani, azo
kat, amelyeket a mühelyekben
nem lát a tanonc. Az. arany#
müves tanoncnak például ké#
miát, matematikát, mert lépten
nyomon szükséges az a mun
kájimál.

Az órástanonc fizikai tudás
nélkül sohasem lesz jó órás.
Ezek helyett az iparostanonc
iskolában történelem és föld
rajz a főtárgy.. Az öss;.:iparos
ság most egy memorandumot
juttat el a kereskedelemügyi és
a közoktatásügyi miniszterek
hez, amelyben rámutat a mai
fennálló visszás helyzetre és
erélyesen fogja kérni a minisz#
tereket, hogy a helyzeten minél
előbb változtassanak.

nekar a Himnusz eljátszásával
nyitja meg s az országos da#
losszövetség 2000 tagu nagy
dalárdája elfogja énekelni a
Szózatot, a Kossuth-nótát és él

Ne sirj, ne sirj Kossuth Lajos
cimü dalt. Minden intézkedés'
megtörtent arra, hogy az ünne
pély országos jelJegü legyen.

Meghivják alTa az összes
törvényhatósagok képviselőit

és a külföldi államokat is, el,
. sósorban persze azokat, ame
lyekben Kossuth emigrációja
alatt tartózkodott, ig'y Olasz~

országot, Angliát, Amerikát,
Törökországot és külön Turin
város tanácsát is.

A szoborleleplezést mege
lőző napon a főváros összes
iskoláiban Kossuth~ünnepélyt

rendeznek, amelyen Kossuth
Lajos ielentőségét fogják mél
tatni és az állami iskolákban
is megtartják ezt az ünnepélyt.

A vidéki küldöttségek elhe;
Iyezéséről a főváros' idegen...
forgalmi hivatala gondoskodik

•

Gyoma, 1927. október 23.

A lap szellemi és anyagi részét iIIetö
minden megkeresés

"H U N G AR I A" könyvnyomda.
eimére kllldendö.

Kossuth szobor
leleplezése.

A ta.nonciskolák reformálása.

Minden magyarnak nagy,
mag'asztos ünnepe lesz novem
ber hatodikán: a nagy a feled
hetJen Kossuth Lajos szobrá
nak leleplezése.

Az Ország·ház··téri Kossuth..
szobor november 6~iki lelep
lezésc>re a főváros már meg"
tett minden intézkedést s a
Kossuth-szoborbizottság hozl

zájáru[t a megállapitott prog#
ramhoz. Eszerint november
6-án d. e. 11 órakor Jesz az
Országháztéren az ünnepség,
melynek diszszónokául Apponyi
Albert grófot kérik fel. Appo..
nyin kivűl Buzáth János alpol~

gármester, a Kossuth-szobor#
bizottság elnöke beszél, aki
át fogja adni a Kossuth~szob

rot, amelyet Budapest közön-
sége nevében Sipöcz Jenő dr.
polgármester vesz át.

Ezután a különböző testüle
tek fogják egy#egy mondat ki
séretében koszol'llikat a szo-

Ibor talapzatán elhelyezni.
Az ünnepséget a honvédze...

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H ~ N G AR I A" könyvnyomda
G y o ln a, Petőfi-tér 2.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
'Megjelenik minden vasárnap reggel.

A hősök emlékszobrának
Ieleplezési ünnepélye.

"Hol sirjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak
És áldó imádság melleH
Mondják el szent neveinket".

II. évfolyam 43. szám.

Előfizetési árak:
Negyedévre - ., pengő so fillér
Fél évre - .3 pengő 40 fillér
Egész évre - 6 pengő.

Az iparosság már évek óta
sürgeti a tanonciskolák tanter..

, vének meg-változtatását, mert a
Hosszu várakozás után Inek keretében a gyomai ka- mai tanonciskolák nem felel ..

elérkezik immár az idő, mi- tonák hősi vitézséggel küz- nek meg céljuknak.

döftek a világháboru idején. A tantervnek az a legnagyobb
Községünk előljárósága hibája, hogy teljesen elhanya..

és képviselőtesfülete ez ün- golja a szakoktatást és a szak#
képzés helyett ..zlméleti tár..

nepségek előkészítésében gyakkal terheli meg a Januló#
sZeretettel azt határozta el, kaL Ez a régi tanterv nagyon
hogy az ünnepély napján megfelelt a célnak akkor, ami..
megvendégeIni kivánja min- kor az ipari pályára lépő ifju#
dazon hadi özvegyeínket, ságnak jelentékeny része négy
árváinkat és rokkantjainkaf, elemi elvégzése után választott

pályát, ma azonban, amikor a
kik sZf/gényebb sorsban van-· , legtöbb ipari pályán a négy
nak. Teljes reménységben középiskola elvégzését igazoló
vagyunk az irányban, hogy bizonyitványt meg'követelik, sőt

községünknek nemesen erző nagyon sokan már érettségi
hazafias köZönsége, kiknek útán lépnek ipari pályára, ak

kor az, amit a hároméves ipar
családtagjaikatlstennekgond- iskolai télnfolyamon tanulnak,
viselő kegyelme haza vezé- merőben felesleges ismétlés.
relte a világháboru borzal- Mindezek helyeit az iparos..
maiból, áldozatos ajándé-
kaikkal segítségére lesznek a
kozség vezetőségének e ked
ves igyekezetében, hogy ele-
sett testvéreinknek hátrama

. radott családtagjai és rok
kant katonáink mindnyájunk
nak kedvesen látott vendé
geink legyenek e napon. Ez
uton is felhivjuk azért köz
ségünknek neTfles érzésfi
egész kozönségét, hogy sze
retettel fogadják azon fér
fiakat, kik járadságot nem
kimélve keresik jel e célból
házaikat s kisebb vagy na-
gyobb adományaikat áldo
zatos ajándék gyanánt
ajánlják fel e nemes célra.

Eddig is, mielőtt gyüjtésre
elindultunk volna, önként je
lentkeztek számosan, kik
nagyobb adományaikkalmeg
inditották e szép munkát s
bizonyára tudjuk, hogy min
denki örömmel teszi szíves
ajándékával kedvessé és fe
ledhetetlenné szegény legtöb-
bet veszített árváinknak, öz
vegyeinknek és rokkantjaink
nak e napot.

Most már véglegesen meg
állapittatott a leleplezést ün
nepély időpon tja, mely no
vember 20-án lesz. Szerette
volna ugyan községünk elől

járósága és képviselőtestüle

te a leleplezési ürynepélyt
november hó 6-án megtar
tani, de minthogy e napon
országos ünnepség keretében
a budapesti Kossuth szobor
fog felallattatni, l3-án pe
dig országos vásárunk lesz,
igy a leleplezési ünnepély
november 20-án fog meg
tartatni. A leleplezési ünne
pélyre, annak végzésére több
polgári és katonai méltóság
között személyesen fog lejön
nijózsef királyi herceg "A
magyar katonák atyja", ki
szeretetteljes vezetője volt
azon hadseregeknek, melyek-

kor községünknek egész kö
zönsége tisztelő szeretettel
és kegyelettel fog áldozni a
világháboruban elesett hős

testvéreink áldott emlékeze
tének. Rövid pár hét mulva
ott fog állani az !stók János
szobrász müvész ihletett lel
ke által megteremtett gyö
nyörü, monumentális bronz
szoborcsoportozat, melynek
párja nemcsak Békés megyé
ben, de messze távolabb vi
dékekeff--zsiilfg-<7iilálhctfó.
Vajha lenne e szép emlékmü
olyan kegyeletes érzéseket
teremtő, hogy mindenkinek
és mindig a lelkébe idézné
hazánk koszorus költőjének

szavait:

p O L I T I K ~A h T AR S A D A L M I· É S K Ö Z G A Z D A S A G I H E T I L A P
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Trachoma
Békésmegyében.
Ism eretes, hogy a trachoma,

ez a veszedelmes egyiptomi
szembetegség Endrőd község
ben a mult esztendő folyamán
annyira elterjedt az ottani la~

kosok között, hogy az egész~

ségüg-yi hatóságok kénytelenek
voltak a legszigorubb intézke~

déseket életbe léptetni.

Az óvintézkedések és a
ffyógyitás ellenére is ma any~

nyira emelkedőben van a jár#
vány Endrődön, hogy az alis
pán most ujabb rendelkezést
adott ki. Az oiispi:n rendelete
értelmében, millCkn endrődi

lakost meg kell vizsgálni és a
trachomás betegek lelkiismere
tes orvosi gyógyitását nyom~

ban meg- kell kezdeni.
Az alispán ezenkivül rende~

letet intézeJí a szarvasi, a bé~

kési és az orosházi 'járás fő~

szolg-abirájához, valamint a
békéscsabai polgármesterhez
a trachoma leküzdése érdeké~

ben. Ugyanis a trachoma a
három járilsban és Bekéscsa~

bán egyre jobban terjed.

..

Gseftelő koldusok.
A mai időket kitünően jel~

lemző eset történt a halászlé
városában: Szegeden.

A boldogasszony templom
bejárója előtt két oldal~ vagy
másfél tucat öreg koldusnő

szorong, kis ülőszéken télen
nyáron egyaránt. Azaz, hogy
nyáron valamivel kevesebben,
mivel egy részök aszószoros
értelmében nyaralni megy, lé
vén a koldulás olyan jövedel~

mező, hogy némelyiknek eme
letes háza van Szegeden.

A templom előtti kéregető

helyek nem egyenértéküek. Mi
nél közelebb helyezkedik el a
templom bejárójához a koldus,
annál több a bevétel. Legjobb
hely az, amelyik közvetlen a
templom ajtaja melIeít van,

Az áhitatban ellágyult szivü
hivők ug-yariis a templom
kijárójánál még csak megnyit
ják a bukszát, de mikor a
hosszu koklussor végére érn,?k,
szivök már rendesen többé~

kevésbbé visszakeményedik.
Egy erősen üzteti szellemű

koldus nénike aztán, ki meg~

lehető-sen il sorvégén állott,
tekintélyés összegű lelépési
dijat ajánloít a közvetlen a
templomajtó mellett guggoló
vetélytársának, ha helyet cserél
vele. És mert üzlet a templom
közelében is üzlet, az egyez~

ség létrejött, mindkét fél teljes
megelégedésére.

Az adóigazgatás
Minduntalan váitozó adó és

illeték rendezések,· az adó#
igazgatás terén az adózók, de
az adó behajtási foglalkozók
körében is a legnagyobb tájé~

kozatlanság-ot idézik elő. Az
adófizetők legtöbbször egyál",
talában nincsenek tisztában
azzal, hol, mikor, miféle adót
kell leróniok~

Miután a kötelezettségekkel
nincsennek tisztában, rengeteg
büntetés származik e tájékozat",
lanságból.

A pénzügyminiszter azonban
rövidesen vég-et akar vetni en
nek az állapotnak.

Örvendetes ujitások
avasuti

közlekedésben.
Mint értesülünk, hatóságok

által támogatott üdvös mozgalom
indult meg a dévaványa-kisuj
szállási motorjáratoknak Szegha
lomig való megllOsszabbitása ér
dekében.

Ha a terv valóra válik, ugy a
Budapestről reggel jélnyolckor in
duló gyorsvonattal, mely 10 óra
10 perckor érkezik Kisuiszállásra,
Dévaványán át már déli tizenkét
óra előtt Szeghalomra érkeznénk.
Innen ez a tisztán személyszál
litást lebonyolitó, összekötő vonat,
azonnal visszaindulna, 13 óra 24
perckor Kisujszállásra érne, hol
csatlakozna a 13,óra 43 perckor
induló gyors vonathoz, . mely 16
óra 20 perckor Budapestre ér
kezik.

A terv megvalósulásában an
nál inkább bizunk, mert mint
legilletékesebb Izelyen értesülünk,
Hermann Miksa kereskedelemügyi
miniszter - szakitva a MÁ V.
eddigi vaskalapos elveivel ---.,. tel
jesen ujjászervezi a személy'?zál
litást, mely eddig sulyos teherté
tele volt a MÁ V-nak és ennek
ellenére nem szolgálta az utazó
közönség érdekeit.

Ennek a nagyarányu tervnek
első jecskéi a vicinális vonalak
részére épitett ujtípusu mozdo
nyok, melyek a gyorsvonati moz
donyok kisebbitett másai és je
lentékeny szén megtakaritás mel
lett aránytalanul gyorsabban sza
ladnak az elavult régi kávédará
lóknál. - Lehetővé teszik, hogy
a gyorsáru és teherjorgalom le
bonyolitása mellett az utazó kö
zönség elfogadható idő alatt érje
el a jővonalakat. - Nevük "mo
torpofló" mozdony, 200 darab ké
szül ezekből 45 darabot már ja
nuár jolyamán jorgalomba he-

.lyeznek és minthirlik, - képvi
selőnk hatalmas bejolyására - a
gyoma,.szeghalmi vonalat az

egyszerüsitése.
A legkiválóbb szakemberek

bevonásával arról tanácskozik,
hogy miképen lehejne leegy",
szerüsiteni az adóigazgatást.
Most ugyanis már a kincstár
tisztában van a különböző adó'"
nemekben elérhető bevételek
maximumával, ezért felesleges",
nek tartják azt a hatalmas szer'"
vezetet,amelynek a multban
az volt a hivatása, hogy az
adóztatás lehetőségeit kipuha~

tolja.
Az adminisztráció lényeges

könnyitése nemcsak az adó'
fizetők nyugalmát fog'ja adni, de
a közterhek csökkentéséét is.

elsők között látják el ilyen gyors
járatu mozdonyokkal. .

A Sárrét bérautókra és lelkel
kirázó autóbuszokra kényszeritett
utasai boldogan üdvözlik ezeket
az ujitásokat, melyek a szegha
lom':gyomai utazási időt két és
jélóráról egy órára röviditik.

A tánc.
Talán mióta világ a világ,

soha annyit nem táncoltak és
a tánc olyan fontos szerepet
a társadalomi életben nem ját",
szot1, mint manapság. Reggelig
tartó táncmulatságok, táncos
ötórai teák, táncdélutánok, egy
szóval tánc mindenhol és min",
denkor.

Ha a dotog lélektani okát
kutatjuk, azonnal rájövünk,
hogyavilágháboru kitörése
előH is növekvőben levő tánc
szenvedély, a rendkivüli ka#
~asztrófát követő -tömegideges
ség, izgalom, a sulyos gazda",
sági helyzet által kiváitott kö~

nyelmüség és minc!enekfele1l a
megnövekcclctJ élvezetvágy me
legágyában lett halaJmassá.

~ humoros polka, az anela",
litó walcer, az ősrégi tangó, a
merész steppek után az izület#
forgató shimmy jött divatba,
amelyet trónjáról most a char",
leszton taszit le. Ez az uj tánc
valóban valami egészen ujat
hozott abálterembe: él durva",
ságot és a vadságot.

A magyar táncok, amelyek~

nek bájos voltát minden Ma
gyarország-on járt külföldi di",
csérte és bámulta, nemcsak
hogy formákban megmereved
tek, lpnem egyenesen vissza,
fejlód1ek es az igazi, hires, jó
csárdástánc olyan ritka nálunk,
mint az egykor otthonos bölény.

A régi generáció, amely még
szeretett és tudott csárdást
táncolni, lassankint kiöregedett

a táncból, az ifjabbja meg ta,
lán resteli hogyegyedűl járja
azt a szép magyar táncoL

Pedig nagy kár a régi szép
magyar táncokérI, amelyek sok
kal inkább kedveztek az egyé,
niségnek, mint a mai tömeg,
táncok és amelyek a nézőre

nézve mindenesetre esztétiku",
sabb gyönyörüséget jelentettek,
mint a ma felkapott, néger
eredetü, tag'ficamitó rángatód",
zások.

A sakk=játék.·
Sakkozni nem hasznot hajló

foglalkozás, de kellemes.

A sakkozó a rut életből me

nekül a sakkba, amelynek vi'

lága szebb és igazság'osabb.

A sakkban például nem uzso

rázzák ki a parasztokat, azaz

földmives-napszámosokat. A

sakkban a vezér nem biztos

födözékből, hátulról k üldi ro'

hambfl a parasztokat, hanem

ő maga is belemegy a füz,

vonalba. És ami a fó - épp

ezért értelmes játék a sakk!

- nem a;?; történik, amit a

vezér kiagyal, hanem amit a

sakkozó aigyal ki. Bizony, a

sakkozó, aki néha két ujjával
megfogja CI király fejét, föle,
meli a levegőbe és meglóbál",
ja, lógatja, azután oela teszi Je,
ahová akarja.

A sakkban becsületes mun",
kamegosz_tás van, CI futár sem
szalad többet, mint a vezér, a
huszár, vagy a bástya. Az igaz,
hogyahuszárnak aránylag
sokat kell ugrani, ele ez csak
egy szó, hogy ugrik, mert tu'
lajdonképen a sakkozó föle
meli és leteszi, -:- ig-y akár a
sánta is Jud ugrani, anélkiil,
hog-y nagyon elfáradna.

A sakkban van föltámadás.
Amikor vége a csalának, ak~

kor a Jábla mellé íerakott hul
lákat nem földelik el - nem
emberek azok, hanem szép
fafigurák, amik pénzbe kerül~

nek! -, szóval nem földelik
el, hanem ujra fölrakják a táb
lára, hogy hadd éljenek.

A sakkban a jövedelemosz",
tás is aránylag elég igazságos.
Például harcba indul a fehér
sereg a fekete sereg ellen s
győzelmével szerez' - mond,
juk ~ egy pengőt, a parasz...
toknak ebből egy fillér se jár,
de viszont egy fillér se jár a
bástyának se, meg a fut~rnak

se, meg a vezérnek se. Az
egész pengő a sakkozóé. A
királynak sincs civilIistája, ami
szintén nagyon helyes.
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Kner izidor.

.
ngmus.Heti

alapján történik és megszok,..
tuk. Szinte el sem tudjuk kép
zelni, hogy másként is lehetne?
Móricz Zsigmond barátomnak
pedig azt üzenem, hogy ne
várjon vádjárahivatalos cáfo'"
latot. Tudjuk mi azt, hogy az
irónál a cikk lényege, hogy a
kiadó mennyit fizet érte? És
hogy Ó komolyan nem pana...
szol hatja a kicsiutak kövezet...
len voltát, mert poéta ember
gyalog jár és a gyalogjárónk
különb a fővárosináI. - Fel ...
kelni meg" pesti ember ebéd
idő felé szokott és mint mon...
dám: nappal nincsen semmi
kifogás nálunk a világiiásunk
iránt. Végül pedig, ha olyany...
nyira kátyuba kerültek a fiak...
keres gebéi: mért nem fogta
lógósnak a mindig kéznél lévő
Pegázusát! ?

Végre-valahára
Örvéndetes hir van, '
Szenzázió történt
A közgazdaságban.
Dosztig van a jó bor
Annyi, hogy nagyon sok
Borban usznak most majd
Lagzik, disznótorok.
Igy hinné az\ember,
Ám én Tamás vagyok,
jó hirre én mindig
Nagyon rosszat várok.
Megtanultam immál:
Nincs teljes boldogság!
Hogya szegény embert
Egyre huzza az ág!
Mi hasznom lesz nékem
A rengeteg borbul,
Amely a medréből

Már majd hogy kicsordul?
Mint ahogy a mókus
Felkuszik a fára:
Bizton ugy kuszik fel
Bornak is az ára!
És ez a gond éppen
Elegendő mára!

Református Egyház 100 P.,
Izraelita Egyház 25 P., Ág. ev.
Egyház 20 P., Hartenstein Ig
nác 1 mm. buza, Iványi Test
vérek 1 mm. buza, Debreczeni
Endre 100 liter bor, Kner Izi
dor 4 akó bor, Teleki urada
lom 1 drb. juh, Geiszt urada
lom 1 drb. juh, Póhalmi ura
dalom 1 drb. juh, Lénárt gaz
daság 1 drb. juh, Harsányi
Pál 1 drb. juh, Wagner Már
ton 15 mázsa kemény hasáb
tüzifa vagy ennek értékében
50 pengő, Grosz Zoltán 4 má
zsa vágott tüzifát adományoz
tak.

Szeretetteljes adományok
bejelenthetők akár a gyüjtő

bizottság elnökénél Kner Izi
dor umál, akár pedig Har
sányi Pál esp'eres umál. Az
adományokat majd a község
fogja összeszedni egy meg
határozott napon.

viIág"itótársa, a hold. - Ugyan
ekkor pompásan superál a vil
Ianytelep is és hivaJgásosan
fényli be CI nappali világosságu
utcákat jóval csordabejövetel
előtt. - Ellenben télen, reggel
pont hatkor elkoppintják az
ember orra elől él fényt és at
tól fogva leshetjük tétlen, mig
a lomha, lusta téli nap keresz
tül gázol a mennyei saron, kö
dön és kidugja végre annyira
az orrát, hogy az eJ1.1ber foly...
tathatja félbe hagyott munkáját.
De mit. fáj ez Móricz Zsigmond
nak. Jóváhagyott statutumok

GYOMAI UJSÁG

A falu becsületéért.
II!

Alig szállott szét a hire
annak a nemes törekvésnek,
hogy községünk vezetősége

megvendégeIni szeretné ösz
szes szegény sorsu hadirok
kantjainkat, özvegyeinket és
árváin,kat a hősök emlék
sZQbrának leleplezése alkal
mából, - és alig ment szét
az e célból kiküldött bizott
ság elnökének Kner Izidor
nak felhivása : már is önként
jelentkeztek szépadományaik
kal egyesek és testületek, hogy
szeretefüknek bizonyságát
cselekedetekkel is megmutas
sák. LC;lpunkban minden ado
mányt külön-külön megirunk,
ez alkalommal az eddig ön
ként jelentkezők adományait
soroljuk fel és pedig:

M6ricz Zsigmond egy napi
itt tartózkodása után a sár és
sötétség városának nevezi Oyo
mái, holott nincs igaza! Mind
kettő csak saison-cikk nálunk
és pechünkre mindkettőnek a
virágzásában járt Oyomán.
Sárérí egész nyáron hat hó...
napon át imádkozunk, de so...
hasem esik egy kis pocsétára
rugó esőcske sem, hanem mind
akkorra jön meg, amikor már
csak igazán sárnak való, sár...
nak jó! A világitással dettó:
ugyancsak hat hónapon át tul
soká is világit a nap és pót...

Ahő

1927. okt. 23.

Közművelődés.

ml ' kszobrának
leleplezési ünnepélye

1927. évi nov. hó 20-án nagyszabásu keretek között tartatik meg.


rváink, özvegyeink és
rokkant testvéreink
megvendégelése ..

Ngvep(?tes kujtur-jótétemény
őqep a falusi lakosság

az utóbbi években szo
vált és "közmüvelő ...

néven szépszerüvé váJt
galom, amelyet az Orszá...

Népmüvelési Bizottság
pcHtott meg s amelynek gyop

ai. fiókja a jövő hét szerdá..
megkezdi áldásos mükö..

dését.

Áldásos ez a müködés, mert
CI szegényebb néposztálynak
is Iehetővé teszi, hogy anyagi
viszonyaihoz képest müvelőd...

.jék a tanulságos előadások

nyomán. Mert a "közmüvelőp

dés" nem szabja meg a belépti
dijak árát. Mindenki - tetszés
szerint - annyi belépti dijat fi ...
zet, amilyet anyagi helyzete
megenged.

A jövő szerdai - e hó 26...
iki - estély a felsőrészi ol...
Vq$ókörpen lesz megtartva d.
u. 6 órai kezdettel. A prog...
rammból egyelőre <mnyil· el...
árulhatunk, hogy Domokos János
ref. tanító ez az áIJalánosan
kedvelt és népszel ü előadó fog
tanulságos felolvasást tartalJi
és Hatos Tivadar, lapunk társ...
szerkesztője viola ...szólóval fog
közremüködni.

A sok fáradsággal és éppen
oly nagy ügyszeretettel müködő
helyi bizottságnak az lesz a
jól megérdemelt jutalma, ha
mennél többen keresik fel a
népszeri.i előadást.

Akik nem óhajtanak személyesen részt venni a vacsorán, tetszés szerinti adagokban is elvihetik.

-
Az uri kaszinóban folyó hó 22-én este 8 órakor

dis ' foro csor I sz.

1
==.."... Kös~önetny~vá.nitás. _I

Mindazoknak, kik felejthet~tleD
kis gyermekünk a r a n y o s k í s

PitVllIkánknak

1

megrendítő végtisztességtételén 1
megjelenésükkel mély fájdalmun-
kat enyhíteni egyekeztek fogad
ják érte hálás köszönetünket.

Gyoma, 1927. okt. hó.
Sághi István és neje.
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GYÜJT'SE:~~
A FEKETE \'t~

BORITÓ SZALAGOKAT~,
---, - - . .--,-- - ., to:

~Jutalomkiosztás r
Január 15.

Istentiszteletek. A ref. tem4

plomban okt. hó 23-án d. e. egy
I1cgyed10 óra\sor prédikálHar4

sányi Pál ref. esperes Azágostai
cvangelikustemplomban vasár
nap délelólr 9 órakor német
nyelvii Istentiszteletet tart Feiler
Ernő lelkész. A róm. kath. tem4

plomban reggel 9 órakor Isten4

tisztelet evangélium magyará
zattai, tarHa Csernay Géza
plebános. d. u. 3 órakor Iytánia.

Uj református imaterem fel
avatása. A kőbányai református
<2gyházhoz tartozó Üllői-uti uj
imatermet mult vasárnap ava"t4

ták fel. Az ünnepségen' igen
nagy közönség vett rész!.

Halálozás. Mély megillető4

déssel fogadta mindenki a le4
sujtá hirt, hog'y Oláh Péter
malomlulajdonos, a gyomai tár
sadalom egyik rokonszenves,
tekintélyes tagja 68 éves korá
ban váratlanul elhunyt. Sziv;
szélhüdés ölte meg a régi, köz
tiszteletben álló gyomai POl4
g'árt, akinek temetése óriási
részvét mellett ment végbe. A
A g'yászszenttartásnál a gyomai
dalárda énekelt.

Felbomlik az Iparosok Or
szágos Szövetsége, melynek
feic Pálffy Gábor felsőházi tag
ludvalevőleg a legutóbbi szé4
kesfehérvári események miatt
visszavonult az ügyek vezeté4
sétál. Most az Iparosok Orszá
gos Kozponti Szövetkezete ak
ciói kezdett a szövetség ellen
és a debreceni iparosok egy
hangulag' bizaJmat!anságolsza
vaztak az Ipartesülelek Orszá
gos Szövetségének és egyhan
gula~T kimond ták kiIépésüket
azzal, hogy felszólítják az Of4
:szág valamennyi iparreslületét
hasonló elhaté:Í!'ozásra.

Ötvenezer ember látogatta
meg fl szentesi ~dámtást, mely
most bezárult, miután nagy
mértékben emelte az Alföld
eme felvirág'o7:ásnak- induló
városfJnak idegenforgaimát. A
kitü n1etések szétosztása után
alföldi báIt rendezeJt a vezető ...
ség.
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ZSOLDOS
MAGMHANFOLYAM
Budapest,VII., Dohány u. 84

Telefon: J. 424-47.

Alapításí év 1907. Előkészít
polgárí- középiskolai ma
gánvízsgára, érettségire.
Középiskolai összevont
tankönyvek, segédköny
vek, jegyzetek megrendel-

=~ hetők., Díjtalan felvilágo- ~=

~:'I" ',',..:,~t~:: .:,I:~:~~~,~U.::. '11" "I" ;~
"iiilillll\lll!lllUlillllilllnllílllllllllll11l"lIl1lllll11\lllllillllllíllll~

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tér tO.

Két mimó pengő h~telt kap
nak a kisiparosok. A fővárosi

és vidéki kisiparosok a részükre
már régebben megállapitott negy
venmilliónyi hitelkeretből eddig
körülbelül csak két millió pengőt

kaptak meg. Ebből az összegből

azonban az elosztással megbizott
pénzintézetek az igényeket nem
tudták kielégiteni és igy a hitel
kontingens felep1elését kérték.
Eddig a hitel második felének
folyósitását az állam pénzügyi
helyzete nem engedte meg, most
azonban a pénzügyminiszter haj
landónak mutatkozik az összeg
folyósitására és már folynak is a
tárgyalások a kiutalás módoza
taira vonatkozólag. Az, eddigi
tervek szerint a kormány a két
milliót már ebben a "hónapban
kiutalja. Ezzel á nehéz helyzet
ben levő kisiparosság helyzete
lényegesen javulni fog. Értesitjük
a baromfitenyésztőket és az ér
deklődő gazdaközönséget, hogy
a Baromfitenyesztők Országos
Egyesülete f. évi december hó
8-tól kezdődőleg ll-éig tartó
nemzetközi baromfikiálliíást ren
dez Budapesten a tenyész és ha
szonallatvásártelepen. A kiállitást
megt)kinteni óhajtó közönség ré
szére féláru menetdij kedvez
ményre jogositó igazolványok is
állanak rendelkezésre darabon
kint 1 pengő 30 fillér előzetes

beküldése ellenében. Az igazol
ványokat a kiáIIitáson· le kell
bélyegeztetni miért is legkényel
mesebb az igazolvánnyal együtt
a belépő jegyet is megváltani. A
kettő együtt 2 pengő 30 fillérbe
kerül. A kiállitani szándékozók
és a kedvezményes vasuti iga
zolványt beszerezni óhajtók for-

duljanak közvetlenül a Baromfi
tenyésztők Országos Egyesületé
hez (Budapest, IX. Üllői ut 25 sz.
Itt é r t e s i t j ü k az érdekelte
ket, hogy a Dél magyarországi
Baromfi és Házinyul tenyésztök
Egyesülete Békescsaba f. hó 30,
31 és nov. l-én Bekésen az álla
mi kosárfonó iskolában baromfi-,
galamb-, és házinyul kiállitást
rendez,

Egy város fiatalember nélkül.
Az osztrák ~:l"yermekvédelmi

szövetség mcgdöbbentőadato
tokat közö] arról, hogy Bées
ifjuság'a milyen rohalllos mér4

ték ben fogv. Az osztrák fővá;

ros lassanként rászolgál az
ifjuságnélküli város nevére>, A
háboru óla a 38 éven aluli
férfiak számában óriási csök4
kenés mutatkozik, 1910-ben
17.113 négyéves és 16.111 öt
éves fiu volt Bécsben. 1923;
ban már csak 7092 négyéves
és 6343 ötéves fiu.

Nemzetgyalázással vádolták,
mert kalap volt a fején, mi
kor a Himnuszt énekelték. A
kir. ügyészség Nagy Tamás
villamosvasuti altiszt ellen
nemzetgyalázás vétsége miatt
vádat emelt, mert"" több ta.nu
állítása szerint a villsmosvasuti
altiszt 1924 február 28-án a
keresztényszoeia lista vasutasok
gyülésén, amikor a Himnuszt
énekelték, sapkáját tünte(ően

a fején hagyta. A törvényszék
Nagy Tamást el is itélt~ és
egyhónapi fogbázzal, száze
zer korona pénzbüntetéssel és
háromévi hivata!vesztésse! suj
totta.

A dadogó kisgazda kaszá
jába lépett a marokszedőlány.

Mult év juliusában Kiskunma·
daras község határában külö4

nös aratószerencsétlenség tör
rént. Molnár János kisgazda
kaszájára támaszkodvá éppen
az ebédet várta, amikor feléje
köze!edeJt Nagy Róza marok
szedőlány. Molnár, aki dado·
go1t, csak az utolsó pillanatban
vette észre él leányt, akit be
szédhibája miat! már nem tu
dot! fifl"velme:detni. Nagy Róza
a takarmánnyal fcdeH kaszába
lépett s több mint 20 napig
kellett kórházban ápolni. Az
ügyészség gondatlanságból
okozott sulyos testi sértés
vétségc miatt emelt vádat Mol
nár ellen, akit az clsőfoku bi4

róság felmentett. Ez! az itéle·
tet a Tábla is jóváhagyta.

Juhokat rabolt a nyíregy
házai farkaskutya. Nyiregyhá
záról jelentik, hogy az ottani
városi vágó hid juhaklából az
utóbbi időben egyre4másra
tüntek el a juhok. A vágó hid
őrsége lesben állt, de a titkos
támadót nem sikerült elfogni.
A napokban a vágó hid közc4
Iében eg'y juhfejet találtak,
amelyen látható volt, hogy
állat mareangoita szét. A nyo
mok, mindenki nagy meglepe
tésére, a vágóhid közelében
lakó egyik tisztviselő lakásá..
ba vezettek és kitünt, hogy a
tisztviselő· farkaskutyája ujra
felébredt farkasösztönnel lát04
gatja és rabolja meg a vágó
hid juhaklát éjszakánkint.

Nemzetgyalázás a borbély
mühelyben. Csernus Béla sze
relő két esztendővel ezelőtt az
eg'yik salgótarjáni borbélymü
helyben a következő Rijelen
tést telte: "Magyarországon
nem kommunizmus, hanem be
tyárizmus van. Itt mindenki
lop. Itt a minisztelek is lán~

coJnak. Aki magyarnak vallj,,,!
mag·ál, az a legnagyobb ga·
zember, én is kimegyek Orosz-

.országba, ahol meglehet élni."
A törvényszék háromhónapi
foghazra ítélte nemzetgyalázá
sért Csernus Bélát és ezt az
itéletet a budapesti itélőtábla

helybenÍlagyta.
Olcsóbb lesz a cukor. Ilyen

jóleső hireket mos1anában
gyakran olvasunk. Az alábhi
hir is 'olcsóságott kürtöl, de a
vége mindig egy és ugyanaz,
továbbra is fizetjük a nagy ára
kat. Kuriózumként azonban le·
adjuk a legujabb maszlagot.
Azt mondja a hir, hogya ma
gyar cukorgyárak mulr héteri
ujabb tanácskozást tartoltak,
amelyen elhatározták a cukor
árának ujabb leszállWisát. Már
a hét közepén 6 pengővel lelt
olcsóbb mázsánkint a kocka
cukor és 3'50 pengővel a kris
tálycukor. A gyárak elhatároz.
ták, hogy métermázsánként egy
peng'ővel mérséklik CI cukor
árát. Az uj árak hétfón lépnek
életbe és pedig a kristálycuk6r
gyári ára 109.50 pengő és a
kockacukoré 117.50 pengő lesz.
Nem tartjuk ugyan elegendó
nek a leszállitás \ mértékét, de
ez is jobb a semminél. A cu
kor ára lassan-lassan (Papiron.
Szedő.) közeledik a békebeli
szinvonal kié.

Meghivó. A gyomai iparos
és kereskedő ifjak önképző

köre f. hó 23-án (vasárnap)
déle]őlt 10 órakor, az önképző
kör helyiség'ében rendkivüli
közgyülést tart. Tárgy: Uj szin.
pad beszerzése. Határozatkép
lelenség esetén, ugyanaz nap
délután 2 órakor tartatik meg·.
tekintet nélkül a megjelentek
számára. A.z Elnökség.
Huskereskedő - nem vág

hat. A vidéki huskereskedők

nagyban és kicsinybeni vágás
sal is foglalkoznak, ami jogo.
sulatlan és az ipartörvénybe
ütközik. A vágásért feljelentett
!luskereskedőktől az iparható·
ság megismétlődés esetén él

kiszabot! pénzbirságon kivül
az iparengedélyt is megvon·
hatja.

Félmillió hektoliter lesz az
, idei borfeleslegünk. A magán
jelentések szerint, idei borter
mésünk meg fogja haladnia 2
millió hektolitert és ebből mint
egy félmillió hektoliter lesz az
exportfelesleg.

,
\1
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már

ezután is gazdálkodik ugy, mint a
dédnagyapja gazdálkodott s megsem
kiséreli legalább kis területen a mű

trágya termésfokozó hatásáról meg
győződni. Azon gazda-tudós pedig, aki
a szuperfoszfát használatáról gazdatár
sát lebeszéli az vagy nem próbálta
soha, vagy, ha igen, akkor hibás mó
don használta a műtrágyát a termé
nyei alá s azért nem ért" el azzal
.eredményt.

Tudomásunk szerint a Földmivelés
ügyi Miniszterium a fent ismertetett

. műtrágya-akcióját a jövőben is foly
tatni fogja s azért minden gazda sa
ját érdekében kapcsolódjék bele . ezen
országos akcióba s legalább kisérlete
zéssei győződjék meg a szuperfoszfát
termésfokozó hatásáról. A jövő évben
vetendő őszi vetések előtt legalább
2-3 hónappal hamarabb irják össze
a gazdák, hogy kinek mennyi szuper
foszfátra volna szüksége s igy korán
vaggontételben megrendelve o1csóbban
és kellő időben jutnak hozzá az ál
dást hozó szuperfoszfát műtrágyához.

(VégeJ

I Köszönetnyilvánitás.

Mindazok, kik jó férjem elhuny
ta alkalmábó] részvétükkel fáj
dalmamat ehyhiteni igyekeztek,

I
ez uton fogadják tölem minden
jóságukér~ hálás köszönetemet.

Gyoma, 1927. okt. hó.

ÖZV. Oláh Péterné.

és

Minds-zentre

Van szerencsém a nagyérdemü közönség figyeimét fel
hivni, hogy üzletemet teljesen Lőkös Lajos fodrász ur
szakképzett vezetésére biztam ugya helybeli, mint a kör
nyékbeli hölgyek és urak szives pár1fogását kérem üzle
tem ben e szakmábanbárminemü munkát a leggyorsabban
és lelkiösmeretesen eszközl ünk. Főtörekvésem oda fog
irányulni, hogya nagyérdem ü közönség szives pártfogá
sát kiérdemeljük, hölgyek részére hajvágást, fésülé~t, fej·
mosást, viz- és vasondolálást vállalok, műkedvelő előadá

soknál maszkirozást elvállal ok. Ugy urak, mint hűlg'yck

részére tyukszern vágást és manikürt. Ismételve a nagy'
érdemü közönség szives pártfogását kérve maradtam ki·
váló tisztelettel özv Májer Ferencné borbély és

fodrász Gyoma. "

koszoruk~ .sirt:soklrOk legolt:sóbb ár~

ban kaphatók~

László keríésznél Endrődön.

Ajánlatos a megrendelést már előre föladni a fenti helyen.
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Felhivá82

adni és ezt a terméstöbbletet a szu~

perfoszfát használatának köszönheti a
gazda. A terméstöbblet értékét össze
hasonlitva a műtrágyázott parcellára
kiszórt szuperfoszfát értékével, akkor
könnyen, megállapithatja a gazda, hogy
érdemes-e neki szuperfoszfátot hasz
nálni a jövőben?

Az elmult nyáron a földmivelésügyi
Miniszterium a műtrágyagyárakkal egy
olyan egyezséget kötött, mely szerint
minden 100 kat. holdnál kisebb terü
lettel rendelkező gazda tetszésszerinti
mennyiségü műtrágyához juthatott ugy,
hogy a műtrágya árát csak egy év
mulva, a jövő évi terméséből (azaz a
műtrágyaokozta terméstöbbletböl) kel
lett volna kamatmentesen kifizetnie.
Ez olyan nagy előnyt jelentett minden
gazdának, hogy ebbe az akcióba kivé
tel nélkül bele kellett volna kapcso
lódnia az érdekelteknek.

A gyomai gazdák közül is sokan
fellelkesüItek a hir hallattára s kezdtek
többen jelentkezni olyanok, akik .a
fenti feltételek mellett hozatni akartak
kisebb-nagyobb mennyiségü szuper
foszfátot. Azonban hamarosan jelent
keztek az olyan gazda-tudósok, akik
lebeszélték a korral haladni akaró
gazdákat a műtrágya-rendelésről, mert
szerintük csak mende-monda a mű

trágya termésfokozó hatása s mind
bolond ember az, aki műtrágyát hasz
nál, mert azzal csak a pénzt dobja ki
a,.zsebéből. Erre azután legtöbb gazda
a kényelmesebb oldalát választva a
dolognak visszalépett a műtrágya meg
rendelésétől s bedugva fejét a homokba
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A gazdaközönség kisérje figyelemmel az .,.,AUSTIN"...traktor előretörését és terjedését.
Elsőrendti érdeke minden gazdának, hogy a mai sulyos viszonyok között alaposan meggon
dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. -:- Ne üljön fel a hangzatos reklámoknak, győződjön meg
személyesen arról, hogy jobb teljesitJné:ri:yü., olcsóbb üzeJnü traktort a kiváló
ANGOL-gyártmányu ~AUSTIN""...traktornái nem vehet. - Az ~AUSTIN" ...traktor
legnagyobb előnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is tökéletes Jnunkát végez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett ~ 2-J évi részletre - vásárolható.
Forduljon részletes felvilágositásért bizalommal a kerületi képviselethez - Juhász Pál
gépészmérnök és Társa céghez Turkeve. - Ezen cég dijmentesen küld ki szakembert
~ tal~j megvizsgálására, próbaszántás végzésére és a gépnek müködésben való bemutatására.

Mezőgazdaság.
A gyomai gazdák és

a műtrágya.

(Folytatás.)
Tapasztalat szerint nálunk az oszt

buza hálálja még legjobban a szuper
foszfát műtrágyázást, mert egyenlő vi
szonyok mellett 100-400 kg. mag ter
méstöbbletet is ad kat. holdanként a
a műtrágyázott terület a műtrágyázat

lannal szemben. Tehát 2-3-szor akkora
értékü terméstöbbletet kap a gazda
terményben, mint a műtrágya értéke,
mert kisebb mennyiségben is vásárol
va, a szuperfoszfát műtrágya méter
mázsája 13-15 pengőnél nem kerül
többe zsákkal és fuvarköltséggel
együtt.

Nagyon sok gazda ismeri is a szu
perfoszfát használatának nagyelőnyeit

hallásból, vagy ujságból, de azért meg
sem próbálkozik annak használatával.
Pedig egy kevés töke segitségével és
egy· kis fáradtsággal saját érdekében
hamarosan meggyözödhetne a szuper
foszfát áldásos hatásáról, ha kisebb
területen kisérletet tenne vele. A ki
sérlet lefolytatásához jelöljön ki a
gazda két egyforma nagyságu (pl. 1-1
kat. hold), egyforma minőségű területet,
melyeknek minden talajelőkészitö mun
káját ugyanazon időben és módon vé
gezze el. Mindkét területet egyforma
minőségü és mennyiségü vetőmaggal

és ugyanazon napon vesse be az il
lető kisérletező gazda. Különbség csak
az legyen, hogy a vetőszántás előtt

egyik parcellát szuperfoszfáttal szórja
be, mig a másik. parcella műtrágyá

zatlan marad. A későbbi növényápoló
munkák is egyidöben és ugyanazon
módon történjenek. A két kisérleti
parcellát lehetőleg egy napon kell le
aratni és külön-külön kell e1csépelni a
parcellákról lekerült gabonát is. A·
műtrágyázott terület feltétlenül na
gyobb szem- és szalma-termést fog

Tüske Béni
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fogas versike.
Uj fogakat csináitattam
S amit nem hittem elébb.
Kiderült, hogy jizetésem
Félfogamra sem elég!

Krix...Krax.

Azt mondják sokan, hogy a
házasság kész mennyország ...

Szerintem nem mindig. Csak
olyankor, amikor egy szép nagy,
vagy több kisebb ház is járul
hozzá ...

Azt mondják ....
Azt mondják, hogya nők sze

retnek tulozni . ..
Nem minden esetben tapaszta

lom. Például olyankor sem, mikor
valaki a koruk után érdeklődik . ..

Földgáz Szegeden. Földgáz
ra és ötvennyolc fokos hőfor·

rásra bukkantak Szegeden,
ahol nyolc hónap óta folynak
a mélykutfurási munkálatok. A
meleg vizet és a földgázt 944
méter mélységben találták meg
és a szakértők azt mondják,
hogy a forró vizet nemcsak
gőzfürdő, hanem külön gyógy
fürdő céljaira is lehet használni.
Elhatározták, hogy a kutat
tovább furják,körülbel ül ezer
száz méterig, hogy az 58 fo
kos 'vizet 78-ra felfokozzák. A
forróviz nagymennyiségü sót
is tartalmaz.

Csendör-detektivek. Ilyenek
is lesznek ezentul a csendőr·

ségnél. A nyomozó szakaszok
csendőrei szolgálatban polgári
ruhát fognak viselni és felada
tuk azonos lesz az államrend·
őrség detektivtestületének te·
endóivel.

A töviskesháti kertgazdaság
feloszlott, elad/ák a csőszhá·

zukat, ennek ára maradványá
ból a községi szegénypénz·
tárnak 2 P. 50 fillért juttattak.
Egy régi, tradikzionális intéz·,
ménnyel kevesebb van, ami
ismét az egyetnemértésnek a
következménye.

Sertéshusárusitás nem ős

termelés. A közigazgatási bi
róság kimondot/a, hogya ser
tésnek levágott állapotbéln va·
ló árusítása már nem tartozik
az őstermelés keretébe és igy
általános forgalmiadó alá esik.

Védelmet sürget az ipari
kontárok ellen Szeged városa,
arra kérte a miniszterelnököt,
hogy a jogosulatlan iparüzés
meggátlás\,! tárgyában tanácsc

kozást hivjanak össze, miután
a kontárok ástalmas szerep
lése folytán a nagyközönség'
érzékenyen károsodik.

Iparosok figyelmébe. A kiz·
reskcdelrni miniszter kimon·
dotJa, hogya munkakönyv
bemutatása és az iparossegéd
alkalmazása bejelentését elmu
lasztó munkaadó kihágási el·
jái'i!s alá esik.

Szoborleleplezés. Orosháza
község hősi haloHai emlékének
megörökitésére szobrot emelt,
melyet okt. 23-án d. e. leplez
nek le nagy ünnepség' kereté·
ben.

SzáJnos női bajnál a
természetes "Ferenc József"
keserűviz használata végtelen
nagy megkönyebbülést szerez.
A nőorvosi klinikák bizonyit..
ványai tanusitják, hogy cl rend
kivül enyhe hatásu Ferenc
József vizet különösen a
szülészeti osztályon a legjobb
sikerrel alkalmazzák. Kapható
gyógyszertárakban, drogériák.
ban és füszerüzletekben.
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Gyomán:

Talpraesett felelet.

DUBLIKACIÚ.

15 nap alatt végrehajtás terhe
mellett fizetendő 40 pengő

fő - behajthatatlanság esetén
5 napi elzárásra és 20 pengő

mellékpénzbüntetésre, ennek
behajthatatlansttga esetén az
5340/1924. M. E. sz. rendelet
7. §-a alapján még 3 napi sa'
ját költségén eltöltendő elzá'
rásra,- az 1924. évi IX. t. c.
44. §-a alapján továbbái 10
pengő, behajthatatlan ság ese'
Jén még 2 napi elzárásbünte,
tésre átváltoztatandó pénzbün
tetésre és 81 pengő eljárási

költségnek megfizetésére ité·
lern, mely összegből dr. Terray
Lajos szőlészeti és borászati
főfelügyelő, szakképviselőt,

szakértői. dij, napidij és uta'
zási költség cimén 41 pengő, a
budapesti borvizsg"áló szakértő

bizoHságot, vegyvizsgálaJi dij
eimén, 40 pengő illeti meg.

Az 1924. évi IX. t. c. 48. §-a
e1lapján elrendelem az itélet
kivonatnak jogerőre emelke·
dése után terhelt költségére a
»Gyomai Ujság" c. hetilapban,
valamint a községi előIjáróság
hirdető tábláján való közzété'
telét. A 62.000/1924. sz. ren'
delet 85. §~a alapján pedig az
itéletnek a gyulai m. kir. pénz
ügyigazgatósággdl való köz,
lését is. Gyoma, 1927. évi
augusztus 12. Jeney s. k.tb.
főszolgabiró, rendőri büntető,

biró.

A kivonat hiteléül:
Gyoma, 1927. évi október 11.

Gál István
járási dijnok.

Olajos Lajos bornagykereske·
dőnél a jó tiszavidéki ujbor nagy
ban és kicsinyben állandóan kap
ható. 'Nagyban 50 litertöl felfele
90 fillér literenkint, kicsinyben
literenként 1 pengő 20 fillér.
Tompa Mihály utca 879 szám.

Lábon álló tüzhelyeket és öntött
kályhát legolcsóbban Szendrei Ferenc
vas- és füszer kereskedőnél vehet. De-
ák Ferenc utca 23 szám.

Tánctanitás! Értesitem a n. é.
közönséget, hogy jóhirnevürégi tánc
iskolámat a német kaszinó nagytermé
ben november hó l-én megnyitom.
Szives pártfogást kér Kovács József.

Réti János Mirhó utca 532 sz. a.
. lakosnak 11.000 darab elsőrendü vá
lyogja van eladó.

Oláh Istvánnak két balai telke,
könyves részvénye örök áron kedvező

fizetési feltételek mellett eladó. Ha
szonbérbe ujonnan kivett a társaság
mint legelő és szántó földet ő elnem
fogadott az ő részvénye után járó ha
szonbér illetéket bár kinek irásbeli
meghatalmazást ad az őreá eső részét
magára irathassa. 100 köbméter föld,
kihordására vállalkozót keres."· Négy
darab vágó báránya van eladó. Ta
vaszi vetőmagnak való tavaszi buzája
van akár pénzért, akár buzáért eladó.
A vevők jelentkezhetnek 743 házszám
alatt.

Elek
kezelő.

Kivonat

lágyi Erzsébet nevén álló ház,
udvar és kertre 2400 P. kiki,
áltási árban elrendelte.

Az árverést 1927 évi novem
ber hó 5 napján d. e. 10 óra
kor a telekkönyvi hatóság hi,
vatalos helyiségében Gyoma
kir. járásbiróság fogják meg'
tartani.

Az árverés alá kerülő ingat
lan a kikiáltási ár felénél ala,
csonyabb áron nem adható el.

Az árvereini szándékozók
kötelekek bánatpénzül a kiki,
áltási ár százalékát készpénz....
ben. vagy az 1881: LX. t. c.
42 §-ában meghatározott ár,_
folyamrnal számitott óv~dék'
képes érfékpapirosban a ki,
küldöttnél letenni, vagy a bá,
natpénznek előlegesen birói
letétbe helyezéséről kiállitott
letéti elismervényt a kiküldött,
nek átadni es az árverési fel ....
tételeket aláirni.(1881 : LX. t. c.
147, 150, 170 §§. 1908. XL.
t. c. 21.)

Az aki az ingatlanért a ki,
kiáltási árnál magasabb igéretet
tett, ha többet igérni senki
sem akar, köteles nyomban a
kikiáltási ár százaléka szerint
megállapitott bánatpénzt az ál
tala igért ár ugyanannyi szá....
zalékáig kicgés ziteni. (1908:
XLI. t. c. 25. §.)

Gyoma, 1927. szept. 26,án.
Záhonyi sk. kir- jb. elnök. A
kiadmány hiteléül:

A gyomai járásfőszolgabirája,

mint rendőri büntetőbiróság.

1927. kih. 727/2.

A gyomai járás fősz6lgabi·

rája részéről alulirott rendőri

büntetőbh'ó fried Géza kihá,
gási ügyében a vádat képvi 6

selő dr. Terray Lajos szőJé,
szeti és borászati főfelügyelő

közremüködése mellett 1927.
évi julius hó 19 napján meg'
tartott tárgyalás adatai alapján
a következő.

Itéletet
hozta: fried Géza 34 éves,
izr. gyomai születésü, keres'
kedő, korcsmáros, nős, va·
gyonos, gyomai lakos terhelt,
az 1924. évi IX. t. c. 7. 8, és
16. §-aiba ütköző kihágásba
bünös, melyet azáltal· követelt
el, hogy bort vizzel hamisitott,
a hamisitott bort forgalomba
hozla, a pincebeli hordókon a
kötelező megj-elölést elmulasz
totta, ezért terheltet az 1924.
IX. t. c. 42. §-ának 1-9.. pont,
jai aJapján a Kbtkv. 21. §-a
alkalmazásával jelen itélet jog
erőre emelkedésétől számitott

Tréfás esetek.

Ilostar.

A tisztességes szálloda.

Vendég: Hallja, szobaasszony,
már negyedik napja teszem ki pu
colás végett a cipőmet és senki
sem nyul hozzá!

Szobaasszony : Tetszik látni
uram, milyen lisztességes emberek
vannak itt ...

Hallgatni arany.

Első egyetemi tanár: Sok hall
gatója van kolléga ur?

Mdsodik egyetemi tanár: áh.
igen. Kivált mikor kérdezek.

Családi élet.

Miska: Te jancsi, a majszter
ur ma egész nap nem veszekedett
a feleségével . ..

jancsi: Biztosan haragban
vannak .•.

Janisch Géza végrehajtató,.
nak Szilágyi Erzsébet végre....
hajtást szenvedő ellen inditott
végrehajtá~ ügyében a telek,
könyvi hatóság ujabb árverést
521 P. 76 f. tőkekövet~lés és
járulékai behajtása végett a
gyomai kIr. -járásbiróság terü....
letén levő Gyoma községben
fekvő s a gyomai 1932 sz. be
tétben A l. 1. 2. sorszám 2356,
2357 hrszám alatt foglalt Szi....

A gyomai kir. járásbiróság,
mint telekkönyvi hatóságtól.
4599/927 tkvi szám.

Arverési hirdebnény
kivonat.

898/1927 sz.

Arverési hirdetmény.

Alulirolt birósági végrehaj~

tó közhirré teszi, hogy a gyo,
mdi kir. jbiróságnak 1926 évi
5318/3 számu végzésével Her
dy ferenc gyomai lakos javá,
ra 33 P. 92 fillér tőke és jár.
erejéig elrendelt kielégitési
végrehajtás foganatositása al,
kalmával lefoglalt és 5000 pen-

. gőre becsült cséplő készlet
nyilvános árverésen eladatik.

Mely árverésnek a gyomai
kir. jbiróságnak Pk 1472/1927
számu végzése folytán Gyo,
mán Kürt. ucca 505 sz. a. Ie...
endő megtartásám 1927 évi
november hó 2-ik napjának
d. u. 3 órája határidőüI kitü'
zetik és ahhoz a venni szán,
dékozók azzal hivatnak meg,
hogy az érintett ingóságok
szükség esetén becsáron alul
is elfognak adatni.

Békéscsaba, 1927 évi okt. 10.
Sonnenfeld SáDkuel

kir. bir. végrehajtó.

Egy bizonyos ur, aki arról ne
vezetes, hogy szereti ugrasztani,
franciául mondva: heklirozni az
embereket, egyik izraelita ismerő

sének az angol szokásokról be
szél. Az előadást a következőkép

fejezte be:
- Tudja-e, -hogy Angliában a _

zsidókat és szamarakat egy fára
huzzák fel?

Csöndes flegmával feleli a zsi
dó:

- De jó, hogy mi ketten nem
vagyunk ott ! ..

Filmszinház.

OTK-GySC 3-1 (0-1)

Sport.

Az Apolló filmszinház L hó
23-án vasárnap Harry Piel 75
ir:, - jubiláris nagy filmjét, a 
"Cirkuszbestiák" cimü 10 fel,
vonásos nagy attrakciót mu
tatj be. Ez a film, amely in'
vencióban, ötletbenif" bravurok
ban rendkivül gazdag és min
den jelenete vakmerően izgaI#
mas, fényes bizonyitéka annak,
hogy Herry Piel al-akitása a
szinészet és artistamüvészet
minden nagyszerü tulajdonsá#
gát egyesiti magában. A film
eg-yik női főszerepét Hanny
Weisse alakitja. Ebbena da'
rabban a vadállfltok egész tö
mege szerepel, közülök "Pasa"
a csoda tigris bámulatraméltó
feladaiokat old meg. A müsort
a "Majom urfi" cimü burleszk
és hiradók egészitik ki.

Bajnoki. Biró Pataky.

Az eddig szép sikerrel sze'
rcpelt GySC, várarlanul vere'
szget szenvedett a honi pálya
előnyét élvező üTK-tól.

A GySC fekete révén már
az I félidő 6. percében meg'
szerzi a veretést. A II-ik félidő

30-ik percében a halfros ki#
fulladása miatt az üTK Sass
II réven egyenlit, majd Sass II,
és Bally által 3-l-re szaporit
ja gólok számát.

GySE I/b-Körösladányi AC
3-O (3-O)

Barátságos. Biró: Lach.

Szép küzdelmet vivott a két
csapat, melyből a nagyobb
technikával és kondieióval ren- .
delkező honi csapat keriilt ki
győztesen. A gólokat Heiein....
g-er lőtte.
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GYOMAI UJSÁG
olvasójának.

Szerkesz!őségnél beadandó.

UTALVÁNY-SZELVÉNY

Ingyen lakhatik Budapesten,

ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert· lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át díjmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest vm,. BaN
ross iéI' 10 (a KeleJipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrendüszobát. A harma
dik sorsolást okt. 24~én fogp'
juk meg'ejteni és eredményét
lapunk okt. 30-iki számában
tesszük közzé. Vág'ja ki
az alanti "UtalvánYNszelvényt"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőjénél.

- . - - Itt levágandó: - - -

fillér egy publikációs hirdetés közlési
dija a GYOMAI UJSÁG publikációs
rovatában. Ha Ön alkalmazottat,ál~

lást, lakást keres ha valamit venlli,
vagy eladni akar, haszobáját,la

kását akarja kiadni, vagy át-
adni, ha bármire szüksége
van, igy csak a GYO-

MAI UJSÁO publiká-
ciós hirdetéseit ol-
vassa el, és hal-
gassa meg a va-

sárnapi pub-
li ká ciókat.

50

bokor, magas, szomoru,
futó és babarózsák sokI
szép folyton nyíló fajták- •
ban, továbbá Chryzanthe
mok és egyéb cserepes-

virágok kaphatók a I
KÖZSÉGI KERTÉSZNÉL .

Gyomán.

~*~

SÁNDOR

r' '1

'zsák_ ..

kerékpárok

GYOMAI UJSÁG,

ek,

ési vállalat Gyománe

GECSEY

eim a kiadóhivaíalball.

A békéscsabai SUK téglagyár év
tizedek óta ismert kitünő minőségü

hornyolt tető cserepeínek lerakata
Gyomán Wagner Márton fiainál, End
rődön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.

Schwalm Józsei örököseinek Ró

zsa utca 1066 számu háza eladó, eset

leg haszonbérbe kiadó, azonnal beköl
tözhető. Ugyan ott egy tehén járás
szabad kézből eladó.

Vásárszélen 986 szám alatti ház
szabadkézből eladó. Ugyanott kanapé,
festett patka, láda és hordók kerülnek·
eladásra.

Özv. Vitéz Gaál ignácné házában

egy mühely helyiség kiadó, november

l-ére. Értekezni lehet Deák Ferenc u.

614 szám alatt.

I~~

I ••Önálló perfekt varró
és himző nőnek egy
ü:zlethelyiséget adok
rendkivül előnyös fel-

tételek mellett.

e

eladása az egész országban egyedül álló i i z e t é s i m ó CI o :z él t <o k szerint

4 peng5s rés;;;!Jetiizetések mellett 18 havi határidőre.

Varróg-2peil1l ,~ legjobb gyár1il1ányuak, melyeken a modern vilrrógép technika minden viv
mDnjTZl C'vényeslíJ, ebne és h'itra Vi'.lT, himez, stoppoi és egy kéz~'lOzdui"Hal állith::ttó
varrúsról ]]j"lzésre és viszont. Vilianys:z:e,e:lések 3;<: eddigi szolid [,I'é!;{ és p'Jntos
kis20JgáláG ~lle~~id:i:. "ilH.EGSR!..\ii/í" izzóEampák l'aktéH~n miv.der. r;Qgvs~(lban és
kivitelbEn. Vith:1yiavitfJ.sok ünnq·;lli1;·,okon és a késő esti ó,·:íj·:!Jal1 is. KéreJ1i ; n:Jg'}'érde1!lü

ki;::ünség: ~zivC0 1:imogatúsillI továbbra is teljes tiszlcl-o.:ttcl:

DOMOKOS iÍl.\lBERT viilan:{szerelő és műszerész,Gyoma.

e

1927. okt. 23.

A békéscsabai viiághiri.1 Bohn
féle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlitott székek állandóan
raktáron vannak Vatay Gábor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Oyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épiiletasztalos munkák
jutányos áron megrendelhetök.

Cs. Szabó Gábornak a határdül
lőben két fertály örökös nyilas és két
fertályelőhalmi here földje eladó. Ér
tekezni lehet 42 szám alatt.

Kondor Rezső budapesti legelső

rangu gyárából essliilgel'li faredőny

elsőrendü csomómentes fából, a leg
modernebbül és tartósan felszerelve,
kilakkozva négyzetméterenkint 24 P.
Stiriai acéllemezből készült üzleti
grörredőny, négyszeres bőrözéssel,

2 drb. prima Wertheim oldalzárral,
rugós tengellyel stb. négyzetniéferen
kint 22 P. Csinvatt vászomedőriy,

prima minöségü, fehér vagy szürke
szinben 7'50 és 7 P. Ől'llmiikődő auto
mata szerkezet darabonkint 9 P. Meg
rendelhető méret szerint Pap Va:zuinál.

özv. Szántó ignáczné 39 számu
háza üzlethelyiséggel azonnali beköltö
zéssel eladó és a Rákoczi utcai Mezei
féle házban l üzlethelyiség kiadó. Ér
tekezni. lehet 39 szám alatt.

- épület, butor asztalos és temetkezési vállalkozó.

Van szerencsém szives tudomására hozni Gyoma mélyen tisztelt nagyközönségének, .hogy Gyomán, Sziv utca
717 számu saját házamban EGY MODERN TEMETKEZÉSI VÁLLALATOT lÉTE5ITETTEM, amely a lcg d

szerényebb és a legmagassabb igényeket is kielégiteni képes, jutányos árak mellett. Minden tekintetben pontos
és udvarias kiszolgálás. - Épüh::t és bulor asztalos üzememet, amely eddig is nagy kereseítségnek

örvendett, ezuton is a nagyközönség szives támogatásába ajánlom.
K i v á l ó t j s z t e l e t t e l:

l~n~~~••~~.fllrffrrffi11íffflMih.~"ffffll·.~M~ftilrn1M~.1

I Van szerencsém a nagyérdemü közönséget éríesiteni, hogy

I Fa r k as i s z vim e közkedvelt zenekara
I ma és mindennap a

I II r- II n h n r ez.
~
~ Naponta kitünő idénysör állandóan csapon. - ZÓNA-REGGELI. - Elsőrangu fajborok, jó polgári
~ magyar konyha. Abonnenseket váHalok, ugyszintén társasvacsorák és táncestélyek rendezését vállalom.I A n. é. közönség szives pártfogását kérve, vagyok Kiváló tisztelettel:

Lu.IUU.I!WII~UllW..l\ll~".JI~IWII!J.JJ,~~\=.
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M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLIRINGSzÁMLA 37.170. SZÁM

SÜRGÖNYCIM: BÁCSYBAj\.IK
:ll<

B~i1tl1t

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

TELEFÓNSZÁM 21.

GIRÓSz,4.MLA A iV1AGYAR N'EMZETI
BANw~ÁL, BÉKÉSCSABÁN

a n k o s z t ,á I Y a:
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,
bárnlely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás nlellett elfogad.

F o g l a l k o z i k a b a n k p' ü z l e t ö s s z e s á g a i v"a I !

a b '0 n a o s z t á I ya :
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ÁRON MINDENFÉLE MEZŐGAZDA

SÁGI TERMÉNYT. BERAKTAROzAsRA vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktározott terményt bármikor I e g m a g a s a b b' n a p i á r o fl

számolja el, - akár részletekben is, tisztre becseréli, természetben' kiadja.
Szükég esetén előnyös feltételek mellett bármely összegü előlegkölcsöntfolyósit.

, '} ~'I ~P'''ul: a "-JN:::lit. f ~ (:;)}l("~'''',~;n~' ~
. ,.~JlU!:t,~t-Ary y ~jW.m..~a.~ ~U!. ~

Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesiiIeHe1 Békéscsabán.
~~~~~~~~~~""'==iiiiiiWiiiii~

ti m netr nd Világszabadalom !

J

J

Bpesíról indul
Oyomára érk.
Gyomáról indul
Bpesíre érk,

1927. ,.október hó 1-étöl.
BUDAPEST-GYOMA

6'25 9'45 gy_ 13'35
11-12 12-42 gy. 19.14
0'32 5'34 8-57 gy_
5-- 11-10 11·50g·y.
G YOl"lA - BÉKÉSCSABA

Bcsabáról indul 23'15 4'30 8-13 gy.
Gyomára érk. 0'17 5'31 8-55 gy_
Gyomáról indul 11'22 6'46 12'43 gy_ 19'24
Bcsabára érk, 12'18 7"59 15-21 gy_ 20-24

17'20 gy.
20'14gy_
16-52 gy_
19'45 gy.

16.14 g'Y.
16'50 gy_
20'15 gy.
20'51 gy.

20'40
2'05

14'04
19'20

13-06
14'13
2-15
3'18

ZEPHIR
fatüzelésU, légfütéses
folytonégö k á I Y a

Tartóssága örökös!
10 éves garancia!

FatUzelés a legkellemesebb!
"ZEPHIR"-rel a ~egolcs6bb!

A "gy" beiüve! jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.
.~

Gyoma és Vidéke
TEJSZÖVETKEZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI:

Legjobb
tájékoztató

a

Vasuti és Hajózási
M e n etrend Ujság

k.apható
Jn.inden

V d§utálloD:l.áson.,
Dohánytöz§dében.

24
órán át

·FOT EGY SZOBÁT10
REKORD szén, koksz és fatüzelésü folytonégőkályhák.Vegyes
tUzelésU ZE~HIRkályhák. ELITE tak.-tUzhelyek. Kéménytoldók.

Arjegyzéket i<észséggel kllid:

H ÉBER SÁNDOR kályha és tüzhelygyáros
BUDAPEST, VI., Vilmos császár~ut 39.

Lerakat: G y o m a

BERKOVI TS A DO lF vaskereskedőnél.

Budapes-l:re utazik? I 20 szá.za1ék engedményt kap mint ezen lap
előfize!őle ?lcsó s~o.?a:ár~iI1:kból, 10 százalék"engedménv-l: kap olcsó
éttermI aralból. (KItuno hazI konyha.) 5 pengo-l: rnegtakarH autótaxi
költséget, mert gyalog átjöhet egy perc alatt a pályaudvarról Otthon
érzi magá-l: I jól fűtött szobáinkban_ Elsőrendü kiszolgálás, szigoruan

~ családi jelleg saját érdeke ezen előnyök folytán, hogy okvetlen nálunk
~ szálljon meg

~ Grand Hotel park nagyszálloda
~ VIII. Baros tér 10. BUDAPEST. TeIf: J. 330-82,330-83_
, a keleti pályaudvar érkezési oldalával szemben,
r:~nuJUIJ»i.l.1D1(I1l!Jl.lIUlllltl*!lnl!llJ!JiJlll1111MIlIIII~1l1111~llrrll~lInll~IIlIll~J1IIIIJ~llt1111~!II!1t111.!j!1ll1111111i.!lUltlll~lllml~llllllll!1K.IUIllIII~1111111111.l!i.llIUIIII!JWlllJIII~IIIIII~jJlllll1WJ!IU111~

Lapkiadó.

"H U N G A R I AU
könyvnyoD1dai Dl.6intéxet.

I,Á legnag'yobb veszedelem a por,
meIy minden betegség csiráját a
szervezetünkbe viszi. A legalapo-
sabb takaritás is, ha nem porszi
vóval történik, csak félmunka, mert
ugyaseprésnél, mint a íörülge
tésnél a por egy része a levegőbe

száll, hogyezuton szervezetünkbe
hatoljon és ott betegségokozóvá

váljék, Egyetlen kivezető ut a
VAMPIR PORSZIVO
Kérjen dijtalan bemutatást egy le-
, velező Japon még' ma l
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Halottak
napja la

Csöndes emberek nyu~

gosznak a "temető-ország

ban", ahol megszünik min
den harag, minden irigység
és gyülölködés.

Szép, néma egyetértés
ben várják az Égbe költö~

zött szeretteink az évsza
kos ünnepüket, a Halottak
napját, amikor a kegyelet
virággal boritja és az em~

lékezés mécseseivel vilá~

gitja ki a siri hantokat.
Oh, bár azt az egyetér..

tést, ami a tem~tőben honol,
I

élők is megtanulnák a
holtaktól s az egymás iránti
tisztelet, szeretet és meg
becsüles végleg eltemetné
az irigység és gyülölködés
hatalmát! (ht.)

gáért vivott kulturharcban,
a népnevelést semmiből te
remtette meg, iskolákat ál
/itott, mert csak igy való
sithatta meg eszményét:
hogy kiki magának formálja
ki vallását a Biblia olvasása
alapján. És legfőképen emberi
lelkek égő g-::omjaságáf ol~

totta az Élei vizével, odave
zette az embert az Élet
jorrásához, uj élet adójáheJz:
jézushoz.

Hogy nekünk magyaroknak,
mit adott a reformáció,
azt minden magyarnak tudni
és boldogan magáénak kel
lene már vallani: magyar
vallást, magyar irodalmat,
magyciri'skolázást, a ma
gyar szabadság hőseit, zász
lótartóit, a magyar tudo
mány, művészet, irodalom, a
magyar müveltség vezér
alakjainak nagy-nagy több
ségét.

Gyoma, 1927. október 30.

A lap szellemi és any~gi részét illető
minden megkeresés

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
eimére kUldendő.

lása, a középkor hatalmas
berendezkedéseinek, a csá
szárságnak, a pápaságnak,
a hübériségnek lehanyatlása
jelnyitotta az ember szemét,
felébredt a középkor nyo
masztó, kábitó álmából és
előállott követeléseivel : ma
ga akart élni, ugy, ahogy
épen saját egyénisége dik
tálta, szabadon akarta ki- .
fejteni tehetségét, szabadon
akarta müvelni a tudomá
nyokat, a müvészetet, sza
baddá akart lenni a társa
dalmi megkötöttségek nyü
gétől: emberhez méltó életet
akart. Ma csak az értheti
meg annak a nagy harcnak
jelentöségét, amelyet· az'uj-"
korért kellett megvivni az
emberiségnek, aki behatóan
foglalkozik annak a hero
ikus küzdelemnek történeté
vel. Ma már a mindennapi
ember közönyösen és értet
lenül áll ezzel a korral szem
ben, mert már részese mind
azoknak a kulturjavaknak,
amelyeket eza nagy moz
galom termelt ki az emberi
ség számára.

Ennek a fejlődési joko
zatnak egyik lépcsője a re
formáció, amely a vallási
élet terén akarta érvényre
juttatni az egyéniség jogait,
odaállitotta az embert az
Isten elé, őt magát, minden
közvetítő kizárásával, kezébe
adta a keresztyén vallásos
ság szent könyvét, a Bibli
át, hogy abból erősitse, táp
lálja, formálja ki saját hit
életét. A vallási életben va
lósitotta meg a szabadságot.
Ezért kellett harcba szállani
a középkor egyházával. És
ebben a harcban a refor
máció átadta összes kincseit
az egyetemes emberiségnek.
Meginditotta minden népnél
a nemzeti nyelv és irodalom
kifejlődését, előljárt a sza
bad tudományos ~utatás jo-

Ára 16 fillér.
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Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden. vasárnap reggel.

ókban, börtönökben, kinzá
sokban. Egyfelől a nyers
hatalom állott, a középkor
szabadságot nem ismerő ha
talma, másfelől pedig a sza
badság, a lélek,. és ez győ

zött.
Elmult a küzdelmek kora

és a Luther meginditotta re
formáció az egyetemes em
beriség kincse lett. Ma már
nem érthető meg nélküle a
történelmi jejlődés. Ma már
nevetséges azon elmélkedni
és vitatkozni, amit egyes
középkorból ittmaradt szer
zetesek teszik, hogy miké
pen alakult volna és miké
pen volna alakítandó az·
emberiség lelki képe a' pro
testantizmus tudomásul vé
tele nélkül. Ma már nevet
séges törekvés tagadni a re
formáció' hatalmas és áldá
sos hozzájárulását a müvelt
emberiség lelki javának nö
veléséhez. A történelem foly
tonos menetébe szükségszerü
en illeszkedik be ez a nagy
mozgalom, amelynek áldásait
nemcsak azok élvezték, akik
követői lettek, hanem az
egész emberiség. Hiszen, ha
keletkezését, okait és jelentő

ségét nézzük, tisztán áll
előttünk, hogya reformáció
egy szerves, kikerülhetetlen
tagja annak az érési folya
matnak, amely a középkor
ból ujat: ujkort csinált. A
reneszánsz mozgalmában
magára ismer az ember, fel
fedezi saját magát, jogait,
hiszen addig tulajdonképen
személyes életet sem élhetett,
hiszen addig egyéniségét el
nyomta a középkori társa
dalmi, politikai, vallási be
rendezkedés sok-sok köte
léke. Még tudománya és mü
vészete sem volt egyénisé
gek megnyilatkozása. De
ókori mesterművek tanulmá
nyozása, a gazdasági viszo
nyok kérlelhetetlen átalaku-
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Luther la

A világ hatalmasai nem
is álmodtak róla, fel sem
ocsudtak maguk szőtte álom
létükből, hogy megjordult a
világ kereke. Hiszen csak
annyi történt, hogy egy egy
szerű barát 95 tételt ragasz
tott ki a wittenbergi vár
templom kapujára. A vi/ág
tudomást sem akart venni
róla.

Aztán, mikor kellemetlen
kezdett a dolog lenni, elakar
ták hallgattatni a barátot,
aki igen kényes kérdéseket
kezdett magyarázgatni, bele
mBJ:.:/-l+JULfni egy romlott rend
szer darázsjészkébe igen
jámbor okból: nem nézhette
hogya vallásból . otromba
kufárlelkek üzletet csinálja
nak. Maga sem gondolt rá,
hogy valami olyat tett, ami
fel fogja boritani Európa
rendjét, véres háborukat von
maga után és az emberiség
jejlődésének uj szakaszát
nyitja meg.

De a botrány mind jobban
nőtt, már a birodalmi gyülés
tekintélyét és a császár ha
talmát akarják felhasználni,
hogy elnyomják a barát
igazságát, mert érvekkel nem
győzték vi/ágos és egyszerü
állitásait megcáfolni, hiszen
igaza volt teljesen. S ekkor
váratlanul az történt, hogy
a magára hagyott szerzetes
kis gondolkozás után hadat
üzent ahatalmasoknak: "Nem
vonok vissza semmit, mert
nem jó a lelkiismeret ellen
cselekedni. Itt állok, másként
nem tehetek, Isten engem

,ugy segéljen J" Ezzel el volt
vetve a kocka. A szemben
álló érdekek harca jeltartóz
tathatatlanul megindult. A
középkor szelleme és az uj
kor géniusza csapott össze
véres emberi testekben, taj
tékzó hitvitákban, inquizici-

5.
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A takarékosság -hatása
az eg~yéni és társadalmi életre. A mult hét eseményeiközüllegki

magaslóbb aparlament összeülése.
Vége a honaiyák nyári szabadsá
gának és uj erővel uj program
mal ismét a munkához látnak.
Bethlen István miniszterelnök ál
tal adott programm között ott
szerepel a numerus clausus tör
vényének eliörléseilletve olyan
irányu módositása, mely a tör
vény méreg fogát kiveszi, már
cius 15-éneIJ nemzeti ünneppé való
minősitése és Kossuth érdemeinek
törvénybe iktatása. Ez utóbbira
még nincs kialakult határozat de
valószinü helyt adnak a vidék
elsősorban Debrecen városa ki~
vánságának és törvénybe fogják
iktatni Kossuth halhatatlan érde
meit. Érdekes megfigyelni, a nem
zet mint tér mindennél jobban
dicső multjához vissza és az ed
dig elhanyagolt nemzeti nagysá
gaink értékét mind jobban kezdi
megbecsülni. Ezt bizonyitja a ha
talmas Kossuth szobornak éppen
a parlament előtt való, rövidesen
bekövetkező, elhelyezése is.

** 'I-

Amig ittlzon, a Habsburg ural-
kodó ház iránti loyalitásunk alább
szállásával kezdjük elfeledett és
eddig kellőleg meg nem becsült
nemzeti nagyságainkat méltó helyre
állitaninemzetünk közéletébf3,högy
azok örökké előttünk lebegő alak
ja példa legyen számunkra, ad
dig ott, ahol tilos a magyar szó,
tilos a magyar érzés, az oláhok
uralma alatt Erdélyben a vanda
lizmusnak, a semmivel nem törö
dő uralmi gesztusnak ujabb pö
rölycsapása érte a magyarul érző

és gondolkozó lakosságot. Csak
most ősszel egyszerre 3 magyar
középiskolát zártak be. Bezárták
a helyet, hol anyanyelvén tanúl
hatott volna az erdélyi magyar
ság gyermeke. Ismerik az oláhok
is a közmondást: Nyelvében él a
nemzet. Eltiltják nyelvétiil, hogy
élettő! igy fosszák me!; lassan
ként. De lzatártalan óvatosságuk
addig megy, hogy nem elég az
nekik, hogy nagy magyar költö
ink szobrait távolitják el, mint
például az Arany jánosét, ma
gyar Na/;yszalontáról, - aki pe
dig egyetlen versében nem foglal
kozott az oláh kérdéssel, - de
olyan magyar műremekeket ame
lyeknek semmi köze nincs sem
irredentizmushoz, sem semmi agi
táláshoz, ledöntenek pusztán rom
bolni vágyásból, bele magyarázva
az átkos irredentizmust. Leg
utóbb Izsó gyönyörü müvének
egy szép másolatát a Busuló ju
hász c. igazi magyar szobrot
pusztitották el, mert szerintük
nézve irredentizmus. Ha ez igy
megy, lassanként odajutunk, hogy
nyelvét is kivágják annak, aki
magyarul mer beszélrii.

Szemle.

nak kÖSz13nheti, vagyis ahol
gazdag' az egyén, ott gazdag
a társadalom is.

A takarékosság azonban nem
azt jelenti, hogy félretett pén
zünket otthon cldugva őrizzük.

A pénz ugyanis a társadalom
életében olyan, mint az emberi
testben a vér: folyton keringe...
nie kell, hogy üdvös hatásál
kifejthesse. Megtakaritoít péÍl ..
zűnkke! siessünk .tehát egy jó..
nevü, megbizható pénzintézetbe
s olt helyezzük el. Egyrészt
ug'yanis kamatjövedelemhez
csak igy julhatunk:másrészt pe
dig elhelyezett lőkéinketa bank
kikö[csönzi vállatatoknak, üze
meknek stb, Ezek azután azt
hasznothajtó vállalatokba, iize#
mekbe fektetik, ezáltal számos

-existenciát keresethez juttatnak,
ennek pedig' közvetett ered..
ménye a társadalmi jólét emel
kedése.

Gyakoroljuk tehát a takka..
rékosság nemes erényét, mert
ennek nemcsak magunk, hanem
hzánk is hasznát látja. Erre
pedig él mai szomoru viszo..
nyok között kétszeresen szűk..
ség van.

A? illetékes kormánykörök
és pénzügyi tényezők részeről

ennek a takarékosságnak az
eredményes keresz1ülvitelére
országos akció indult meg,
Október 31 ..én az összes in ..
tézményekben és egyesületek..
ben, hasonlóképcn az iskolák
ban is a takarékosstJgnak nem
zetgazdas'ági fonlosság'ával fog
nak foglalkozni és rámutatnak
azokra a módozatokra, ame
lyek az ország érdekében Ic..
hetővé teszik a takarékosság
elvének g'yakorlati megvalósi~

tását.

Hatodik nap azléin magához

kérejJc a vcndégJŐs1.

- Lássa - igy SZÓII hozzá

hogy felülteítek engem? Milyen

rosszmájuak is az emberek!

- Ugyan miért? - kérclez

te udvariasan a vendéglős.

-Hát azért kérem, mert

azt mondták nekem, hogy Ön

egy rendkivű! goromba ember

és én hat nap óta járok ide,

ae semmit sem vettem észre.

- No! - mondja rá fleg..

matikusan a vendég'lős - ilyen

szerencséje is csak egy olyan

ökörnek lehet, mint maga! ...

{ 6.}

A vidéki ur
szerencséje.

"Fillérből lesz a forint". Ez
a régi jó közmondás azon
szállóigék közé tartozik, melyek
időszerüségüketsohasem vesz..
tik el. Legtöbben át is· érzik
ennek jelentőségét; igyekezné
nek is a jótanácsot megfogadni,
mikor azonban a kivitelre, él

takarékoskodás megkezdésére
kerülne a sor, feltámad ben..
nük a gondolat: "ugyan mit is
kezdenék én kis fillérjeimmel".
Ez pedig teljesen helytelen
okoskodás. Gondoljunk csak
arra, hogy a tenger is vizcsep..
pekből s az égbenyuló heg-y
óriások is csak porszemekből

állanak, MegtakariJott s ka..
matozásra elhelyezett fillérjeink
idővel jelentős tőkévé gyara..
poclhatnélk. Hogy pedig a tőke

mit jelent, ugy az egyénre,
mint a társadalomra, államra
nézve. azt szinte szükség,teJen
magyaráznunk. Az egyént anya
gilag fűggetlenné teszi, esetle..
~res sorscsapások (baleset, be
tegség) esetén pedig oly té;
nyező, melyre nyugodtan tá..
maszkodni lehet. A takarékos,
ennek következtében tehát ren
dezett anyagi viszonyok között
elő embernek mennyivel más
az élete, mint a könnyelmüen
költekező, folytonosan _anyagi
gondokkal kűzdőemberé!Ar..
ról sem szabad elfeledkeznünk,
hogy öregségünk, munkakép..
telenségünk idején mily meg..
nyugtató érzést nyujt a takaré
kosságunkkal összegyűjtött

tőke.

De nagy jelentősége van a
takarékosságnak a társadalom
szempontjából - is, Közismert
dolog, hogy Anglia, Amerika,
Hollandia, Dánia stb. gazda..
ság'át polgárai lakarékosságá-

Egy vidéki ur, aId először

járt Pesten és néhány hetet
szándQkozoH oJt tölteni, hal..
lotta, hogy az egyik kis ven ..
déglő arról nevezetes, hog'y a·
vendéglő tulajdonosa rendki~

vüL goromba ember és nincs
olyan vendég, akinek nem
bökne oda többfontos gorom
baságot.

Roppant kiváncsi letJ erre a
csekkerlire. Elment hát oda
ebédelni. Már ötödik napja
ebédelt ott, többször is betért
naponta egy-egy fröccsre, de
soha sem hallott eg'yetlen go..
romba szót sem.

f~özmüvelődés.
- Az első előadás. -

A várme1:;yei Népmüvelési
Bizottság helyi csoportja iZ hét
szerdáján nyitotta meg soro..
zatos közművelődési előadá..
saií él felsőrészi Olvasókörben.

Remek idő, tiszta kék ég..
bolt kedveskedett a megnyiió
nak, amelyre igen szépszámu,
diszting'vált közönség jelent
meg.

Az előadást az elfoglaltság'a
miatt távollevő Péterman József
főjegyző, elnök képviseletében
Szőke ferenc reL igazgató ta ..
nitó, a helyi bizottság' régi,
oszlopos tcJ~ii1 nyiloi[u meg',
aki űdvözölve él III ~gjc!cllleket,

örömmel adju j L.; (.L ui, liOgy él
helyi bizottság űgyvezető el..
nökéü\ sikerült meg'nyerni Ha
tos Tivadar lapszerkesztőt, aki
ezeniul rendezni fogja a köz
művelődési előadásokat.

A közönség zajos éljenzés..
sel vette tudomásul a bejelen~

tést.
Most a g'yomai dalárda Hajdu

Béla karnagy személyes ve'
zetésével három g'yönyörü ir..
recientn-c!alt adoJí elő kifogás..
talan precizitással, - melyet a
közönség lelkesen és viharo
san meg'tapsolt.

Fekete József világ'talan ifju
"Mikcs" cimű kuruc..költeményt
szavalta. el nagy készültséggel
és nemes hévvel. Sok tapsot
kapott.

Következett az est fény..
pontja. Domokos János ref. ta,
niló tartott szabad - előadást a
magyar nemzet négyszáz éves
muttjáról. Az érc1L?kes, magyar
érzéstől izzó téma, a vonzó,
szellemes megjegyzésekkel,
humoros fordulatokkal tarki
tott és kiváló szónoki lendű..
lettel előadott beszéd freneti
kus hatást váltoJí ki a hallga
tóságból, amely percekig ün..
nepelle a közkedvelt, népszerü
és millcicth?,felett nagyértékü
előadóI.

Ulánna Hatos Tivadar viola..
szólója következett. Regi ma..
g'yar népdalokat adott ~>lő a
mélyhélllgu violán. Jálékát nagy
tetszés kisérte és több izben
kellett ismételnie,

Fadgyas Mariska "MikO! él
mozdonyok beszélnek" cimü
hatalmas irredenta költeményt
adta elő meglepő készséggel
és melegségg'eJ. Ennek a fiatal
leánynak tudniillik ez volt az
első nyilvános szereplése. A·
gyomai műkedvelői gárda igen
értékes uj tagot nyer benne.

Az előadást él dalárda éne..
ke fejezte be s él közönség a
legmeleg'cbb hang'ulatban, egy
valóban élvezeJesen eltöltött
est benyomásával oszlott széj
jel.

A leg'közelebbi közmüvelő..
dési előadás jövő szerdán az
"Egyetértés" o]vasókörben lesz
mcgtartva.
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Öngyilkos lett a
kondorosi

csendőrörsvezető.

KondOl'os község egé'3z la~

kosságát megrenditette az a
hir, amely szerint Biró Imre
csendőrHszthelyettes a lakta
nyában agyonlőtte magát. Min
denki jóindulatu, igazságsze
rető, de önérzetes és érzé
keny embernek ismerte.

A kommün bukása, majd pe
dik az ola.hok kitakacodása
után, meghurcolták, de igazol
tan került vissza az őrs élére
és annak vezetésével továbbra
is megbizíák. Azóta őrködött

a község nyugalma fölött. Meg-
hurcoltatásából és él sok vizs...
gálati fog'ságból kifolyólag' ideg
bajt szerzett és azóta állandó
an gyógyszerekkel élt. Egy
ármánykodó, névtelen feljelen
tö levél alapján valami ok mi
att házkutata.st rendezeIt nála
egy kirendelt hadbiró. A ház....
kutatás eredménye eg'y rozs
dás francia fegyver volt, amc...
Iyet házának pacllásán találtak
meg. Egy a fegyvert emlékként
hozta mag'ával a világhábofll~

ból.
A katonai szigor fegyelnlit

inditott ellene, a megrokkant
idegzetü ember, aki rövidesen
nyugdijba készült, nem tudta
elviselni a fegyelmi következ
ményeit, hanem végzeit magá
val. Pénteken délután, amikor
a legénységet az irodában ki
[ldllgaJták, pillanatnyi elmeza~

varában a legénységi SLobá-
ban ágyra támaszkodva, ka ...
rabéllyal halántékon lőt/e ma...
~}át. Rövid szenvedés után a
ll l.::\yszinen. az azonnal orvosi
segély ellenére, kiszenved~tt.

A hivatalos vizsgálat utan
másnap lakására szállijották
szétzuzott koponyával. TeEle
tése nagy részvéttel, pár ezer
ember jelenlétében, vasárnap
délután volt.

Özvegyén és két árva kisd
leányán kivül kiterjedt rokon
sága gyászolja. Temetésén a
gyulai osztály részéről két
százados volt jelen, a~ikaz

örssel a verőfényes .őszi dél~
után igaz részvéttel utolsó uk
jára kisérték.

Friss sirját a koszoruk hal
maza diszíti, köztük a gyulai
alosztály iisztikarának és le....
génységének koszoruja ii.

r

P. Oulácsy Irén: fekeJe vő

legények. Méreteiben is hatal
mas tartalmában megkapó re
génye egy erdélyi irónőnek
viseli a fenti cimet. A mohácsi
vész idejét előzményeit, festi
meg olyan hatalmas ecsetvo
násokkal, hogy az párját rit
kitja eddig. A mű nem első

alkotása szerzőjének, de ez az
első mellyel odasorakozik nagy
történeti regényiróink közé.
Egyik ismertetője azt irja róla,
hogy ha egy ujabb 'száz év
mulva szemlélni fog'ják mit al
kotott a mohácsi vész 100 éves
fordulója bizony~ra ez} a köny
vet fogják legértékesebbnek
találni. Nemcsak egy történész
találja meg a kor hü festését
benne, de nDgy gyönyörüség'ét
az érdeklődő is, aki nem akar
a történelem fóliánsai közé
temetkezni, hogy egy hanyatló
korával hazánk megismerked
jen. Nyelvenek /iszta zamatos
sága a tárgy élénk szinekkel
s elevenen való előadása,

ügyes meseszövése, épp ugy.
bámulatba ejti az olvasót mint
történeti hüség'e, amelyre való
törekvése nemcsak magából a
műből tünik ki, hanem abból
a jegyzékből,amelyet műve,

végére ragaszt mint egy iga
zolásul.

Ha kifogásolni valót akard
nánk benne keresni az csak
egy lenne s ez a mü címe.
Nem mintha nem volna alkal
mas az elbeszélések élére, de
keveset sejtett abból a hatal
mas munkából, amelyet kifej
tett az irónő művében. A mai
világ reklámmal dolgozik. Leg
jonb művek is rászorulnak,
hogy kellőleg reklámozzák a
könyvet, talán még az eléggé
elfogyott könyvnek nag'yonb ke
letje lett volna, ha valamilyen
hangzatos cimet lesz a kiváló
értékü és sikerü munka cim-
lapjára. (pj)

Könyvismertetés

látva a végzetet, mégis .annyi
hittel tudott küzdeni ellene, any
nyira tudott bizni fajtája jövőjé

ben, annak a hiténél lángra kell
gyulni a mi bizakodásunknak is.
Ebben a hitben fog ö élni, s ab
ban az acélos, kitartásban, melyet
csak olyan hit tud táplálni a
nemzetben, mint az övé volt.

GYOMAI uJSAG

Ipari változások
bejelentése.

sajátságok, igazi lelki bátorság,
egyenesség, becsületérzés, fajsze-:
retet, lovagiasság, hüség. Müvelt
lángelme, hajlithatatlan vasakarat,
törhetetlen hit. Ez az utolsó él
tette munkáját a sötét előjelek

ellenére, ez kapcsolja bele legin
kább népe jövőjébe ercszoborrá
kristályosult alakját, aki elore

Az ipartörvény rendelkezései
szerint az iparosok az ipar
gyakorlása terén minden vál d
tozást kötelesek nyolc nap alatt
az illetékes iparhatóságnál be
jelenteni, igy bejelentendő az
iparos elha!álozása, az özvegy
vagy kiskorunak az a szándéka,
hogy az elhalt iparos iparát
folytatni kivánja, az üzemhelyi
ség áthelyezése az üzletveze
tőváltozás,névváltozás, az ipar
nak szüneteitetése vagy végle
ges beszüntetése.
, Az ipartörvény büntető ren
delkezései szerint az az iparos
vagy jogutód, aki az üzemvál
tozásokbejelentését elmulaszt....
ja, büntetendő cselekmenyt kö
vet el és büntetésben részesül.

Az üzemi változások beje....
lentése az adózás szempont
jából is fontos és az iparosság
nak is nagy érdeke.

Mire jó a kutya?
Nyiregyházán, a volt katonai

barakok környékén az utóbbi
időben számos büncselekmény
fordult elő, de a rendőrség

nem tudott nyomára akadni a
betöréseket, lopásokat és
utonállásokat elkövető embe~

reknck.
Egy razzia alkalmával az

egész környéket átkutatták, de
nem akadtak nyomára a tol~

vajoknak, amikor az egyik de
tektiv észrevett egy kalapo!.

Akalapot megszagoJtatfák a
rendőrkutyával, mire a kutya
nekirohant az egyik szalma
kaza\nak és mind mélyebbre
furta magát a kazal belsejébe,
(lhonnan néhány perc mulva
nadrágjánál fogva huzta elő az
egyik keresett fiatalembert.

A rejtekhelyről azután elő

került másik három fiatalkoru
is és valamennyiüket letartóz~

tat/ák.

" Ö I'k
leleplezési ünnepélye

november' 20-án nagyszabásu keretek között tartatikévi

1927. okt. 30.

1927.

A mártirok sorsa jutott neki.
De az ő mártiromsága kettős:

egyiket életében hordozta, másik
amannak befejezése volt. Lelkét
a magyarság izzó szeretete hevi
tette, s ki volt zárva egész életé
ben nemzete szeretetéből. Nem
volt barátja, nem volt senki, aki
megértette volna. Feláldozta éle
tét annak a hatalmas, de meddő,

küzdelemnek, amellyel meg akar
ta menteni népét a bukástól a

" nemzet közhangulatával szemben,
amely vakon vitte sir felé az
ezeréves Magyarországot. S halá
la előtt szeme előtt folyt le az
összeomlás tragédiája. Meg kel
lett érnie a teljes kudarcot. Látnia
kellett, hogy bekövetkezett az,
ami ellen hiába küzdött: árva
nemzetét sirba dönti a balszeren
cse, az ellenség rosszakaratu tu
datlansága, saját hibáinak elhatal
masodása. Ezzel a kegyetlen ak
korddal zárult le a legnemesebb
magyar életek egyikének buson
gó, halotti szimfóniája. Az elté
kozolt élet csődjére következett a
méltatlan, gyalázatos bérencgyil
kosság. Otromba szégyenforrada
dalom első őrülete vitte halálba
a kettős mártirságot szenvedett
magyart, hogy halála után nyiljon
fel szerencsétlen nemzetének sze
me az ő nagyságának felismeré
sére.

9 év választ el halálától: ke
gyetlen szenvedések, kilátástalan,
kétségbeesett idő, mely alatt Ti
sza István nemes alakja fölébe
magasodott a Kárpátok ormainak.
Ma már mind tisztábban áll je
lentősége a nemzet előtt. Ma már

tudjuk, hogy mily igaztalanul
vádolták meg a háboru el6készi
tésével, minden oldalról beigazo
lódik ártatlansága a háboru elői

dézésében: ő volt aki teljes ere
jével a háboru ellen dolgozott az
utolsó percig, hiszen éles szeme

előre látta, hogy semmi jót nem
várhat tőle nemzete számára. Kö
zönséges mérték nem is alkal
mazható nagyságának meghatáro
zására: nem politikus volt, a
mindennapi politikai élet szennye
nem ért fel hozzá: államférfi volt.
Benne emelkedett Magyarprszág
legnagyobb sulyra és jelentőség

re Európában az ujkorban.
Mint ember, izig-vérig magyar.

Legkiemelkedőbb jellemvonásai a
legszebb magyar nemzeti, faji

legki
~ülése.
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{Pen.gő.)

H I E
istentiszteletek. A ref. temp

lomban okt. hó öO-án d. e.
9 órakor prédikál Répás Pál
ref. lelkész, az urvacsorai
ágendát végzi Harsányi Pál
esperes. Az ág. ev. templom
ban vasárnap d. .e. 9 órakor
német nyelvü Istentiszteletet
tart Feiler Ernő ev. lelkész. A
róm. kalh. templomban reggel
9 órakor Istentiszjelet evangé
lium magyarázattal, tartja Cser- -

. nay Géza plebános. D. u. ö
órakor Iytánia.

A hadirokkantaknak, özvep

g'yeknek és árváknak megven
dégelésére inditott gyüjfőakció

e heti szives adakozóinak
folytatólagos névsorát jövő

számunkban fogjuk közölní.
A lipcsei nemzetközi könyv

müvészeti kiáJIitás magyar
résztvevői jelentős sikert értek
elott és a német sajtó egy
hangu dicsérettel foglalkozoJt
velük. Huszonegy magyar gra- \
fikus, nyomdász és könyvdisz
kötőnek köszönhetjük, hog'y
világviszonylatban is fényesen
megáJltllk helyünket egy olyan
kiállitáson, ahol a világ min-
den nemzete versenyzett él

pálmáért. Ahllszonegy magyar
müvész közül három gyomai.
Kner Imre, ki - mint a mag-yar
osztály elnöke - beviJte a ma-
gyar szót a német katalógusba,
- olyan "Előszóban" melyet
majdnem egészében idézget
nek nagy lapjaink. Kner Albert
mint grélfikus és könyvdisz ter
vező és Kner Erzsébet: "a
Iegkitlinőbb magyar könyvkÖ
tők egyike." Ezideig müvé
szeink ésiparmüvészeink ré
vén ösmerte bennünket a vi
lág. Igyekezzünk, hogy minden
téren, más vonalkozásban is
megismerjen. Azértdolgozzunk.

Uj iparos szervezet. A mult
vasárnapiblldapesti kézmü
iparos kongresszus egy uj or
szágos központi szervezet
felállitását határozta el. Össze
fognak a kisipar összes erői
s az egész országol átfogó
közponJi szervet lé1esitenek
melybe minclen kisipari intéz~

mény bele fog- olvadni, hog'y
egyöntetüen tudjanak küzdeni
az egyszerU megélhetésért.

Singer varrÓgépen díjtalan
oktatást ad i. t. vevőinek a
Singer Varrógép Rt. Lerakat
Gyoma. Baross. u. 488.

Halálozás. Mély gyásza
van az Ivánfenéki társu!atnak.
Volt elnöke hórai Horánszky
Dezső dr. udvari tanácsos,
országgyülési képviselő e hó
25-én váratlanul ,elhunyt.

Kossuth-tér. A magyar kép
viselőház elfogja határozni,
hogya jelenlegi Országház
teret Kossuth Lajos-térnek ne
vezzék el. Az eszméhez Beth
len István miniszterelnök hoz
zájárult.

26 fillér.
4
zi •
1

40 •
6 P.

Katica~ bogárka.
(Budapesti szezon~nób)

Pici piros hétpettyes
Katicabogárka :

Szállj el egypár Nagy Ember
Csiklandós nyakába.

Mondd meg nekik, hogy őket

Szivünkből szeretjük,
Csakis aztat sajnáljuk,
-Hogy meg nem ehetjük!

És hogyha már ott mászkálsz
A nyakuk helyében ':

Nézz szét kissé, bogárkám,
E nagyok fejében;

Vess egy futó pillantást
Abba a homályba -

S ne mondd el, hogy mit láttál,
Katicabpgárka !

jó, ha diplomáciánk
Nézetét kikéred :

Mért zápult meg az a sok
Francia igéret?

Feleletet ugy se kapsz,
Nincs az ott szokásba

Még téged is letagad,
Katicabogárka !

Netalán a Ripkát is
Kérdezd meg vigyázva:

Lesz-e olcsóbb egységár
A villanyra, gázra?

Mikor lesz már olcsóság,
Mit szivünk sóvárga?

S érd be olcsó szavakkal,
Katicabogárka !

Fordulj aztán diszkréten
Kállay Tiborhoz :

Liberális tetteket
A sok szó mikor hoz?

De vigyázz, hogy be ne fulj
Az üres szó-árba

S mentsd a bőröd, ha lehet
Katicabogárka!

Végül tanácskozhatsz a
Városi tanáccsal:

Mi lesz ama megigért
Nagy rakás lakással?

jőjj vissza a válasszal
Hónapos szobámba.

S aztán halkan pukkad} meg,
\Katicabogárka !
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Gyoma és Vidéke
TEJSZ-ÖVETKEZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI:

1 liter édes tej

1 • lefölözött tej
1 • iró
1 • savó
1 klgr. turó
1 • teavaj

Hozzátok szólok én
jó falusi népem,
Rövid néhány percre
Figyelmetek kérem: '

Megérkezett ime
A "Közmüvelődés",

Ettől fakad igaz,
Magyar egyetértés!

Látogasd szivesen
A "Közmüvelődést",

Ott találhatsz olcsón
Lelki müvelődést!

Gyülekezzünk össze
Minden szerdán este,
Mint sürgönydrótokon
A sok édes fecske!

Azt mondják, hogy amelyik
kutya ugat, az nem harap ...

Hát mi tudjuk ezt. De az a
kérdés, vajjon a kutya is tudja-e?

Tü.ske Béni

*

Virágos beszéd.

Heti rigmus.

Azt mondják, hogy a lóverseny
nemes sport!

$;zeretném tudni, mit szólnának
ehhez a lovak, ha tudnának be
szélni?

Hörömpő Máté uram, a
büszke clebreceni csizmadia
betoppan a vasas~boltba di~

kics~vásárlás erányában.
A kereskedő elébe rak egy

csomó dikicset. Hörömpő uram
sokáig válog'at, mig végre
egyet hosszasabban forgat ide
oda s végül emigyen nyilatp
kozik:

- Ezt az egyet akceptál nám
is, honorálnám is, ha az orra
egy kicsit karaktcresebb volna.

Krix-Krax.

Tréfás esetek.
A pletyka.

A barátnő hosszu utról megér
kezve, felkeresi legkedvesebb ba
rátnőjét s első kérdése:

-. Van valami friss pletyka
azóta, hogy elhagytam a várost?

- Nincs - feleli a másik 
azóta nem csinált senki pletykát.

A mai női divat.

Félj: .Nos, hogyan tetszik az uj
nyakkendőm?
Feleség (lelkesen.) Igazán gyönyö
rü szine van! Add nekem, ruhát
csináltatok belőle ...

A mama érdeklődik.

- És mondd lányom gondal
ez a Gyuri a házasságra ?

- Oh igen. Borzalommal f . . ;'

Azt mondják ...
Azt mondják, hogy isteni eszme

-az a demokrácia . ..
Igaz, csak az a baj, hogy a

hozzávaló anya!; szerfölött emberi!A "Közmlivelődési Előadá~

sok"~ra vonatkozó bármely
lig-yben a közönsegnek kész~

séges szolgálatára állok min~

c\ennap délután 6 és 8 óra kö
zött a sn'omai ipartestlilet helyip

ség'ében.
Hazafias tisztelettel:
HATOS TIVADAR

üg-yv. elnök.

A reformáció
éVÍordulóján_.
1927. évi október hó ö}pén,

hétfőn délelőtt 9 Órakor a ref.
kl1lploll1ban rendezendő ün
l1epség- tárg-ysorozata:

1. Gyülekeze1i ének. Xc.
Zsoitár: "Tebenned biztunk .."
2, lv!eg-nyitó beszéd. Tartja:
.szöke Ferenc igazg-ató. Ö. Lo
rjntfy Zsuzsánna. .szavalja :
.szabó Ilonka polg. isk. IV. oszt.
tilnuló. 4. Ének a reformáció
emléknapjára. Szavalja : Gu~

Iyás Róza elemi iskola V. oszt.
tanuló. 5. ,Erns vfin'nl( ll~küllk

az lsten .. :' t:nckijl( él polgári
iskolai tanuló:,. v. lJnrJcpi be p

széd. Tartja: Palotás István
hitoldaló:lelkész. 7. Ünnepna:
pon. Szavalja : G. .szabó
László polg-ári iskola IV. oszt.
tanuló. 8. Lampért Géza: Gá
lyarabok. Szavalja : Imre Antal
elemi iskola VI. oszt. tanuló.
9: Gály~rabok éneke :-"Térj ma
g-adhoz drága Sion ..." Ének
lik az elemi iskolai tanulók.
10. Bezáró beszéd. Tartja: Ré~
pás Pál ref. lelkész, iskolaszéki
\.?Inök. 11. GyÜJekezefiének.
XLVI. Zsoltár: "Az lsten a mi
reménységünk ..."

E templom ünnepségre, me
lyet ifjuságunk rendez, szere~

tdtel, hivjuk me~ református
egyházunk tag-jait.

Értesités.

Apró jegyzetek.
Ha egy vidéki ember fölmegy

Pestre, belép eg'y nagy é1te p

rembe vagy kávéházba, ahol
apincérek egész serege nyü~

zsög és nem tud tájékozódni,
hogy melyik a rőpincér, az
cg-yszcrücn kiáltsa el magát,
hogy: "Fizetek 1" Amelyik erre
cl kiáltásra azt feleli, hog'v
"Rög-tön iövök" és az ellen~

kező irállybé1I1 elrohan, az a
főpincér.

Vannak sokan, akik el sem
tudják képzelni, hogy egy mi~

nisztcriumban hány ember dol~
gozik? Én eg-ész határozottp
ság'f,ral meg merem állapitani,
hog-y: körülbelül a fele.

CSALÁN.
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Ha Gyomá~ Endrődöt

Együtt teszed tüvé:
Mindig első marad
Avasuti büffé!
Gálos kománk méri
Ott a pompás italt,
Amitől felébred)
Az is) aki meghalt!
Remek itókához
Fáintos, jó uzsonna,
Kolbász) sonka stb.
Hozzá zöld paprika!
Éjjel-nappal nyitva,
Bármikor bemehetsz,
Ha szomjas, Iza éhes vagy
ól ihatsz és ehetsz!
Frissen habzó söre
Nem cirok) de árpa)
Nincsen annak se/zol
Hozzá illő párja!
Csapolt sör lesz egész télen
Dupla március4
Hozzá elsőrangu,

Forró lormásvirsli !

A FEI{ETE

BORITÓ sZA. LA GOf< AT.
Jutalomkiosztás 

Január 15.

Gálos Gyula nótája.

A körösladányi ieánycser
készcsapat ~,Iü:::csgyarmaticser
készcsapattal f. hó 30-án előadást

rendez Körösladányban. A nivós
müsor, kedves időtöltést igér.

Megalakult Szeghalmon a
keresztyén ifjusági egyesület,
melynek 43 tagja indul neki ama
nagy munkának, mely az ifjuság
ra vár Nagy-Magyarország megé
pitésében. Kezökben a Bibliával,
szivökben a szent lelkesedés tü
zével ál)anak sorompóba a szebb
jövendőért "való küzdelemben.
Tiszt-választó közgyülésöket 30
án d. u. fél 5-kor tartják az egy
házi tanácsteremben.

Megnyilik az uj adóhivatal.
A szeghalmi m. kir.' Adóhivatal
főnöke ezuton hozza a közönség
tudomására, hogy az adóhivatal
f. évi okt. hó 29. napjától kezdve
uj épületében folytatja müködését.

XXIIXxi"llil"' ••""'.

Az Apolló filmszinház f. hó
30-i vasárnapi müsorán a
"Kalandorok országa" cimü
9 felvonásos nagy amerikai
attrakció szerepel. Beregi Osz-'
kár, a gyönyörüRene Andorée
és Antonio Moreno játszák a
vezető szerepeket ebben a
mozgalmas és izgalmas film
darabban, akik közül Beregi
Oszkárnak viharos sikert ho~

zott ez a nagysti!ü, kitünően

megrendezett és csodaszép
vidéken játszo film, és nevét
ép oly népszerüvé tette az
ujvilágban, mint itthon. Minden
van ebben. a darabban, amit
egy jóizlésü publikum a film",
től elvár: akadályokkal küzdő

szerelem, amelyben a hős

igazán kiv:erekszi a maga bolp
dogságát, és van benne annyi
látványosság, amennyi egy
gondosan megrendezett film~

darabban csak elfér. A müsort
burleszk és hiradó egésziti ki.

Gyomán:

Békéscsabai Levente

és a Gyomai Levente 2-1

Filmszinház.

között faj szerint 90 százalék

zsirsertés és csak 1O száza~

lék hussertés.

A Békéscsabára - reváns

kötelezettségképen - átrán"
dult gyomai Levente fooJball
csapat szép és nivós küzde
lem után kénytelen volt megP

hajolni a nagyobb rutinnal
rendelkező B. csabai Leventék
el,őJt.


Sport.

GySE-Turul 3-2 (2-1)

Bajnoki. Biró: Dr. Hegyi.

A gyönyörüen szép őszi va
sárnap lejátszott bajnoki mér
közésből egy kis adag szel
rencsével a GySe került ki
győztesen.

A GySe kapujában Eke,
mint rendesen most is végig
megbizható volt, a kapott gó P

lok leginkább él hátvédek lel~

két terheli, mert gyen$"e napjuk
volt. A halfsor mindvégig meg'"
felelt. Egyedül Kóródi játékát
helyezhetjük a többiek felé.
A csatársor energikus és gól l

ralövő játékosokból állott, s
igya joggal várt győzelem

nem is maradhatott el.

Agyomaiak góljait Elek (2)
11"'esből, és Mác, mig az el~

lenfél góljait Gaál l. (2) rugta.

GYOMAI UJSAG

Singer varrógépen a himző

és az összes diszmunkák ta=
nitása már megkezdődött, jc~

1entkezni lehet Gyoma, Baross.
u. 488.' Lerakat ugyanott. Sin=
ger Varróg"ép Rt. Gyoma. B(]~

ross. u. 488.
Másfél millió embert foglal

kosztat a kisipar. Magyaror~

szágon 245.738 ipari vállalat
dolgozik, melynek 60 százaléka
gyáripari vállalat, mig a többi
közép- és kisipari üzem. A
kisiparban alkalmazott segédek
száma meghaladja a 280.000
ct és a seg'édek és a hozzá#
tartozók beszámitásával az or
szág összlakosságának egy~

ötöde él a kisipari munkából.
Hiábavaló a magas aggle

gényadó - a férfiak csaknem
sietnek a nősüléssel. Olaszor...
szágban, ezt panaszolja a ró,
mai hivatalos kimutatás azzal
a hozzáfúzéssel, hogy a népe
sedési mozgalom nem mutat
örvendetes mértékét. Az idén,
dacára a magas agglegénya
dónak, ötezerre I kevesebb há
zasság"ot kötöttek Olaszország"·
ban, mint tavaly, a halálozás
ezzel szemben tizezerre! több,
mig huszonnyo1cezen'el keve'
sebb gyerek jött világra, mint
a megelőző esztendőben.

Pedig az olaszok nagyon sze
retik a gyerekcket, ott már az
éghajlatra való tekintettel is,
nagyon jó dolguk van a kicsi",
nyeknek. Nagyon csökönyö#
sek lehelnek az olasz aggle",
gények, kik inkább megfizetik
Mussolini drága különadóját,
csakhogy mcgtarthassák sza~

badságukat.
l\IHndenki részletekben fizet

heti adóját, ezt rendelte el ét
pénzügyminiszter a közadók
kezeléséről szóló végTehajfási
utasitásban. Ez az utasitás ki,
mondja, hogy részletfizetést a
jövőben minden esetben en
gedélyezni kell. Eddigelé is
megengedték egyeseknek, hogy
adójukat. részletekben fizessék,
dc ezt külön kellett kérelmez
ni és megokolni. Aki ezenIul
részlelekben akarja fizetni adó·
ját, ezt a kivánságát nem kell
megokolnia. Ez a rendelet na-

Igyon helyes és örvendetes,
mert ezáltal az adófizető pol,
gál' törvényes jogává válik a
részletrizetés, mely könnyebb,
ség mostanáig nagyrészt csak
cl hatóságok jóíndulafán mulott.

Lovak kivételével csökkent
az ország állatáUománya, ezt
eredményezte az 1927. évi ál,
latösszeirás. Ez év tavaszán
Magyarország haszonáliatállo
mánya szarvasmarhában 1 mi/
lió 805.438, lóban 903.326,
juhban 1,610.716, keeskében
36.418, szamár és öszvérben
6441 dawb volt. Az országD

ban 2,386.634 sertés volt, ezek

1927. okt. 30.

Embere válogatja, hogy ki
miért lelkesedik és kinek mi a
gl,.lsztusa? Erre nézve minden
nemzet csinált tréfás, de legin
kább g'orombél szólamot. - A
Hősök szobra lakomarendezői

nek gyüjtői biz nem egy helyt
bekapjak a legyet és kénytele
nek zsebrevágni olyan disznó·
ságokat, mik igaziban nem ke,
vesd nyomnának a jótékony~

ság serpenyőjében. - Ezek
lefőzésére adom közre, hogy
ma megjelent nálam egy sze,
gény Jajtos ember és felajánl
10Jta, hog-y az összes főzőhe

Jyekre szivesen hord ingyen
annyi vizet, amennyi csak szük
séges. Ha tehát csak öt lajttal
visz, ez öt pengő. Ki adott még
- viszonylag - ennek meg d

felelő értéket azon szives ven
c1églátáshoz. anwllyel ellátni ki,
vánjuk mindazokat, kiket lelki
kapcsolat fűz a Hősök emlék
művéhez ! ? Kner Izidor lakoma
rendező bizottsági elnök.

Hol terem legtöbbet a föld?
Egy statisztikai kimutatásban
olvassuk, hogy buzatermés
dolgában Dánia vezet, ahol
hektáronként huszonöt méter~

mázsa a termésátlag. MagyarI
ország ebben a tekintetben a
huszonegyedik helyen van,
lizenhá rom méterm ázsa ter
mésátlagával. Rozsban a leg,
~~agyobb termésátlaga Belgium.
nak van. Magyarország rozs...
termése oolg'á.ban az átlag
szempontjából a harminckette
dik helyre szorul. Árpában
szintén Belgium vezet s abból
él legnagyobb termésátlag'é\
Svájcnak van, a tengeri ter
més rekorcljilt pedig szintén
Svájc tarlja 39 métermázsás '
hektáronkénti termésátla~rávaJ.

Bélrenyhc§ég, gyomor
és bélhurut, a vastélgbélfal kez
dődő megbetegedése, vakbél~

gyulladásra való hajlamosság'
eselén a természetes "Ferenc
József" keserüviz gyorsan és
fájdalom nélkül megszünteli a
hasiszervek pangását. Sok évi
kórházi tapasztalat igazolja,
hogy a Ferenc József viz
használula a bélmüködést ki~

tünóen szabályozza. Kapható
gyógyszerfiirakban, drogériák
ban és füszerüzletekben.

Gazdasági teendők:Kukori~

catörés után a kóról azonnal
vágjuk le és a tarlót szán/suk
fel. A must erjedésérc fordit~

sunk ~ondot. A méhesben a
méheket ne zavarjuk, a röp~

lyukakat annyira cl kell szüki
teni, hogy csak egy méh fér~

jen ki egyszerre rajta. A sző~

iőben a szuperfoszfátból2-300
kg. homokos talajon ezenki~

vül még 100 -120 kg. 40 szá~

zalékos kálisó már most el~

szórandó. A chilisalétromot
tavasszal használjuk.
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J6kal'ba!1 levő hosszu fekete téli
kabát olcsón eladó 581 szám alatt.

Senger varrógép kizárólag nálunk
kapható Singer Varrógép Rt. Lerakat
Gyoma Baross u. 488.

Radecz~'lr Ádám asztalos, értesiti
a nagyérdemü közönséget, hogy mii
helyét áthelyezte a Vasut utcai Becher
házba. Rendeléseket jutányos áron és
pontosan készit.

lB] hel"ltesUzlet. Magyari Lajos mé
száros és hentes uj üzletében (reI. egy
ház épülete) friss hus és kolbászáru.
Naponta délután 5 órától friss, meleg

'" acsora. Sertés vágásra házakhoz eljár.

A Gyoma és Vidélü; Tejszövetkezet igazgatósága köz
hírré teszi, hogy november l-től a legjobb tejnek H
terjéért 24 imért fizet, tehát 6 fillérrel többet, mint ed
dig. A tejszövetkezet ,a környékünkön előllyösebben

tudja a vajat elhelyezni, ezért fizethet most egyszerre
6 fillérrel többet, aminek l(övetkezménye az is, hogy
a lefölözött tejnek literjét l fHiérrel szintén felemel
tük. Fi.gyelmrez~etl még az ~gazgatóság a tehéntartó
gazc1ákat, hogy áprms, l.nájns és junius hónapban csak
azoknal, a tejét veszi át, allik novembertől februárig
is minden tejkleslegiiket a szövetkezetnek számtják!

Van szeren!~ ~agyérde!Ü~Z~é~ Itelmét lel- ~
hivni, hogy üzletemet teljes,en lőkös Lajos fodrász ur
szakképzett vezetésére bizíam ugy a belybeli, mint a kör
nyékbeli hölgyek és urak szives pártfogását kérem üzle
temben e szakmában bárminemli munkál a leggyorsabban
és lelkiösmeretesen eszköz/ünk. főtörekvésem oda fog
irányulQi, hogya nag'yérdcmü közönség szives pártfogá
sát kiérdeme!jük, hö1gyek ré~,zére hajvág'ást, fésülést, fej~

mosást, viz- és vasondolálást vállalok, mükedvelő előadá

soknál maszkirozást elvállalok. Ugy urak, mint hölgyek
rés7ére tyukszcm vágást és manikürt. Ismételve a nagy~

érdemü közönség szives párJfog'ását kérve maradlam ki~

váló tisztelettel özv MAjeJl' Feren(:né borbély és
fodrász Gyoma.

Olajos la]c,s bomagykereske·

előnél a jó tiszavidék! U][OOi' m.gy
ban és kicsinyben iW2,.clóall kap
ható. "~agybafl 50 mei'i:61i'elfele

90 fillér litell'enkiret, kics!l"iybeil
litereni<ént 1 pengő 20 fiilél'.
Tompa Mihály utca 879. szám.

Józsa Jái1los Hunyadi utda 205 szá
mu házánál l drb' jókarban lévi) varró
gép van eladó.

Özv. Fekete Jánosné Uj-utca 220 sz.
háza szabadkézből eladó. Értekezni le
het özv. Szerető Mihályné Baross utca
503 szám alaH.

. iiI".l1nfffflfriMílní1TIfMlt~m!MTIlitilllm~lfiri~M'_·
- ,J. JWJ •

IiJIll.enyr~ -'
A gyomai és orosházi áH. csemetekertekből ez év őszén

~ a következő facsemeték lesznek eladva:
~ 1. éves akác ezrenként 5 pel1gőért Gyomáról,
~ 2. "tölgy "9,, Orosházáról
~ 3. " cser " ' 9" "
~ 3. "gledicsia " 8" "
~32;" Jm'ael?záeH.JaO"~aác " 88 50 " "

1
,__ ."A " ." "

Előjegyzések a gyomai községházánál eszközöihetök a
közös irodában. Vasuti számtás esetén csomagolásért

I ezrenként l pengő lesz fejszámitva.
. A m. kir. enl.őhivatal Orosházán.
~.UI!U.~~~!I~~.\I·.\I.~

A gazdaközön.ség kisérje figyelemmel az <)<)AUSYIN("·",..iit'al~ü(ll][" előretörését és terjedését.
Elsőrendü érdeke minden gazd.ának, hogy a mai sulyos viszonyok között alaposan meggon
dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. - Né iiJjön fel a hangzatos rek!ámoknak, győződjönmeg
személyesen arról, hogy jobb tclje§ilJi1'ményü" oí!csóbb i,~zelíi1J.lIÜ traktort a kiváló
ANGOL-gyártmányu: ~AUSTINóló""trdk.t@rná'l1. nem vehet. - Az ~}tÁ..USTIN(,,·..,traktor

legnagyobb előnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is töl~élete~ Jl.nunkát végez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feltételek meUett - 2-J évi ré~detre- vásárolható.
Forduljon részletes felvHágositásért bizalommal a kerületi képviselethez - Juhá§z Pál
gépészmérnök és T ár~d céghez 'Íurl~eve. - Ezen cég díjmentesen küld ki szakembert
a talaj megvizsgálására, próbaszántás végzésére és a gépnek müködésben való bemutatására.

fogadott az ő részvénye után járó ha
szonbér illetéket bár kinek írásbeli
meghatalmazást ad az őreá eső részét
m2gárairathassa. 100 köbméter föld,
kihordására vállalkozót keres. Négy

darab vágó báránya van eladó. Ta
vaszi vetömagnak való tavaszi buzája
van akár pénzért, akár buzáért e!adó.
A vevők jelentkezhetnek 743 házszám
alatt.

Yánctanitás! Értesitern a n. é.
közönséget, hogy jóhirnevü régi tánc
iskolámat a német ka3zinó nagytermé
ben november hó l-én megnyitom.
Szives pártfogást kér Kovács József.

kO§ZOlli.~uk., §irc§oKI'oK legolcsóbb ái.~1"ll'

ban kaphatók.,

László kertésznél Endrődön.

PiJBLIKACIÓ.
Eladó h;§z. Özv. vitéz Gaál Ignácné

kk. gyermekei nevén álló tehermentes
1121za. Deák Ferenc ut 614 sz. alatt,
szab~dkézből eladó. Értekezni lehet a
nevezett háznál.

Oláh !stvánnak két balai telke,
könyves részvénye örök áron kedvez i)

fizetési feltételek mellett eladó. Ha

szonbérbe ujonnan kivett a társaság
mint legelő és szántó földet ő ellÍem

Mindenkit éndekell A Gyü!ila és
Vidéke Tejszövetkezet igazgatósága köz
hirré teszi, hogy !1')veiilber l-től a leg-
jobb tejnek literjeért 24 fillért. fizet, t~
Iül 6 filJsr többet, J,lint eddig. A te]-
szővé:tkczet il kürnyél:ünkön előnyöseb
ben tl1l;i,a 3. vajat elhelyezni, ezért ÍÍzet-
het r:osi[ C:{V"Z(T, 6 fillérrel többet,
Cl'ninek kövc1h,zm6nye az is, hogy a
1e\ölözött tejnek literjét 1 fillérrel szin-
tén fclemeltük. Figyelmezteti még az
igazgatóság a tehéntartó gazdákat,
110';:/ április, május és junius hónapok
ban cS8.k azoknak a tejét veszi át, akik
novem bertől-februárig is minden tej
feleslegüket a szövetkezetnek szállitják.

itJOOtJllJ.rlli6t(~'rortgb)O'~I"~tentsiz.e'.s~·~s;z~rl'ntl.

7U

., " •

a rr);,-:"J,;:n~'i1;'~S J - '"

t:l nii[~é1~;:;tJb::!i, sodrony-ágybetétek és
~ háztartási sziták a leg'jutányosabban ~

§~., beszerezhetők ~
K. :i s § G á b o r §zitá,§:rnesterné!

Gyoma, Deák Ferenc u. 19.
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~ Szabó
~ Ajánlatos a megTcndelést már előre föladni a fenJi helyen.

~ Koszoruk zöld és élővi~ágok már

~ két pengőíől kezdve.
I!~-,

1/i-1-í'~~~fl~~fWIM"~'í'~~ftl~~IWfA41l'lM1MJ34it~It~!!

! Tisztelettel ér!esitem ClZ egyesületeket és köröket, hog'y a
~;I szobor leleplezésre
i
~ babéR'

9
cse:r~ páhi1;::! koszon,,; minták .

~ i
~ készen vannak, kérem azok megtekintését, hogy a rende~ ~
t: lést idejében elkés'lilbessem. Ugyanotl nemzcliszin zász~

l1.. I/Jk szintén meg'érkeztek, nov. 10-ig megrendelést elfogéld

~ BIR/O B:t~NJJF':DlEK

~ aSl'ialos éslemeJkczési vállaiatd Gyoma régi ártezi kul mellctt
l~ - -

~P:4~,,\)Als~\~~'<-k'f-:i:'p'~"Il!l~i~WW~.Jh'i~&!)~~W~~~~w'iJli

"""'~~~~---....

,~ I' F'gve&em .', figye em ~ • ;g i

I arozás!
~ ÉrJ:esitem a l'I. é. közcnséget, hogy nov. 'la-től ,kezeive ujormali1

I...

1.,:eszerzett jtreheralitómmal milflldr'i.'l'iJemtT..i teírlel" számtásat vállalom
o!csón, gyorsa:; és pontosan.

Szállitást eszköz~öJk heJylben és vidékre..
? Meghivások a 9arázsb~n, Herdy Fe~el'lcnél - Gyoma, Kossuth
.( LaJos ut - adlandok le.
) Tisztelettel:

~ TÓTH LAJOS.
~~_,~~. AtA_""'"" ~_'-__
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Ingyen lakhatik Budapesten,

ha előfizet a "Gyomai UjStigfél"
mert lapunk havo·nta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijment'2r.,,::, Imp iJ kiváló
hirnévnck ÖITCl1d(j Park nagy
szállodában Budapest VIII,. Ba
ross iér 10 (a Kelelipályaudvar
érkezési oldalá.val szemben)
egy elsőrendü szobát. A harma-
dik sorsolást okt. 31-én fog
juk megejteni és eredményét
lapunk nov. 6-iki számában
tesszük közzé. Vágja ki
az alanti "Utalvány-szelvényt"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőiénél.

- - - Itt levcigandó: - - -

I~;:~~:~:::~~::

I
··························~;;~··~·········· ~;~g~ek

. GYOMAI uJSAG
olvasójának.

,.... tMJI.WII!WWNH •

50
fillér egy publikációs hirdetés közlési

dija a GYOMAI UJSÁG publikációs
rovatában. Ha Ön alkalmazottat, ál
lást, lakást keres ha valamit venni,
vagy eladni akar, ha szobáját, la
kását akarja kiadni, vagy át-
adni, ha bármire szüksége
van, igy csak a GYO-

MAI UJSÁG publiká-
ciós hirdetéseit ol-
vassa el, és haJ-
gassa meg a va-

sárnapi pub-
li k á ciókat.

·~oWW~w..~~H~"
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Önálló perfekt varró
és himző nőnek egy
üzlethelyiséget adok
rendkivü1 előnyös fel-

tételek mellett.

eim akiadóhivatalban.

A békéscsabai SUK téglagyár év
tizedek óta ismert kitünő minőségü

hornyolt .tető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner Márton fiainál, End
rődön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.

Schwalm József örököseinek Ró
zsa utca 1066 számu háza eladó, eset

leg haszonbérbe kiadó, azonnal beköl
tözhető. Ugyan ott egy tehén járás
szabad kézből eladó.

Özv. Vitéz Gaál ignácné házában
egy mühely helyiség kiadó, november

l-ére. Értekezni lehet Deák Ferenc u.

614 szám alatt.

Varrógépek, kerékpárok
eladása az egész országban egyedül álló t i z e t é s i m ó do z a t ok szerint

4 pengős részletfizetések mellett 18 havi határidőre.
Varrógépeim a legjobb gyártmányuak, melyeken a modern varrógép technika minden viv
rnán~a érvényesul, e16rre és hátra varr, himez, stoppol és egy kézmozdulattal állítható
varrásról himzésre és viszont. Villal'lyszerelések az eddigi szolid árak és pontos
kiszolgálás mellett. "TUNGSRAM" izzólámpák raktáron mifldenr.agY!iágban és
kivite1be'l. VilJanyjavitások ünnepnapokon és a kési) esti órákban is. Kérem a nagyérLiemü

közönség szives támogatásait továbbra is teljes tisztelettel:

DOMOKOS ALBERT viiianyszerelőés műszerész,Gyoma.

1927. ökt. 30. GYOMAI UJSÁO

U-I
~ - Temetkezési vállalat Gyomán

,_r 4"'_••A~IllIWR__",,_v;._411lli'__*H_lIiiIiji. .I.A A_-1iIM.'__+Ifl'IllI!II.__lilJIltliDl\tW......_a

Van szerencsém szives tudomására hozni Gyoma mélyen tisztelt nagyközönségének, hogy Gyomán, Sziv UjUl

717 szá.mu saját házamban EGY MODERN TEMETKEZÉSI VALLALATOT LÉTESITETTEM, amely u kS J

/

szerényebb és a legmagassabb igényeket is Idelégifeni képes, jutányos árak mellett. Minden tekintetben pontos
és udvarias kiszolgálás. - Épület és butor asztalos üzememet, amely eddig is nagy keresettségnek

örvendett, ezuton is a nagyközönség szives támogatásába ajánlom.
Ki v á l ó ti s z t e I e t t el:

GECSEY SÁNDOR
épül'et, butor asztalos és temetkezési vállalkozó.

A békéscsabai viIághirU Bohn
téle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebMlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlitott székek állandóan
raktáron vannak Vatay Gábor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épületasztalos munkák
jutányos· áron megrendelhetők.

Cs. Szabó Gábornak a határdül
lőben két fertály örökös nyilas és két

. fertályelőhalmi here földje eladó. Ér
tekezni léhet 42 szám alatt.

Kondor Rezső budapesti legelső

rangu gyárából esslingeni faredőny

elsőrendü csomómentes fából, a leg
modernebbül és tartósan felszerelve,
!dlakkozva négyzetméterenkint 24 P.
$tiriai acéllemezből készült üzleti
9rj:j"re~öoy, .. négyszeres bőrözéssel,

2 drb. prima Wertheim oldalzárral,
rugós tengellyel stb. négyzetméteren
kint 22 P. CsirIVatt vászonredöny,
prima minőségü, fehér vagy szürke
szinben 7'50 és 7 P. Önműködő auto
mata szerkezet darabonkint 9 P. Meg
rendelhető méret szerint Pap Vazulnál.

özv. Szántó Ignáczné 39 számu
háza üzlethelyiséggel azonnali beköltö
téssel eladó és a Rákoczi utcai Mezei
féle házban l üzlethelyiség kiadó. Ér
tekezni lehet 39 szám alatt.

~=:il~agYérdemü közönséget értesíteni, hogy
I Fa rkas i n sz ky Imre közkedvelt zenekara

I Haller· záIl6b~~indhna~gverSe·
~ Naponta kitünő idénysör állandóarYcsapon. - ZÓNA-REGGELI. - EIsörangu fajborok, jó polgári
~ magyar konyha. Abonnenseket vállalok, ugyszintén társasvacsorák és táncestélyek rendezését vállaJom.

A n.. é. közönség szives pártfogását kérve, vagyok Kiváló tisztelettel:
FRISCH VILMOS.UI•••••~I..I.I\
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Ban
Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesiUettel Békéscsabán.

GIRÓSZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BAN~~ÁL, BÉKÉSCSABÁN

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

M_ KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLlRINGSZÁMLA 37_170_ SZÁM

TELEFÓNSZÁM 21. SŰRGÖNYCIM: BÁCSYBANK
:bo

ank osztálya:
I{ölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkeI,
bármely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás mellett elfogad.

F o g la l k o z i k ·a ba n k p ü z l e tö s s z e s á g' a i vall

abona osztálya:
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPi ARON MINDENFÉLE MEZŐGAZDA

sAGI TERMÉNYT. B E R A K T Á R O Z AS R A vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktározott terményt bármikor I e g m a g a s a b b n a p i á r o n
számolja el, - akár részletekben is, lisztre becseréli, természetben kiadja.
Szükég esetén előnyös feltételek mellett bármely összegü előlegkölcsönt folyósit.

24FOT EGY SZOBAT10

lerakat: G y o m a

B ERKOV I TS A DO LF vaskereskedőnél.

fatüzelésU, légfütéses
folytonégő k á I Y a

ZEDHIR

Tartóssága örökös!
10 éves garancia!

Fatüzelés a legkellemesebb!
"ZEPHIR"-rel a legolcsóbb!

Budapestre utazik?! 20 száza1ék engedményt kap mint ezen lap
előfizetője olcsó szoba-árainkból, 10 százajék engedményt kap olcsó ~

éttermi áraiból. (Kitünő házi konyha_) 5 pengő! megtakarH autótaxi ~;
költséget, mert gyalog átjöhet egy perc alatt a pályaudvarról Otthon "
érZÍ Inagát ! jól fütött szobáinkban_ Elsőrendü kiszolgálás, szigoruan ~

családi jelleg saját érdeke ezen, e}őnyök folytán, hogy o.kvetlen nálunk ~~.
szallJon meg ~

Grand Hotel park nagyszálloda :
VIII. Baros tér 10_ BUDAPEST. Telf: J. 330-82,330-83_ ;

; a keleti pályaudvar érkezési oldalával szemben_ h
~1I111I1\llllttl:\111111111111111111ll1l111111111l11l1l1I\ltllllllllll.IIIIIIIIlI1I1I1I1I1IIt1111IIllII!llJlIIllrnlllllll~~llllll~!!

13-06
14-13
2-15
3'18

--

17-20 gy_ 20-40
20-14 g-y, 2-05
16-52 g'y_ 14-04
19-45 g'y_ . 19-20

16_14 ~TY
16-50 gy_
20-15 gy.
20-51 g.y_

fren

Leg-jobb
tájékoztató

a
Vasuti és Hajózási
Menetren~ii Ujság

kapható
Jninden

V dsutálloDl.áson.,
Dohanytözsdéhen.

Lapkia.dó:

"H U N G Á R I A"
köuyVuyoIndai InŰilDltézet.

Szerkesztésért és kiadásé:rl

felelős II

WAGNER -MIÁRTON

enuti
1927. október hó .1-étöl.

BUDAPEST-GYOnA
6-.25 9-45 gy_ 13-35

11-12 12-42g·y_ 19_14
O-32 5-34 8-57 gy_
5-- 11-10 11-50gy_
GYOMA. - BÉKÉSCSABA

Bcsabáról indul 23-15 4-ÖO 8-13 fS"Y-
Gyomára érk_ 0-17 5-31 8-55 gy_
GyomáróJ indul 11-22 6-46 12-43 f:ry. 19-24
Bcsabára érk_ 12-18 Yb9 15-21 gy_ 20-24

B pes Iről inc! ul
Gyomára érk_
Gyomáröl indul
Bpestrc érk_

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéh~hában. VIII.,
Baross-fér tO.

,t>. '"gy" betLivel jelzett gyors-, él többi pedig személyvonat.

~--~_.-'--------:.

~ A legnagyobb veszedelem a por,
~ mely minden betegség csiráját at szervezeJiinkbe viszi. A legalapo~
~ sabb iakaritás is, ha nem porszi~
~ vóval történ~k, ~sak .fé1mun]<9, ,mert
~ ugy a sepresnel, m1l1t a torulg·e~

I
lésllél il por egy része il levegőbe
száll, h. ogy ezuton szervezetünkbe
hatoljon és ott betegség·okozóvá

, váljék_ egyetlen kivezető ut a

~ VAMPlR PORSZIVO
~ I~érjen clijtalan bemutatást egy le~
! velcző lapon még ma I

AEG UNiÓ
Magyar ViHamossági RT.

Porsz!vógép Oszálya
Budapest, Anclrilssy ut 29, szám_

I
Gyomán kapható Domokos Al
bert villanyszerelő és műszerész~

nél.
ll' V'''!'C

~.......,.~~~~.. # ~

Nyomatott él "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műíntézetben Gyomán. Pelelős cégtl1,léljdonos: TEKET SÁNDOR.
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{p. z.)

festi a nemzet valódi arcát azért, hogy
ráismerjen és elforduljon tőle a ma
gyarság, Sajnos, működésének épen
ezt a részét nem értette meg .a nem
zeL Mint a Jézus korabeli zsidóság
földi országot várt a lelki helyet s
ezért keresztre feszitette a Megváltót,
Széchenyi korának magyarsága is el
hesegette magától a legnagyobb ma
gyar mélységesen erkölcsi programmját
az önismeret s bünbánat igéit.· Hogy
Széchenyinél is bekövetkezett a nagy
lángelmék közös sorsa, akortársakkal
való összeütközés, annak oka, hogy a
kor igényei mások voltak, mint Szé
chenvi tervei. Ó is szembefordult a
nemzet közvéleményéve!, a korszel
lemmel. Ót is félretaszitotta utjából a
gyorsan haladó nemzet, de elismerte
nagyságát és hazaszeretetét,önzetlen
nemes lelke előtt hódolattal hajlott
meg az utána következő nemzedék is,
sőt az eszméiből akart kiindulni, de
tulajdonképen merőben ellentétes uta
kon járt a nemzet halála óta is.

Széchenyi személyisége, politikai
rendszere valami csodálatos erkölcsi
fenséget sugároz, ő a magyar bünbá
nathirdető. Ha valaha, ma kell, hogy
fogékony legyen a magyar nemzeti lé
lek az ő megértésére_ A magyar kál
váriajárás vezeklő nemzedéke meg kell,
hogy értse, az ő áldott lelkének el
nem muló, örök kincseit.

A lap szellemi és anyagi részét illetéS
minden megkeresés

"H U N G AR I A" könyvnyomda
eimére kUldendéS.

" Nem véletlen dolog az, hogy ez az
esemény megnyit6jE lett a magyar
nemzet legdicsőbb korszakának, a re-

l
formkornak a11lely százados elmara-
dottságunkból az európai nemzetek

I
·sZI.'nvonalára lenditett bennünket ugy
szólván egy csapásra, Nem véletlen
játéka ez a körülmény, mert ezzel a.
tettével léDett a nemzeti élet küzdő

Iterére gr. 'Széchenyi István, aki ettől
fogva majdnem 20 éven át volt a nem-

I
zeti ujjászületés irányitója, vezére.

Az akadémia megalapitása csak el
I sőjc sorozatos alkotásainak. Nem volt
l olyan mozzanata a felfelé törő nemzeti

életnek, amelyet fel ne karolt, amelyet ne
támogatott volna. De minden alkotá
sán tul az ő politikájának mély erköl-
csi szelleme az ami a legmaradandóbb
élete műveiböL Nála mindezek a külső

látható alkotások, Casinó, Lóegylet
Lánchid, Vaskapu, Tiszaszabályozás
stb. stb. mind közvetve egy magas
célt szolgálnak: a nemzeti lélek neve
lését, megszépitését, mint ő is mondta
csinositását. Egész irodalmi tevékeny
sége ezt a gondolatot akarja bele
vésni a nemzet életébe: meg kell is
merni nagy nemzeti hibáinkát és le
kell szoknunk róluk, ha élni akarunk.
Ó maga garmadájával tárja fel a nagy
nemzeti bünöket, önmarcangoló kinnal

ha magyar testvérei kataszt- megpróbáltatások várnak rá
rójájáról értesül, azokról a juk az "uj hazában« és nem
magyarokról, akik elindultak emlitik, hogy legtöbbjük még
a szülőjőldjükről más hazát, az ut fáradalmait sem birják
szebbet és jobbat keresni. el és elpusztulnak dicstelenül,

A kivándorlás problémája nyomorultan a jedélköz
már nagyon régen égető és mocskos és az idegen lázas,
aktuális kérdése a magyar miazmás levegőjéfől megjer
nemzetnek s bár a kormány tőzve.

részéről mindent elkövetnek, Nem lehet elég nyomaté
hogy megakadályozzák a ki- \ kosan jigyelmeztetni az igé
vándorlás egyre dagadó ára-I retektől elszédült embereket:
datának jejlődését a hatósá- I "vigyázzatok. ne menjetek

!gak mégis csqknem teljesen idegenbe uj hazát keresni!",
i tehetetlenek a lelkiismeretlen JVIaradjatok meg magyarok
! és projltm vágyó kivándor- nak a jó magyar jöldön és
!ló-hiénák ellen, akik bejura- I ne hagyjátok itt a jöldel, ha-

kodva a legszegényebb nép- Izát, családot csak azért, mert
osztályokba, elveszik kis föld-!lelkiiSmeretIen ügynökök csá
jétől a jöldmivest, elviszik bitanak benneteket. A hosszu
ta/igája mellől a kubikost ut és az uj föld ezer és ezer
és elcsábitják szerszámai veszélyt rejt magában. Nem
mellől az iparost. Olyankor, tudjátok és nem tudhatjátok,
amikor mézes-mázos beszéd- hogy mivel kell szembenéz
jükkel elcsavarják ezen sze- netek akkor, amikor elinduI
gény és elégedetlen magya- tok ismeretlen utra. Mi azon-
Irok fejét s jobb és szebb ha- ban, akik jigyeljqk testvéreink

l
zát igérnek nekik, nem be- sorsát a jöld idegen államai
szélnek arról, ami igaz, nem ban, megmondhatjuk néktek,

ImoncUák, !zagy rettenetes hagyott sem fenékig fejfel

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G Á R ~ A" könyvnyomda
G y o ln 3, Petőfi-tér 2.

Lapzárta P É N 7 E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasámap reggel.

l c;nb(;Jck. A csüggedő nemzet várta a
I vezért, mint ma. És megtörtént a
II csoda! A novem ber 3-Í kerületi ülésen,

amikor a szónokok egyre sürgetöbben
szólaltak fel egy magyar tudományos
társaság feiállitása érdekében, ami a
legjobb magyar szivek régóta vajudó
kérdése volt, felsőbükki Nagy Pálnak
elnemzetlerliesedctt, önző főurainkat

ostorozó beszédére előállott egy fiatal
huszárkap;tány, egy 13écsben született
mágnás, a naDoieoni háboruk legendás
hőse és i~ár egyszerű szóval egy évi

összes j(Jvedel'-"ét ajánlotta fel a nem
zetnek o:y intézet felállitására, mely
nek hivatása a C1agyar nyelv és tudo
mány ápolásával 'a nemzeti lélek ki
müvdését munkálni, Ajánlatát óriási
lelkesedés követte. Példája gyujtó ha
tásu volt és azonnal csatlakoztak hoz
zá gr. Andrássy György, gr. Károlyi
György és br. Vay Ábrahám hatalmas
adományokkal megvetvén ezáltal a ma
gyar tudományos akadémia alapját,
arnelypár év mulva megalakult és az
óta Széchenyi szellemében müködik a
magyar irodalom és tudomány, a nem-

I zeti müveltség és ennek legfőbb esz
köze a magyar nyelv fejlesztésén,

borzalmas volt az olasz hajó
pusztulása a tengeren.

Felidéződik elöttünk a Ti
l tanic sokkal nagyobb kaltasztrófája a nyilt tengeren,
'amikor az utasok százai

vesztek el nyomorultan, mert
'I. későn érkezett segitség. És

nwst, az emlékezés során
I t" f r r f't o ,inem lLtJlZ,; eqe,eJem, nagy
Imfnden hajókatasztrófa a
I szegény néposztálybóf kike-

II rült kivándorlókra végzödött
,a legszerencsétlenebbiiI. A
I"P ri IZ c ip es s a MajaldaU-n

állifólag bacskai magyarók is
igyekeztek Délamerikába s
ezek sorsáról még mindig
nincs pozitiv értesülésünk. De
amilyen megrenditő az uj-

"

ságolvasó ember elött, ha
egy ilyen, vagy hasonló ha

I jókatasztrófár61 értesü!, épen
olyan, vagy még borzalma
sabb a magyar embernek:

1 pengő SO fillér
3 pengő 40 fillér
6 pengő.

p IQ l Ú "Ir I K A h T A R S A D A. L M &- É S K Ö ZG A Z D A S Á G I H E T I L A P

j\Aa nagyon könnyü magunk elé idézni
azt az idill, amikor 100 évvel előbb a
n:a~;yar lH::\lzci legnagyobb lián1k fel
lépésével elindult azon az uton, alnely
nek végén a nemzeti nagyság dicsfénye
tündöklött Csak azt keH ciképzélnünk,
h8gy épen olyan kilitásb',an, vigaszt:'c
lan képet mutatoH a magyar nemzet
arca) Iuint lTIéL A ne:nzet önnánósága)
függetlensége éppugy csa!{ papiron
volt n1cg, ll1int ma, GazJ.asági állapo
tunk épp oly siralmas volt, rnint ma
és művelődési tekintetben is rendkivül
elszomoritó volt a helyzet t·kmesen
gondolkodó magyarok akkor sem hi
ányoztak, de a jobb lelkek kétségbe
esett erőfeszitései, elszórt törekvései
hiábavalóknak bizonyultak. Mikor 12
évi szünet után az i825-évi ország
gyülésre összegyültek a rendek, valami
belső feszültség, valami kimondhatat
lan izgalom uralkodott a lelkeken, mint
mikor valami rendkivüli esemény be
következését várják, vagy sejtik az

K + 1iP
:IVan

Borzalmas részleteket me
sélnek az ujságok a "prifl
cipessa Majo/da" nevü olasz
személyszállifó gőzős kataszt
rófájáról : És valóban rette
netes kép . tárulhatott azok
I' /". l 'ffSOSe,e, aKlk a em.IO, . . .

vészjelekre az olasz hajó
segitségére siette/c. [--laldlhör-

• r'·"< r "f • ··t··ges, )el}HJ,C ViSi.,O om.ltozasa,
köröm és Jcé:;harc a menfJ
ővekérl, i-..irkózás a mentő

csónakokérl~ letaposott me
nekülők jajkiáltása és a ful
doklák borzalmas hörgése
verté jel a tenger egy részét,
ahol a "principessa fl/lafalda"
hirtelen sülyedni kezdett.

A később kapott érfesii/é
,sek szerint a vizbejultak szá
ma nem volt olyelZ orWS1,
mint eleinte kürtölték világ
szerte a rádió és telejonál
lomdsok, de még igy is meg
rendilő és a maga nemében

Előfizetési árak:
Negyedéllre

. fél évre
Egész ·evre



_2_._o_Id_al_. jOYOMAI UJSÁG 1927. nov. 6.

~I
lel iezési ünnepélye

1927. évi november 20~ .n nagyszabásu keretek között tartatik meg.

n ol őrna y
öi r~uhában~

e szünik
a buza haszonbér Im

A kutya nlint
III Dl ft III

orOKOS.

Igy került az őrnagy él ren~

dőrségTe, ahol egyelőre ided

gen holmi jogtalan birtoklása
eimén indult meg' ellene az el
járás. Az ügyet a napokban
tárgyalta Sir Chartres Biron
rendőrbiró. A tárgyaláson Dad
vid Lewes elmondta, hogy a
különös kaland eg"y fogadás
következménye. K[ubjában ilyen
fregoli-esetekről beszélgettek
s közben ő azt a kijelentést
kockáztatta meg, hogy ha ő

női ruhába öltözne, senkiben
sem keltene gyanut. Barátai ezt
kétségbe vonták, mire fogadást
alánlott fel. Egyébként erre a
célra felesége ruháját használ
ta fel.

Belátja, hogy ez a tréfa nem
egyeztethető össze az Ön tár
sadalmi allásávaI? - kérdezte
a biró.

- Igen, belátom, - mondta
a tréfáskedvü őrnagy Kijelen
tem, hog'y soha többé nem kö
vetek el ilyen bolondság"ot.

A vádat ezek után terméd
szetesen elejtették és az örnag"y
Lynch detektivvel vidáman be
széig"etve, hagyta el a rendőrd

ség' épületél.

Popelkél Johanna, egy ma~

~~"ános(1ll élő nő még" 1917-ben
késziteHe el azt a v(grendele~

tet, amelyben az eg"ész vagyo
nát, haiszázmillió koronát, az
állatok védelmére és az élve~

boncolás ellen küzdő világszö
vetség' magyaror'3zéÍgi fiókjára
hagyta.

A szokatlan végrendeletben
kikötötte, bO~lY halála után a
tulajdonában lévő ebeket külö~
nös gondossággal és szere
tettel flpolják, ezenkivül épit~

senek menházat, amelyben a
gazdátlan és kivénült kutyákat
részesitsék minden földi jóban.
Halála után a rokonok perrel
támadták meg" ezt a különös
végTendeletet.

Popelka Johanna, mialatt ku
tyáit minden földi jóval ellátta,
maga csak legfeljebb Wzeléket
evett s él lakását hónapokon
át nem takarito1ta, csakhogy
ne keljen pénzJ kiaclnia.

A biröséÍg" deccmberre JüzJc

I
ki él tárg-yalást a nem minden
napi érdekesség-ü perben.

eg"y kérdést
ki az él nő,

és ékszerd

- Bocsásson meg, de ezt
nem vagyok hajlandó meg~

mondani, - válaszolta az őr~

nag"y.
- Akkor még"

intézek önhöz:
akinck a ruhájtd
mag'ára. vette?

- Erre sem válaszolak
- Sajn.Jlol1l, dc ez esetben

kénytelen vagyok a rendőrség

re előállitani.

Termés, tehát mindig akkor,
amikor a buza ára nálunk jó~

val a világparitás felett van.
Pedig az igazság' az volna,
hogy ilyenkor engedményeket
kapjon a megállapitott térből

is.
A kormány ezeket az anomác
Iiákat éppen a föld jobb ki~

használása és a termés fejlesz
tése érdekében végérvényesen
meg akarja változtatn i.

A mostkészü!ő javaslat ki~

mondja, hogya haszonbérek
a jövőben csak peng'őben ál~

lapi/hatók meg és intézkedést
fog tart.:!lmazni arra nézve is,
hogy mi történjék az cg'yc!őre

még érvényhen lcvő szerzőc

désekkel.

I
Lynch deteldivfe!i.igyelő ki is

ment a s/áliodába és azon a •
folyosón várakoz olt, ahova a

! titokzatos vendég szobájának
ajtaja nyilt. Minteg'y félóra tejj
igy el várakozá,sban, amikor
kinyilt az ajJó és egy elegáns.
borotvált mell férfi jelent meg"
a folyosón bőrönddcl a kezéd
ben. A detekJiv 1I1j~Ji ólJotta és
udvariasan ig'uzolásra szólitot
ta fel.

- David Lewes tartalékos
örnagy vagyok, - lllutatkozott
be mosolyogva.

- Most, kérem, mag"yarázza
meg, miért öltözöH női ruhác
ba ? - érdeklődött tovább a
d,,·tektiv,

A magyar mezőgazdaságfej
lesztése érdekében az utób~

bi idóben számos terv merült
fel.

Igen nagymértékben korlá~

tozza a bérlő reális gazdálko
dását az a ma még mindig
érvényben lévő állapot is, hogy
a h~szonbér többn~re buzá~

ban van meg'állapitva.

Erre pedig' semmi szükség
nincsen. A pengő olyan stabil
és kitünő pénzeszköz, amely
mellett nincsen szükségünk
meilékvalutára. Egyéhként is a
buzában meg"állapitott haszon
bérek abszolut igazságtalanok.

Hiszen a bérlő mindig' ép~

pen akkor fizeti a leg'nagyobb
földbéreket, amikor rossz a

A londoni lmperial~szál!ó

halljában nagy feltünésl keltetl

egy erősen lefátyolozoiJ bölg"y

megjelenése. Valóságos amac

zon volt, erős, csontos, széles
vállu és azt a benyomást kel~

tette, hogya lenge georget1e
ruhát szétfeszili acélos k ( r,~

strukciójával. Egyenesen a porc
tás felé tartott és balkan, komi
kusan vékony hang"on egy szo
bát kérI. A portás gyanakodva
fürkészte arcát a fátyol mögött,
de aztán eléje tette a vencIég"c
könyvet, amelybe cl lady eg"y
energikus tollvonással beje~

gyezte a nevét.
Amikor már nagy, katonás"

léptekkel szobájába vonult s cl

hotel alkalmazottai zavartalanul
kimondhalták véleményüket,
egyöntetűen azt a megállapi~

tást teHék, bogya titokzatos;
női ruhába öltözött vendég
csak férfi lehel. De él felfedezés

lután mindjárt nyugtalankodni
is kezeitek, l\. i lehet ez a gya c

Inus vendé~" és milyen terveket
l forral? Nyomban telefonáltak

la rendőrségTe és detek tiv kikül
dését kérték.

Kossuth szelleme.

minden. Oft is robotolni kell,
sőt talán sokkal keményeb
ben, mint nálunk. Ott is küsz
ködéssel és veszélyekkel van
teli a levegő, nem beszélve
az ut ezer veszélyeiről, melyre
most intő pílda a "PrinCÍ
pessa Mafalda" kataszrófája.

"Istent kisért, kihazát cse
rél~' - mondja a közmondás
és igy is igaz. Mert vagy
ott pusztulnak el a kivándor
lók, kevés kivétellel, idegen
földön, ismerősöktől, barátok
tól és szeretteiktől elhagyatva
a nehéz baromi munkában,
vagy még mielőtt elérték
volna az "uj hazát" hirtelen
vihar lázában elnyeli őket a
haragvó tenger.

Alig mulik el eg'y hét és az
egész világ figyelő szeme előtt

oda áll a nemzet Kossuth Lac

jos szobra elé s az ünneplők

sokadaimában aJlnak a Kossuth
Lajosnak a dic?őségét fog"ják
zeng"eni, aki szó és a g"ondoc

latszabadság mártiromságával
nőit a magyarság" oltárának
imádságos magaslatába.

Ennek a Kossuth Lajosnak
a dicséretét ma már azok az
urak és poliJikusök is megtcic

nullák, akik valamikor Kossuth
Lajos szellemével szemben
harcban álltak s akiknek a
politikájától óva," meleng"elve,
éppen az egyetemi ifjuság
őrizte Kossuth szellemének
örökké világító tüzéL

Ma a hivatalos politika már
megérteJte, hogy nincs más ut
számunkra, mint amelyen Kos
suth lelke világol és Bethlen
gróf ebből a beláfásból kiin~

dulva, csináitatja a numerus
klauzust módosító uj törvényt.

Hüssúik és várjuk, hogy
Bethlen lstvön gróf Kossuth
Lajos ünllepénck világ"osságá~

ban rendithetetlen kövelkeze~

tesség"g"cl tC\'éÍbb meg"ya felis
mert jó uton é::5 a tévelyg'őkkel

erélycs kénel illcg"érleti, hogy
az ifjuságl1éJk nem a szinházi
bolrJllyok vczetésében, hanem
Kossuth ünnepén a helye.
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Furcsa história.

foglalkoznak most, hogya román
lemondott trónörökös vissza akar
térni Romániába. A helyzet tény
leg zavaros. A mostani kormány
a legaljasabb eszközökkel került
uralomra. Zavargások vannak az
egész Romániában. Elfogták és
letartóztatták JVianiolescut Károly
volt trónörökös bizalmasáf, aki
nél Károlytól küldött s ellenzéki
pártvezérekhez intézett leveleket
találtak.

Érdekes megiegyezni, hogy maga
Károly fiával szemben még min
dig nem nagyon hajllandó felvenni
a versenyt. JViost arra törekszik,
hogy élete legérdekesebbfejezetiéből

mozi darabot állitson össze. Vigan
éli világfi! Lupescu asszony és
egy bukaresti moziszinésznő tár-

saságában Páris, melletti nyara
lójában. Most vagy egyik, vagy
másik főszerepe fog sikerülni s
akkor vagy a valóságban vagy a
vásznon lesz hires Károly királyi
herceg.

Egy hazai történet. jobban
mondva: gyomaországi. És nem
régiben, hanem mostanában esett
meg.

Billiárdvásárlás céljából tartot
tak Pestre az ipartestület piros
pozsgás elnöke, torzonborz ba
juszu jegyzője és az egyik olvasó
kör részéről Cs. bácsi.

Éjfélkor indultak innen és reg
gel öt órára érkeztek Pestre.

Amint a vonatról leszálltak,
gyalog indultak neki a Rákóczi-ut
nak. Cs. bácsi rögvest a vonatról
való leszállás után, belenyult a
tarisznyába, kivette a jóléti házi
szalonnát, kolbászt meg kenyeret
s ott az utcán alaposan bereg
gelizett.

Az Emke-kávéháznál megálla
podott a társaság. Az iparfesfü
leli elnök és jegyző itt akartak
megreggelizni. Cs. bácsi is velük
ment, gyomrában anagyporció
kolbásszal.

- Kávét kérünk! - mondta
a két ipartestületi.

- Igenis, kremalássan, - ro
pogtatta a pincér - és Urasá
godnak?

- Egy frőccsöt kérek! - szólt
keményen Cs. bácsi.

- Sajnálom, azt nem lehet! 
felelte a pincsél'.

- Már hogy mért nem?!.Ihördült fel Cs. bácsi.
I - Mert e legujabb rendelet
~ szerint szeszes italt hat óra elött

I
I nem szabad kiszolgálni!

Azzal a pincér már lejtett is
I odább. Cs. bácsi pedig hüledez-

ve nézett társaira és a világ legter
mészetesebb hangján tört ki belőle

a méltatlankodás:
- Az iskoláját neki! Hát mi

ből élnek ezek a pestiek?!
{ ...s.}

tet1cn érdemeit, valamint éi nem
zet lelkében kiJörüihe!eJ!enül
élő és soha el nem mulható
em lékczetét törvénybe iktatja."

Az indokolás kifejti, hog"y a
kormány cl nemzet régi óhajá
iának tesz eleg'el, amikor Kos
suth Lajos érdemei! törvény=

~ ben örökili Illeg. Kossuth La~

! jos volt az, aki a nemzeti füg'
I g'ellenséget tüzle ki minden

mag'yar törekvés vezércsilIa=
gául és ő tet! leg'többet a sza
badság és jogegyenlőség ki~

vivására. Hazája so)sán való
bánkódása idején ,pedig' azt
hirdette nekünk, hogy" min~

den van fájdalmamban, csak
eg'y nem! A reménytelenség
nem!

A. kétség'beesés hazám jövőP

i je felett, nem 1" Ö renclületle~

I nül hil! az egy isteni örök
i igazságlan ...

volt eredménye, az előadás meg-
, zavarásával tiltakozott az egyetemi

ifjuság. rt rendőrség erélyes köz
belépése megakadályozta a továb
bi zavmgásokat. Valahogy nem
látszik helyes dolognak az egye

temi hallgatók nagyobb irányu

mozgolódása. A tanulók legyenek

első sorban tanulók s bizzák

I
a törvények llozásának és módo

. sitásnak munkáját az azzal fog
"llalkOzókra, de ha elgondoljuk

hogy az egyetemi Zfjuság mindig
imegtudja· találni a helyes utat
Iakkor meg tudjuk érteni ilyen
I nagyobb felbuzdulás.ukat.
. * *

*
Carolus ante pOl'tas. Károly a

kapuk előtt van, suttogják és re
begik az egész Európában. A leg
előkelőbb angol lapok is azzal

I sok, - de olyan rágós, mint
a szalma és semmi zamalja
nincsen.

És ez él szép, de haszonta=

I
lan külföldi tyukfajta husz évig
uralkodott ivlagyaro,'szágon a
szép fOl'máival, szelid nagyséÍ-
gávaI, csoclálásra nevelt orp

ping'tonság'ával.
A. köztenyésztésre sem volt

jó hatással, mert lerontotta a
tojáshozamot, a haszonvélelt.
['..Jem kapart. készből élt, de
ma is közkedvelt, haszontalan,
de szép, nemcs tyukfajta.

A numerus clauzus eltörlése il
letlJe olyan radikális módositása,
mely méreg fogait ldszedné, nagy
mozgalmat idézett elő az e!c;yetemi
Wak táborában. Egyik gyűlés a
másikat érte. Általános volt a til-

i takozás, mig egy sajátságos ősz

I s~:t(f!á;:'~~~ás: vas(~rnap, ref~rmá-

Ic!os el:2iCfC nap, mllldszent, nalot
tak napiának összetalálkozása

~ . ;" ,~ t ktarra lIlalWtlO az egye em re 0-

rait, hogy négy napos szünnapot
adjon a 'tarwlóknak. A tanulók
nagyobb irányu mozgolódása az
zal kezdődött, hogya Nemzeti
Szinház elővette SzomOl'i Dezső

Nagyasszony cimii darabját. Ez
ellen előbb fi!lakozó követ járá
sokkal, majd mikor annak nem

. Bethlen \sván miniszterelnök
förvényjavas!aiot nyuj10t! be
t<'ossuth Lajos örök ércJelTlei,~

nek és emlékének törvénybe=Ii!ztJtásáró;'. A törvényjavaslat
I fl következőképen szól:

i "Amikor az ország a lllap
I g'Yéll' törvényhozás háza cl('i1/

kj;:le!kcsc'déssel márványban
öröki1i meg' Kossujh Lajos
í(jr!~lleJmi (jlc:kját, ugyanakkor
a magyar ország'gyiilés is le
akarja róni régóta lartozó há
li.'ljá! az alkotmányos szabad
ság, a jog'egyenlőség' és cl ma

gyar igazság láng'lelki.i, törhe~

tetlen hitü apostola iránt és
ezért a törvényhozás Kossuth

I
Lajosnak a magyar nemzet
ujjászületése, eg'ysége, fü~n;tet~

II ]CiJs.ége, :Jl:Zot:llé1nyos fe!Jő.~,és:,
. szabaclsöga es nemzetJ JOvo~'

I j(?nek a nemzet erejéből bizto
~ sitása körül szenelt elévüllJe=

1--'''''''''':''''''''''·~------~
l

I sem csinált olyan országos
g:,") i érdeklődésVmint az orpington.

Hdt valóban szép állal. Sár=
gaszinl',. nagyleslL, r:iroslaréjü

I
és CSOdélszép sima lábu, ame'

. Iyen nincsen toll. Olyan szép.
! hog'y cl szem mindiíZ nézné és

csoclálná.
De azján cl haszonvékle

egyenlő a semmivel. Évente
00~40 tojást rakolt - ha ra=
kott. tvlint anya - egyáHalán
pocsék, fOSSZ csibenevelő. Rá
lép<::H a lábával és ellaposta
csibéjéL Husa fehér. szép és

A
~ .,.~ !l JI' t 'oarOrnTllenyesl 'es

~be' {f"f-d ,a
\UJ. ,J V''Y''JjV8

Ezelőll 25 évvel él nemes
baromfitenyészlők között eg,-y
uj tyukfajíaiáz tcrj,.::ci eL Meg
volt a kokinkina, él bráma, él

plimut, a lang-sán (2S jött él

csodás sárga orpington-diva!.
Leg'első g'avallérja Polónyi
Manó kecskeméti Máv. állo~

miÍsfőnök és sZ211vedélyes ne
mesbaromfiteny'zsztővoll. Egy
kakasér! és két Jojóért szinte
kis vag'yont adoH az angolnak,
legalább is Hz pár ló árát ab~

ban az időben. (1900-1904.)
Egyetlen külföldi tyukfajta

Kuzségünket, fenáUása ófa
nem e,:?,Y sorscsapás, szeren-
Cé'L','f"p,>e'lj suitotta dp ""jn:Lv -~~L.,lJ b .OI) ';v 'JI. --~",.

összevél le sem igényelt annyi
emberáldozatot, mint a világ
luiboru !

Ennek méltó emlékeztefő

jéül olyan emléket állit a
polgárság áldozatkészsége,
melyhez hasonlóll elc/mra köz
ség még nem állitott. Ezer
esztendőre megépitetf emlék
mií fogja hirdetni fiaink világ
szerte hiressé lett és rettegett
azok Izősiességét, nwlynek
köszönhetiük, hogy amigfegy
ver vou kezünkben, n7inden
ellenséget távol tudtak tar
tani Hazánk szent jöldjéfől.

Vagy ha pillanatig be is tet
ték lábukat: véres fejjel
menekültek innen.

Kell, hogy n1inc!en
lvIagyar szent halottjárwl:
tartsa azon majdnem
hősi, kinek most hozzájuk
méltó emléket állitIlnk!

A rettenetes temetéshez mért
lialotti torra! kivánja ünne
pélyesebbé tenni a rendezőség

a nagy emlék-avatást és már
most hivja meg nagy szere
tettei mindazokat, kiknek on
nét hiányozni nem szabad és
a/ák névre szóló meghivást
is kapnak annak idején és
biz, akik a hivó szóra ott
nem lesznek;' kegyeletsértést
követnek el azokka! szemben,
kik életüket, tehát mindenüket
áldozták szent Hazánkért!

EmléJkszobor-bizoliság.

]-

2m

ár
zte

jta

w
cö-

ren

tek
ést
lŐ

len
ezt
ást

gy
)e

ír p

2n
2

0

n

~ a
lál-

W P

je

'isa
el

)an
'on
)a-

1 a
jás

g.

a

a
Clt

l.

21
s

ö
ra

y

6.

l,

~ t
II



4. oldal. CYOMAI UJSÁC 1927. nov. 6.

Vigyázz, ha jön a
vonat!

kacsát, Tari István, Cs. Nagy
Imre, özv. Imre Lajosné, özv.
fekete Jánosné, Kocsis Lajos,
özv. Csapó Sándorné, Joó
László 1-1 kenyeret, Fried
Géza 1 mázsa káposztát, Oláh
Lajos 3 kiló zsirt, Berkovics
Adolf 5 kiló sót, 2 kiló rizs és
1 kiló cukort, Honti Antal fél
kiló paprikát, öt kiló hagymát,
20 kiló krumplit, Veress Lajos
25 pengőt, Kató Lajos jegyző,

Pétermann József főjegyző,

dr. Bartha Gusztáv, dr. Tardos
Gáspár, Máday Aladár, Király
Imre, Kerekes Károly, özv. Al
mássy Sándorné, Béress Endre
egyenként 10-10 pengőt, G.
Nagy László 15 pengőt aján
lotiak fel e nemes célra.

Egy régóta vajudó kérdés
nyer él közel jövőben mcgol~

elást. Kiépül a karcagi törvény
hatóság-i ut folytatásaként él

Hortobágy csatorna bolpartjá:
tól Bucsatelepig vezelő föld ut.
Az ulépifés ügyét már annyira
elő készíteJték, hog-y a várme
g'ye alispánja ki is ti.izte a
helyszini tárg-yalást, a melyet
a· folyó évi november hó 5-én
délelőtt 10 órakor tartanak
meg, Bucsatelep község-házá
nál. A tárgyalásokat dr. Márky
Barna vármegyei főjegyző ve:
zeli, a járási utibizotlság részé
ről I\.íss László főszolgabiró

vesz részt a helyszini tárgya~

láson. Továbbá képviselve lcsz
nek a gyulai kir. államépité:
szeti hivatal, Füzesg'yarmat
község, a bucsatelepi kircll~

deltség, bilró fould Spring-er
uradalom és a többi magán
érd12keltek. ~ Kivánatos volna,
ha a Hortobágy csalorna jobb
parljától él I-{arcag-ig terjedő,

ez idő szcriní ugyszólván jár:
hatatlan törvényhatóság-i ujat
jásznag-ykunszolnok vármegye
a bucsalclcpi ut kiépi!éséig'
kijavittatná, ABucsatelep-Kar:
cag' közt fenforg-ó sürü közuli
forga'zfeItétlenü! meg'kivánja
ennek, az utvonalnak a jókar~

ban tartását.

A bucsatelep
karcagi ut kiépitése.

Mult szombaton, 29:én este
csodálatos vélellen folytán me
nekült meg az ifjabb Grósz
testvér, a PéJer András gimn.
alapiTványi birtok bérlője ugy
szólván a mozdony kerekei
alól. A Vésztő felől jövő ve;
gyes vonat az állqmás köze:
Iében lévő átjárónál barátsá:
gosan oldalba ölelte kocsiját
mellyel a vonathoz sietett. Ta-

szeretetnek bizonysága le
gyen. Ha e nemes célra
több pénz vagy egyéb
adomány gyülne össze,
mint amire feltétlenül szük
ségünk van cl megvendé
geléshez ugy szeretnők,ha
legalább árváinkat valami
ajándékkal is megajándé;
kozhatnánk. Gyönyörü je
lenet volt midőn az elmult
héten egy öreg tanyán lakó
testvérünk Király Imre maga
jött be az Esperes urhoz
s ott előadta, hogy meg#
hallotta az ünnepség elő

készületeit s miután tudja,
hogy ő hozzá ki nem jö:
hetnek, fel jőít, hogy át#
adjon ez emlékünnepség
céljaira 10 pengőt.

Lapunkban minden ado
mányt tételről:tételrenyug
fázunk és ugya természet
beni, mint a pénz adomá~

nyokkal elszámolunk s
majd cl végelszámolást is
közölni fogjuk. Ez ideig él

következo adományokat
jelenthetjük :

Református Egyház WO P.,
f n"' E h' ']1- P ~Izrae lta gy az ....o ".iig. ev.
Egyház 20 P., Ha~·te~lstein Ig
nác 1 mm. buza, h',inyi Test
vérek ] mm. buza, Debreczeni
Endre 100 liter bor, I(ner Izi
dor 4 akó bor, Teleki urada
lom 1 drb. juh, Geiszt urada
lom 1 drb. juh, Póhalmi ura
dalom 1 drb. juh, Lénárt gaz
daság 1 drb. juh, Harsányi
Pál 1 drb. juh, Wagner Már
ton 15 mázsa kemény hasáb
tüzi1a vagy ennek értéí{ében
50 pengő, Grosz Zoltán 4 má
zsa vágott tüzifát, Vincze Dá
niel, Vincze Andor, Kovács
Gergely, Cs. Szabó imre 1-1
birkát ajándékozfak, Ker
tész Sándor 50 kiló, Nagy Mi
hály 20 kiM, id. Kató Gábor
10 kiló lisztet, Kató Kajos egy
pár tyuk és egy pulyk~:'it, imre
László egy pár tyukot, özv. Cs.
Szabó Albertné egy kenyeret,
egy pár tyukot és egy kövér

müködésének központia ez
által községünk letL A mind
vég-ig értékes vándor~gyülésaz
aInök éltetésével ért vég'et.

hös
U

ernlékszobrá
leleplezése.

Már csak két hét választ
el bennünket attól a lelke#
ket megillető szent naptól,
midőn a világháboruban
elhalt hős testvéreinknek
emlékezetét megépitjük ab#
ban a hatalméÍs emlékmű#

ben, mely ismét messze
földön kiemelkedővé teszi
Gyoma községet és e vá
ros lakosságának kegye
letét. Amint a pesti jelen
tésekből megállapithatjuk e
héten már helyén is fog
állani a szép emlékmű,mert
mire lapunk megjelenik, már
utban is lesz Gyoma felé.
A szobor-bizottság gondos
előkészülettel késziti elő

az ünnepség kereteit, mely
nek kiemelkedőpontja lesz
az, hogy József főherceg

személyesen fogja a ke-
gyelet adóját leróni hős

katonáinak emléke előtt és
az ünnepi beszédet maga
a Főispán ur vállalta, ki~

nek páratlan szónoki kész
sége és oly melegen érző

szive bizonyára hatalmas
emlékbeszédben méltatja
azokat, kik hüek voltanak
szivük utolsó dobbanásáig
magyar hazafiui kö1eles
ségükhöz. A vendéglátó
bizottság pedig buzgó igye
kezettel van azon, hogy e
napon szeretettel látott
vendégeink legyenek az
özvegyek,árvák,- és rok
kantak. Magánál nagy kö~

zönségünknél is megnyil~

vánul a kegyeletteljes sze~

retet és áldozatkészség,
mert· egyetlen kérő sza
vunkra me~ -'lozdulnak az
áldoza1os ~ szivek, hogy
e vendégs et ne közpénz
tárunk n.'~dezze, hanem
annak minden falat kenyere,
minden darabhúsa és min
den csepp bora a testvéri

kö'zségünket, hogy ezen cso
port elnökéül megválasztotfák
Hartenstein Ignác urat, hogy
e környék ezen érdekeltségi

idé
Gabona és Terményke
reskedőkOrszágos Szö
vetségének .vándorgyü-

lése Gyomán.

Az elmult vasárnap d. u.
Gyoma, Mező1ur, Turkeve és
Dévaványa gabonakereskedői

gy ültek össze Gyomán, hogy
itt megalakitsák a vidéki ga~

bona és terménykereskedők

országos szövetségének gyo
mai körzetét s egyben megbe
széljék azokat aL egész nagy

, gazdaközönséget érdeklő kö:
rülményeket, melyek c szervez
kedést a gazda társadalom ja
vára is indokolttá teszik.-A
gyülésen természetesen és
egészen helyesen nemcsak ma
guk az ezen üzletággal foglal
kozó kereskedők jelentek meg,
hanem az elnökség figyelmes
meghivására ott volt községünk
minden ügyéért készségg'el fá:
radó főjegyzője Pétermann
József is és az Alsórészi, Fel
sőrészi, Né1l1etvárosi kaszinó
képviselete is. Budapestről az
országos egyesületet Nag'y Bé
la főtitkár képviselte.

A gyülés nagy erdeklődés

mellett, és mindvégig tárgyila~

g-os emelkedett hangulatban
folyt Ie, melyn-ek bevezetőjértl

.szolgált az a gondos előter:

jcsztés, melyet a gyülés egy~

behivója Hartenstein Ignác
mondott el CI maga széleskörü
kereskedelmi ta paszta!atá val
és tudásával, majd Nagy Béla
főtitkár mutatott reá beszédé:
ben arra, hogy mennyire egy:
másra van utalva a g-azda és

a terménykereskedő és hogy
él közös egybefogásbó! előnye

szármélzik az egrész magyar
társadalomnak, főleg pedig'
annyi neb'2zség'gel vivódó egész
mag-yar közg'azdasági életünk
nek, Kifejlette agabonakeres:
kedclemnek országos nagy
sérelmeit, melyeknek hátrányait
meg'érzi nemcsak az, aki e
kereskedelemmel tevőlegesen

fog'lalkozik, hanem első sor
ba n a gazda társad alom, azu:
tán vele együtt a7 egyetemes
magyar élet is. Hivatkozott
olyan csehszlovák és lengyel
példákra, melyek háttérbe sZG:
rit ják a magyar g'abonának kel:
lő értékesitését. Miután HM:

-ten stein Ig'nác megköszönte a
főtitkár értékes előadását s
Pétermann József a község ne
vében üdvözölte a vándorg'yü
!ést s Kertész Sándor örömét
fejezte ki a fellett, hogya ke
reskedők és g'azda közönség
meg'látják .zgymásut~ltságukat,

kimodották a jelenlevők a gyo#
mai csoport m(;;galakitását,
melynél az a tisztesség is érte



(Háborus apróság.)

Bucsuzok Tóbiás népfelkelő, az
agyajurt székely jelentkezett a
százados umál rappartra :

- jelentem tisztelettel a száza
dos urnak, egy heti szabadságot
kérek, mert hirt kaptam hazulról,
hogy a feleségem halálos beteg.

A százados, aki jól ismerte az

I
ő emberét, tudta, hogy az nún
denféle hájjal meg van kenve,
nem adta meg rögtön a szabad-
ságot.

- jelentkezz Izolnap - mondta
keményen - majd én előbb távi
rati uton me/Sérdeklődöm a dolgot!

A százados, aki biztosra vette,
hogy Flórfán füllent, nem is tá
viratozott s másnap csak ugy vak
tában vágta oda Bucsuzok Fló
dánnak:

Nem adok szabadságot. Hazud
tál kutyafülü. Táviratoztam haza
és azt a választ kaptam, hogy a
feleségednek semmibaja sincs.
Olyan egészséges, mint a makk.

Megvakmja a fejét Bucsuzak
Flórián, aztán emigyen replikáz:

- jelentem alássan százados
ur, akkor mindaketten rosszul
hazudtunk, mert hogy nekem
. . fi l' Inmcs IS e esegem ....

5 oldal.

V érN, bőrN és ideg.....
bajo§lok a természetes "Fe
rene József" keserüvizet igen
jó eredménnyel használják. Az
orvosi tudomány legjelentéke
nyebb elméi irják, hogy a
Feren(: József Iviz hatásá ...
val minden tekintetben meg
vannak elégedve. Kapható
gyógyszertárakban, drogéríák...
ban és füszerüzletekben.

Menetrend változás. 1927.
november l-től a clévi.'1ványai
vonatközlekedésben annyi vál...
tozás történt, hogya reggeli
vonat 3 óra 15 perckor indul
és 7 óra 52 perckor érkezik
vissza,

Ismeretterjesztő gazdasági
előadás. Dömer István főker

tész e hó 6-án, az Alsórészi
és Felsőrészi Olvasókörben
- vetitett képekkel - növény
tani előadtist tart, él ktirfékony
férgek elleni védekezésről,mi
nek nagy szükségét épp ez év
ben láJtuk, amikor minden gyü'"
mölcstermésünket elvitték él
rovarok és azok sem voltak
mentesek a kártól, kik véde...
keztek, de nem kellőleg. Órára
szóló időpontot dobszóval ad
juk tudtul és fenti olvasókörök
szivl2sen látnak vendégül fel,
nőIteket. Az előadás teljesen
ingyenes.

Uj országos vásár. A keres
kedelemügyi miniszter Endrőd

község részére engedélyezte,
hogy évenkint november hó
23-án országos· állat és kíra;
kodó vásárt tartson. Amennyi,
ben november 23-íka nem
szombati napra esnék, ugy
ezen határnapot megelőző

szombaton, ha pedig aszom...
bélti határnap keresztény ünnep
napra esik, a november 23,.át
megelőző legközelebbi hélköz·
napon tartják meg az országos
vásárt.

Egy házasság amely az egész

világot érdekli! Hogy ki ez: a

Maurice Chevalier? párisi re...

vü sztár és sziv ideál. Azt itt

!lern is tudják, nem is értik az

emberek; vidám külvárosi le

gény, aki félrecsapolt kalappal

és duzzadó önhizalommal in

dult el Ménilmontant hegyéről,

hogy eljusson a párisi boule..

wardok fényárban uszó szin;

padára. ~éniImontant Páris

külvárosa és ha kanyargó,

hegyes-völgyes uccájáról szép,
.derült akOlwaton elnéz az em
ber, egyszerre gyullad ki feje
felelt az ég sok ezer csílJaga
és a lába alatt Páris sok millió
villanykörtéje. Maurice Cheva,
!ier ebbe az izzó lámpatengerbe
került be és a világ legvidá,
mabb városában a jókedv ko-

IstenHszíeletek. A ref. temp
lomban nov. hó 6-án d. e.
9 ó, prédikál Nagy Lajos seg'éd
lelkész, n· ó. g'yermekisten~

tiszteletet tart Répás Pál ref.
lelkész. Az ág. ev. templom;
han vasárnap d. e. 9 órakor
magyar nyelvü Istentiszteletet
tart Feiler Ernő ev. lelkész. A
róm. kath. templomban reg'gel
9 órakor Istentisztelet evangé
lium magyarázattaj, tartja Cser
nay Géza plebános. D. u.3
órakor Iy/ánia.

Községünkfáradhatatlan buz~

góság'u orvosa: Dr. Sarkadi
Nag'y Pál ur, aki hosszabb
időn át slllyos betegségben

I
szenvedett, mindnyájunk nagy
örömére bet~g'ség'éből ~,el.~pü,lt

s a szenvedo emberek orome~

re orvosi rendelését ujbólmeg-
kezdte.

ifj. Béress Sándor hősi ha
lott hamvainak hazahozatala.
A nagy kiterjedésü Béress és
Kató családot döntöJte a
g'yászba él hábqru alatt az a
hir, hogy ifju Béress Stmdor
derék ifju tesivérünk hősi ba~

láJI halt. Több mint egy évtize
den át nyug'odtak porrészei a
messze idegenben, mig végre
lehetővé válván porló részei~

nek hazahozatala, él gyermeke
után kesergő édes anya haza
hozatta az itthoni földbe val6
nyugodalomra szereteit gyer;
mekének immár· porráváló ré...
szeit. A keg'yeletes temetés az
elmult vasárnapon történt meg,
mikor is a kiterjedt család és

l
óriási közönség részvétele
mc[[et! Répás Pál lelkész tar~

tolt vigasztaló beszédet a ho#
ni földbe térő porló csontok
felelt. E helyen is kegyelettel
és áldó emlékezéssel vesszük
körül ugy az Ő, mint minden
hős testvérünknek emlékezetét.

Disznótor az Ipartestiiletben.
A gyomai Ipartestület most va
sárnap, e hó 6~án este disz~

nótoros ttirsas vacsorát ren~

pez. A renclkivül kedelyesnek
ig'érkező vacsorára, melyet
esetleg' tánc követ. eddig is
sokan jegyeztetlék elő magu~

kat. Előjegyezni lehet még az
ipartestületben,

ÉRTESITEM a nagyérdemű

közönséget, hogy R Ő F Ö S
Ü Z L E T E M E T Rákóczi
utca 650 szám alá (volt Mezei
ház) helyeztem át. Kérem a
közönség szíves párfogását.
Tisztelettel: Özv. SZÁNTÓ
IGNÁCNÉ.
Közmüvelődési előadás. A

legközelebbi közmüvelődési

előadás jövő szerdán, e hó
9-én a Kisréli olvasó#cgylet#
ben lesz megtartva, igen élve",
zetes műsorra!.

GYOMAI UJSÁG--------_._----------
érdemes családokat alkotó tagjai
lettek.

Temetése nagy részvét mellett
ment végbe az elmult hétjől1, hol
is Répás Pál lelkész szép könyör
gésben áldotta meg e nemes élel
nek emlékezetét.

Nagy veszély fenyeget,
Édes jé magyarom !
Én már jó előre

A torkom vakarom !

Odafenn a Házban
Arról tanácskoznak
Vérét kéne venni
A jó magyar bornak!

Megszünik a lityi,
A szimpatikus spicszer
Nem lesz sör, pálinka
Vizet iszol vizzel !

Tyü, azt az áldóját
Ilyet ki hallott még?!
Éktelen dii/zömben
Majdhogy a falnak mék!:.

De talán nem ugy lesz
E remény vigasztal
Lesz még szüret, lesz még bor
És teri/ett, vig asztal!

TiidiLe Béni

rieti rigmus

(6.)

Egy kis tévedés.

Házassági hir. Gyomai jó,.
módu urihölgy keresztény uri
emberrel há7asságra lépne.
Jelige: "Gyomai menyecske".
Levelek a Pesti Hirlap kiadó~

hivatalába kéretnek.

1927. nOV. 6.

Községiink ismét szegényebb fett
egy nagyon értékes életet élt derék
és kiváló tagjával, midőn vasár
napra virradóan azt hirdették a'
zugó harangok, hogya Minden
ható Isten szép öregségében magá
hoz szólitotta Izsó Sándort, köz
ségiinknek sok évtizeden át oly
derék fakereskedőjét.

Azok közzül a régi vágásu em
berek közziiI való volt ő, kik egyéni
és üzleti életüket a komoly szor
galom, a fáradhatatlan munkás
ság és az érinthetetlen becsület
fundamentumán épitették fel. Az
ő neve és puritán jelleme nemcsak
Gyomán, hanem messze felvidéke
ken is egyaránt ismert és tisztelt
volt, honnan ű annyi gonddal, fá
radtsággal és köriiltekintéssel sze
rezte be azokat az anyagokat, me
ly!kkel közsigünk előhaladásá

nak és épitkezésének szolgálatában
állott.

Szép iskoláinknak és hatalmas
templomunknak gerendái éppen
ugy hirdetni fogják messze, nagy
évtizedekre emlékét, mintahogy nem
felejtik el nemes és tisztes keres
kedői egyéniségét azok, kik őt va
laha is megismerhették. Fél év
századnál nagyobb időt engedett
néki az Ur békessé[;es. boldogság
ban élni derék feleségével, ki való
ban osztályos társa volt a maga
hitvesi I1üségével örömeinek és
bajainak, gondjainak, küzdelmei
nek. Szép családot is néveltenek
fel tanár fiában és szerény, szor
galmas leányaikban, kik férjhez
menvén mindnyájan községünknek

Izsó Sándor.

lán az erős lökés vagy a lo~

vak ijecltségc következtében a
ruci eltörölt, az istrángok el~

Szakclcltak, a kocsist a lovak
elCJre ránJolták, ki akocsibóI
kicsc11.

De a csoda ezután követke
zett. A mozdony él derekban
kapott kocsit maga előtt tolta
körülbelől 160 méterig, benne
természetesen a kocsi tulajdo
nosával ifjabb Grósszal. Egyik
szemtanu elbeszélése szerint,
mikor a kocsist - ki a lovakkal
az uton maradt - afelől kér..
dezték, hogy hol a kocsi há~

tulja, le mondóan leg'yintve
az! válaszolta: cl vitte a gaz"
dámmal cg'yüIt a vonat.
Később a mozdony a kocsi

val eg;y kisebb hidhoz érve
meg'álloll. A kiálló ceIllent
hidnál él kocsi kerekei és lő~

csei össze!örfl'k és a zökke,.
nőnél ifjabb Grósz kieseIt a
töltés melletli árokba. Leszá~

mitva il szendergésből felri#
asztó erős lökést és az ezt
követő ijedelmet. az eset
szereplőinek nem tör/ént sem
mi bajol<.
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DUBLIKi\CIÓ.
CHajos lajos .borriagykereske

dőnél fl jó tisz3Vidé!<i íJljbo; nagy

ball'! és kicsinyt. '2,1 ilHandóan kap
~lató. 1\]agybaG1 50 lál:'crtöl Ielfele

90 miér iiterBr,kiil1lt, kicsinyben
iit~rer1ként 1 pengő 20 fillér.
TOf"pa Vltca 879 szám.

v2lsárszélen 983 számu ház el
adó, mely bárom család részére lak
haté. Bővebbet ugyanott.

Hölgyek figyelmébe! Leesett ha
risnyaszerflek felszec1ését olcsó áron
vállaJom, ugy selyem mint finom cér
naharisnyában. Buzásné, Gyoma, Fü-
zes u, 1557 oldaL)

lá"yi egyfertáiy tanya-
földje eladó, Érdeldődni lehet Temető
u. 512 szám.

!i?:lsőreOiidi.i jó házi ebédkosztot kap
hat 3-4 fiatalember. Bővebbet Gyoma
vasut u, 730 sz, a,

hei'l!tesi.lzieto Magyari Lajos mé
száros és hentes uj üzletében (ref, egy
ház épülete) friss hus és kolbászáru.
Naponta délután 5 órától friss, meleg
vacsora. Sertés vágásr" házakhoz eljár.

Guto!"oi<o Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajiitott székek állandóan
raktáron va;mak Vatay Gábor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyornán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanot!i éLDmet8.szta~os , munkak
]utányos áron me9J1rende~hetök.

Eladó Jh3Z. Özv. vitéz Gaál Ignácné
k.k. gyermekei nevén álló tehermentes
11áza, Deák ferenc ut 614 sz. alatt,
SZélbadkézből eladó, Értekezni lehet a
nevezett háznál.

T:~!'1lctanitás ~ Értesitem a n. é.
közönséget, hogy jóhimevü régi tánc
iskolámat a német kaszinó nagytermé
ben /1.01fember hó l-én megnyitom.
Szives pártfogást kér Kovács József.

A óélk.éscsait·Z\i SUK téglagyár év
tizedek óta ismert kitünő minőségü

hornyolt tető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner Márton fiainál, End

rödön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.

Minde'1kii; érCl1eke~! A Gyoma és
Vidéke Tejszövelkezet igazgatósága köz
hírré teszi, hogy november l-től a leg
jobb tejnek literjeért 24 fillért fizet, t'~
hái 6 fillér többet, mint eddig. A l(;j
szövetkezet a környékünkön előnyöseb

ben tudja a vajat elhelyezni, ezért fizet
het most egyszerr 6 fillérrel többet,
aminek következménye az is, hogy a
lefölözött tejnek literjét l fiHérrel szin
tén felemeltük. Figyelmezteti még az
igazgatóság a tehéntartó gazdákat,
hogy április, május és junius hónapok
ban csak azpknak a tejét veszi át, akik
novembertől-februárig is minden tej
feleslegüket a szövetkezetnek szállitják

gtlilllm!llllllilllllllll!ltl"lnnill!mlllllllllllmllllllllilllllliili~==. ·I!t· -uh· 'lh~ ·~h· -uh· 41h· .~h· ~(h. ·lh· -Ih. ==

vek, jegyzetek megrendel-
="- hetők. Dijtalan fetvilágo- .=

~; "i" "I" ,~,~t~,:: .~,~~:~~~~u,::, "Il' "I" ::

~llIllIlllill1llilllmliaHiilllllilllllllllllllllllill!lllmllllllllliliW

Szcrkcszrőségnél bCilC]andó,

UTALVÁNY-SZELVÉNY

urnak
urnőnck

mint él

GYO.l\iiAl1 UJSÁG
olv()söjéÍllak,

~,,:.<J..~~~....ro.:-;w~
~---)-~,.,--.----_._--_._-_._--.--_.---

Ingyen iakhatik Budapesten,

ha előfizet a "Gyomai Ujság-ra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői közöt! eg'y szállodai
utalvány/, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben h2",:rom r:!2.pon
át dijmentesen a kiválÓ
hirnévnek örvendő Park nagy
száUodá!:ian Dudélpesl VlIl,. Ba:
ross lér 10 (a I\'c:clipályaudvar
érkezé.:i o:déliávul szemben)
egy eisőrendü szobát A negyc-

dik sorsoiás! nov. 30:án fog:
juk rnegejteni és eredményét
iapunk dec. 4-j[.zi számában
tesszük közzé. Vág'ja ki
az alanti "UtJ!vány~szcivény!"

és adja be azt lapunk felelős

szerkcsz!őiénél.

A november havi uJalvéÍnyt,
melynek eIJenében bárom na
pon át díjmentes szoba 1ge
nyelhető: özv, Hauser Györg'y
n l2 lapunk előfizetője

ct sorsolás án, mely-
nek kiadóhivatal unkban való
álvételére ezulon kérjük fel.

- Itt I!G~vd'lJ.aJndAÍ>:

OMTK-GrySC 4-1 (l-l)
Bajnoki biró: Dr. Hegyi.

Sulyos veresége! szenvedet!
a honi pályán játszó GySe az
OMTK-tóL

A nag'yarányu vereség azon
ban meg' nem érdemelt, mert
figyelembe véve az l. félic!ó
já/ékát; a GySe sokkal lobb
veszélyes helyzetet tercrntcH
az orosháziak kapuja előll, dc
a csatárok nagyon puhán mo
zogtak és igy Szilágyi révén
csak egy gólt érnek el.

Szünet után a halfsor kiful~

lad, az OMTE. csatársora egy
másulán viszi keresztül rajtuk
a lámadást és Dimák, Fecen~

ka valamint Magyar révén ujabb
g'óH ér el.

kiija. IL Károlyangolkirály és
eg'y kis pórleány találkozása,
s az ebből eredő, clerüs bo~

nyodalmak képezik il darab
cselekményél, amely elejétől

végig' pompás szórakozást
nyujt. A rendezés és a fölvé:
telek egyari'int nagyszeriiek, 
Előadások 4. 6 és 8 órakor.

ingatianforgaionl.

G mán,

Gyomán:

F' rnszinház.

Nádudvari Imre eladott a Csepűs

kertben 628 négyszögöl szántót Komá
romi Lajos és neje Karsai Zsuzsánná
nak 504 P.-ért. Nagy Lajos eladta a
FélhaLnon levő 2 hold 140 négyszögöl
szántÓját G. Szabó József es neje Föl
di Agnesnek 2520 P.-ért. Tóth Lász'
!6né eladta a Pocoszugban levő 498
négyszögöl szántÓját Béres lvlihály és
nejének 240 P.-ért. Izsó József és neje
Agoston Juliánna eladta az 1360 sz. 2.

208 négyszögöl területű házasbeHeikét
Vas Lajos és neje T. Kocsis Ágnesnek
3200 Po-ért. Kovács Lajos és neje föl
desi Eszter eladták a 374 sz, a levő

180 négyszögöl területü beHelkes lakó
házukat Simon Józsefné Gálos Idának
72 m. m. buzáért.

Frolyó Imréné Homok Anna eladta
a 428 sz. a. 324 négyszógöl területü
házas belteIkének őt illetett fele részét
Zudor János és neje Tóth Zsuzsánná
nak 91 ITJ, \TI. buzáért. Nádasdi György
és neje Gyurica Terézia eladták Pap
halom dülőben 'JOlt 6 hold 933 négy
szögöl szántójukat Julis József és neje
Gácsi Emerenciának 330 \11, Hl buzáérL
Bálint István és neje Timár Gizeila
eladták az 591 sz. a. beltelkes lakó
házukat 145 négyszögöl területben Gu
burnai Elekné Farkasinszki Brigitta és
társának 90 ITI. ITI. buzáért. Farkas Ist
ván és társ,ai e]adták a 619 sz. a. 374
négyszögöl területű házasbeltelküket
Timár Imre és neje Timár Ilonának
125 111. m. buzáért.

Endrődön.

Az Apolló filmszinház f. bó
6~án VCIlsárnap az amcrikai
f~an(Jlllct fiIn-]g-yár két rldg-ysZCí.

bá su a.ttra~(ciós filmjél mutatja
be. A "Valeneia" cimü 8 felvo
násos drama az egyik, melyet
évaclnyitó müsorában a Roya!
Apolló mutatott be Budapesten.
A Valencia egy realisztikus
cseíekm:':nyü, cle romantikus
beállitásu szerelmi történet,
amelynek főhősei eg'y külváro~

si leány, cl tar/omány kormány
zója és eg'y csinos malróz. A
külvárosi leány szercpéj Ma"
MUlTay játsza, a tóle rnegszo~

kolt .bájjai a táncos jeielletck:
ben, ele megkapó drámaiasság
gal és n(]gyszerü arejáfékkal a
trag'ikusnak induló jelel1etek~

ben. Az autentikus spanyol
miliőben játszó, élénk lükteté~

sli darab nag'yszerü rendezése
él hires Buehoweízki munkája.
- A másik aHrakció az "Öfel
ség'c primé1óQnnája" cirnü 8

. fclvonásos 'játék, jllcJynek
főszerepéf D )ll1y Gish ala:

*

Azt nlondjá

Tréfás esete

Azt mondják, hogy: káka tö
vén költ a ruca.

De csak ha mcgvadul ...
Tüske Béni.

Azt mondják, hogy a tudás
szomj sokakat csábiiott világgá!

Ugy gondolom, hogya sok
közül többeket inkább a szomj,
mint a tudás ...

A szép és gőgös bankárlcán)i

bizonyos gllnnyal mondja egyik

régi udvarlójának :

~ Emlékszik, pont ma e,~Y éve

éppen ezen a helyen adtam ma

gának kosarat!

.:..- Oh, igen - feleli moso

lyogva a félfi ~ nagyon is em

lékszem. És higyje el nagysád,

hogy ez lesz életemnek legkedve

sebb emléke ...

'I- *

ronázatlan királya IcH. Cheva~

!iCI' házasságával egybeesik
emIékirafainak könyvalakban
való megjelenése. "Chevalier
emlékiratai"-béln Páris öröme
és Páris bánata liheg és egy
csodálatos karier minden ér~

dekesség'én tuJ, az öröm fővá

rosának finom és hamisítatlan
illo tát hozza mag'ávaL Ez a
könyv francia. nyelven 150 ezer

példányban fogyott el és most
jeleni meg mag'yarul. "ChevaIier
emlékiratai"-nak magyar kia:
elását csak él SzinhÉizi Élet
előfizetői kaphatják meg, mert
a könyv árusi forg'alomba nem
kerül. A Szin házi Élet előfi~

zdői azonbj[l i:lgycn Lapják
meg, mert a SZlNi-lÁZ; ÉLET
tudvalevőleg minden neg'yed~

évben egy regényt ajándékoz
az e1őfizefőinek. A Szinházi
Élet ötödik ajándékreg'énye ez
a könyv, melyet a Szinházi
Élet kiadóhivatala (VII. Erzsé:
!)el körui 29) mindenkinek,
aki egy negyeclévre 10.- pen:
gőért előfizet, azonna I ingyen
küld meg.

Alapos ok.

Ügyvéd: Hát mért akar el

válni András gazda?

~ Őrültség miatt!

. - Hogyan?! A felesége meg

. őrült?!

~ .Dehogy, deiwgy! Én voltam

őrült, mikor elvettem ...

Kedves emlék.
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A Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet igazgatósága köz
hírré teszi, hogy november l-től a legjobb tejnek H
terjéért 24 fmért fizet, tehá.t 6 fillérrel többet, mint ~d
dig. A. tejszövetkezet a környékünkön előnyösebben

tu.dja a vajat elhelyezni, ezért fizethet most egyszerre
6 fméirel többet, amine1\: következménye az is, hogy
a lefölözött tejnek Iiterjét 1 fillérrel szintén felemel
tük. Figyelmezteti még az igazgatóság a tehéntartó
gazdákat, hogy április, május és junius hónapban csak
azoknak a tejét veszi át, aldk novembertől februárig
is minden tejfeleslegiiket a szövetkezetnek száUitják !

Van szerencsém a nagyérdemii közönség figyeimét fel
hivni, hogJT üzietemet teljesen Lőkös Lajos fodrász ur ~H

~_'_~_ szakképzett vezetésére biztam ug'y a helybcli, mint a kör- ~
!J nyékbc!i hölg'yek é.s urak szives pá.rtfogását kérem üz!c- l
il temben e szakmában bárminemü munkát a legg'yorsabban
(j és lelkiösmeretesen eszköz/ünk. Főtörekvésem oda fogri irányulni, hogyanagyérdemü közönség szives pártfogá-
Dg'_,;=,==~~,-,-. sát kiél'demeljük, hölgyek részére hajvág'ást, fésülést, fej~

mosást, viz- és vasondolálási vállalok, műkedvelő előadá-

soknál maszkirozást eIválla/ok. Ug'y urak, mint hölgyek
(I rés7ére tyukszem vágást és manikürt. Ismételvc a nagY4

érdemü közönség' szives pártfogását kérve maradtam ki~

váló tisztel eltel özv Háje.li' Ferencné borbély és
fodrász Gyoma.

26 fillér.

4
3 ,)
1

40 •
6 p,

A gazdaközönség kisérje Hgydemmel az 9,AUSTIN"'Ió"",t:m.·akior előretörését és terjedését.
EIsőremHi érdeke minden gazdának, hogy a mai sulyos viszonyok között alaposan meggon
dolja, milyen gépbe fekteti pénzét. - Ne üljön fel a hangzatos reklámoknak, győződjönmeg
személyesen arról, hogy jobb telje§itJnényii, olcsóbb üzeJíDü traktort a kiváló
ANGOlL-gyártmányu ~_i\..USTINéi""traktornál nem vehet. - Az cj9AUSTIN....""traktor
legnagyobb eWnye a hosszu élettartam, nehéz talajon is tök~ll.etes nU.llnkát végez és
olcsó áron a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett - 2-J évi részletre - vásárolható.
Fordu.l,!űl1 részletes felviIágositásért bizalommal a kerületi képviselethez - Juhász Pál
gépészmén]ök és T ár§d céghez Turk.eve~ - Ezen cég di,jmentesen küld ki szakembert
a talaj meg'ITizsgáiására, próbaszántás végzésére és a gépnek miiliödésben való bemutatására.

Ilitcr édcs !ci
l )} lefölözött tej

író
] " SéJYÓ

1 kig'!', turá
1 " tCrJ\'aj

Gyoma és Vidéke
TEjSZÖVEHCEZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI:

~'~'~~r~~~~~~·~

I I
~ ~
~ bokor, magas, szomoru, I
i,. iutó és babarózsák sol~ II··'~
! szép Joly'ion nyiló fajták- JI;

~ ban, továbbá Chryzanthe-
~ mok és egyéb cserepes- ~

~ virágok kapható!i a I~
~ KÖZSÉGi KERTÉSZNÉL
~ Gyomán. >

L'lil1~~~~~J

1927. nov. 6. GYOMAI uJSAG~ ~ ~ ''"'1'!~ D~ IIllit!'QWl ~__~ _

fillér egy pLllJlik:ü~jós hirdetr±s közlési

dija aGYONlAl uJsAG publikációs
rovatában, Ha Ön alk,lll11azottat, ál

lást, lakást keres ha valamit venni,
vagy eladni akar, ha szobáját, la

kását akarja kiadni, vagy át-
adni, ha bár'llire szüksége
van, igy csak a GVO-

MAI UJSÁG publiká-
ciós hirdetéseit ol-
vassa el, és haJ-
gassa nleg a va-

sárnapi pub-
likációkat.

A. békéscsabai világhírű Bohr;;
féle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható,

özv. Szántó Igl1lác:mé 39 számu
háza iizlethelyiséggel azonnali beköltö
zésseI eladó és a Hákoczi utcai Mezei
féle házban 1 üzlethelyiség kiadó, Ér
tekezni lehet 39 szám alatt.

~~.,~J!_ld~~~~

~~~~";=ji~~l:1W!!lII=~=.-G~

•

Önálló perfekt varró
és himző nőnek egy
üzletneiyiséget adok
rendkivül eiönyös feci-

tétrz[ck mclleJL

~~~=)~:J
__IB

I szobor leleplezésre
~ babé!', csers pálma koszoru nninták
I készcll vallllak, kérem azok meglckintését, hog-y a rende~
~ lést idejében clkészilhessem, UgyallolJ nemzeliszin zász~

I lók szintén megérkeztek, nov, 10-ig megTcndclést elfog'ad

I BIRO BENI"3DEK
~ asztalos és temetkezési vállalata Gyoma régi ár/ezi kut mcllclt
(L~~~~~~~~~~~"W~~~,~~~~~!;!>lY,il;Mjfi~

:DnaLU~.DUJ[],.lil:::::m=;~:m~mm
~jilRL 'l'IUl'!' ~ ~~_ .~ ~~ C!Jl ~

rozsdamentes dl'ötból, jciszés szerinJia
M, ~,I;ol 111é:lf-,;assáo 'ban, sodrony-ágybetétek éSM

I~ háztartá:i szirák a kg')ulányosabban ~,

~
beszerezheíők ~

lK. i s s G.i b ol r §zitálSiIDliJl.esiernél . '
Gyoma, Deák Ferenc u. 19.

1CO it III )ll!'I]I.cD:X:D:!:.:cC[]nrlCOO.~:Dnoar:ncj[lCO:'-;'J.ti'..1CU1L~"""'ia
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eladása az egész országban egyediii ái~ó f i z e t é s i m ó CI o z a t o k szerint

4 pengös rész!etflzetések mellett 18 havi határidőre.
Varrógépeii11 ~ legjobb gyárt:ru:lnyuak, n~Llyeken a I110dern varrógép technika a:dnden viv
111ánya é:vényesül, c16~·tc és Látra 'laJT: l1i:-nez] StOp~l(J: és egy kCzTr:ozch.llJHal fJ.11iU12ltÓ
varr<1sró1 hiLlzésr:: és viszont. VU~~3nY5ze;u<~~és'ef{ az edtHgi szoHd ár~~{ és ponb:.s
kas;:Q:g;~~ás rneH.2t.t~ ~;ru~·.gGS~1t~~JtfiH eZ2ÓJ.3:L"npák n:~ttáron mgnden ~z;~iJ'sá!?:baf'Vés
khf~teH:;sn~ és ;t ké~~':_) ~s~i órákb;l:l] is. K6,tCiil a na~!)'é:T;.lcn-:ü
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,,~~~,;;;:;;;l';;~í!f';;;~:;;;'ilh-;;;;;;;l~íI:;;;'~~~>í~~~=~=~"~~=~=o_===12~.~.Budapestre utazik?! 20 s;áza~é:k kap mint ezen lap ~

előfizetője olcsó szoba-árilinkból, 8ngedmény'~ kap olcsó

fi
'.'=_i

o

'.. éttermi áraiból. ház'l 5 penge"!. lCil.eg-i:alkan-ilt autótaxi
~ költséget, mert gyalog egy perc alatt a pályaudvarról OUhoD.

érz>: l.nagáU jól fütött szobáinkban. Elsőrendű kiszolgálás, szigoruan

~=;__l ~;~':~O~:::; ~;;:;' m,~:;;: ::';1~On~u: ~===__•

ri Vili. Baros tér 10. BUDAPEST. Telf: J. 530'82, 330-83, ~
rt a keleti pályaudvar érkezési oldalával szemben,

13'06
14'13
2-15
3'H)

20-40
2-05

14-04
19-20

17-20 g'y,
20-14 gy
16-52 g:y_
19-45i~·Y·

"16_14 g'Y_
16-50 gy_
20-15 iH
20-51 g'Y.

LapKiadó:

BH U G A R I AlS
J~önyvn~oJ1lJffi '''Ini Jlnüintézei.

tájékoztató
d

\fasuti és Hajózási
enetrend Ujság

l~dphdto

JBhinden

S2!:crkesztésért és kiadásért

:felelős;

V\fAGNER MARJON
\

A leg'nagyobb veszedelem a por,
mely minden betegség csirájc'it a
szervczcJiinkbc viszi. A legalapo~

sabb takaritás is, ha nem porszi~

vóval történik, csak félmunl<u, mert
ug'V él seprés nél, mint a törülg'c,
tésnél a por egy része a levegőbe

száll, hogyezuton szervezetünkbe
hatoljon és ott betegségokozóvá

váljék. Egyetlen kivezcJő ut a

V Al''tPIR PORSZIVO
Kérjen díjtalan bemutatást egy Ie~

velező lapon még' ma!

AEG UNIÓ
Magyar vm~unossági

Pors:dvógép Oszálya
Budapest, Anclr,~ssy ut 29. szám.
Gyomán kaphutö Domokos Al
bert víllanyszerelő és műszerész~

nél.

A "gy' beíüvel jelzcIt gyors-, él tőbbi pedig szemé~yvonal.

lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
SzáUodlaC> kávéh@zában. vm.,
Baross-tér 10.

1927. október hó 1-étöt
BUDAPEST - {;,YOMA

6-25 9-45 gy 13'35
11'12 12'42 gy_ 19.14
O-32 5-34 8-57 gy_
5-- 11'10 11-50g'y_
GYOMA - BJEJKÉSCSABA

BCSélbáról indul 23-15 4'30 8-13 g'Y.
Gyomára érk_ 0-1] 5'31 8'55 gy_
GyomiÍrói indul 11-22 6'46 12-43 gy_ 19'24
Bcsabára érk_ 12-18 Yij9 13-21 gy_ 20-24

Bpestról indul
Gyomára (~rlc

Gyomáról indul
l3pesíre érk,

~ ,.,.,< ~

NyomatoJt a "HUNGÁRIA." kÖl1yvn, adai rnűintézetben Gyomán, Felelős cégtulajdonos: TEKET SÁNDOR.



epély.

évi november hó 15-ig
a községi főjegyzői iro
dával közölni.

Herceg (Jfensége fogadása a
szoborhoz érkezésekor Péter
mann józsef főjegyző által.

5. Fél 12 órakor az ünnepély kez
dete.

a. Hiszekegy. Énekli a Gyomai
Dalárda.

b. Az ünnepély megnyitása józsef
Királyi Herceg Ofensége felké
rése Pétermann józsef főjegyző
által a szobor leleplezésére.

c. józsef Királyi Herceg (Jfensége
leleplező beszéde és koszoruja
elhelyezése.

d. Egyházak áldása a négy hi/
felekezet lelkészei által.

talmas fáinak hát{erével:
maga az ünnepség bizo
nyára szintén feledhetetle;
nül gyönyörü lesz ily ma
gas vendégek llag'ylelké-.
nek és szeteteiteljes szol
gálatának gazdagitása által.

Igy lesz az emlékmű és
az azt leleplező ünnepség
méltó hódolat vitéz és hős

fiaink imádságosan áldott
emléke előtt!

Gyoma, 1927. november 13.

lőljár ' S ' ga
a következő

A lap szellemi és anyagi részét illetéS
minden megkeresés

"H U N G A R I A" könyvnyomda
eimére kUldendéS.

mes

Az ünnepélyen való rész
vételt, esetleg koszoru
elhelyezést kérjük folyó

1. Reggel 9 órai kezdettel alkal
mi Istentisztelet a Református,
Ág. Ev. Róm. kath. és Izraelita
templomokban.

2. Fél 11 órától 11 óráig a la
kosság és vendégek gyülekezése
a piacféren a szobor körül a
kijelölt helyekre.

3.11 óra 10 perckor jószef Ki
rályi Herceg (Jfenségének foga
dása apályaudvaron küldöttség
által. Fogadó szónok Dr. Kova
csics Dezső vármegyei főispán
ur, előlte a Szárnysegéd, Fő

szolgabiró urral.
4. Fél 12 órakor józsef Királyi

Az ü n n e p él Y s o r re n d j e:

lő tudásu és szebbnél-szebb
beszédeirőlmessze földön
ismert főispánja Dr. Kova
csics Dezső ÖméItósága
fogja tartani.

H.i maga az emlékmü
olyan párját ritkitó, hatal#
mas művészialkotás, mely
hez hasonló igen kevés
van az országban, ha an;
nak elhelyezése olyan cso
daszép a templomkert ha-

leple ési ün

If

Ara 16 fillér.

If

SzerkesztéSség és kiadóhivatal: .' I
"H U N G A R I A" könyvnyomda ,

G Y o m a, PeUSfI-tér 2.

lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

örök emlékezést hirdető

Emlékművetemelt, mely
nek 1927 évi november
hó 20-án, Vasárnap dél
előtt 9 órakor kezdődő

Egye1éríési, Németvá
rosrészi, Kisré1i, Polgári
Olvasókban és Ipartes-

testületben.

lanul nagy mértékben emel
ni fogja egyfelől azon kö
rülmény, hogy a magyar
katonáknak meleg szivü
"édes atyja" József Királyi
Herceg Öfenségefogja köz-
ségünket ez alkalomból
magas látogatásával ki
tüntetni, másfelől pedig az,
hogy az ünnepi beszédet
vármegyénknek minden ne#
mes szolgálatra kész, fény-

I' kmü I

Emlékművének Ieleplezési unnepségére
. meghivót bocsátotta ki :

e•
I

a Központi Kaszinóban.
A hadirokkantak, özve
gyek és árvák közebédje
az Alsórészi, fe!sőrészi,

IL évfolyam 46 szám.

mélyen tisztelt Cimet tisztelettel meghivja

a községi Előljáróság.

József Királyi Herceg Öfensége és a meghivoít ven#
dégek tiszteletére

d i S Z e b é ct délután 1 órakor

leleplezési ünnepélyére

M e g h i v ó.
Gyoma község közönsége

a világháboru küzdelme
iben a hazáért életét ál
dozott négyszázhatvanki#
lenc hősének

o
a Hősök

Előfizetési árak:
Negyedévre - - 1 pengő SO fillér
Fél évre - 3 pengő 40 fillér
Egész evre 6 pengő.

Mindnyájunknak a lelkét
megihleti, egész gondolat
világát foglalkoztatja az az
egy hét mulva elkövetkező

lélékemelőünnepség, mely#
en Gyoma község nemes
közönsége lerója tisztes;
ségtevő kegyeletének adó
ját hős fiainak örökké ra#
gyogó emlékezete előtt.

Ez ünnepségnek fényét
s méItóságát mondhatat-

p O L I T I K 'A h T A R S A D A L M 1- É S K Ö Z G A Z D A S A G I H E T I l A P

Gyoma község áldozatkész közönsége szeretettel hívja és látja
vendégül ebédre november 20pán a kaszInókban az összes Hadi~

rokkantjainkat, Hadiözvegyeinket és Hadiárváinkat. Ezen közebédre
szóló tiszteletjegyek átvehetők vitéz Juhos Józsefnél november hó

16,án szerdán estig.

Hő

6.

-
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A felajánlott természetbeni
adományokat e héten kedden
fog-ja össze szedetni a község
s ug-y ezt, mint az eddig be:
gyüJt pénzt átszámolja eg-y öt
tagu bizottságnak, melynek
pénztárnokává megválasztaJott
Piltz Márton, ellenőreinek vitéz
luhos József és Erdey Lajos,
g-ondnokainak pedig Kiss Dá~

niel, Lukács Antal, Izsó József.
Ez a bizottság fog gondosr

kodni az adományok szétoszg
tásáról és értékesitéséről, szám
adásai! pedig lapunkban fogja
közzétenni ugy, hogy az eset
leg fent maradó összeget át~

számolja a rokkant egyesület

elnökseogének, h0f-!V 07t :'iziikg
ségben . levők ~nrámc;]ijására
használják fel.

Lakosságunk, mint lapunk
más helyén közölt kimula/ás:
bólláthaló, szeretettel hozta
ajándékail e nemes célra, gyLij
tájnk azon bem nem juthattak
el mindenüvé, de meg nem is
akarlak zaklatni senkiJ, ha va;
lakinél nem voHak g-yüjtők,

kit jó szive arra inclitana, hog-y
e nemes célra aclakozzon, szi
veskedjék adománYát bejelen~

jen i legkésőbb hétfőn a fő

jeg-yzői irodáball, a begyülő
adomány minden utolsó fi!lé~

rig csak özveg'yeink, árváink
és rokkantjaink megvendégc
lc?sére és seg'ítésérc fog for~

elittatni, mint ezt az ünnepség
utáni számunkban nYilvános
zárószámadással nyugfáznifog-
juk - a felajánlott összegek~

böl semmi sem fordiítatik az
Uri Kaszinóban tartandó ebéd
céljaira, hol az idegenek a
község vendégei lesznek, a
helybeliek pedig- mind sze~

m'zlvesen fizetik éJkezésük teig
jes k.'::,ltségét.

p"z ebzdjcgyck az özvegyek,
árvák és rokkantak részére
viléz Juhos. Józsefn1z[ a rokkailf
egyesület . fZlnökénéJ vehejők

át szerdán 16-6n esiig.

szobor leleplezés!
űnnepély egyik
költői szépsége.
A szebbnél szebb beszédek

és éneksúimok elhangzása és
a szobormü megkoszoruzásCl
után g-yönyörü jelenete lesz az
ünncpség-nck az, mikor él köz
ség összes tanintézetének nö:
vendékei tanitóik _és tanáraik
vezetése mellett tisztelgő ke~

gye!etteJ párosával elvonulnak
az emlékmű és Királyi Fenség
előtt, él szobor talapzalára he
lyezi mindenik g-yermek a ma:
ga őszi rózsájál, vagy zöldelő

g-allyját, melyet mag-ával hoz.
Mig- jövendő reménységünk, cl

magyar ifjuság-igy áldoz hő~

sein1\. emlékének, az egész
nagyközönség hazafias· dalo:
kat éneke! cl dalárok vezetése

meII ett.

urán igy előfordulhatna, hogy
alamizsnának ítéltetnék. minek
még- a gondoIota is távol voit
a bizoltságról, az ldt a végső

l,atá,'ozat, hogy tisztes, ősi ma-
I g-yar sz;)kás szerint venc1ég-üJ
, hivjuk meg és látjuk e napon

a lüilörnböző körökbe szét
osztva összes hadiözveg-yein:
ket, badiárváinkat és hadirok~

kantjai valamint azok csa~

ládlagjaikal.
Nlinclen kaszinó elnöke él

leg'szivesebb kéSZSégg-e·) aján~

lofja fel e célra nem csak a
helyiséget, hanem ?:lzt is, hogy
saját keblükben g-ondoskoclnak
az ételek izletes meg-főzéséről.

Sehol nem lesz e v'2nd r2g-1B
tás mulatozás, hanem a szc:
retetnek és kegye/etnek meg-~

nyiJaJkozéÍsa és él bizot/ság
gondoskodik arról, hogy min~

den kaszinóban szép beszéd
k.zretébcn történjék mcg-cm!é:

kezés örökre áldó kegyelettel
körül vett hőseinkrőL

Az elmul.1 hétfőn déluttil ci

kaszinói elnökökkel kibővü;j

3zoborbizoHság g-yülést
melyen az ünnepség részieteit

, tárgyalták meg az eg-ybegyül~

lek. Szép és mindvégig tár~Al hősök ern!ékrn
vének ha.zaérkezésef~

g-yilagos vitát vállait ki az a
kérdés, ha vajjon mi módon

Budapestről vett értesülésünk l bizonyítsuk meg' szeretetünket
szerint a hősi cmlékszobrol hacliözvegyeink, hadiárváink és
12:én aelják fel s ig-y körülbe~ hadirokkantjaink iránt. Az egyik
Iül 15-én fog- megérkezni. A inditvány az volt, hogy szere~

szobor bizotJság ugy határo: tetiel venrlég-eljük meg' őket a
zoft, hog-y' magát él szobor leleplezési ünnepség napján,
beszállítását is ünnepélyessé I miként ha mindnyájan mind~

l~ivánja tenni, a~ért. ~ beszálli~~! nyájunknak vendégei lennének,
tasnak pontos Idejet dobszo _ a másik indítvány pedig az
utján közhirré !eszi, az emlék~ volt h02" az ily célra be(T/Liit
művet félvirÉF~ozojj szekéren ", ~j ,,' co \ , '

'1"'/ '" b ~ ] b "ll'" adomanyol\:at keszpenzre val~
SZélJiil Blja ,C, me y esza Ilas
"'jaj" ;;>7 0-- ",~-. -;.,- "lal"n'l-J-Ol? "'zo'~ toztatva, osszák szét a' se~Ci _ ! __.iL. ~_ '-.J......-.::_l.;.,} .... J. g if\. O,J

lani fognak, [{Jint ahog-y a nag'y~ gélyre szorultak körötl. t\/];nd~

haranR }"·~;é~:llitásakor történi. két inc1itványná egyfonna szép
Bizc.r.j",·ö maga a kegyele- volt az alap g'ondolata is, a

tes nélg-]" lzözönség is elhal- célja is - ámde miuián szét
mozza azt a hervadó ősznek oszjva csekély lenne az eg'y~

nyiló virágaival! egy egyénnek jutó rész, s mi"

e, Hősök emlékére. Énekli a Gyo
mai Dalárda.

f Óda, Szavalja Doby Béla re!
lelkész.

g. Onnepf beszéd. Tartja Dr. Ko-
vacsics Dezső vármegyei jőis- T- .. t '! l ~ ttIzeno evve eze o egy Virág csokorral a kezében

_,ván ur. l ' , b t ' f 'l '
KJS savany, e egres masc e~ kiballagot1 cl temeWbe, buzg-ón

'k Nyugodjatok; pihenjetek. Énekli l' k ' tt '\ves eany'at ve ma~la lOZ imádkozalj jöHevője sirjánáJ.
a Gyomai Dalárda. LélJ'o~lle' jro"ro"st"'l' M' ! d f

;:, .... u ~ aSllap rcgg-c pe ig'elöltö~
l. Koszoruf\ elhelyezése a közön-· I] l' b; lcsm asszonya e enCl107 - o zött legszebb ruhájába, felhuz-

sé,i:- által. Összes tanjT/fizetek
~ és g-on szereteitel neveite ta lakk cipőjét és azt mondta

növendékei elvonulása a szobor o l ~lJre, t:..álta mindennel, mintha a szomszédoknak, hogy eluta~
előtt és minde,gyi/{ gyermek egy- I . 't 'd k j ttCSélK sala e es gyerme e e zik messze, nagyon messze.
egy szál virágot tesz le. volna.

/. A szobor átvétele, Szabó József. Délután azután mcgtalá!ták
['-Jag-y Etelkának hivták a le~ a szép fiatal Etelkát a padlá-

községi biró által. . l' t !' j"k t""
cny_cél, aZI a Ipl us ovarosi son._ ahol a Qerencla'l'a fe).a~k. Hymnusz. Énekli a Gyomai ~
nY01110ruságtól, egy sok gyer~ kasztotta magá!. Az állát elő~

Dalárda. ll1ekes éhező családból kerüli
l. Volt kato/lcik, ie ven ték, zőlcg- gondosan felkötötte egy

[(öröstarcsára, jólelk ü nevelő tiszta fe!l(zr kendo"v';!, szeme,'"l
tűzoltó/{ és c.:;er/ceszek disz el- "-anyjához.

l · 0",-1'. •• r szinjén bekötöHe, mint hátra
vonu asa Jensege es a SZaGOl' Pár héttel ezelőtt nagy' szo~
eiőtt. Ezek né,gyszögbe, va",y hag-yott levelében megirJa azért,

moruság érte a szép nag-y hog-y halálában is szép marad
oszlopba való felállása a hadi- lánnyá fejlődött 17 éves NClg-y jon.
rokkantak, özvegyek és árvák- Etelkát. Nevelő anyja meg-halt,
kal együtt az uj piactéren, hol két fiu maradt, kik közül az Tóth Sára a nevelő anyja
Ofenségének tisztelgő jelentést idősebb már nős, a fiatalabb végTendeletében hagyott 1500
tesz a hadviseltek részér6! V/ag- még nőtlen. A szép tiszta kis négyszögöl szőlős kertel az Ő

lIer Péter, a vitézek részéről ház, az örökség- cladóvá letL kis neveli leányára, melyet az
vitéz Varga a rokkall- Etelka nem maradhatott a la- élet/ől oly fiatalon mcgvá!t le~

tak részéről vitéz Juhos József, kásban, tehát nagy bána/ával ány buesulcveJében a tcmejé~

a leventék részéről /Vónay Fe- elutazott P>udapcstre szülő any~ sérc kért fordHani. Kérését él

renc, a cserkészek részéről jához, Két nap mulva azonban két fiu testvér teljesítette is.
Ruszka Sándor. váratlanul vissza érkezel! Kö~ Szép temetést rendeztek neki,

m.Ofensége és a vendégek e!vo- rös/aresára. Nem tudotl meg: olt vol! Köröstarcsa apraja~

nulása gyalog. a Központi ]-(a- váJni attól a helytől, ahol sze~ nagyja és mindenki megsirat/a
szinóba. r re tettel nevelték és ahol eltö!~ . a kis lelencet, aki ug'y szeret~

n.Ebéd alatt köszöntőt mond a t?lt~ gondnélkLil gyermckkori i t~ a jó n~velő 'a~yj?t: hogy
Kormányzó ur evcIL elment utaDa a masvllar;zra,

:r~p~~:~'~~;er~;;:~e",C""mé>C""Dr ,I' ~=r~~~,""-"''''"_' u"""'~~~"'"'''"''"''''''_'''''''''''''_'''''''';'''''"'''''~"''"''''''--'''''''
Pál eSJiDeres és a Jfenséges ur
válaszol.

o. Miután. az ebédne!c körülbelül
3 órára vége lesz s a VOllm

csak 4 óra 52 perckor indul)
Ofensége felkérése Nónay Fe
renc százados által, hogy a.z
alig 600 méterre levő Sport te
riileten 1 emlékfát ültetni ke
gyeskeo~iék. Ji sport teriiletre Q

3 árára felrendelt kocsik a ven
dégeket kiviszik. Faiiltetés utá/í.
4 órakor a vendégek és kisérők

kocsira ülnek és a vonathoz ki
vonulnak, Elbucsuzás.
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kertbizottság ülése II

testületi ülés.

igéretednek állva, nekem s
édesanyádnak annyi gondjaink
szenvedéseink között a legbe
csesebb örömöt s vigasztalást
fogod nyujtani. Lám, ,én ne...
kem nemcsak nem esik ne".
hezen keserves munkával te
remteni meg számotokra 
egyenlőn szeretett kedves gyer...
mekeim - mind azt, ami szük
sélltől megóvástokra, nev~-

,léstökre s ezzel jövendő boI...
dogságíok megalapítására szük
séges: ne essem hát neked is
nehezen, sőt szokd meg benne
örömödet lelni, hogy viseleted
által minket, szerető szüleidet

'Szemle,'
Bár lapunk más hasábján 01

vashatott tisztelt olvasó a Kossuth
szobor, leleplezésének hatalmas ün
nepségéről, mégis ezen a helyen,
mely a heti aktuális dolgokat
gyüjti össze, szintén meg kell em
lékezni róla.

Kossuth Lajos halhatatlan ér
demü hazánk fiának adós volt a
nemzet. Lehet, hogy az ,uralkodó
ház iránti udvariasságból, lehet,
hogy más okból. De a nép széles
rétege nem volt adós. Ó szivébe
zárta, apjának nevezte a lánglel
kü szabadság apostolt.' Nagyon
sok kis vidéki falucska főterét di
szíti, ha több nem, a mienkhez ha
sonló Kossuth mellszobor. A nem
zet szivében azonban még mindig
nem volt meg a méltó emléke.
Végre elérkezett az idő, amikor a

.neinzet régi adósságát letörlesz
tette és márványba vésett emlékmü-
vet állitott Kossuth Lajosnak az
országház terén, mely mostantól
fogva Kossuth tér nevet fog vi
selni. Az ünnepség ma egy hete
folyt le. Hatalmas vége láthatat
lan tömeg foglalt helyett a kitü
zött helyeken. II órakor megérke
zett a Kormányzó ur is. Ekkor
megkezdődött az ünnepség. Buzát
alpolgármester jelentést tesz a szo
bor elkészültéről. Sipőcz polgár
mester átveszi a szobrot, mire a
Kormányzó ur engedélyével lehull
a lepel és tizezrek ajkáról röppen
el a kőbevésett gondolat és eszme
éljenzése. Majd Apponyi Albert
lép az emelvényre és megtartja
ünnepi beszédét. A beszéd hatal
mas koncepcióju és nagy történeti
tudáson felépült emlékbeszéd volt.
Beállitotta Kossuthot korába, mél
tatta akkori jelentóségét és méltat
ta jelentőségét a mai napokra vo
natkozólag. Egyes szünetekben és
beszéd közökben a fővárosi dalár
dák egyesülete énekelte azon örök

zottságunk azért javaslatot tett a
képviselőtestületnek, hogy miután
nagy gonddal szaporitották az
utóbbi időben a gyönyörü, kelle
mes illatu és virágaiban is hasz

nos hársfát, határozza el a kép
viselőtestület, hogya főutcákon

a kiromló vadgesztenyefa helyé
be mindenüvé hársfa ültettessék,
sőt a ritkább helyeken közbül is
ültessenek hársfákat s igy foko
zatosan átcseréltessenek e közuti

fák a hasznos virágu, kellemes
illatu és szép növésü hársfákkal.
A képviselötestület örömmel fo
gadta el a kertbizottság ezen he
lyes javaslatát s igy nehány év
alatt fokozatosan el fognak íünni
utainkról a vadgesztenyék és szép
hársfák fogják széppé, kedvessé
és kellemessé tenni utainkat.

I
szüleid körébe, mint én sze'
retem remélni, hogy mikorra
lsten jóvoltából viszont iátlak,
benned azon kedves leány-
kára találok, aminek mind er
kölcsödre, mint tudományos
erkö!csödre, mind művészet·

ben, mind szelid és nyájas'
viseletedben lenni igérkezel.
Remélem, édes gyermekem,
hogy ez nem egy mulékony
feltétel legyen, hanem eg-y
erős és állandó szándék, s
erős akarat, olyan, mely az
én leányomhoz illik.

Hidd el nekem, kedves gyer".
mekem, hogy ezzel csak saját
boldogságodnak veted meg
alapját. mely nekünk egyedüli boldogitsd.
célunk mindenben, amire in· Azért erős akarat skilartás,
tünk s amit irántad intézkedünk : Jked,ves k,iS' ..házibutorom." Ed
s amellett óhajtoni, hogy ked- dig csak. jót hallottunk rólad
veljed azon gondolatot is, hogy l?árjsból, ,óvd meg magadat

I
tulás veszélyének volt kitéve.

Miután pedig a községi költség

vetés felsőbb jóváhagyása még

nem történt meg, de ezen ügy

elintézése nem halasztathatott el

a közérdek kára nélkül, a kert

bizottság elnöksége meghirdette

a pályázatot s a legkiválóbb bi

zonyitványokkal rendelkező pályá
zóval betöltötte ezen állást. A
vitát az idézte elő, ha vajjon jo
ga volt e az elnökségnek igy vé
gérvényesen intézkedni. Miután
megállapitotta a bizttoság, hogy
az elnökség teljes jóakarattal és
a község érdekében való buzgó
sággal járt el, s miután a pályá
zók közzül a legkiválóbb bizo
nyitványokkal rendelkezőt alkal
mazták, a vincellér választás
helyben hagyatott.

épvisel

Kedvesnagyszemükisleányom I

Szeretem hinni, hogy jól fog
esni szivednek édes anyád so
rain kivül egy pár szót sze
rető ápádtól is olvasni annak
biztositásául, hogy te és test
véreid folyvást kedves tárgyait
képezitek atyai szeretetemnek
s hazámon kivül csak a ti bol
dog'ságtoknak szentelt gond
jaimnak, Nem mondhatom ne
ked, édes leányom, mennyi
örömöt és vigasztalást szerez
az nekem, ha róllad hallhatok,
hidd el, édes leányom, hogy,
te nem vágyódsz forróbban

London, nov. 8. 1855.

nek, az alábbiakban szóról
szóra bemutatjuk a "Gyomai
Ujság" olvasóközönségének.
A levél a következő:

Képviselőtesíületünk bizottságai

között igen fontos hivatást tölt

be a kertbizottság nemcsak azért,

mert a község egyik fontos és

értékes jÖvedelmi forrását irá

nyitja, ha' nem azért mert gondos

munkálkodásuk eredménye egy-

felől a község fásitása, másfelől

pedig a nemes gyümölcsfajok sza
poritása. E héten szerdán délután
e bizottság tartotta gyülését, mely
nek legfontosabb tárgya a közsé
gi szőlőt kezelő vincellér felfoga
dása, illetve a felfogadás helyben
hagyása volt, E dolog elintézése
kissé nagyobb vitát provokált.
Mindenki előtt nyilvánvaló volt
ugyan, hogy a vincellér felfoga
dása halaszthatatlanul szükséges,
mert a községi szőlő gondos és
szakképzett vezetés nélkül a pusz-

Gyoma község képviselőtestü

lete az elmult kedden rendkivüli
közgyülést tartott, melyen végle
gesen megállapitotta a közgyűlés

a szobor leleplezési ünnepély
programmját ugy miként lapunk
vezető helyén nagy közönségünk
tájékozására azt teljes egészében
leközöltük. Több kisebb tárgy

elintézése után az utcák fásitása
ügyében hozott még agyülés
nagyobb jelentőségü és közérde
kü határozatot. Mind máig is so
kan sajnáljuk azokat a szép hárs
fákat, melyek áldozatául estek

több mint egy évtizeddel ezelőtt

a Kossuth és Endrődi utak akko
ri fásitási programmjának. A
vadgesztenyefák egyfelől korán
hullajtják leveleiket, másfelől pe
dig szélesebb utakrá valók, hol
szabadon fejlődhetnek. Kert bi-

.....

T A-R CA.

- Kossuth Lajos ism.eretten
tevete. -

Kossuth Lajos gyermekei tud
valevőleg nem kövelhették szü
leiket külföldi utjukon, KO'3suth
londoni tartózkodása idején
leánya, távol szüleitől, egy ne
velőintézetben élt. Az aggódó
édesapa Londonból levelet irt
,;nag'yszemü kislányának," mely
levél több kézen át egy ame~

rikai magyar ember gyüjtemé·
nyébe jutott. A rendkivül érde
kes és becses levelet, mely

'nagyon jellemző bizonysága
Kossurh nemes szülői szere
tetének és akkori lelki életé".

~Nagy§;zeDl.ii

ki§; lányoID.~

Közmüvelődés.

A népmüvelési helyi bi
zottság most szerdán a
Kisrétiolvasókörben tartot
ta meg második felolvasó
eSijét.
Előadó ezuttal S z ő k e

fer~nc ref. igazgató-tanitó
volt, aki a pénzről és ez
zel kapcsolato\;~n a taka
rékosságról tartott igen
tanulságos, tartalmas elő

adást. A népies nyelven
előadott téma óriási hatást
keltett és a népszerü elő

adót hosszasan megélje
nezte a' termet zsufolásig
megtöltött disztingvált kö
zönség.

p a p p Ilonka, aki a kö
zönségnek már régebbi is
merőse és szivesen látott
szereplője, két Petőfi-vers

preCÍz, hévteljes elszava
lásával váltott ki zajos
tetszésnyilvánitást.

H a t o s Tivadar, lapunk
társszerkesztőjeés az elő

adások rendezője hegedün
,adott elő kurucdalokat,

majd többszöri kihivás
után egy sereg régi ma
gyar népdalt játszott el
nagy tetszés mellett.

Végül S z ő k e ferenc
mondott kö~zöhetet az
Olvasókör vezetőségenek
és a nagy közönségnek a
megértő támogatásért,
amelyre válaszolva Ver e s
József elnök a ,kaszinó
köszönetét tolmácsolva, a
következő szavakkal bu
csuzott :

- Legyen szerencsénk
minél gyakrabban! ...

Legközelebbi előadás16
án, szerdán este 7 órakor
aPolgári Olvasókörben.
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hősök

emlékszobrára befolyt
önkéntes· adományok:

becsű Kossuth nótákat: Tavasz
elmult és Kossuth Lajos azt
izente Mikor az édes bus ha-
zafias dalok szava jelcsendült és
az akkori szomoru helyzet remény
kedő panaszos szava hallatszott . ..

jkli neked fáj nekünk is fáj
Terhünket viselni bajos
De Istenünk segitni fog
Ne sirj ne siri Kosuth Lajos.

az ezernél is több tagu dalárda
gyönyörű előadásában ezrek és
ezrek szemében könny fakadt.

Az ünnepély befejező része a
koszoruk elhelyezése volt. Legér
dekesebb volt a küljöldi államok
koszoruinak elhelyezése. Az Egye
sült AUamofc képviselő;e magyar
beszéd kis;;retiDen he(vczte el a
koszorut. Turin viiros polgármes
tere olasz beszéd kiséretében. Min
den állam, mel)! valaha is némi
vonatkozásban volt Kossuthal ko
szorut helyezett siJjára.

Ez a szobor leleplezése s a vele
járó nemzeti fellángolás nagyban
hasonlit a szabadságharc elnyo
mása utáni időkre. Akkor is nagy
jainak emlegetésben, hazafias ver
sekben talált a nemzet vigaszta
lást és erőforrást magának. Adja
Isten hogy ez is talpra állásunk
egy rugója legyen.

Otto Dirschauer.
Igy hivják azt ci lelkes ma

gyarb'arátot, porosz tanitóem
bert, aki friedlandi iskolájáb:m
és a német sajtóban oly ér=
tékes szolgálatokat tesz a ma
gyar ügynek s akit most sike
rült lapunk levele7ójének meg
nyerni. Mert ime, Vésztő akár#
milyen bosszuságáJ avanám
nekünk a külföldön is bará~

junk s akadnak még, akik meg
ér1cni l,>zpesek, hogy a vidéki
sajtó él maga szerény keretei
között is éppen olyan tiszte
letreméltó hivatást tölt be ön
zellen munkájával, mint akár
rnclvik fővárosi lap,

Ottó Dirschauer évekig volt
hadifogságban egyik pesti bap

rátunkkal. A szibériai magyar
táborokban ismerkedett meg' a
magyar lélekkel, a magyar
nyelvvel, irodalommal, cr map
gyal' dallal s ez a szibériai
télben is lánggal lobogó ma
gyar szellem oly mélységes
hatássa! volt az ő intelligens,
mélyérzésü germán lelkére,
hog'y a hadifogság utáni idők

ben is változatlan érdeklődésp

sel kiséri a mi viszonyainkat.
Nagy nemzeti fájdalmunkban
lelkes harcosává szegődött a
magyar ügynek, élénk tempe
ramentumával, jó tollával, kip

tünő szónoki készségével min
den alkalmat megragad, hog'y
német közönsége előtt rómu#
tasson ug'y szóban, mint irásp
ban a trianoni gazság'okra.

Ez az ember, akit valamip
kor Vilmos császár a tanitó
kat érhető Jegmagassabb ki
tüntetésével jutalmazoH sajátp
kezüleg, s aki ma már Friedp

land városka tanügyének ve#
zető személyisége· ].ztf - s
akire igen jellemző,hogy ma~

gyal' konyhát tart, mert ug'yP
mond a paprikástól lesz ,oly
tüzes a magyar ember, - ez
az ember most lapunk barát-

-

Református Egyház 100 P.,
Izraelita Egyház 25 P., Ág. ev.
Egyház 20 P., Hartenstein Ig
nác 1 mm. buza, Iványi Test
vérek 1 mm. buza, Debreczeni
Endre 100 liter bor, Kner Izi
dor 4 akó bor, Teleki urada
lom 1 drb. ju.h, Geiszt urada
lom 1 drb. juh, Póhalmi ura-

jául és munkatársául szegő

dőtt önként, szive sugallatát
követve, mert mondanivalója
van a magyarság számára.
Szeretetét, szive melegségét
küldi majd irásaiban a nag'y,
az ismét hatalmas Poroszor
szágból a szegény, az összep

tiport Magyarországnak, s la
punk hasábjain szóllani kiván
a magyar Alföld, a magyar
puszta népéhez. Különösen a
magyar puszta népéhez akar
ő szólani, amely elképzelés
után is olyan mély hatással
volt reá a szibériai nehéz fog'p
ság sulyos napjaiban.

Már egyik legközelebbi szá
munkban alkalmunk lesz Ottó
Dirschauertől egy német or-

Iszágos lapban megjelent map
gyarbarát cikkét olvasni sa
továbbiakban is érdeklődéssel

kisérhetjük s figyelemmel, mit
mond, mit ir, mit tesz ez a mi
kedves barátunk ott kinn Nagyp
németországban a kicsiny, a
szegény ma'gyar haza érdeké#
ben.

Örömmel és szeretettel fo#
gadjuk őt munkatársaink közé,
áldja meg az lsten az Ő mun
kálkodását és segitse nemes
törekvéseit.

dalom 1 drb. juh, Lénárt gaz
daság 1 dib. juh, Harsányi
PálI drb. juh, Wagner Már-

, ton 15 mázsa kemény hasáb
tiizifa vagy ennek értékében
50 pengő, Grosz Zoltán 4 má
zsa vágott tüzifát, Vincze Dá
niel, Vincze Andor, Kovács
Gergely, Cs. Szabó ~mre 1-1

birkát ajándékoztak, Ker
tész Sándor 50 kiló, Nagy Mi
hály 20 kiló, id. Kató Gábor
10 kiló lisztet, Kató Lajos egy
pár tyuk és egy pulykát, Imre
László egy pár tyukot, özv. Cs.
Szabó Albertné egy kenyeret,
egy pár tyukot és egy kövér
kacsát, Tari István, Cs. Nagy
Imre, öZYk}mr~ Lajo~né, ~zv.
Fekete J....msne, KOCSIS LajOS,
özv. Csapó Sándorné, Joó
László 1-1 kenyeret, Fried
Géza 1 mázsa káposztát, Oláh
Lajos 3 kiló zsirt, Berkovics
Adolf 5 kiló sót, 2 kiló rizs és
1 kiló cukort, Honti Antal fél
kiló paprikát, öt kiló hagymát,
20 kiló krumpHt, Veress Lajos
25 pengőt, Kató Lajos jegyző,

Pétermann József főjegyző,

dr. Bartha Gusztáv, dr. Tardos
Gáspár, Máday Aladár, Király
Imre, Kerel<es Károly, özv. AI
mássy Sándorné, Béress Endre
egyenként 10-10 pengőt, G.
Nagy László 15 pengőt. Idb.
Cs. Nagy Gábor 50, özv. Sze
rető Jánosné 30, Kocsis Imré
né 10 klgr. buza. Blum Mór
1 klgr. cukor, 1 klgr. rizs.
Kruchió Gábor 5 klgr. veres.
hagyma. Fekete Endre, Mol
nár Sándor, Batári László, V.
Kovács Lajos, Biró Gerson,
özv. Szücs Antalné, Fekete
Endre, Gyebnár Lajos, Ma
róthi Ferenc, Diószegi Elek,
AUer András, özv. Erdei Gá
borné, özv. Mányi Gyuláné,

INagy András, Csökönyi Gá
I borné, Gál Antal, özv. Luk

nics Gáborné, K. Nagy Imre,
Cs. Nagy Dániel, Imre László,
H. Szabó László, Szilágyi La
jos, Kis Gábor, Oláh Imre,
özv. Sziics Imréné, özv. Mányi
Gyu.láné, 1-1 kenyeret ado
mányoztak. Vince József és
Kis Imre sütemény. Dr. Vogel
Károly 1 drb. pulyka. Kere
i{es Sándor 50, Nagy Mihály

1

20, Szabó Benedek 20, Tisza
malom 20, Horváth József 10,

s minket a szomoruságtól,
hog-y valaha ellenkező! keljen
hallanunk.

Jövendőben szeretni fogom
édes leányom, ha !eveIeidet
akként fOfra1mazod s tárg-yai!
ukként választod, hogy azokp
ból mine! életmódodat, társas
viszonyaidat s tanulmán.yaid~

bani haladásodat mint egy íüp
körben lássuk, s bogy .annak
sorairól örömszemeket v~s~

sünk fel él képre, hOf.1I1an ti,
hárman, kedves gyermekeim,
együtt néztek reánk, amelyhez
mi mindig bemeg'yünk jó reg#
gelt s jó éjt kivánni.

Ha megirtad leveledet, 01#
vasd el vigyázattai, hogy az

. ortographiai hiba ki ne fussa
figyelmedet s javitsd: J<.j, . amit
észreveszeL Nem kell azért

I ujra leirnod, sőt én szeretem

I látni, hogy a hibát észrevetted.

Ezzel az ember észrevétlenül

me.gszokja a helyes irást

mig a hirtelenkedéssel megp

szokja a helytelen irást. Vip

gyázz, hogyafogalmazásban

hátra ne menj, te már igen·
kedvesen fogalmaztál - ha
helyeslést vagy dicséretet kapsz:
ne szolgáljon az neked elbi
zakodásra okul, hanem ösz
tönül a haladásra, - mert
hidd el, édes leányom, első

nek vagy az elsők közt lenni
igen szép s azt kiérdemelve,
nekünk nagy örömöt okozol,
de az nem azt teszi, hogy te
nagyon sokat tudsz, hanem
csak azt, hogy mások nálad
nál kevesebbet tudnak.

l Egészségedre s magad tarp

tására, mi növésedre nagy be

"folyással bir, vigyázz, édes

gyermekem. Karádi leveléből

megütközve láttuk, hogy rosz

szul voltál. Te nem is irsz róla

semmit, ez nem jól van

meg miként vagy? arcod mi
állapotban van? has"ználod~e

rendesen a szert? s kezeiden
a fagyás nem mutatkozikpe?
mosdás után a tüztőI óvakod
jál édes gyermekem, s gondp

dal légy, amennyire lehet, hogy
át ne hülj öltözés közben. Ha
valaminek hiával találnál lenni.
ird meg, tudod, hogy örömmel
gondoskodunk, de azt is meg
várjuk, hogy az én kedves kis
butorom, a maga butorkáit
mind szépen rendben tartja.

És most áldjon niegaz lsten,

kedves gyermekem. Gondolj

gyakran reánk s ha gyakran

reánk gondolsz, ne az legyen

az eredmény, hogy bánkódol

távolléteden, mely hiszen ja

vad végett van, hanem az,

hogya reánk gondolás erő#

sitse benned az elhatározást

magadat akként viselni, hog'y

nekünk örömöt, vigasztalást

szerezz. Még egyszer áldjon

Isten, édes leányom, vedd ál

dásomat s atyai csókjaimat,

szC'rető atyád:

KOSSUTH LAJOS.
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özv. Béres Istvánné tO, id.
Kató Gábor lOp G. Nagy Mi
hály 6, Faragó Károly Sp Bartha
István 5, özv. Gecsei Lászlóné 5,
Vince Endre 5, Kruchió Lajos 5,
Kóródi józsef 5, Izsó Ferenc 5,
Biró Lajos 5, özv. Ágoston IV1í
hályné 5, Csiki Gergely 5, Sán
ta Lajos 5, K. Kocsis György
5, B. Kovács Járws 5, Izsó Jó
zsef 5, Bácsi János 5, Kmchió
Lajos 5, özv. Szilágyi Dánielné
5, Kruchió András 5, Szilágyi
Lajos 5, Józsik Sándor 5,
Swatm Józs~f 4, Balogh Imre 3,
Varga Pál 3, Veres Károly 2,
Czinkovszky János 2, Fekete
József 2, Zöld Lajos 2, özv.
Lőrinc Jánosné l, Nyilas An
drásné 1 kiló lisztet adomá
nyoztak. Kis Lajos 1, Gál Ist
ván 1, Nyilas Lajos 1, Izsó
István 1, Szilvádi Irma 1, Wolf
Mihály 1, darab tyuk. Csat
Lajos 1, F:ekete Endre 1, Joó
DánielI, özv. Fekete László
né 1, Kocsis Gergely 1, V.
Kovács Lajos 1, Fekete Mi
hály 1, Putnoki Sándor 1, F.
Nagy MártO!U1é 1, Szilágyi
ferenc 1, Balogh Bálint 1,
özv. Erdei Gáborné l, özv.
Mányi Gyuláné 1, Szabó Jo
zsef t, Béres Lajos 1, "Mol
nár Bálint 1, Nagy András 1,
Csalah János 1, özv. Béres
Dánielné l, Nagy Sándor 1,
Kis DánielI, özv. Gecsei
Lászloné, 1 Béres Erzsébet l?
K. Nagy Imre 1, Ladnai Sándor
1, Dutkon Lászlo 1, Batád An
tal 1, Zöld Lászlo l, Bodai
István 1, Hannati Sándor 1,
Harmati Dánieli, Szilágyi La
jos 1-1 és Veres Károly 2 pár
tyukot adakoztak. Béres Mi
hály 1 drb. liba. Kis Dániel és
Juhász N. 5-5 klgr. so. Oláh
Lajos 3, Béres Jozsef 3, Bo
gár Károly hentes 2, Csapo
Bálint 2, Gecsen Sárndor 2, Id.
Kato Lajos 2, Rákoci Gyula
hen1!:es 1, Sziiágyn Endre 1,
Kruchio jános l, Özv. Gecsei
Lászlol1é 1, Özv. Horváth Já
nosné 1, Csiki Antall, fekete
Bálint másfél, Kruchio Lászlo
1, Susztek Sándor L kg. zsírt
adományoztak. (Folyt. köv.)

Ősszel.
Az igéretes tavasz és az ér

lelő nyár után hulló Jombjaival,
tarlott mezőivel, hervadt virá=
g-aival, szomoru ködével, sáp
padt melegével elibénk lép az
ősz. Jöttéi-c, - nem tudjuk,
miért. - cle valami titokzatos
rejtély meg-fejl hetetlen félelmé=
nek érzése szorongatja a szi=
vünket. Ha az 6sz jjJkát, jelen=
tését akarjuk megér/eni, kettős

arcu szfinkszként mered reánk
nyugodt, titokzatos mosolyáva!.

Eg"yik arca az elmulás méla,

lemondó hangulatát lopja a
szivünkbe. LetaroU, lombhulla
tó erdők felett dermesztő 'szél
fütyül. Dérlepte mezőkön el~

szárad él fü, kihal az élet, el=
pusztul a n,yár. S ha jársz az
ökörnyáltól ezüstös mezőkön,

a kietlenedő erdőkben, megej
ti szivedet él meghaló termé=
szet tehetetlen vonag-Iásának
édes-bus fájdalma. Igy kell len
ni . .. Dc miért? .. Miért kell
lehullani a levélnek, elhervadni
a virágnak, elhallgatni a macIár
dainak ? Miért volt a nagy
é'1eJnek lendülése, a tavaszi
buja, ig<.:retes kibontakozás, a
nyári tenyészet, ha mindennek
cl kelJ pusztulni?, ..

A természet nem marad adós
a válasszal. Az -ősz másik ar=
ca, a jövőbe néző meg-felel
nekem. Nézd az érett· gerez",
det. a lehullott g-yümö!csöt, az
elszórt mag-vakat. Miért volt a
tavasz és a nyár minden küz p

del me ? A termésért.
Azért nyilt a virágo, azért táp

lálta törzsét a madárlakta lomb,
hog-y termést hozzon, uj mag
vakat érleljen és . elhullassCI
azokal. Mert jön ujra tavasz,
lesz ujra meleg, életre hivó
aido!t napsugár és a magvakp

ból ui tenyészet. "
Ó szegény megtiport, kolp

dus magyar nemzet, te "láng-=
lelkü hősöket, nemes szivU
honfiakat, g-lóriás "vértanukat
nevclő, sokőszü, busongó dap

lu magyarság, megérted-e az
Osz üzenetét?.. P. Z.

K
Istentiszteletek. A ref. temp

lomban nov. hó 13-án d. e.
9 Ó. prédikál Répás Pál ref.
lelkész. Az ág. ev. templorn=
han vasárnap d. c. 9 órakor
német nyelvü Istentiszteletet
tart FeUer Ernő cv. lelkész. A
róm. kath. templomban reggel
9 órakor Istentisztelet evangé
lium magyarázaltal, tartja Cser
nay Géza plebános. D. u. 3
órakor Iytánia.

Gyász hir. Mint részvéttel ér=
tesülünk Pétermann József fő

jeg'yző nejének édes anyja az
elmult héten szombaton Zalop

egerszegen elhunyt. A Minden=
ható IsJennek különösen ked=
vező kegyelméből 88 hosszu
esztendőket élve a köztisztelet
ben álló öregségnek oly map
gas korára jutott, hogy elköUö=
zése idején még a legközvet=
lenebbü[ szerető sziveknek is
hálákat adva kell megpihenni a
Mindenható isten akaratán.
Szép számu s a közélet /ekinp

télyes polcain álló családja, fiai
leányai siratták őt s temetése
Zalaegerszeg egész nagy
közönségének tisztesség adó
részvétele mellett ment végbe.

Megrenditő gyászeset. Az,
I2lmult hét elején mérhetetlen
sulyos gyász ért eg-y ifju csalá
dot s annak mindkét részről'

álló kiterjedt rokonságát midőn"
éiete legszebb ifjuságában egy
hónapi házasság után meghalt
ifj. Oláh Sándorné szül. Juhos
Erzsébet. Éppen a házasságkö
tés első hónapi forduló napján
volt a temetés az egész udvart
betöltő nagy közönség részp
véte mellett s temetési szent'
szolgálatot Harsányi Pál espe·
res végezte. A magunk részéről

részvéttel kivánunk vigasztalóp

dás/ a gyászolóknak.
Lelkészegyesületi közgyülés. "

A békés-bánáti református eg-y
házmeg-ye lelkészei szomba/on
és vasárnap gyülésre jönnek
6ssze Reformátuskovácsházán.
Szombaton lelkészi tanácsko
zások lesznek a lelki éle/ épi=
tésének problémáiról, vasárnap
'pedig Urvacsora osztással
egybekötött Isten/isztelet, - e
nap délutánján pedig" nagyszap
básu vallásos ünnepély, melyen
az ünnepi beszédet Harsányi
Pál, az eg-yházmegye esperese
tartja.

A rokkantak, árvák, özve
gyek szeretetteljes megvendép

gelésére felajánlott természet p

beni adományokat a jó szivü
önkéntes adakozóktól a község
e hé/en kedden fogja össze=
szedni azoktól t. i. kik buzflt,
lisztet,bor/; aprójószágokat
vagy birkákat ajánlottak fel.
Azokat pedig, kik kenyereket
ajánlottak fel arra kéri a bizottp
ság', hog-y a felajánlott kenyep

reket sziveskedjenek szomba
ton a községházához felküldeni,
hogy azok az egyr.?s Kaszinók
belll a szükség'hez képest
szétosz/athassanak. Ha valaki
még ajándékozni akar e nemes
célra, jelentse be a főjegyzői

irodában,
Disznótor az Ipartestületben.

Mesésen sikerült disznótoros
vacsorát rendezett mult vasár
nap a gyomai ipar/estület, Az
óriási nagy diszterem a szó=
szoros értelmében szüknek bi
zonyult a szokatlanul nagy=
számu vendégek befogadására.
A remek és közmegelégedést
kiváltott vacsora u/án a fiatal=
ság táncra perdült és Fülöp
Pista muzsikája mellett ropta a
táncot kivilágos klvirradtig.

I

Kedves olvasóinkhoz! A vi-
lághirü Meinel és Herold Hang
szer, Beszélögép- és Harmonika
gyár főárjegyzékének kivonatát
mai lapunk mellékleteképen meg
találják. Magunk is meggyőződ

tünk arról, hogy ez a gyár bámu
latosan kedvező árakat szab, s
amellett, mint halljuk, a hang
szerek olyan jók, hogy naprólp

napra kap a gyár köszönő és

elismerőleveleket igazán jól szál
litott hangszerekért. Az utóbbi
időben a külön felállitott "Magyar
Osztály" sok ezer hangszert szál
litott Magyarországra, s ezekből

jó egynéhány éppen a mi vidé
künkre érkezett, amint halljuk,
csak megelégedésre. Bizonyára
kedves meglepetésként hat majd
t. Olvasóinkra ez a kis árjegyzék,
s mi csak arra kérjük Önöket,
hogy az árjegyzék utolsó olda
lán található megrendelőlapra,

amely kivágva beküldendö egye
nesen a Hangszergyárnak, tessék
bele imi a megfelelő rovatba,
hogy ezt az árjegyzéket a mi la
punkban" találta meg.

EgymiHió koronás ebédet
eszik Róbert Jenő a berlini
szinigazgató, aki most Buda=
pestre érkezett, hogy a "Perip

ferie"=t rendezze. A Németor
szágba elszármazott magyar
szinigazgalónak legendás étp

vág'ya van. liárolll rostélyost
is megeszik vacsorára. Most,
hogy Budapesten van, a Szin
házi Élet uj számában Intim
Pista lelepJezte őt, de még
egy csomó érdekes pletykát
is közöl a közönséggel. Nagy
Endre a szinésznő férjéről,

Krudy Gyula a Nagyasszony~

ról. Lengyel Menyhért a lon p

doni "Levél"-ről, Nádas Sán=
dor a terézváro~i bucsuról,
Szép Ernó az Uj Szinházról,
Szász Zoltán CI női szépség
titkairól irtak cikket a Szinházi
Életben, amely még számos
riportban és fényképeken ki
vül Farkas Imre Lelki Klinikáp
ját és regényét, Bus Fekete
László spor/regényét, 11 "Te
csak pipálj Ladányi"~t mint
darabmellékIetet és kottamel,
lékleíet is közöl. A 180 olda
las mélynyomásos mümellék
lettel diszített Szinházi Élet ára
1 pengő. Negyedévi előfizetési

dij 10 pengő. Kiadóhivatal:
Budapest VII., Erzsébet körut
29 szám.

Étvágytalanságnál,
rossz gyomornál, bélrekedés
nél, renyhe emésztésnél, anyag~
cserezavaroknál, csalánkiütés...
nél és bőrviszketegségnél a
természetes "Ferenc József"
keserüviz rendbehozza agyo...
mor és a belek múködését és
megszabaditja a testet a fel ...
gyülemlett rothadó anyagok
tól. Az orvostudomány több
uttörője megállapította, hogy él

Ferenc József viz abszo
lut megbizható hashajtó. Kap'"
ható gyógyszertárakban, dro...
gériákban és füszerüzle,tekben.

Vadászat. A szeghalmi va
dásztársaság nov. 4-én társas
vadászatot rendezett, melyen nagy
számban vettek részt vendégek is.
Eredmény kb. 50 nyul és 25 fá
cán kakas.
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Timár Gergelyné Timár Elek el
adta az Iványi dülőben levő 2 hold
szántóját Kmellár Máténak 120 mm.
buzáért. Özv. Guburnai Elekné és Tsa
eladta a 415 szám alatt levő -450 négy
szögöl területű beltelkes lakóházát
Kiszely Mátyás és neje Timár Ceeiliá
nak 90 mm. buzáért. Hornok jános
eladta a Lizicai dülőben levő 4 hold
299 négyszögöl területű szántóját Sáró
Lajosnak 280 mm buzáért. Varju Mi
hály és neje eladták a 387 szám alatt
330 négyszögöl területű házas belteI
küknek fele részét Varju Lajos és neje
Bela Teréznek 35 mm. buzáért. Bacsa
józsef eladta a Décspáskum düIőben

levő 4 hold 841 négyszögöl szántóját
Bacsa Lajos és Bacsa Györgynek 3276
pengőért.

1927. nov. 13.

Gyomán:

HennyPorten nagy vigjáték
attrakciója:

Segitség ••• megnősü!ök!

(Meine Tante -deine Tante)

Henny Porten neve ritkán szerepel
a filmszinházak műsorain, és valóság
gal eseményszámba megy, ha egy-egy
filmje megjelenik. Henny Porten nem
áldozza fel művészi ambicióit olcsó
elsöségért, ritkán játszik, de amit nyujt
az tiszta kvintessenciája az igazi mű

vészetnek. Élénk emlékezetünkben van
még a két évvel ezelőtt bemutatott
"Előbb a Hannát, aztán a Pannát" ei
mű pompás vigjáték, amelyben két nő
vérnek, a szelid Pannának, és az epés,
veszekedő Hannának kettős szerepét
alakitotta Henny Porten azzal a kivé
teles művészettel, amely az ő játékát
mindenkor jellemzi. Az Apolló filmszin
háznak sikerűlt a legujabb Henny Por
ten film, a "Segitség, megnősűlök !"
cimű 8 felvonásos vigjátékattrakció elő

adási jogát megszerezni amely folyó hó
l3-án vasárnap kerül bemutatásra.Rend
kivül érdekessége és páratlanul álló
szenzációja ennek az egyébbként is
pompás darabnak, hogy abban Henny
Porten egy distingvált urinő, egy pa
zarló nagyvilági dáma és egy vándor
lólegény hármas szerepét játsza bra
vurosan utánozhatatlan tökéletességgel.
Adva van a darabban egy nőgyülölő

nagybácsi kitűnően megkonstruált alak
ja, körülötte rajzik a láncolalos ese
mények szinpompás forgataga, melyek
ből frissen és őtletesen alakul ki a
pompás cselekmény. A rendezés első

rangu, a kiállitás fényes és igy minden
kellék megvan hozzá, hogy ez a nagy
szerű darab nálunk is _olyan sikert
arasson, mint Németországban, ahol
"Meine Tante - deine Tante" eim

_alatt az évad legnagyobb vigjátéksikere
volt. A műsort a futballkirály cimű két
felvonásos burleszk és hiradó egészitiki.

Mádai Blanka eladta a Félhalmon levő

5 h. 283 négysz. sz.-ját Rákóczi Gyula
és neje Czeglédi Lidiának 4400 P-ért.
Dunicska Mihály és neje eladták a
Csergettyülaposon levő 6 hold 1035
négyszögöl területű szántójukat Tóth
Lajos és Tóth jánosnak 7200 pengő

ért. Ifj. Léfdnai Lajos eladott a Görbe
kert laposon levő l hold 995 négv
szögöl szántót E. Kis Sándornak 1300
P.-ért. ifj. G. juhász Sándor eladta 7
hold 456 négyszögöl tanyaföldön levő

szántóját Kató Elek és nejének 12.000
pengőért.

Endrődön.

Filmszínház.

Ingatlanforgalom.

Gyomán.

A félelmetes jövő.

A majszter korholja az inast:
- Na jiam, te naprN..napra

butább leszel!
- Hát mi lesz még, ha olyan

idős leszek, mint maga! - repli
káz jürgén a gyerek.

A gondos férj.

Gazduram bemegy apatikába.
- Ehun van két recept. Az

egyik a jeleségemé, a másik a
Riska tehéné. De nagyon tessék
vigyázni a Riska orvosságára,
mert az a legkedvesebb tehenem.

Tudvalevő, .hogy az endrődi és
gyomai legények között hosszu
évek óta erős vetélkedés jolyik.

Egy ilyen versengésnek az epi
zódja zajlott le mult vasárnap
Endrődön. Egyik gyomai legény
betért valamelyik ottani korcsmába.

Amint a helybeliek észrevették,
jeltünő módon ugy terpeszkedtek
szét az asztalnál, hogy a jöve
vénynek ne legyen helye.

Ez erre mogorván letelepedett
egy másik asztalhoz és dühös
pillantásokat lövelt jeléjük. De
ezeknekaz ereiben sem jolyt aludt
tej és egyikük végre is odakiál-

, tott:
- Mit bámulsz te mamlasz!?
Válasz helyett egy borosjlaskó

repült a jejéhez. Bosszut lihegve
ugrott jel székéről s kezében
megvillant a kés, ám egy öregebb,
tapasztalt társa karonragadta és
visszanyomta a helyére.

- Csak nem jogsz tán lépre
menni neki ! Hát nem látod, hogy
csak be akarja magát hizelegni
nálunk? ..

*
Az olasz és spanyol királyok

összecsókolóztak az apulvai
herceg esküvőjén.

*Lassan esik a buza és ga~

bona ára.
*

Hiivösebbidő várható.

Akis hizelgő.,

Tiintettek a vád alatt levő

bolsevis/ák a védőbeszéd al~

kalmából az orosz szovjet
mellett.

Nagy Zsigmondné Kun juliánna el
adta a Félhalmon levő l hold 646
négyszögöl területű szántóját ifj. Sán
dor Lajos és nejének 60 mm. buzáért.
Schuszter jános· eladta a Fattyason
levő 2 hold - 56 négyszögöl területű

szántóját V. Kovács Imrének 70 mm.
buzáért. Kása Balázs és neje Kánya
Ilona eladták a 832 szám alatti 368
négyszögöl területű házas beltelkűket

SárhegyiKároly és neje Ujházi Mári
ának 7680 P.-ért Szabados Józsefné

*

2 fillérrel lett olcsóbb él ke
nyér Budapesten.

. *Oriási árvizek pusztitanak
Amerikában és Indiában.

*

1400 rendőr tartotta fenn a
rendet vasárna'p a Kossuth..
ünnepélyen.

*

*
Nyiregyházán nagy ünnep~

ség keretében avatták fel a
Leány-kálvineum uj iskoláját
és lmacsarnokát. Jelen volté'lk
és nagyszabásu ünnepi be~

szédet mtmdottak Ravasz Lász
ló és Baltazár Dezső püspökök.

Egyre-másra győznek birko
zóink a Budöpeslen rendezett
európai birkozóversenyeken.

*
Jugoszlávia eIszclkifott része-

in lefolytatott községi válasz
fásokon na~y számmal győz..
jek a magyar jelöltek.

Berettyóujfaluban nov. 4~én
adják át az uj téli gazdasági
iskolát hivatásának,

*
Földgázat leltek Lillé1füreden,

Miskolc mellett.

Több százezer ember vett
részt a Kossuth~szobor lelep~

lezésén.

Mindenféle.

*

Ujra verekedtek az ébredők
és szocialisták Budapesfen.

*

A vásárszélen a 983 számu ház ela
dó, mely három család részére lakható.
Értekezni lehet ugyanott.

Teket Sándornak 3 darab elsőren

dü jó hizója van eladó. Értekezni le
het a "Hungária" nyomdában.

*
A franciák külön szerződé..

seket kötnek a kis..entent álla-
maival. Most Jugoszlávia van
soron. A szerződésben köl~

csönösen biztositják határai~

kat és fegyveres segitségre
kötelezik magukat, ha valame
lyiket megtámadják. Igy ké..
szül a világbéke.

Károly oláh trónörökös csak
nem akar bele nyugodni a trón
vesztésbe. Egymás utánfog..
ják el futárait és hü embereit.
Biztosan maradnak még sza..
badon is párthivei közül ele..
gen ahhoz, hogy megzavaMák
a kamarilla álmai/o hiszen Ká
rolynak nagy a népszerüsége
egész Romániában.

A hatvani cukorgyárban cu
kortolvajok leütötték és sajá/
fegyverével agyonlőtték Hal..
mágyi Béla 22 éves pénzü..
győrt.

Bécsben monarchista tünte..
tések voltak Károly király lel..
kiüdvéérf tartott emlékmise al..
kalmából.

Közművelődési előadás. A
g-varnai közmüvelődési egye~

sület leg-közelebbi előadását f.
hó 16~án este 7 órakor tMtja
meg a·- "Polgári Olvasókör"
helyiségében.

GVÜJTSE
A FEKETE.

BORITÓ SZALAGOKAT.

Jutalo~~~~sztás];

Január 15.

Láthatatlan emberek kalan
dozásai. Wells viIághirü regénye
elevenedik meg abban az illuszt
ris szenzációban, ami egy héten
keresztül foglalkoztatja a magyar
közönséget. Wells regényének
föalakja láthatatlan, a teste telje
sen átlátszó és csak a ruhái
látszanak rajta. Öt ilyen láthatat
lan fejü kiváló _müvész fotografi
ájat találja meg az olvasó a Szin
házi Élet legujabb számában. A
közönség feladata kitalálni, kit
ábrázolnak a fejnélküli fotografiák.
A Szinházi Élet e heti száma be
jelenti nagyszabásu gyermekszép
ségversenyének kezdetét, felfedezi
Dante Poklának első magyar for
ditását. Szép Ernő, Szász Zoltán,
Lakatos László, Harsányi Zsolt
ragyogó cikkein kivül közli a lap
Farkas - Imre lelki klinikáját és
regényét, Bus Fekete László
sportregényét, gyönyörü képeket
közöl a budapesti és külföldi
szinházak bemutatóiról, a Mersz-e
Mary szenzációs táncszámairól,
egy szinésznő naplójából, Dolly
Sistersek párizsi otthonából. Kotta,
grafologia, vicclap, külföldi humor,
élő képrejtvény, mozi, zene, divat,
sport, vidék, autó és gramofon
rovatok vannak a Szinházi Élet
legujabb számában, amely a re
mek illusztrációkból álló szines
melIékleten kivül ismét egy meg
lepetéssel szolgálolvasóinak,
ugyanis minden héten külön 32
oldalas regénymelIékletet ad. A
Szinházi Élet e heti számának
darabmelléklete az idei szezon
legnagyobb szindarabsikere : a
Broadway. A lap egyes számának
ára 1 pengő, előfizetés 1/4 évre
10 pengő. Kiadóhivatal: Erzsé
bet-körut 29.

,6. oldal.
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llmon levő

,ezi Gyula
1400 P-ért.

eladták a
hold 1035
lkat Tóth
JO pengő

t a Görbe
995 négv
ornak 1300
r eladta 7
ildön levő

mek 12.000
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Nagysig : 30 % xi5 % CIlI., súly kb. 2.15..

J\{eglepoon Olcs6, 'llgyes,kis alak1l. j61 kidolgozott.
harmónika, .hangolás: alaphang. tre]Jlo!ó és oktáva..
Koromfeketére fényezett váz,"' fedőlapon fekete.;
keretJéc. ízléses nikkelveret~k és nikkelkeretezés.,
nyitott, elsőra,ngú nikkelbillentyüzet, elegáns fazón
rúgókkal, 10-rétú, igenszéleste kihúzható fujtatéj
1 közéykerettel. Fujtatóredők: fémvédősarkokkal.
váz: mki>:elezett sarokveretekkeL és· redőzárakkal el
látva. Kerek, nikk~lezett basszusbiJlentyúk, aCél-
rúgózással. Az egész egy erósdobozban. .
1170 a szám. iO billentyű> 3 kól'úSOs; 3 valódi regisz

ter, 2 váltóbasszus, 72 .Ajax.~hang ; ára P. 21.
1170,a/S szám. iO billentyli, 3 kórusQs, 3 valód' l'&oo,

gIszter, 2. vá1t6"j)ass,Z~ 72 órarúgóacél-hanggalára. UI' .:.. ... _ _ _ PengÖ 24..80-

20Ua/S szám.
Nagysá.g: kb. 35 Zí-21 =- llúly kb. 4.30· Ji:&.

*&I»;W,4&"'55

Nagyság: Itb. 3~% xt7% cm., sdly: kb. 3 kg.

Feltlln5en olcsó, közkedvelt, tartósan és elegánsan
megépitett ha,ngszer. Regiszterek: alaphang, tre
moló és oktáva. Kört~barna színre fényezett fedó
lapok. fekete, legómböJYi~tt párkányok, legfino
mabb fedőlap-díszités, (préselés), fedett billentyűzet,
számos gyűrűs hangnyflással és díszítéssel. 3-szoros
fujtató 2 középkerettel és 9 redővel, fujtatóredők

émsarokwdőkkel ellátva. Nikkelezett sarokvere
tek, fujtatózárak, kerek, nikkelezett fém-basszus
billenty11k, acélrúgózással. Az egész egy dobozban.
2058 a szám. 10 bíllentyü. 3 kórusos. 2 váltó-bas~us,

70 sárgaxézhang, 3 regiszter: ára Pengő 18.
2057 a szám. Ugyanaz a kíYitel, mint 2058a sz. csak

hogy 2 kórusos, 2 váltó-basszus, 50 sárgaréz
hang. 2 regiszter ára ~ ~ ... _ Pengő 13.40

Német huzóharmónikák. AlaCSllny
InlOyeu eso.ma:-olá.s I gyári irakI

i002a/S szám.
J:il'aa:ys1g: kb. 35 ~ x19 cm•• súly kb. 3.85 kl.

Na.gyság: kb. 21 x 1;j ela., súly: kb.
1.65 kg.

1315 a szám. Kisméretű., mégis igen
jól megépített harmóníka. Fe
kete . fetlőlapok, fekete kimél,.í
tett párkányzattal, finom nikkel.
billentyűzettel.l(} részű. kÖZéP
keret nélküli, kék színű fujtató,
redők; fém-védő.arkokkal,váz:
nikkelezett sarokveretekkel és
fujtatózárakkal ellátva. 2 regisz
ter, nikkelezett hasszus-gombok;
az egész egy erő; dobozban.

lill blllentytí, 2 kórusos. 2. váltó-bass~us, 50 tO bíllentyű. 2 kÓl USOS, 2 váltó-
hang; ára •• • Pengo 10.- basszus, 50 hang; ára Pengő 8.S0

Harmó1liiká~nk vná~"hiri0k!

""

Ilnillit~ és legnagyobb hangszerszétki.ildési-telep, a legnagyobb választékot nyujtjuk vevőinknek.Amemlyibenaz itt alant fel~orolt hangszereken Jdvill, többi
hangszereink ls érdekelnék. kérje !tiszes magyar képes f5árjegyzékünket, melyet teljesen dijmentesen küldünk meg Önnek.

TIsztelt ClID.!
lk,~.~ BDdelI~OMkM~ Jesme egy~, sokembet- 20,000 hatóllá;;lb:- hItelesitett Jdlisz511li- 6s elkDift'fievQ 11'_

adt: nagy gondot ·ol"O: egy Jóravaló, jó bangu. 19axán megfelelő hangszer beszerzése, birtokunkbalIll. '
~ ba olcsó a hangszer, akkor legtöbbször semmit sem ér, mig ha drága, akkor nem ami minden hangos reklámnál többet mami Olyan vew, aki nem volt megelégedve,
áldja megfizetni. bizonyára nem ir elismerőlevelet, ha pedig 20.000 ember meg volt elégedve,' akkor

Ezeket el~jtwa.~ meg1epetésllld ls örömmel fogja fogadot Jelen bizonyára Ön is az lesz. Emellett Ön semmiféle kockázatot nem vállal akkor, amikor
I!IIUJlEbblm ilsszeátfitott tőlünk hangszert hozat. mert

"ihrjegzékbk kivons;tát '-összes hangszcreinket 8 napi próbaidöre száIlltju.~
amelyllek ('Sat: futólagos. első áttekintése után is azonna! rájön arra, hogy csak nálunk ami azt jelenti, hogy.m~ntlen hangszert, amely nem fele.! meg, megérkezését/l! számított
tudja jÓl és olcsón hangszerszükség!etét fedezni. ~egyen az Mikulás, vagy Karácsony nyol cnapon belül clmunkre rongálatlan állapotban vJSSzaküldhetI, s .
ünnepe, Vjév, Farsang, Husvét. Pilnkösd, szüreti mulatság, névnap, vagy születés- __ mi visszanzetjök Önnek a.véteJab-st! .....
'&api évforduló, Ilyen eljárást nem hisszük, hogy valaha is tapasztalt volna más . cége!, részérol, mi

le~:!iizebb ajándéktárgy mindenkor egy hangszer. viszont inkább egy hangszerrel kevesebbet adunk el, minthogy csak egy vevőnk il
melynek mindenki, akár öreg, akár fiatal, egyaránt örül. Akár magunknak veszünk legyen, aki elégedetl!"n_ .Ez a mi üzleti elvünk I Ezek után itéljen l
uooban egy hangszert, akár másvalakit ajándékozunk meg vele, olcsó pénzen is jóhangu, Aszállitás utanvet mellett, vagy a vételár előzetes beküldése ~I1enébentörténik.
hllSZl'lálható hangszert akarunk besz~rezni, amellyel ne kel,ljen szégyent vallanunk. A csomagolást, ha f~lsz~itjuk, legol.cs6bb önköltségi áro~ állitjuk ~áITIlába. Ait. .
Hogy ll. ;:ni hangszereinkkel eddig meg senki sem vallott szegyent, sőt, !lOgy azokkal árak helyt gyártelepunk ertend6k. Mmden hangszert elszállitása előtt Ismételten és
eddig gzlnte kivétel nélkül mindenki meg volt elégedve.' mi sem bizonyitja jobban, mIntlszakszeruen felülVIZSgálunk.. A rendelést szivesltedjék ez.en áriegyzékú.n..ktutOlsó o!d.alám
l!% a tömérdek köszönő- és elismer~levél, amellyel vevllink bennünket a világ minden találhatómegrendelőlevélre irónnaJ imi (tenta elmosódik I) és leghelyesebb, bontekba
tájáról, minden felszólitás néllctU elárasztanak. Több mint téve. nekünk megelmezve, ~eküldeni. . /

~ua ~naDl. el magát. ae t~tovúzon.meri D.inesen koekázata., 1!.l olcs6· pénzen Jut jó ha~lIilz~rhelllí!

N~:U. 26 x 14 cm, sdly : kb. 1 % kg.

13213 l!l!llÍ:m. Sötétvörö&re fényezett váz, le
gOmMlyített D.árUnyzattaJ, fedőlap ugyan
csak BötétvöiÖsre· 'fényezve,. ízléses ezüst
préselésseL Billenl:yúkezűsi-utánzatú fém
mel bevonva. Zöldszínű fujtató, 8 redővel
és 3, ugyancsak zöld kÖl!;épkerettel, rellők
piros, préselt bőrutánzat-p.apirralbevonva.
Red5k: fém védósarkokkal, váz: níkke
lezett sarokveretekkel és fujtatózárakkal
ellátva. 2 regiszter, nikkelezett basszus
gombolt, az egész egy erős dobozban.

;mégyváttós müv(§szharmó:nika.. Rendelje meg
most megjelent

magy~ h~mőnkia-iskolánkat magyar népda)gyűjteménnyel! I
_ Egysoros harmonikáhOz P. 1.- Kétsoros harmónikához P. 1.20

Izlésesen kiállított, szívesen és sűrűn vásárolt harmónJ1:a, .. kórusos,
(alaphanS(, tremoló, terc és oktáva),. furnérozott jávorta-fedőlapoJc.
furnérozótt diófa-dlszítéssel, rOKokó aranyszegélyezéssel. fekete pár
kányzattal, tiikröző-gyÍlrűkkel, hatásos fedőlap-díszitésseí. Hosszú
fehér biUentyük gyöngyházgombokkal. 3-szoros fujtató, 2 középkeret
tel és 9 redővel. Redők: fém-védősarkokkal, váz: nikkelezett sarok
pántokkal és redőzárakkal ellátva. Nikkelezett kanálalakú fémbasszus-

billentyűk, acélrúgózássaJ. Az egész egy erős dobozban
1092 a szám. lŰ billentyű, " kórusos; .. l'egiszteres, 2 váltó-baszussal és 92.

,Ajax<-hanggal; ára •.••.• ' •••••.•.• " •• Pengő 37-GO
1092 a/S szam. 10 billentyű, " kprusos, "regiszteres, 2 váltó-basszussal

és 92 órarugóacélhangga' ; ára., •• •• .• •• •. •• •• Pengő 43.--Feketére [ényeze~t váz, hosszú fehér biJlentyűk fehér gyöngyház-gom-'
bokkal, nyitott, a fogantyli mindkét oldalán emelő níkkel-billentyűzet.
Szép níkkelsarokdíszltések a fedőJapokon, 3-szoros fujtató, 2 középkeret
tel és 9· redővel, redők: fém-védősarkokkal, váz: nikl'elezett sarokvere.
tekke! és redőzárakkal ellátva. Nikkelezett kanála!akli fém-basszus
billentyűk, acélrúgózással. Az egész egy erős dobozban.
2041 a száll).. 10 bíllentyü. fi kórusos, 6 regiszter, 2 yáltó-hasszus és t32

>Ajax,-hang; ára " •••••••••••••• " ••• ; Pengő 36.
2O~la/S szám. 10 bilIent)'ú, 6 kórusos, 6 regiszter. 2 váltó-basszus és

132 elsőrangú órarugoacél-hang; ára •••• ;. •• •. Pengő 44.20

I Mmden har.mólÜkánkhoz néhány tartaték-rugó' Ulgyen mellékelünk t I
Több, mint 20.000 elisrnerőle"él olyan szám. amilyet versenycél!eink

egyilre sem tud me,&özflltoleg se'D feimutatni'

... Mei\:;l."endeIÖiap arje:;yzéJi;:ün!i: ntobó oldalán! ""311
§.nv~sJAedjék »Uóval kivá~i, eerm.d,yaJ. ki1tölteny, bo.ritéab~ raani, s llleJiwk me;-cimezn. l\lleJiwdemr Aboritékr!} 32 UUénélyegetragasllZlUlk
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"

125 a Bl!!. ~ al)rl'l.l eIlL; li1IIi'IT ~. -L1lO q"
125 II m. ll:l:. • sa x~2.. el.. 5.~l; ;,;

Valódi fmnérozott dióra-va, p:zd~~moulmerl1 keret,'
betétteI. Elsőrangú lombCiírészmUlllea. LegOmbölyltett új ezüst.-i
sarkok, sZéI> győngyházgOmb-billentydk, fogantyú, legfinomab•.
fényezett újezust-l~ppal fedve, forrasztott fémszelepek, Külö
nósen. erős. és nYUJtbató i6 redős, középkeret nélküli tujtat;4.
Redők belulről ls kabkoval bélelve és Cémvédősarkokkalellátva.
Bőr-vállszíj és hüvelykujj-hurok. Az egész egy erős dobozban..
l25 a Szá~ 31 bill. 3-szor 2 kórusos, 12 basszus, cinklapok"

iS4 .Alax<-hang: ; ára " ;-..... _ ~, •• Pengő 128.
125 alS szám. 31 bIll. 3-szor 2. k6nzsos, 12 :bas3m,s, cinklapo~

i S.. órarúgóacél-bang.: ára •• • . Pengő 141 60'
l~ a mIs szám. 34 blll. 3-szor:l kóruso;;; S':SzöioskOntra-(bom
bardon) basszusokkaI. négyszeres kiséret, aluminiumlapokI'lli'

szerelt 3i6 órarllgóacél-hang. ; ára _ ". _ _ Pengíí 177.--1

DaB5.~mDE.R•• E.DED •• D •• DE

2226 a szám. Eas01'Ol!l 1llmd~ it ~~ ~
basszus, 60 órarúgóacéJ...hang,jaltarandata-utánutlll vá l
fehér kere~-szegéll'ezéssel.flnoman fényezve. Fnjtat6 : iO mél~,'
jól széthuzható redővel és i kőzépkeretteI. Legjobb véd~1
sarkok a redőkón, sarokveretelt, bőrfujtat6zárak a vázOD.1
Szabályozható Mrszlj. Nagyság: 20 x20 cm.. ár", Pen<rő 34 ,I

2227 a szám. Kétsoros bandóniólllmnnónika, 21 bUIenty11," 8 lJas-;!
SZUS, 124 órarúgóacél-hang, váz, iakaranda-utánzat fehéri
szegélyerezé?sel, tinoman fényezve. Fujtató: 14, 'egészexa:
mély. j;>1 l;:ihú~hat6 redővel és 1 kózépkerettel, legjobb Cém~:
védősarJCok. Nlkk~lezett sarokveretek, Mrfujtatózárak. szao-'
bályozbató börszljJal, erős dobozban. Nagyság 22 x22 cm •.1

ára ..... , ........ " " " .... ~. Pengő 51.76:
2228 a szám. Ketsoros bandóniólllmnnón1!l:m" - 21 billenty1í:, i

i2 basszus, 144 órarugóaCéI-lJang, egyébként, mJ:llt 2227 al
IIZ. ; ára - - - ~. - ~. mgll IiS.OO!:

F1ITÓ akkorde'..
CiJomagoJás és POSW ~tú ~ t

(A boritékra 32 fillér bélyel':et ragassZU!lk I)

501 a/rI A. sz. 'Orchesttion treInolókon.
certe, 16 kettős hangnyIlás, 32 hang,
2 harang-csengő, i 7 cm. hosszú, szép
dobozban; ára.. •. Pengó 2.45

Legutolsó uidonság

l:.ármit, is hozatnak vevőink, ezt a I
'

harangcsengős szájharmónikát
mindig velehozatják '

A 125 a mIS sdml1 harmónlkan~_

klsérettel és háromszoros kontra

(bombudon) bass7.1JlIokkal 87.61&1 mm- A

hanghatás e.gészen k1l.Hlnll8 és meglep6 I

Magy ar harmónika-dallamalbum
1-ooroshoz Pengő 1.-, 2-soroshoz Peng~ L!O

Nagyság, kb. 26 x U cm., s'lUy kb. 2.20 kg,
132a szám. iO billentyl1, 2 Icórusos, 2 basszus, 50 h~

fényezett váz, hosszú fehér billentyűk,gyöngyházbera~'

kással. i2 részií középkeret nélküli fojtató./. fém-védő-
sarkokkal, - dobozban; ára.. •• •• •• rengő 13.441:

132 alS szám. Ugyanaz a harmónika, csakhogy aSél-h~
gokl,al felszerelve; ára.. •• •• •• •• " Pengő 113--,

;; 134 a szám. 2i billentyű, 2°kórusos, iOr, hang, fényezett v~
... hosszú fehér biIlentyiík gyöngyházberakással. 12 részl'i,;

Nagyság: kb. 29 xi5 cm., súl;Y: kb. 2.S0 kg. ~ kűzépkeret nélküli fujtató, redő-fémvédösarkokkal, elrr
Paliszander-utánzatú fényezett váz, legömbölyített f~- lD- erős dobozban; ára.. .. .. •• .. .... Pe:>:gő 24.5G
sarkokkal, hosszú billentyűk, gyöngybázgombokkal, f4 "" 184 alS szám. Ugyanaz a kivitel, mint i~4 a szám. csakhogy'
részű, középkeret nélküli fujtató, fém-védősarkokkal, - _ acélhangokkal : árll•••••••••••• " Pengő 30.-

dobozban. ~. 134/8 a szám. Ugyanaz a kIvitel, mint 134 a szám.. csak-
122 a s2ám. 2i billenty(i, 2-szer 2 k6rusos, 8 basszus clnk- ![ bogy S basszussal, i 24 hanggal, stb. ; ára Pengo 26.~f)

lapokra szerelt, i24 'Ajax.-banggal; ára Fengő 33.40 '" 134/8 alS szám. Ugyanaz a harmónika, mint 131,/8 ~ szám,;
122 alS szám. 21 billentyű, 2-szer 2 kórusos. 8 basszus, cink- <ö: csakbogy acélhangokkal ; ára.. •. •• •• Fengo 32.81)

12llh/~r~zsá~,el~1 i 1ilI~;~~~~~;~~rá~aicórüsos7e:ggas;~u~ gIAz itt felsorolt legsiírfibben keresett harmónikákon kiV1l~
cinklapokraszerelt i66 .Ajax.-hanggal ; ára Pengő 46.80 magyar főá,rjegyzékfinknagy választékot, tar;talm2z! Kiván";

132 ID alS szám. 21 billentyl1, 2-szer 3 kórusos 8 basszus, _ ság~ra Cőárjegyzékünket teli~sen díjmentesen kílldJük megl
clnklapokra szerelt i 66 acélhanggal ; ára Pengő 54.20 önnek! I

1

Három.soros :m.ester,.,harm.óDJika...'l

l a szám. Paliszander-utánzatú fényezc:t ',.z, ujezüst
gombok, 5 redős fujtató, i kórusos, nagyság: 13 x18
em., 40 .Ajax,-hang-gal; ltra.. •• •• ." Pengő 8.-

6 a szám. Váz elsőrangú préseltpapIrral bevonva, új
ez!!st-gOmbok, fém-sárokveretek, 1 k6rusos, 8 redős_
fUltat6. nagyiiág: 20 * x20 * cm., 4:0.Ajax.-han
Nagyon Izéleses, kedvelt kiállitás:, ára ,Fe

11 a Szám. Feketére fényezett váz nikkelszélekk
gombok, 24 banggyiirű ,fém-sar01.-veretek,
8 részii fujtató. i közéPkerettel, redőzárraL
Nagyság: 20 *x20 * cm., oktávhangolás 80·'
.Ajax.-hanggal. Nagyon nlvesen és sl1r11n
Vásárolt haQ,15SZel!'; m pengÖ 17.50

lIatszögletú koncertínák..
(oidaIanként la, összesen 20 limentytivel.)

K.étsoros harm.ónika..

Szájharm.ónikák.
Al.ant felsorolt mjharmónilJ:ák, mind legújabb modeUieink, melyek egytől-egyigköll.llyen megszólaló, jó hangszerek.

Fostadíj darabonkfult 32 fillé!.
1407 a sz. 'Vándorhárra. (Wanderharre). 'U:8do:nsli~I

koncert-oktáv hangolás, 20 kettős
hangnyllás, 40 bang. iZ cm. hosszú.
Erős, tölesérszerií fedőlapok, első
rangú kivitel, ősszecsukó-dobozban;

ára • Pengő Ul5
1407 aiM. sz. Ugyanaz, csalehogy sárga

rézbanglapocskákkal: ára p~ 2.-
2055/64. sz. Kétoldalas .Tremoló-kon

cerl•• 32 kettős hangnyílás, 6!l hang,
mindkét oldalán játszbató. Szép do
bozban : ára.. " •• Pengő 1.115

2055/80. sz. Kétoldalas .TremolÓ-kon
cert,. 40 kettős hangnyilás, SO hang,
mindkét oldalán játszbató. Szép do
bozban; ára.. .... Pengő 2.35

2076 a sz. Bariton-koncerl-oktáv-szái
harmónika, sárgarézhangok, igen erős
tölcsérszerű fedőlapok, 20 hangnyi
Jás, 40 tömör bang, kb. i 2 cm. hosz
szú, szép kéts~lnű ősszecsukódoboz
ban. Legkedveltebb harmónikánk:
ára .. " .. .. .. •• Pengő 2.15

Sziveskedjék kis szájharmónika-rendelésnél "Z össze:<et a postadlilal e:::yütt előre

bekÜldeni. mert itt "Z lltánv(,telezés feleslegesen megclrar:ltaná" szái harmlinika árat!
Postar1ij darabonként 32 fiHér!

~ M:eln'ell1t1eE~H:J\,\i.1I áll'icfr:n.;ékiink nt@b~ olGIdán ! ~

Smveskedjék ollóval kivágni. ceruzával kitölteni.. borítékba rakni.," nekünk megclmezve beküldeni!

Nagysá.g: kb. 26 xH. em.: sltll': kb. 3 kg,
Paliszander-utánzatú, fényezett váz, fényezett fujtat6-kerettel
és mmtázott szekrénnyel. Fedett billentyűzet, gyöngyházgom
bakkaI. bómzlj és hl1velyknjj-hurok II basszus oldalon, Különálló
lJangiapolr, i5 rész1í:, kózépkeret nélkül! fujtató, redők: fém~

védósarkoltkal, váz: sarokveretekkel ellátva.
143a szám. 2i billenty1Í, 2-szer 2 kórusos, 8 basszus, kiilóná1l6

cinklapokra szere," 124 .Ajax.-hanggal; ára.. Pengő 38.80
14l1alS szá.m. 2i billentyü, 2-szer 2 kórusos, 8 basszus, külörál16

cinklapokra szerelt 124 acélhanggal ; ára... , Pengö 46.40

ER .. 1n"3RTlri bnp 4;111 haJ.latlaaJ.olesó harEaó~át

_lE. ezer példányban adtuk _ár el!
Rengeteg Idlsz<mólevé1 a 143a.}S 5zámú harmónikáértl

Nagyság: kb. 29X15 cm:, sl1ll': kb. 2.40-2.90 kg.
PaIlszander-utánzatúváz, szolid kidolgozás. Lekerekitett,
nagyon lzléses, valódi újezüst-sarkokkal és mélyített gyöngy
házgombokkaJ H-réSZŰ, jól szétbúzható, kőzépkeret nélküli

iujtató, redő-fémvédősarkokkal,- dobozbm.
2087 a szám. 10 billentyű, 2 kórusos, 4 basszus, cinklapokra

szerelt, 60 .Ajax.-hanggal ára ..•~.. Pengő 28.
2087 alS szám. Ugyanaz, mint 2087 a szám, csakhogy

acélhangokkal ; ara.. •• .• •• •• •• •. Pengő 30.60
2089 a szám. 10 biljentyll, 4 kórus, 4 basszus, cinklapokra

szerelt 104 .Ajax.-h2.nggaJ: ára.. •• •• Pengő 39.20 ..
!!OS9 alS szám. Ugyanaz, mint 20S9 a szám, csakbogy acél- os

hangokkal : ára.. •• •• •• .• •• •• •• Pengő 44.80 ::

I 208911. és 2089 alS számú harmónikáinkat.I gyönyörü öblős hangjuk miatt sűrűn veszik.

A hangszer hangja megegyezik a bandóniónéval. a billen.
tyúk elrendezése' "pedig, a 'közl5ns-éges harmónikáéval.
Minden húzóharmónika-játszó tehát minden nehézség nél
kül tud, ezeken a hangszereken játszani. A felsorolt
bandóni6nharmón~kák legelsőrangií órarugó-acélhangokkal

vannak felszerelve.

-- Gyári':irak! __ Bécsi rend~zerií búz6harm6:nikák.. ... Szolid. kivitel!

Csomagolás mgyen!

Band6ni6nharm6nika I
Ua.ndónión-alakll )uizóharm.ó:nika.

Vjdonsá~! Uj~@n§á~%

1440 a sz. Pikkolő,iO hangnyIIás, 20
hang, 7 * cm. hosszú, finom préselt
összecsukó-dobozban; ára 1'. -.65

1402 a sz. 'Hei,daner.. iO hangnyIIás,
. 20 hang, iO cm. hosszú erö~ tölcsér

szerii fedőlapok, nagyon szép kivi
tel, elsőrangú összecsukó-dobozban;
ára .......... l',engő 1.-

1404 a sz. Bécsi 'Tremoló-koncert<, 16
Icettős hangnylIás, 32 hang, 12 cm.
hosszú, erős, tölcsérszerií fedőlap,
szolid kivitel, jó összecsul,ó-doboz
ban: ára ..... • Pengö 1.40



Gltáro~

_a sz. Jávorfa, barnára fényezve; el!:1
szerií kivitel •• •• " ._ •• P 16.20

401a sz. Paliszandra-imitáciÓ. gyöngyház
keretes hangnyllás, nagyon ízléses
szélezés ......~..... P 23.80

4D8 sz. Valódi pal1szandra, fehér celluloid
szélezés, gyöngyházkeretes hangnyílás,
elsőrangllhúrfeszítlk:savarszerkeze1;j
pompás, öblOs nang_ ...... p 42,-

I i n I ro
mínő~

65.95 62.55 59.15

63.30 61.90 58.50

63.45 60.55 57.80

76.15 72.10 68.

66.65 63.45 5t.85

61.65 63.45 59.85

65.95 62.55 59.15

68.35 65.95 62.55

98.60 93.15 81.75

1104095 108.15 91.95

133.30 126.50 119.70

171.35 164.55 156.40

204.- 193.15 184.95

Zsebalmandollnok.
0048 sz. Jávorfa barnára fényezve, virágd1sz1téssel, fekete-fehér

szélezéSseI, ruhaújjvédővel •• •• •• " •• •• •• p l2.80
905a sz. Jávorfa. aranysátga fényezés legfinomabb gyöngyhu

berakás, nagyon jó hanggal... .. ... ... .... _ _ P 21.80

szerean

Jobb hegedíi~. hegedű.tokok.hangjegyállványok és az ös§zes
.,- hegedfiaikatrészek, főárjegyzékiliikben!

Teljesen felszerelt hegedűk..
Az árakban tok, (illetve tasak) vonó, gyanta, tartalékhúro!l; tartalék-láb és bl!.llgslp belUlfogtaltatilt. .

J
858 sz. TanuIóheged1l, vioorlavászon-tasak es telj. I

lentebb leirt felszerelés •••• _ _ p 14.-,
B6a sz. lobb hegedű.; viaszosvászon-,áskában és r

ugyancsak fentebb leirt felszereléssel•• P 18.2tf
228 sz. TanuIóhegedü ~aszekréllybell éS telj es Iel- i

szereléssel •• •• •• •• " ~ ._. •• •• P 18.1@,
243 sz. lobb hegedll, faszekrémlyel és teljes felsze- i

relésseIN ~. .'. " •• _ •• .'. .'. _ p 26.- i
26a sz. Nagyon Jóbangú heged1í fasrrekrénnye! éS~

telj es felszereléssel •• _. •• •• .'. •• p 48.6~~
Zia sz. Tanul6hegedtí, lormaszekrényben és te1JelII!

felszereléssel.,. •• •• .'. •• •• '. .. P 19.43'
298 sz. Jobb hegedü, jobb felszerelésSel. begedjj,.!

j

Ina ~k1 ~~~~::o~~~~Jg-;~~dhe~:f:r~-: i
szekrényben és a legjobb felszerelésSel. Hivatásog;
zenészek is sz-:vesen vásárolják. •••• p 54.400)

Brácsák P :U.•--től i'elfelé.. - GordoJikák P 50.--től i'eJjebb
Nagybőgők P 1~3.--t~il.

Nápol~mandollnok~
8-h1ÍrraL

Az ára!l; teljesen felszerelt bangszerekre vonatkoznak,
2 db. pengetőt is beleértve.

la sz. iS résztí t1irzs. naturszlnlJen fényezve, fehér S'l:élezésseli
igen olcsó hangszer •••• .'. •• •• •• •• •• •• 9.50

2a sz. 15 résztí hángszer, a. reszeli: felváltva bama- és natur-
, szinllek, fedőlapd1szltéa,fekete szélezés fehér vonallal P 13.4l1aa sz. i 5 résztí test j ávor- és dlMából összerakva és finoman

fényezve. FedőIapd1szltés. 1zléSes győngyházberakással, jó
hangszer •••••••••••• __ •• •• •• •• •• P 16.80

68 sz Jávorfából, 24 réSzű.; Világos naturszln-fényezéssel, leg
finomabb gyöngyházberakással, zsinórszélezéssel. Nagyon
siirtin veszik ................". .'. .'. P 21.80

l8a sz. Jakarandatából,· 17 részű.; 1l.ekeretezett bangnyllással,
szép játéklappal, gyönyörtí hatty11nyakkaL Nagyon tetszetős
kiVitel •• •• •• •• •• •• •• ••• • " •• •• •• P 28.60

U2a sz. Pallszandrafából. 27 rész1l, .gyönyőr" gyöngybázberakás
sal, mahagÓIliszertí nyakkal, nagyon izléses szélezés, elsőrangú hangszer .... _ _ _ _ _ _ .. _ P 38.80

Többi rézfuvólnkról. réztállyérol.ról, a legklilönb,özöbb dobokrÓl az összes jazz hangszerekről.magyar fő
árjegyzékünkbetÍ nagy v!l.lasztékot talál. Fóárjegyzéküoket bárkinek, kivánságára dijmentesen küldjük meg,

731a sz. 9isztOD e- (B), vagy B. (A) ban, hosszu
alaku •••.•.•••• .• p

732a $ $ C· (B), vagy B- (A) ban. rövid
alaku ..•.....• • •.•

737a Trombita C- (B), vagy B- (A) ban normál
modell •••.•••••••••

738a $ • C- (B), vagy B- (A) ban csavaros
hangváltóval .. .. •• •• •. •

739a ) • F~ (Esz), v. Esz- (D) ben normál
moddl .........."••

734a & Szárnykürt C- (B), v. B· (A) ban hosszu
alak.. •• •• •• " •• .. ~

735a C-(B}, v. B- (A) ban rövid
alaku •••••••.•.•••

7363 ~ C- (B), v. B- (A) ban ovális
alak.. ., ., .. ., .• •• $

742a & Altklirl (Mélykürt) C- (B), v. B (A) ovális
alak ••.•••••••••• ••

745a $ Tenórkfirl (Bass-Flügelhorn) C- (B), v. B
(A) ban ovális alak •.• ••

759a Euphonium C-B, vagy B-ben ovális alak.
3 ventiliel ••••••.••

7613 • BasszustiIba F- (Esz) ben, normál kilVitel
3 ventillel .•••..•••

1703 Heli1con F-ben Esz-hangváJtóval. túba-
nagyság, 3 ventillel .. •. •. •

Béz:fuvó hangszerek~
.Párild han.::-olás (.1..=870).

L minliség Verseny-hangszerek, ujezüst összeklitllrészekkel, legelsőrangu gépezette!.
'li. minőség Finom kidolgozás, ujezüst részekkel, jó gépezetteL
lll. minőség Egyszerű, de jó kidolgozás, jó gépezetteL

~
"'l

=" ~
~

>ill

==
~

IJQ .......... ...
~....
e-

___ P18._

• 24.
I WI.-
l 34.-
• 42.-
• 60.-

P 13.-
14.80

Vonós-

:: ':::

------

....................... Pl0.S0
- - - ll: 17.-
- - - - - _ _ .. q 27.c. •• _ ... _ _ _ _ _ I 40.-

i gytlrtí •••• " •••'. •• •• • 52.-
1 I 4 görgő. elsőrangú zene-

n __ • ••••••••••• _.65.60

Regedú-vonók..

Hegedűk.
(4/~ na~ság)

Ara14 vonó nélldll értend61d

4a sz. T&nulóhegedtí. uzdőImek,egyszerfr P 6.S0
Ss « jobb.. •• •• ., l 9.60
6a l jobb kiVitel, ébenfa

felszereléssel.,. •• \ 11.6G
78 RaladóImak, jó kidolgozással •• ' 13.6G

10a Zenekari hegedtí, Srtadivarlus-mod. , 20.40
13a> l Magginl-modell '32.80
16a l l I Amati-modell •• ' 47.60
20a • Versenyhegedtí, erős, nemes hanggal, 68.-

21588 I Mtívészhegedü, StradivarIus-minta I 58.40
2160a • • Nlkol. Amati-minta i 77.60

::=

6688 lill!.~ .1) bIDent7il
6708' I 8 I
673a I I i3 •
685a «~ iO •
688a I • ts I
2738 I • HI t

!tari lwlpzer _

Számtall.aJm hel· és külföhU. tűzoltóeg-yesüJeteser
kész- és lI.evellltecsapat használja jelzöküD"tjeinket !

Cserkész- és túzoltókürt,
(~beD).

BUlla lill!.~ CI9OI1tfuVÓu., 'O.fez'l1st-gytlrtíkltel; i bIDentyüvel p 7.85
615/4a I UQUl&3, miIlt fenti, de 4 billentyl1vel _ _ _ •• I 11.20
615168 I • ••• 6 • .'. " " " • 12.90

Ezen pásztoriunalyákat ezrével adjuk ell

Tárogatók.~
169F'\ Dám. nvorta, 5 blllent"111
170l.J I I 7 •
170111 l • II
170311 I l M
17058 t l n _
l7O'7a I __I ....._i_3~__~~t"='gy_··""tlri1_·,_·_'",,'~:--~'~::_:-..'~

I Jobb lárogatók fóárjegvzékünkben l I

Billentyűs pásztor-:furuly4k..
Tpnb\s nélkül Il%onnal játszható l

251a szám. Egyszeres tekervénnyel
253a • I(ettős tekervénnyel

Klarinét-rendelésnél tessék a hangolást megadnI!

Kiarinétok.
~ B, C, D NEsz haBl:olbisb:m e~oll":ma árakon~

1il2S&{1 sz. Greu.dlWa, i 'O.fez1l.st billentyti - - - - - - - p 1tgg

g~:~ : : ::: : : : : - - : 17.-
G30a/6 • ll.. jobb _ _ I 20.-
632a18 « JI'e~ Ootlrfola, lljezfist gamltnra. 8 blllentyd __ « 28.20
6328/10 • •• I i O _ _ • 26.90

Ha jobb fuvolát keres. !l:érje főárjegyzékiinket. melyet díjmentesen
killdúnk meg kfvAns4gáral

37!! a. Bnzllfa. toJóltánl •••••• - - - - - - - - - ~ i·:g
38a Brazl1fa, gyöngyházberakással •• •• •• •• •• - - - - A '10

Braz!lta gyöngyházberakással, finomabb.. •• •• •• •• •• • ""20
40a Brazilfa: gyöngyházherakással, finomabb, fernambukó-után:&. I 7.
,~: Valódi fernambukó. •• •• _ •• _ _ - - .'. •• - - 1 9.50

FaMvó-hangszerekll
Párild hangolás ('&'=870).

JUs-ro:volák. (Pikko!ók) C-ben, v. Desz-ben.
p 4.10697& lill!. GrenadiliJ:a 1 újezüst blllentyll •• •• •• •• •• •• •• •• S "O

601a I .'i' • újezllstbe foglal~parafacsap. • ...
605a • B&BgVerseny-pikkoló. l!1'enadlllta, 6 újezüst blllentytí, ele- t 26..60

fútc:sontfeJ _ •• _ _ _ .'. - - •• - - - - - -

lKidol=-ozás

az j:rral arálllY@!'!Il

b. 2.20 kg,
Jasszus, 50 hans/
t gyöngyházbera.'
ujtató4. fém-véd .....

• • 1t"engi) 13.40:
akhogy a~,él;h~i

" Pengo ~8._
,ng, fényezett v~
lkássaJ. 12 részfio
~dősarkokkal, ~gr

• • Pengő 24.5@
a szám, csakhogy'
" Pe:lgő 30.-

.34 a SZáffi,.t csak:...
ára Pengo 26.6j)
int 134/8 a sZálp,:
" Pengö 32.~

mónikákon kivii)
lr,t2,lm:lz ! Kiván..!
sen küldjük me~

móDikaJ
J

I. i.Sl'I ~
5.3l\ ;,;

nlkszeril kereto>i
'lyltett új ezüst-!
'11, legfInomab.,
,zelepek, Külö
nélküli fujtató.'
~kokkal ellátva.
erős dobozban..'
Z1lS, cJnklapolt:.,
Pengő 128.

ms, cinklapolq
Pengö 141.00'

's kontra-(bom.
miniumJap01l:n\,
Pengő l'n.-j

11I11I11I11II8

l~iI;
lrtállZll.tú v.b...'
Ható: iO mélYJ i
[,egjobb véd~1
árak a vázon,. l

~:! Pengö 34.._ J
eDty11, S bas~_1

ltánzat, fehé!"
U, egészeJJa;

, legjobb fém- i
atózárak, sza-'
~ 22 x22 cm.:
Pengő 51.76:

1 billentyű.;:
múlt 2227 al

• Penr;6 58.eo!
ile4lin. /:
li1táll ~{--_I
~-á

el! -.Dl

nkat-ert bárki

ulás nél
jta j-

~ pU~l1'
vób. hasz..
gen süriin
l!~ngsze1 ;
•• P 5.80

Megrendelőlap árjegyzékünk uíol$ó oldalán.!

Szbeliked,Jék ollóTal kivápj, eeruával kitölteni" borJtékba rakm, s Ileküink megeimezve be:liüldeni~ A boritékra 32 fillér bélyegetragasBZl.llllk1 '
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É
köz

Ü~

s.z

fSfa. szám

Be§.lileliőgépeiln~ diJlBYei:
&:cHd, l;:!fo~il.stalan megépítés! Mel!éll:z~re~

játék"! HaUatlailul alacseny, gyári a~li: l
ügyeljen a .Meinel és H.erold" néVFe.1 VMlegyft~

minden tőlünK való beszélögt>pen ralta kell lenni.
=--~~

O/a sz. Csukott, maha.g6niszlnií, előlr<!Szén illl~~
szekrény. Nagysága kb. 32 x 28 x 14 cm. sUlya ldl. :I %
kg. Tányérátmérö: 22 cm. Tányérfékkei felszerclve. Iá'
rúgózás (kb. 5 percig szalad, egy 25 cm.-es lemezt végig
játszik). Igen tetszet6s, ajándéktárgynak is alkfüml!.?'
lüsmt>retú készülék. mely alig, hogy bevezettük, mt.l'ls
sú:>ával fogy: ára _ ~ .~ •• •• •• •• Pengi) 29.-

P 2.
&3.20
&5.
&1.-

g~tlelt~nd~tI
lJliiú<llall !

~t§rEfll~-ma

Zt.T:!.ektitrl
Magyar nőu
.M.Jl.'lCszlemez

25 Qn~

25 elJ(""

~_~:.-""~_~on.a!oD. !evágandó! I '1f@lcsérnélküUbeszH6gépek
4: a szám. TöJgyfaszlnű szekrény, fedéllel, .rá -

~ iSzíveskedjék ezen rendelőlapminden rovatát pontosan ~ csozással és 2 szá;rnyas-ajtÓval. nagysag:
6' , •. l 'k) b 'tékb "";;:: . 39 x35 x3i cm., tányérátméróje 25 cm.l!:! ;5::t: : ,ró",,,,, kitö1tenj me terJCával mert szet,o Yl' OrI a go rÍ8 :-' el8őrangú rúgózás és tempóbeállltás, (kb. 5
'" " i rakni. s nekünk megcimezve beküldeni S' őr nercig szalad), egy 30 cm. átméröj fi lemezt

if a~ ~':::I A. boritéh,a 32 fi11er b61veget kell ragas2t~ : e ~. végigjátszik. Különösen- o:.csó" e~szerú
'" 5'20; • "őr - - készülék; ára •• " •• " Pengo 59.-
.~~ ""- c'o '" Ci'"2> ~ > ::l S = 5 a szám. Valódi tölgyfaszekrt>ny, fedéllel, rá-.ti il ~ ~ ö ,,:;-.,:;- co =- ~ =:.'2. csozással és szárnyas-ajtól,kal, eredetl SZlll-

it. i:l~,~ [ ~ ~ [ _~ : """ ~~ ~ ~ ~~ tf~y~reft~~~~áixaCm~a:Jft~öi;n X/ő8 r~~~~:
i::l g ~ : ~~ ~ o:~ ~~ O ':.';:.: tn.,~ ~. o)., ~ tempóbeál11tással, (kb. S perCIg s~alad)
r:; ;; ~ • ~ ce rt §:~ ~~ ! §" ~ ~ szolid felépitésA, nagyon olcsó, tehá~ Sűrűn
~ -- : Eö.~ ;- zl' "''' ,,~::. ': ::1:::,' ~ rÍ8 - vásárolt kfszülék ára.. .. Pengo 75.-;:;;;.§: : ;3.S ,~ "'.. la" ll> " ,,';i ~ 'i a. szám. Valódi tölgyfaszekréllY, fedéllel, sZt>P
~~: m: ro-!.:: :.;;: ;g N;; : ~ g ~ ..r:=t. sarokoszlopokkal, rácsozássaL 2 szárnyas-
~ Ef;' ~: ff;; : i ~~8 : l g. [.~ == aj tóval T ezeken -faberakásokkal, naTszJnő~,o ':.:,:5 -- : l §.~:1 ',, l ~ • Nagyság: 48 x40 x31 cm, tányér tm r

'" :::. I' =-" co ' : öl" _ ... 25 cm, ra. kettős rúgózás (kb. i 2-14 ller-
~g.~ ~~ ~= ~ i fJ1~~=; ~ ~ ~ cig'szalad). egy 25 CIn átmérőjü lemezt
'" 0.& ;;;;: ~ " I I ~* S - -", ,,~ill kétszer végigjátszik. TOI!).póbeállitá~sal,fe~-

'!~~ ~i *"8 I " ~~~[ i ! I:.: ~ ~ ~ ~ ~~i~~:~t~ h~~d~tt >:~:~s~tt~ks~Ukell ~~
~~~~ II il ! li, io~l~ i I, ,l ~~' [ TiHc§ére§ ké§~nlé~~~92.-
"' -:::l ~ , " " " ' I I I 0'::::: Q .zléses vú:ágtölcsérreL
~ ~::P'1 ~: g-~ ~-= ~ l I ~ -... JlII'"""'" - "'. ~ I :<-0 ::" .§: <= '" II a szám. Valódi világosszlnű, tölgyfaszek.
57'=' :!.t~ (Tj": ~;' c" I !'~> ! I ( : :=3 /Dd rény, elölrészen díszít~ssel, nagyság 30 x
5.:(>~_,~" :,:~'~ '~:.~'::: ~"-.'~:,_,,._ 2. :::.. ~ N l» ~ ~ G 29 x15 cm, tányérátmérő' 22 cm, jó rugózás

~:'~::: ::: _" ~ I ,,=0: I i ir g =-:o ~ (kb. 5 pel'eig szalad), egy 25 cm-es lemezt

~ I ~~. ~ ::::i:::::, I ~~. ~ .Q.\ egyszer játszik Végig'l izléses. j;O t
C1p

- at;-~ ~,~ o.; ~ ~ ..., ,... t _ __.~ mérőjű virágtölcsérre. eg7szeru, e\lsze uS
C:;'0~~ '""="-, n.~ l I ~~~ ll, ~ ~. QJ 1:ész.li!ék ára .~ .. ~ ~ .. ~~ .... Pengő 44..-
c,,," co: c, ~ , ,I ~ !E:;:':.o. 3 gJ l.:::;;;;" l' 13a szá.m. VaJódi tölgyfaszekrbny, világos tölgy-

.~~",~.~ i",. j.,: f~,.:·. I 1- ~~ ~~ ,ll::, ~ § .~. ~ l:aJ~i~~g;;I~k~~Z~°ft~~W :~,fif~n~é;ii~~~ő=_~' ;:: .. fH;:í.ll= ~ ~ I~ 25 cm ig3U erős beJs6 rúgózással. (kb. 8__ ~ :! n.'"J ttl N ~ ~ ~ uercLg 'szalad), tempóbeállitással, ízléses, 50
r; ZQ (;: ~;;: ~II ,l ~~ ~ ~ ~ :=, = cm átmérőjű virágtö!cs-ér:reL felcsapható
[~~ ~',:. ~~.' -P;:-o '" " cl> ~ ~. hajHtott hangkarral, állanuóall kereset,!;5ké-

" >:- .~.... l il ::: 0-:= !I:::I:::: ~ < C"C) szü.lék: ára "" .... ... .... .. Pengő ti' .-~ ~ i, ~ ~ i l ~~~3 i ~;:,;;. 14 ~a1z:~.J:~~~~ t~.e~~~~ek~é8n~'3~ö;t\e~~:
- :::; "', I if.\l i> "'''' i, ;:l ~ tánvérátmér6 25 cm, elsöran;;ú kettös belsőS.: : ~:;: l '" ro:::l l' 00 rúgó'7ással. (kn'. i2-i" perci~ s-olad)

~;; : ~~ :::1:::::::: ~~~ :: ----- teniPóbeállitáss~l~ ízleses~ 55 cm~ átmérőjű~~ 1 ~e:. g~~ l:, 5 c:::::;) )vir,ágtölcséITel~ felcsapható, ha.jlított hang·
" 5 : g ~ :==~.:< ~ ~ karral, legelső.angií tölcséres készülék ára
~~ ;cr; =§f@. ~ Pengö ~5 ..-
~~ : ~.:< ~-- '(;' -
1':::"-:- l . c l 5:" ~ ~ ~ ;;: Tii-ké$zlet
~ l I 8' ~ I ~'~:.:, ~ 1\ I~ SZa s::ám. 500 túb61 áll6 készlet: iDO db. egy-
'" o' I 20; S ' ' ff , . :,~=: i ~ egy 'us pléhdobozban, hanger6sségl fokoza-

i~ l ~ S ! I ~:! ' ,~ !~ ~~rs:~t"~~~ébg ~eg~:t~l\~~~v~té;:~lp~ ~:aö
~ ~ , ~\JW=...,.....~_ a:= ~~=:l"'''''''''' !I'O""W"""_~... •• - ~ ' ~e"'~"!::r,,""::<'--"-::_~'''.:':""::-:::"_"".. .....__..

"""""""''''''''=''''''''womMlEE li'. ES FIAI GEAFIEAI INTEZ:fJ'r ÉE IDADÓyÁLLALA":::' E,-':C. E:ÖUV- ÉS :m:RLl'.PNYOMDÁJA. BTJDAPES:r. IV., DALJilADY-"lJ'r.3A 3-li~.

l1lIIna sz. "Liliput"'. Fénykt>llez6gép-na,gyság1l, igen izlésesen
kidolgozott, jóhangú kis kézl-beszt>lőgépfekete, vizmentes
bőrutánzatúáth-ÚZássai. Nagyság kb. : 1~ x iO-i2Y2 cm.
súlya kb.: 1 ~ kg. Szolidan megépitett jó rúgóház kb:
5 percig szalad, egy 30 cm.-es lemezt végigjátszik. Leg
alkalmasabb ajándék! ára •• ',' .. " .. Pengő 26.75

OOOa sz. Műb6rre'. bevont ra~ekrény; amerikai patentzárralo
fatölcsérrel, b6rfogantyúval. nagy~ág: 1972 x23 y2 xii 72
cm., preciziós fogaskerék'ittt>telúforgató-szerkezet (kb,
5 percig szalad), egy 3.0 cm. átmér6jú jemezt végigját·
nzllt:, minden leme4nagyságra alkalmas. Tempóbeállitá
lIa!.. fékező szerkezettel, elsőrangú hangdobozzal leg
szebben nikkelezett hajlltott hangkarral, súJya kb. 3 kg.

ára Pengő 43.
Tetszetős. lziéeesen kidolgozott, jóhajlgú. kis kézigra,mofón'

201,Ili. lr.:(;. ~UJ.'l'ut" c.."ttkva Kit'án\il1lási célokra is lJlagyon ajánlható l 201/a. sz. "Liliput" jáfék lrozben
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Bá«:§y é8 Társai Bankháza Gryorna.
Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel Békéscsabán.

ank osztálya:
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,
bármely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás mellett elfogad.

Foglalkozik a bank#üzlet osszes ágaival!

abona osztálya:
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ARON MINDEI\IFÉLE MEZŐGAZDA

sAGI TERM ÉNYT. B E R A K T A R O Z A S R A vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktározott terményt bármikor I e g m a g a s a b b n a p i á r o n
számolja el, - akár részletekben is, tisztre becseréli, természetben kiadja.
Szükég esetén előnyös feltételek mellett bármely összegű előlegkölcsöntfolyósit.

TELEFÓNSZÁM 21.

M. KIR" PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLIRINGSZÁMLA 37.170. szÁM

SÜRGÖNYCIM: BÁCSYBANK
:o:

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

GlRÓSZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

ti menetrend

A "gy" betűvel jelzett gyors-, a többi pedilg személyvonat.
e. li"!

t)pcslről indul
Gyomára érk.
Oyomáról indul
Bpestre érk.

1921. október hó 1-étől.
BUDAPEST - GYOMA

6'25 9"45 gy, 13"35
11'12 12'42 gy. 19.14
0"32 5'34 8'57 gy.
5"- 11"10 11"50 gy.
GYOMA - BÉKÉSCSABA

tksabáról indul 23"15 4"30 8'13.gy~

Gyomára érk. 0"17 5'31 8"55 gy~

GyomáróJ indul 11"22 6"46 12"43 gy" 19'24
Bcsabára érk" 12"18 7"'59 15"21 gy. 20'2,4

17'20 gy, 20'40
20'14 gy. 2'05
16'52 gy. 14"04
19"45 gy. 19'20

16.14 gy, 13'06
16'50 gy" 14'13
20'15 gy, 2'15·
20'51 gy" 3'18

A Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet igazgatósága köz~

hirré teszi, hogy november l-től a legjobb tejnek li
terjéért 24 fillért fizet, tehát 6 fillérrel többet, mint ed
dig. A tejsz()vetkezet a környékünkön előnyösebben

tudja a vajat elhelyezni, ezért fizethet most egyszerre
6 fillérrel többet, aminek következménye az is, hogy
a lefölözött tejnek ,literjét l fillérrel szintén felemél
tük. Figyelmezteti ~,ég az igazgatóság a tehéntartó
gazdákat, hogy április, május és junius hónapban csak
azoknak a tejét veszi át, akik novembertől februárig
is minden tejfeleslegüket a szövetkezetnek szállitják !

tro
1111 k Iun ..ve

Mosott

~ Budapestre utazik? I 20 százalék engedm.ényt kap mint ezen lap
li előfizetője olcsó szoba-árainkból, 10 száza1ék engedm.ényt kap olcsó
- éttermi áraibóL (Kitűnő házi konyha,) 5 pengőt niegtakarit autótaxi
~ költséget, mert gyalog átjöhet egy perc alatt a pályaudvarról Otthon
i érzi IDagát I jól fütött szobáinkban. Elsőrendű kiszolgálás, szigoruan
§ családi jelleg saját érdeke ezen e.'őnyök folytán, hogy okvetlen nálunk
;; szálljon meg •

: Grand Hotel park nagyszálloda :
; VIII. Baros tér 10. BUDA.PEST. Telf: J. 530'82,330'83, i
• a keleti pályaudvar érkezési oldalával szemben,

Legjobb
tájékoztat6

a
Vasuti és Hajózási
M e netrend Ujság

}.iaphat6
Ininden

VasutálloInáson!t .
D ohánytözsd é b en.

Szerke8z,t~sért~s kiadA8~rt

felel6 !il I

WAGNER MARTON

:Lapkiad.61

"H III N G Á R I A"
könY"n.~o:ID.d.ai :lD.6int~zet.

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
SzáHodal

( kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

r:=;::::~:bb veszedelem a por,
'I: mely minden betegség c5iráját a
, szervezetünkbe viszi. A leg'alapo
, sabb takaritás is, ha nem porszi
~ vó. val történik, csak fé!munkil, mert
li u;:;y a seprésnéj, mint a lörülge
S tésnél a por egv része a levegőbe

~.: száli, hogy ezufon szervezetünkbe
ri héltolion és ott betegségokozóvá
~ váljél<- Egyetlen kivezető ut il
~ VAMPIR PORSZIVO
~ Kérjen dijtalan bemutatást egy Ici velez6 lapon még milI
; AEG UNIÓ
~ Magyar ViHamossági RT.
~ Porszivógép Oszálya
~ Budapest, Andrássy ut 29, szám.
o .
~ Qyomán kapható Domokos Al-
I bert villanyszerelő és műszerész-

~ nél.
---~----_--:

~C~~"-liJft;;r;~~.""~

Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvHlyomdai műintézetben Gyomán. Felelős cégtulajdonos : TEKET SÁNDOR.
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A lap szellemi és anyagi részét metiS
minden megkeresés

"H U N G A R'I A" könyvnyomda
eimére kllldendő.

Szerkesztőség és kiad6hivatal:

"H U N G A R I AU könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

1 pengő 80 fmér
3 pengő 40 fillér
6 pengő.

Előfizetési árak:

p O l I T I K A h T Á R S A D A l M 1- É S K Ö Z G A Z D A S Á G I H E T I L A P

Negyedévre 
Fél évre
Egész evre -

Virág bokrétásan, zengő magyar dallal, ezernyi hősi dicsőségnek reménységével indultak
el a magyar földnek drága fiai ezelőtt 14 évvel észak, kelet, dél és napenyészetnek minden tájára!

Ma pedig virágokna~ özönével, hulló könnyünknek gyöngy harmatával, temetési éneknek
szent zsolozsmájával avatjuk fel fénylő emlékezetüket hirdető hősi emlékszobrukat, melyet közsé
günk kegyeletes tisztelete állitott azoknak, kik ragyognak mint az égnek csillagai!

Legyen áldott az áldozatkészség, a hazajiui hüség és szeretet által alkotott s bársonyos'
virágok által körül csókolt e hatalmas emlékmű s tanuljuk meg mi, tanulják meg gyermekeink és
unokáink, hogy áldó imádság mellett mondjuk el hős testvéreinknek neveiket!

A világháboruba indult katona és negyvennyolcas honvéd nagyatyja vállain lássuk a
magyar prófétai és apostoli tisztnek palástját, - az ércbe szálljon életnek lehellete, - a szemei
ben ragyogjon fel előttünk mennyei füz, s igy legyen élő közöttünk a hazáért megdicsőült 'hős

testvéreinknek emlékezete!
lTalahányszormagyar gyermek, vagy aggastyán, magyar férfi, vagy magyar asszony el

megy mellette, ihletetten hallja a prófétai szót: A magyarnak élni kell! A mennyei tüz tüzet
gyujtson a mi szemeinkben is, az acélos kar acélossá tegye a mi kezeinket is s összedobbanjon
a szivünk egy testvéri szeretetre, egy imádatos hazaszeretetre, hogy érezze a lelkünk, lüktesse a
vérünk, dobogja a szivünk amaz örök. igazságot:

A nagy világon e kivül
Nincsen számunkra hely
Aldjon vagy verjen sors keze
Itt élnünk, s halnunk kell!

S ha majd eljön az idő, hogy testvére lesz e szobornak Brassóban, Kassán, Lőcsén,

Pozsonyban, Szabadkán és Zimonyban, dicsőült katonáinknak lelke az égben, mi pedig itt e föl
dön mondjuk: Dicsőség a magyar feltámadásnak!

I
II

II

I
"

HARSANY/ pAL
~ejsperes.

T A R CA.

Hősök emléke.
- Ida: KÓRÓDY FERENC 

ÉS áll az emlék - hősök érc-szobra 
Áll büszkén, némán, mint ős bérc orma,
Melyre szemünk is ihlettel tekint . ..
Egy szent emlékkel több van hát megint!

Több egy emlékkel... mely gyászt, jajt jelent,
S nevén nevezett sok hős névtelent
Kiknek csonfja( - és ez fáj szörnyen 
Szerte-szétszórva... idegen földben.

Mért is... e szobrot mért emeltétek ?
Hogy jobban fájjon, ami fáj néktek?

Hogy be ne nőjjön a nagy seb soha?
Hogy be ne fedje az idők moha?

Mért szakgattátok fel a mély sebet?
Mely lassan-lassan, de már-már hegedt,
Mért fakasztotok árvát, özvegyet
Sirásra ujból? .. Sirtak eleget!

Mert ez az emlék... feltámaszt Nap:
Mára kél tőle a szörnyü tegnap;
Mert ez az emlék..: felfakaszfja azt,
Mire az idő rakott irt, tapaszt.

Apák bánata, anyák sirása,
Testvérek könnye, rokonok gyásza...
Kell-e, hogy ujbÓI ujra ujuljon?
Kell-e, hogy a jaj el ne némuljon?

Kell! Hitünkre kell! Ami fájt, fájjon!
Hadd legyen a seb nyilt... a sziv tájon!
Hadd vérezzék az ujból és jobban! ...
Ez emlék láttán, szivünk ha dobban.

.-
Hadd törjön a jaj égig megint!
Dörögje szerte a mennybolt... a kint!
Hadd hallják meg azt, hadd lássák sebünk!
Hadd értsék meg, ho!!,y nem felejthetünk !

Hogy felejthetnénk a sok-sok sirt ? .. bár...
Azt sem tudjuk, vannak? nincsenek már?!
Hogy felejthetnénk a sirt ?... a nagyot...
Trianont: a bünt, a gyalázatot!

Ám... ez sem elég! Hajh... kell még is más:
Lej;yen ez emlék... tetemre hivás!
Mert a karunk bár... ha van is ölbe...
De a markunk az... szorul ökölbe!

Esküszünk hát ma, örök Jehova:
Tettre se leszünk rest! Nem! Nem! Soha!!!

Gyula, november hó.

l1li1111111
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öntve
élőket

kezünket

ázadó bevallás,

meghalni is
!rta: FEKETE SANDOl?

~"J '! r]JereiCnei< a sOlwsaga... meg-
szivünket

, és nem

csendjét ne verje
l}anaszos sóhaja . ..
a szem' emlékezésnek, él a

I a csodás szÍnü
i ezerszirmu virága .. , Nem
l Titeket. .. A CSOI1-

~ . .. bénáknak hasolZ-
I gó ... özvegyeknek, ár-
, váknak könnyező szeme ...
nagyoknak és kicsinyeknek
szive dobbanása.,. a rólla-
l .. , a lelketek láng-
, " r l ' r ' I 'janaK va o megem.cKezesnek

leszen zugó erdeje... és· az
öntött hős lelketeknek

! szimhóluma... kőbe vésett nc-

i . Emlékezésünk ércbe
Iál!... s minket az
I. tanit.
~ -x.
l LHrlI::-LlC" megáldott
I vésője allll
I fényesen csodás
I ércbe öntött hirde-
! tője... az élőknek

CI sziveinJ:ben soha ki nem
ö/ök mécsesként l'i
emlékezésnek a lán.()·~

.:>

[ava; az isteni csodála~

tos hazaszeretetet... amely a
élni... a hazáért

/~z évcnkini szokásos h/Lf
adó bcvolltls vé:,:?, ső halál" e
november hó utolsó napjél. /\
kiii.ií:öli halál' iclől1 belül elmu
léJs;.jo it Dej elcntés sul vos L,; r:
ságoí von mag'él után.

.Azoniwll ezen bevallás nem

kötelező minden házt ulélj ~!o~

nosra, m"r! ez élJól mentc:'.ck
é1~: ol~'an épü!clek, !11"Jyck

a). nincsennek bérbeadvil,
b). nincsennek részben scm

I
i)érbeadva,

I c). él !c;!<részck száma a;., év
I folymnán nem szaporocloJí,
I cI). az épület haszonérjéke
Ijogcrősen meg van állapitvél.

'I' Minden más eselben köteles
.. cl ház~tulajdonos bevallási kö~

'teLczetjség'ének eleg'et tenni-
Tanácsos azoknak, kik nem
bizonyosok él felől. hogy voj:
jon k2Jl~<? nekik, vag'y nem
ilyen adó bevallási benyujlctli,
az i.:letékes helyen érc!eklőd'lj él

kellemetlenség'elz elkerüiése
érdck0bcn. /""z ac1óiig'yi jegy;.:öi
irodában szíves készsé&~:;.;cl

nyujtanak felviJág'osilásí min:
c!enkillck, ki ez üg-yben oda
fordul.

Icözsér:!2(Íze..J
c

171/i1.clel7

t' ,··r.1 '
~IY,'!lcKezes a

12 órárá
a szép

hez fogható nincsen az egész
;q.? í/e';;: va;!';~7f7all.6F'·oJ'7
L·lL-r~1 v ,1. 1." ......::::.),'"-'Ul.-- "'

den

sóhajtja. .. hiába
Vál'cr/feI'r, ~,'077"ofn,<1 ,fs-...... 1:-,...,.,/:.-' .t ...; • ~ ~ ... I:...-.J!r_.LU.)l- • • o A

f?'"c rr álld rea necLII·.JL,. ~ U::=""".

l r' . e n-ofpfl r:;"n' ,.l SOKazg II /J ,/-t:t_ ll.,. c ,gecw
I, r:......... -I- " n. If r iT .:
~ Ji ereJ71!om, magyaro/{ !iS2ene...
l l ' , r 'I/wgy az emleKezes a

I
r ma élŐ/t szivében is ott rc-

7P ü n",ps·;;:el<' (u,oro-.o!<a f cY'Pí'------ö "'v v ~}... 60 "v "'J o ....... ,

~ mekeket ez a szem' he-
l ";:'if, ~;;:': '/i7
~ v Ll .. l C.....'v t:., ., e

Inen hagy

i n;'1e '"f' ;
1~1I. I, /I . . ,

! ;'c

I Nyugodjatok.,.
pihenjetek hősök... Temefő-

el a lVemzeti
biz/unk

kezdetí1 szép
Vrr,{lUl;)"~L Déli

sal énekelte
dalt, a Te
eleitől fogva
zsoltárt és a

virágos vona-
(1 "(' r

[UU? sOJcasaga
vitte, vitte, acélizmu, nw
solygós ar. és dalos ajku,

apát, :;myát, fe!eségef~

gyermekeket, testvért ha-
gyó daliákat ádáz ei!énsé
gek határai felé, s vérbe
borult kelet, dél észak és
nyudat . .. Vérzivataros hosz
szu éveknek hőstettei, s cso-
dás fellángolásai lettek a
magas égboftozatra felirva...
nagy időknek nagy esemé
nyei. . . mint megszámlálfw
tat/an üstökös csillagok.

Nem csokomak,. nem ko
szorunak, hanem ország
nagysága virágerdőnek min-

Istennek csodásan ragyo
gó fényes napjai nem bo
rultak homályba, nem
el a magas égboltozatot sö-
tétfel/egek, hanem még

",r' ! r" ,veroJenyese,)e;(Jce, fagyogo-
ba/deá lettek, a mikor a
kekirálya cinzéll ismert
talmas uralkodó
171e!7!2'cmdoitam és

'-',~

megfonto/tam ti

milliók

JilIinden hősi emlékmű le- ~ tartassék
leplezése alkalmakor az egyi- i fe/hivjuk összes ci

ük legszebb jelenet az, -171/- I bevonult és
kor ahábomba. bevof1lllt I náinkat, hogy fpí'77ll!o'm

katonák az által tesznek I vagyis eilnu'/t(IV{11

tisziessé,aet vérüket áldozott i gyüljenek össze a község-
testvérei~k emlékezetének, I háza uch'aráll, testü-

• k· r '1 f~i'I {' If "'?i'V(1l1Ilblihogy ezreaparancsno UK ve-. lerlleg fogn(lj{ il ugy
zefése meilett négyes soro/c- az ünnepségre, a részükre
ban elvonulnak a hősi em- ?'ermtartott helyre, va-
lékmű és az azt leleplező a hősi enllékmii
József királyi herce.?' eZőtt.. tfsztelgésre. Bizonyosan
Az ünnepség rendez6 bizoft-l tudjuk, hogy ne!;? lesz egyet
sáfJ't1 énven azért uO'Y ren- I sem., e tisz-

ö'" 1""1 .:::. ~

delkezett, hogy núnclen a I telgés adást e/mulasztottá,
háborulJan részt vett katona ~

részére kik egy tömegben! tozik
jelennek meg, az ünnepség és
alalt is elzárt he- ,
lye.n /'(1/[10,'/1 rppo·t· ;('7fo:;;

.... v _ i ... J..--6 lJ/....,.(~,...,,,"J

A hősi emlékmű vasárnap
délelőtt megérkezett. A be
szállitás munkálatai hétjón
vették Ic ez d e t il Ic e fJ mikor
azoban állandóan esett az
ószi eső. Magának a szo
óorműnek a heszállitása szer
dára nwradt, mely napon
gyönyürii napsugaras reggel '
virradott reánk. Pontban ki
lenc órakor indult ela va
suttóI a menet a közsé/ti
2lőljáróság, a lelkészek és a
nagy közönség kisérete mel
lett ugy, hogy nzinden tem
plomnak összes harang;ai
zugtak. Mire a piactérre ért
cl hatalmas emlékmű több
mint négy, ötezer ember szo-.
rongott az uttesterz. A tem
plom előtt megállott a Pikó
Béla földbirtokos ur négy
/clvirágozoft ökre által hu
zott társzekér, melyen az
emlékmií állott s nagy kö
zönség megilletődött lélekkel
és je/zokogó könnyhullajtás-

Nég'yszázhatvankilencen vagy
tok. Sokan, nagyon sekan, Ti
Hősök Hősei! Igen azok vagy
tok, mert legdrág'ább kincse~

teket, az életet is feláldoz/á
tok ... a Hélzáért.

Most im együít vagyunk:
szülő, hitves és g'yermekek. És.
lelkünk meg'könnyebbülve Hoz
:d;tok száll az Eg'ekbe, hol Is
ten trónusa előlt véljük látni
hósi Lelketek; honnan leíekint
r'.:5nk: aL Apa, a Fiu. a Testvér.

De testi poraitok hol, s merre
tellájjuk ! A harcmezők mely
v~?g'ein pihennek jeltelenül, ide
gen földben .. ! Nincs ut, mely

minket oda vezetne." hol
si:'hantotokra boruljanak sze~

rctleitek, s onthassák fájó szi~

vük zokog'ó könnyeit ... De
mi lá/ni óhajlunk Titeket és
kco-yeletünk jeleül ez ,Áldozat-c>

emléke! emel/iik örök "icl~

képkéní", mely előit megitilva.
sirhantotoknak tekinjjük azt, s
könnyező szemmel, enyhülő

szivvel imádkozunk Hozzátok.

Hős Lelketek fönn, lsten tró
ilusa előtL De Testetek itt lenn,
hol, s merre pihen!". Szülő

(::5 család, im ez Áldozat előtL

Imádkoz örökké [~detek hivcn.

""Valen1!l:in.

Hőseink ez.

Ahősi emlékmü
behozatala.
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I behozatal lesz. Az ország ke
reskedelmi mérlege aktivabbá
lesz. Ezzel tehát a belföldi
pénzmennyiseg' emelkedik. A
j)(2I1zzel való takarékoskodás
ug-yanezt szolgálja. Több lé~

vén a pénz, olcsóbbá válik a
kamat, ez pedig mindenkinek
fonlos, a !;razdának épen ugy,
milli a kereskedőnek, iparos~

nak, iisztviselőnek.

A k,wlato!csóbbodás gazda
sági jelentősége kihat termé~

szetesen az egész országra a
fellencli.ilt gazdasági élet révén.
Jobb megélhetési viszonyt te
remt. Jól mondja tehát a takc
rékossági tizparancsolat 10.
ponJja: "a takarékosság haza-
fiság."

Ezt él nemes törekvést akar-
ja szolgálni a Szeghalomvi~

déki takarékpénztár is, amikor
él kis emberek betét jét kedve
z(5 kamat feJtéteiekkel elfogad
ja oly módon, bogy már 1.~

Peng-ős betétet is felvesz és
pedig amint a betevőnek Jet,
szik, heti vagy havi befizetés,
sel.

Módol akar nyujtani azok
nak, kik átérzik ezen elv fon
losságát, hogy megJakaritotí
filléceiket a nem várt kiadások
ra, öreg napjaikra félre íehes,
sék. Azt szeretné elérni, mint
Franciaorsüíg-ban van, hol is
meretlen fogalom a n e m tau
karékosság.

Nem igaz az, hogy kevéssel
nem érdemes kezdeni a bclét
gyüjtésl, mert sok kicsi sok ra
megy. A francia m~p ezzel a
takarékosságával tette nemze p

tét él világ bankárávéÍ.
i-<:ezdje tehát mindenki a be

ler gyüjlést, tegye be megraka
ritoJt filIéreit és pcngőit betét~

könyvbe, segítsen önma~tál1

és e7-zel szegény mcgcsol1ki~

lot! I1JZÓlik jobb:-o fordulásM
is elő fogja mozditani.
Szerezzünk tehát betét könyvet.

kitünő ital - számodra is.

Óserejü - pompás zamatu

l<lgpyál

KA1ClI+IRlEINER&>:féle

züg halnlon.

~ "7l..A r·n -L7 tP! U{are'k.-"~- V~ v It- 1t,'I""A~ .•

betétkönyvef 6ó

mon a lakarékosság'i tizpa
rancsola! 6. ponlja. Sokan
mosolyog-ni fognak talán a mai

pénzsziik vi!ógban e monclá~ I
son és icji'\szerüllennck talál
ják, pedig, ha gondolkoznak!
ezen, be fog-jók látni, hogy
igaz e monclás és e parancs
soha sem vo]! akluálisabb,
mini épen napjainkban.

Mai:ryorországban ez évben,
oldóber 31-én tar/olták meg él I
külfölcJön már l"<2góta szokás'"
ban lev(5, takarékossági napot.
Mi ennek él célja?

Propag'andát kezdtek, hogy
üz anyagban, pénzben való l
apróbb megtakaritások révén l
olcsóbbá teg-yék az életet. A I
belföldi anyagból takarékos- I
koc!ván, kevesebb fogy belő~ I
!e. több jut kivitelre, másrészt I
külföldi anyag-ból kevesebb

Vasárnap este 5 órakor belső

[tíz volt \Veiszbrum István keres
kedésében. Kazd a kályhacsőhöz

felhJ]mazotl gyufa gyuí;iclt ki
először, melytől tüzet foglak a
közelben levő befő'~tes üvegek I
szalma burkoiatai. Allitólag az!
üzletbe egéliogás céljából bezárt I
macska leverte a gyufásdobozokat,
melyek az igy kelettkezelt dörzsö
lés következtében gyuladtak meg.

Nagyobb szerencsétlenség nem
történt, jóllehet a tüz fészek köz
vetlen az olaj-tartály közelében
volt, mert a hivatásos községi
tüzoltók rögtön a helyszínen te
remvén egy~kettőre megakadá
lyozták il még keletkezőben levő

v~szedelm,~t. A kár igy csak kb. I
8uO pengo.

r-
í

épen ugy mint Déltirolban, hogy
a közeledést, a szövetkezést örökre
lehetetlenné tegyék s igy egy
csapásra mindkettőtelintézzék. Kér
veszekedo') között hadd örüljék J

harmadik. 1viiért?

Az entente nagyon jól kiismerlc
a magyar nép jelleméí. A régi,
diczőséges történeti tradíciókon
felépült Nagymagyarország részint
békés munkával, részint erőszak

kal alattvalóit egységes néppé
kovácsolta össze. Ez a magyaro
sitás különösen a háboru előtti

években tatalmas léptekkel haladt
előre, különösen a felvidéken. Az
e!magyarositásnak nagyon sok
német is áldozatul esett, különö
sen a városok lakosai közül.
Gyakran haiajkozunk olyan em
berekkel, akik germán eredetüket
nem is tagadhatnák le s akik ma
gukat mégis büszkén vallják ma
gyaroknak. Egy szász telepes utó
da mondta nekem, hogy ma a
bevándorolt szászok a legjobb
magyarok. Tény, }logy a magyar
ságot a németség döntő módon
termékenyitette meg, De a magyar

ember nem ismert hazájában sem l
horvátot, sem tótot, sem fehér
oroszi, csak öntudatos magyaro
kat. Egy magyar diák azt mondta
egy idevonatkozó kérdésre: "bAi.
magyarok történelmileg gondol
kozunk, ti németek nemzetiségi
alapon. Részünkre a népszavazás
nak nincs jelentőségük, mi csak
egy Nagymagyarországotismerünk,
egy olyan birodalmat, amely egye
siti magában az összes területeket,
amik hozzánk tartoztak".

Mindkét nép azonnal bele is
esett az ellenség által ásott ve
rembe, megsértett nemzeti büszkc

~0gükben a magyarok ~ögtün I
le!4~,vert ragadtak. Az osztrak hi~-I

táron heves kis háboru lobbant

ki. A vitatott területek felett való I·

népszavazás lett az eredmény, s
a nyugati rész Ausztriál10z került. I
De bizony ez nem oldotta meg?
problémát. Ellenkezőleg! Magy;J!" .
embertől hallottam, mikor j{érdez':'
tem tőle, hogy ezt a kérdést még
mindig komolynak tekinti-e: "Igen.
Amit mi vérrel szereztünk, vérrel l
óvtunk és védelmeztünk, az a
mienk". Egy másik magyar azt
kérdezte tőlem: "Ivlikor adjátok
már vissza Burgenlandot, az én l
hazámat?" I

Mi németek N-agynémetországot
az anyanyelv, a kulturális öntudat
alapján akarjuk megteremteni. A
magyarság Nagymagyarországért

az állami öntudat alapján küzd, I
anlely természetésen a ma elrabolt
idegen nemzetiségű horvátokat, l
tótokat, sőt a burgenlandi néme
teket is magába zárja. Minden
város és minden falu ennek a
revanchenek a levegőjét árasztja.
Ez a szellem lelkesit minden tár- ,
sadalmi osztályt, legyenek azok I
munkások avagy vállalkozók, - I
S épen ez a lényeges különbség
Németország és Magyarország
között.

- Otto Dirschauer közlése. -

Az ujjáéledő

l\1agyarország.

M~ig)<lrország, a puszta, a ha
tal nús ,étek haz:íja, félvad cigá
Ilyok földje, keleti szinezetü or
szág, röviden: Balkán. Ilyen
romantikus gondolatokkal utazik
(lZ idegen általában Magyar- .
országra. Ke1Jemesen csalódva,
feilelkesülten, él lehető legjobb
benyomásokkal tér vissza.

Németország és Magyarország
olyan két ország Európa szivében,
amelyeket hasonló szörnyü sors
kovácsolt egymáshoz, s melyek
közül az egyiket Versailles, a
másikat Trianon biJlentette ki a
dicsőségteljes történeti fejlődés

kerékvágásából. S mégis olyan
nagyon különböző a két ország
sorsa. Mig Németország gyáva
ság és árulás, rabszolga módján
történt önmegadás által saját lel
két is elvesztette, Magyarország,
amely sokáig egy levitézlett és
haláravált dinasztia uszályhordo
zója volt, egészséges szellemet és
egészséges lelket mentett meg.

A trianoni fércbéke egyezeréves
egységes birodalmat tört darabok
ra. Az ':igy szomszédok keselyü
ként "rohantak a halálrasebzett
testre és mohón habzsolták a ha
zugság és gyülölet évtizedes poli
tikájának a gyümölcseit. A régi
terület 72 percentje, 13 és fél
millió lakos (64 percent) jutott
rablás által az oláhok, a szerbek
és csehek jogtalan birtokába. A
nemzet lázas görcsökben vonag
lott, bekövetkezett a békeszerző

dés minden bosszantása : lefegy
verzés, katonai ellenőrzés. Jött a
bniseviki Kun Béla véres rém
malma, aki betőrőbandák segit
ségével magához ragadta az uraI
mat. De a megpróbáltatások kö
zött élő nép egészséges lelkével
kit1everíe a bajt és az egészsé

r-esnek maradt szellem a· régi I
állam romjain uj I:1agyarorsz,ágot
teremtett, nemzetIleg egyseges;
soviniszta néppel, amelynek egye
düli célja most már: abosszu.
Bekövetkezett az, amitől az ellen
ség félt. Ezt előre látva, a kis
entente alakjában (Románia, Ju
goszlávia, Csehszlovákia) acél
györűt kovácsoltak az uj Magyar
ország körül. De a gyürüben hé
zag is maradt: Németausztria, Ez
volt az a hely, amelyen keresztül
Középeurópa leigázott népei kö
zös védekezésre kezet foghattak
volna. Ezt a szövetkezést tehát
meg kellett akadályozni. S ezt
megteHék olyanformán, hogy Bur
genlandot, amely pedig német
többségü~lakosságával is Szent
István koronájához tartozott, Ma
gyarországtól elvették és Ausztriá
nak ajándékoztálc Nem az osztrá
kok szép szemeiért, hanem azért
hogy a _civódás almáját Odadob-I
ják két egymásra utalt nép közé,

1927. nov. 20.
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Az 1914-1918 évi világháboruban hősi halált halt gyomai testvéreink névsora.

Di<:sö volt életük, fénylő s örökre áldott az e.ulékezetük! ! !

Egymásmellé állitottuk tisztességtevő kegyelettel azoknak neveii, kik hulló
vérüknek áldozatával bizonyositoUák meg mind halálig hü honszerelmüket !

A hervadó ősz könnyharmatos virágaival szártuk tele azoknak emlék szobrát,
kik fénylenek, mint az égnek csillagai!

Távoli sirjaik felé elszáll a lelkünk áldani azoknak emlékét, kikre igaz ma
rad a lánglelkü költőnek szava, hogy holsirjaik domborulnak, unokáik leborulnak.
és áldó imádság mellett mondják el szent neveiket!

1927. nov. 20.
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Gecsei Lajos
Gecsei László
Gonda Elek
Gonda Mihály
Gőtz Mihály
Gyurka József
Gyurka Dál
Gábor Ferenc
Gyebnár Lajos
Gyebnár Frigyes
Gábor Dál
H.'ljdu Lajos
Hajdu MihJly
Hamza László
Harmati László
Hatvani Sándor
Háger Frigyes
Herter Ádám
Horváth Ádám
Horváth Lajos
Horváth Sándor
Horváth József
Herter József
Herter Ádám
Jmre Bálint
Imre ferenc
Imre István
id. Imre József
Imre Antal
Imre Lajos
Imre L:Jjos
K. Imre Lajos
K. Imre Lajos
Imre László
Imre Mózes
Izsó Mihály
Izsó János
Izsó Lajos
Jovi Pál
Á. Juhász Lajos
Juhos Antal
Józsa Sándor

Dutkon Dezső

Dutkon Gábor
Dutkon László
Dutkon Mihály

, Domokos Lajos
Domokos János
Dobó Lajos
Dutkon Lajos
Egei Károly
EBer Ádám
EBer Dániel
Eke Lajos
Erdei József
Erdei Lajos
Erdei László
.Erdei Mihály
Erdei Sándor
faragó László
farkas Antal
Fekete Gábor
Fekete János
Fekete József
fekete József
Fekete Lajos
Fekete József
Fekete Mihály
Fekete Endre
Fadgyas Máté
Fésüs János
Fekécs Mihály
Garai Balázs
Garai Balázs
Garai Mihály
'Garzó András
Gábor Lajos
Gál István
Gál Lajos
Gál Lajos
Gál László
Gecsei István
Gecsei József
Gecsei Lajos

GYOMAI UJSÁG

I

. Czeglédi Gábor
Czeglédi Károly
Czeglédi Mihály
Czeglédi Mihály
Czeglédi Sándor
Czikkely Bálint
Czulák Ernő

Csalah Lajos
Csapó Bálint
Csapó Gábor
Csapó Imre
Csapó István
Csapó Lajos
Csapó Lajos
Csapó Lajos
Csapó László
Csapó Sándor
Csapó Gyula
Csapó László
Csapó Imre
Csath Gábor
Csath Imre
Csath Lajos
Csáki Balázs
Csáki Balázs
Csáki Imre
Csáki József
Csáki Kálmán
Csáki Lajos
Cselei Endre
Cseri Gábor
Csikós László
Csikós Mihály
Csinkóczki Antal
Csiri Imre
Deutsch Mór
Dénes K. Imre
Diószegi András
Diószegi József
Dobó Mihály
Domokos János
Domokos János

Antal János
Arany Dániel
Arany Károly
ji,dám Bálint
Ágoston Gergely
Ágoston Lajos
v. Balogh András
Balogh Nándor
Balogh József
Balogh Károly
Bartha János
Ba/ári Lajos
Bácsi Ferenc
Bácsi Lajos
Bátori Gábor
Bekő János
Bernstein Jenő

Béres Antal
Béres Elek
Béres István
Béres János
Béres Lajos ,
Béres Sándor
Biró András
Biró Balázs
Biró Balázs
Biró János
Biró László
Biró Mihály
Bojtos János
Bosnyák István
Botlik Mihály .
Brücher Ádám
Bucsi Lajos
Bucsi Sándor
Borcsák György
Balogh Lajos
Bátori Sándor
Bátori József
Czakó Márton
Czeglédi AncJrás

4. oldal.
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Hősi halottainknak névsorát lapunk mai számában gyászkeretben kinyomaUuk. Ugyanezt szép fehér
kemény karton lapon is elkészitteijiÜk azok számára kik azt lakásukban megőrizni, esetleg berá
má2:taini óhajtják. Egy ilyen nyolnta.tvány ára önköltségi árban 50 fmér lesz azok részére, kik hét·

főn vagy kedden ezt a HJungária nyomdában Petőfi-tér ;2 szám a~aU megrendelik.

Ké@iÖbbi jeleJotkezéseket neJml. vehetünk figyeleJm.be!

I
II

Diana
Ipari és Kereskede1mi Rt.

Budapest.

Teleki uradalom, Oeiszt uradalom,
Póhalmi uradalom, Lénárt Gazdaság,
Harsányi Pál l-l drb. juh. Vince Dá
niel, Vincze Andor, Kovács Gergely,
Cs. Szabó Imre Kovács Lajos, l-l
birkát.

Juhot és birkát adtak:

Hartenstein Ignác, Iványi Testvérek
l-l q. buza. Idb. Cs. Nagy Gábor 50,
özv. Szeret6 Jánosné 30, Kocsis Imré
né 10 Ladnai Lajos 15. kIgr. buza. .

Buzát A.dtak:

Az utóbbi jdőben gyakran bUk-1
kannak fel világhírü készitmé
nyűnk síláliY utánzatai, amelyek
In e g t é ves z t ő e n utánozzák :lll
a Diana §<l)l!ibor!i>zeliz köz- :fil
ismert jellegzetes alakját.

Ezek ellen a védjegybitorjásl
és tisztességtelen versenyt ké
pező üzelmek ellen igénybe vesz
szük a rendelkezésünkre állá és
sulyos következményekkel járó
törvényes eszközöket.

Óva intünk mindenkit az ilyen
megtévesztő utánzatok forgalom··
bahozataJától és kérjük a fogyasz
tóküzönséget, hogya netán ta-

c1edekében közölje velünk.

Sándor, Kis Erneszt, Keresztesi József,
Gyalog Gábor, Tuba Lajos, Imre Sán
dor, Kovács Gábor, Gálos Gyula, Szász
Imre, Fekete László, Nagy Lajos 2-2.

I
Molnár 'Atltal 1.50. R. Szücs Gáborné,
özv. Més~ros Sándorné, Kovács Imre,
Veinberget Sámuel, Arany Dánielné,
Arany Istvánné, V. Kovács Endre, Szi
lágyi László, Tandi Lajos, özv. Fekete
Jánosné, Kereki Antal, özv. ]ózsik La
josné, Kruchió László, Veres István,
Karakas J{á~·oIYl1é, Kiss Zsigmond, Csi
kós Mihály, B. Kiss Sándor, Bogár
Dánie!, Józsik István, Kölcsei Dávid,
Szász Antal, Bodon László, Lukács
István, Gál Imre, Bácsi László, ·özv.
fekete Józsefné, Szilágyi Antal, Bo~~ár

Károly, Seprenyi Lajos, Tóth Istv:'ln,
Marjai Albert, Vidá János, Erdei LaJos,
Szilágyi Dániel, Szőke Antal, Papp
Vazul, Vizsnyai Jószef, Molnár István,
Kalita jános, Fekete Jánosné, Kereid
Antal, Józsik Lajosné, Fekete László,
Tóth Gábor, Arany József, Zöld Sán
dor, Gálos Benedek, Békési Lajooné,
Csapó Lajos, Fekete János, V. Balogh
Mihály, Moldvay Lajos, ifj. Tari Al
bert, N. N., I-I pengőt. Icsa Lász
lóné 50, Czeglédi János 20 fillér.
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III

efol
EFa yo

*

il Judós haJaE:i református pap
szobrát nov. 13~éÍn,

*
AbanvHescut SZCI1ZilCíós lár

gYéllás uJ.Jn j"2;J'lC:l!ették a ha
zaáru1[15 vádja t; ll:' J. Az oláh
paraszJpárJ törvén ves uron
akarja vísszahozni l{ároly
trónörököst.

*

Budapesten leesett az ciső

hó 14~én, hétfőn.

Kim'iban tovább folyik ci),
polg·árháboru. Most iJ nankil~~,',
gi csapatok foglalták el rian~11
kanI.

Apaállat vizsgá!atok ered-
ménye. A folyó évi apaállat
vizsgálat befejeződöU az egész
járásban. Eredménye a következö:
Füzesgyannaton 8 első -; Vész-

, tön 8 első és 4 másod - ; Szeg
halmon 6 első és 6 másod -;
Körös]adányban 3 első -; és 2
másod -; Bucsatejepen 2 má
sod osztályu bikának állitottak ki
igazolványt.

lIgnác; K a t o n a G y II l a, Var g a
fl Gábor, özv. Szilágyi E n d r é n é,
:i11V1ác Akos, Hanzély János, Biró Lász
ilóné, Kéri Péter, II;101nár Lajos, Papp
, Zsigmondné, Dr. Bácsy Lajosné, Vla-

dár Jenö 5-5 pengő. Szabó Albert, özv.
Leimdörfer Mórné, Kőszegi Dániel 4-4

pengő. Harmati Gábor, Szőke Ferenc,
il Arany János, özv. Gecsei Imréné, Haj

du Béla, özv. Lukács Aladárné, Biró
, László, Csapó János, N. N., 318 szám
, alatt, Dobó István, özv. Veres Jánosné,

ifj. Putnoki Mihály, Breuer Lipót Ko
vács József 3-3. Forgács György, özv.
Faragó Lászlóné, Kruchió Antalné Gá
bor Ödön, Kruchió László, Vince Jó
zsefné, Bolehovszki Jenő, Kocsis Lajos,
Perei László, Kovács Antal, Shuszter
István, G. Szabó László, Balassa Pál,
Cselei László, Molnár István, Németh
Géza, Györi László, Oláh István, Sch
rőder Jánosné, özv. Mészáros Sándor
né, Fekete János, özv. Szilágyi Lojosné,
Nyitrai Imre, Kónya F r i g yes n é,

Csetei László, Komáromi Lajos, Szi
lágyi Lajos, Garai Imre esküdt, Ko
vács G. Lajos, Szabó józsef, Szerető

Lajos, özv. Márton Bálintné, Balogh
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Román megszállott területen
állandóak él vasuti kaJasz!ró#
fák. Utóbb eg·y mozdony nyilt
pályán fe.iJrobban! Vajdahunyad
mellelti áUomáson.

'"

*

~Leleplezték .sziIády Áron
*

Oroszors'zágban bünvádi el~

járást i!1ldftanak Trockij ellen
aki könyvel irt él . kommuniz~

mus rombolásai róL

Vasut jeg~yek lopásából köl
tekezeJt hónapokon át egi

orosházi v.élsuti pénztárnok
hivatalnok..társa terhére. aki az
eltünt jegyek árát sajátjából
pótolta mig aztán rájött a 10#

pás tettesére.

Lopoadelle francia tanár 1e
rnoondoH hivatali állásáról, mert
a román - magyar birJokper
be n a mag·yar igazság mellett
irt könyvét nem akarta felsőbb

pa rancsra visszavonni.

:'Keszpenzt adta!{:

Refo~ tn" 1tus Egyház 100, Izraelita:
Egyház 25, Veress Lajos 25, Ág. ev.
Egyház 20 Kisréti kör elnöke 20, H.
Kovács G;L Iláné, Dr. Christián Kálmán
20, G. ]\ Tagy László 15. Gyomai Takarék
Szabó Józs" of, Kató Lajos jegyző?

Pétermann Jó zse! főjegyző, dr. Bartha
Gusztáv, dr. Tardos Gáspár, Máday
Aladár, Kiráry Imre, Kerekes Károly,
özv. Almássy Sándorné, Béres Endre
Debreceni Iván Dr. Pálka Pál, özv. Ka-

. locsa Istvánné '1 -J.uhn Ferenc, Vas Gá-
bor, Csernai Gé za, Vásárhelyi István,
Uhrin Györg;i, iD ZV. Kalocsa Istvánné
10-10. penO'clt. Olajos Lajos, Pikó
Béla 8-8. V:i SD erger István, Vladár
Jenő, Karácsor lyl Elemér, Molnár Imre,
Trebits Dezső. ,St 'bessi János, Karsay
Lajos, özv. i ;zilá~ ;yi Endréné, Csáki
János, Cselei J :"ászh), Dr. Szilágyi Fe
renc, dr. Eisle r Viirr, 'os, Biró Benedek,
Wágner Péter, Gyuric.·a Sándor, Palotás.
István ref. lelk ész, B. Kis Imre, Vatai
Gábor, Biró Jt inos, He, "dy Ferenc, Cs.
Szabó Gábor, özv. Sze:. 'rető Mihályné,
Kertész Lajos, N. N., K\ ')ncsek jános,
Glück Ármin, Klein ViI. mos, Molnár

Magyar
a jugo~

már javában
hirtelen hü

idő.

'"

*

Az Alpokban
havazik. Nálunk
vösre fordult az

*

A franciák. szerint
ország ellen irányul
szláv szerződés.

Óriási. kötvényhamisitásf k ő

veJtek el Blumen5itein József és
két Tovbini testvér nagyré:3zí
magyar kötvényekkel.

*
Nagy .zavarok vannak Rom.§-

niában a nov. 20#ra terveze11
gyulafehérvári népgyülés miati.
El1yedet is megrakták katona~

sjl::rgal, ágyukkal.

*

*

Ünnepélyesen adták át RoJ
hermere lordnak a magymság
ujabb köszönő írásár több :száz
ezer aláirássaL

Népvándorlás-korabeli si~

rokra bukkanjak Szokolai ]ó#
zsef orosházi gazda tanyáján.

*
Szabolcsmegye Őr községé-

ben fOlTóvizzel összeégette
magát egy másféléves kisleány.
A gondatlanság'nak gyermek..
IVJlál lelJ a vége.

Ijjesztően fogy az ormány#
ságí magyorság száma Bara~

nyában az egyke pusztitása
miatt.

*

*

Nagy izgatottság uralkodik
Európa szerte a francia#jugo~

s4éláv szerződés aláírása míat!
az egyezmény titkos katonai
megállapodásai következtében.

Mindenféle.

BetUtották az oIáhparaszt#
párt november 20~ra kitüzött
nagygyülését.

Károly . trónörökös vissza
h~vásat ajánlják él román lapok
Bratianunak, az oláh zsarnok~
nak.

*
·Az amerikai hadügyminiszter

feltünést keltő beszédbe"n kije~

lentette, húgy. nincs a világnak
olyan nemzete, amely Amerika
?k~rat<: ellenére háboru! merne
mdltam.



Honvéd sirján egy szál zsindely a kereszt.
Da halmot itt, siri halmot, ne keress.
Mindszentl lány, megrepedne a szived,
Hogyha látnád, hol nyugszik volt kedved.

HI
Istentiszteletek. A ref. tem p

lomban a hősök emlék ünne
pén nov. hó 20-án d. e.
9 ó. prédikál Harsányi Pál ref.
esperes. Az ág. ev. templom~

ban vasárnap d. e. 9 órakor
német nyelvU Isten1iszteletet
tart feiler Ernő ev. lelkész, A
róm. kath. templomban reggel
9 órakor Istentisztelet evangé
lium magyarázattal, tartja Cser
nay Géza plebános. D. u. 3
órakor IYf~nia.

Zsineg- és kötéláruk áru
sítása a szatócs által. A sza
tócs, illetőleg'vegyeskereskedő

Uzletköre teljesen azonos és
igy ezen iparágak nem tekint
hetők egymástól külön iparok~

nak. Vegyeskereskedő (sza~

tócs) a 20,638/1887. F. I. K,
számu elvi határozat értelmé~

ben mindazon árucikkeket for
galomba bocsájthatja, amelyek
a háztartás körUl és a gazda~

ságban általános és sürU hasz
nálatban vannak és ennélfogva
?I nép elsőrendü szükség'leli
tárgyai. A zsineg- és kötéláruk
a háztartásban és gazdaságban
általános és sürU használatban
vannak, miért is ezen cikkek
forgalombahozatala a szató~

csoknak ilyen iparigazolványuk
alapján meg van engedve.

Oroszok lóvásáriása Magyar
országon. A Mag'yar Lótenyész
tők Szövetsége a m. kir. föld
mivelésUgyi ministeritIm hozzá
járulásával 3000 könnyű kalo~

nalovat közvetített és szállilolt
f. évi augusztus végéig Orosz
ország részére. Ezidőszerint

ujabb 3000 lovat széndékoz~

nak vásárolni, melyek közö1!
lesznek gazdasági célokra
szolgáló lovak is.

Uj miniszteri rendelet a
lev-ente ügyben. A va:Iás- és
közoktatásügyi miniszter ur ren
deletet adott ki a levente moz
galom nemes törekvésének bizto
sitására. E rendelet értelmében,
azok a leventék, akik az oktatá
son nem jelennek meg, erre csend
őri karhatalommal vezetik elő.

Érthetetlen is leventéink huzó
dozása eme szép intézménnyel
szemben, hol a vasárnap délutánt
értéktelen időtöltés helyett testet
és lelket erősitő nemes fogaIko
zásban tölthetik el.

I Követendő példa. A szeghal
mi Kisbirtokos szövetség vezető

ségének igen nemes gondolkozá-
sára vall, hogy nehéz körülményei
között sem feledkezik meg az
egyesület ama magasztos köteles
ségéről,hogy tagjainak szellemi
táplálékot is nyujtson. Megvásá
roIta ugyanis a "Kultura" kölcsön
könyvtár mintegy 1200 kötetből

álló állományát, melyben a mo
dern irók is feltalálhatók nagy
számban. Teljes elismerés illeti
őket nemes cselekedetükért.

o o,

Slfjan.

Heti rigmus

Hősi halottaink. o o

Az endrődi uton
Van egy csöndes fészek
Be-betérek én is,
Amikor ráérek.

J) Skupsfina ({ a neve;
jóska a gazdája,
Fiiszert, edényt, jó bort
Találhatni nála.

ZÖLD KÁLMÁN.

Kezünk imára kulcsolva
Ugy éjjel, mint nappal
Imádkozzunk O érettük
Levett kalappal !

Éltüket áldozók Ok
A Mi jövendőkért,

Szép lelkük ssép hitben
A Mindenhafóhoz térf! . ..
Az 6 emléküket
Felednünk sohase szabad,
Nem! Még akkor sem,
Ha Ég-Föld ránk szakad I ...

Pihenjetek csöndben, békén
Nemzetünk virága
Drága havaitok
A jó Isten áldja I . ..

Gyoma, 1927. nov. 20.

Hatos Tivadar.

Nevezetes helyez,
Pláne uyy estenden,
Mikor egy-egy lovag
Vidáman belibben.

Gyül a kompánia
Bent a Skupstinában,
Mindent megvitatnak
Isten igazában!

[)e a sok beszédnek
Nincs mérges alapja,
Tréfa közt jól esik,
Mindnek a falatja.

A jó tréfán kivül
Baracska is okad,
Mitől a hangulat
Mindjobban megdagad!

Ámde végül mégis
SZllnik a mókázás,
Közelg már az éjfél
S a vége: Punktum pász !

(-So)

Honvéd

Havas erdő ágyu szókat ver felénk,
Nyugodj bajtárs, nekünk mennünk kell, elébb 1
Te már jó vagy, de mi, ólz Iza tudhatnók:
Farkas-é vagy holló lesz a siratónk.

A nevetö leány
halála.

Mikepéres község határában
él Nagybddóháza nevU tanyán
halálos szerelmi dráma történI.

Kelemen László 22 éves
gazdaság'j cseléd egy ócska
katonafeg'yverrel aí:non lőne

Andirkó Már1] 21 éves mike~

péresI leányi A legény régeb
~en udvaro 1 leánynak, dc
nem sok sil :el. Andirkó Má
ria nem y ie komolya n él

leg'ény köze ~dését és sokszor
ki is gunyolta a szerc~lmes Je~

g'ényl.
A tragikus napon is kinevet

te a szép leány Kelemen Lász
lót, aki ekkor előkeresle régi
fegyverét és az udvar hátsó
részéből célozva, két lövéssel
leteritette a leányt. A gyilkos
legényt letartóztatták.

Azt mondják ...
Azt mondják: a pénznek nincs

szaga . . ,
Nem tudom. Az én kezemből

mindig olyan gyorsan ment el a
pénz, hogy nem volt idöm meg
szagolni ...

csei Lászlóné, Béres Erzsébet, K. Nagy
Imre, Ladnai Sándor, Dutkon László,
Batári Antal, Zöld László, Bodai István,
Harmati Sándor, Harmati Dániel, Szi
lágyi Lajos 1-1 pár és Veres Károly
2 pár tyukot adakoztak. özv. Szabó
jánosné 1, Bodai István I, Imre Lász
ló I, Szántó Ignácné J, özv. Cs. Szabó
Albertné l, özv. Cs. Szabó Albertné
egy kövér kacsa. Kató Lajos egy pár
tyuk, egy drb. pulyka.

Zsírt adtak:
Oláh Lajos 3, Béres József 3, Bo

gár Károly hentes 2, Csapó Bálint 2,
Gecsei Sándor 2, id. Kató Lajos 2,
Rákóci Gyula hentes l, Szilágyi Endre
l, Kruchió János l, özv. Gecsei Lász
lóné 1, özv. Horváth Jánosné l, Csiki
Antal !, rekete Bálint másfél, Kruchió
LáSZló 1, Susztek Sándor 1. Lőrinc já
nosné J, Ailer Andrásné l, Zöld Lajos
2, Kisréti kör elnöke 2 klgr. zsirt ado
mányoztak.

*A szerencséről sok mindent mon-
danak.

Én ugy· találom) !zagy a sze
rencse legjobban hasonUt a tele
fonközponthoz : soká kell rá vár
ni . ..

Tyukot adtak:

Kiss Lajos, Gál István, Nyilas Lajos,
Izsó István, Szilvádi Irma, Wolf Mi
hály, Dr. Sarkadi Nagy Pál, Kruchió
Sándor, Erdei Lajos, I-l darad tyuk.
Csat Lajos, Feke Endre, Joó Dániel özv.
Fekete Lászlóné, Kocsis Gergely, V.
Kovács Lajos, Fekete Mihály, Putnoki
Sándor F. Nagy .Mártonné, Szilágyi Fe
renc, Balogh Bálint, özv. Erdei Gáborné,
özv. Nlányi Gyuláné, Szabó József, Bé
res Lajos, Molnár Bálint, Nagy András
Csalah János, özv. Béres Dánielné,
Nagy Sándor, Kiss Dániel, özv. Ge-

Fekete Endre, Molnár Sándor, Batári
László, V. Kovács Lajos, Biró Gerson,
özv. Szücs Antalné, fekete Endre,
Gyebnár Lajos, Maróthi ferenc, Di
ószegi Elek, Ailer András, özv. Erdei
Gáborné, özv. Mányi Gyuláné, Nagy
András, Csökönyi Gáborné, Gál Antal,
özv. Lukács Gáborné, K. Nagy Imre, I
Cs. Nagy Dániel, Imre László, H. Sza
bó László, Szilágyi Lajos, Kis Gábor,
Oláh Imre, özv. Szűcs Imréné, özv.
Mányi Gyuláné, Vince József és Kiss
Imre sütemény. Tari István, Cs. Nagy
Imre, özv. Imre Lajosné, özv. Fekete
Jánosné, Kocsis Lajos, özv. Csapó
Sándorné, Joó László özv. Szabó Já
nc'sné, Joó László, Molnár Sándor,
Batári László, Csökönyi István, özv.
Cs. Szabó Albertné 1-1 kenyeret.
Vince József sütemény, Kiss Imre
cukrász sütemény.

Lisztet adtak:

Kenyeret adtak:

Wagner Márton 15 q. kemény hasáb
tlizifa vagy ennek értékében 50 pengő,

Grosz Zoltán 4 mázsa vágott ti.ízifát.

Tiizifát adtak:

Kiss Dániel és juhász N. 5-5 kJgr.
só. Fried Géza 1 mázsa káposztát,
Oláh Lajos 3 kiló zsírt, Berkovics
Adolf 5 kiló sót, 2 kiló rizs és l kiló
cukrot, Honti Antal fél kiló paprikát,
öt kiló hagymát, 20 kiló krumplit, Sch
wartz Dávid 25 kiló krumpli, N. N. 5
kiló só. Eln'mann Adolf 90 üveg szóda,
Fekete Mihály 2 kijó bab. özv. Har
mati László egy pulyka. Dr. Volgel
Károly 1 drb. pulyka, Blum Mór l
Idgr. cukor, l klgr. rizs, Kruchió
Gábor 5 klgr. veres hagyma, Imre
László egy tyukot, Béres Mihály l
drb. liba.

Debreczeni Endre 100 liter, Kner
Izidor 4 akó bor.

Kerekes Sándor 50, Nagy Mihály 20,
Szabó Benedek 20, Tiszamalom 20,
Horváth József 10, Kertész Sándor 50,
iLgy Mihály 20, Kocsis Sándor J5,
id, Kató Gábor 10, özv. Béres Ist
vánné 10, id. Kató Gábor 10, G. I
Uagy Mihály 6, Nagy András 6. kiló. I
Nagy Imre 5, Sziiágyi Gábor 5, Bart
ha István 5, Láda Lajos 5, Faragó
Káí"Oly 5, Bartha István 5, özv. Ge
csei Lászlóné 5, Vince Endre 5, Kru
chió Lajos 5, Kóródi józsef 5, Izsó
Ferenc 5, Biró Lajos 5, özv, Ágoston
Mihályné 5, Csáki Gergely 5, Sánta
Lajos 5, K. Kocsis György 5. B. Ko
vács jfmos 5, Izsó József 5, Bácsi Já
nos 5, Kruchió Lajos 5, özv. Szilágyi
O;'mielné 5, Krllchió András 5, Szilá
g:yi Lajos 5, Józsik Sándor 5, Swalm
József 4, Balogh Imre 3, Varga Pál 3,
Veres Károly 2, Czinkovszky János 2,
fekete józsef 2, Zöld Lajos 2, Dobó
Lajos 2, Béres János 2, özv. Lőrinc

Jánosné l, Nyilas Andrásné l kiló
lisztet adományoztak.

Bort adtak:

Vegyes adományok:
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Szmolnik Györg-y
Szujó Imre
Szurovecz Imre
Szendrei József
Szilágyi Sándor
Szmola János
Szász Lajos
Szántai László
Cs. Szabó Zoltán
Szántai László
Szalóki Lajos
K. Szabó Gábor
Tari Mihály
Tari Mihály
Tarnóczki Lajos
Terhes Gábor
Tokaji Lajos
Tóth István
Tóth P. Károly
S. Tóth Lajos
Tótka Bálint
Tótka Jószef
Tótka Lajos
Trafikant Endre
Trafikant Gyula
Tuba István
Tuba Mihály
Turi Lajos
Tóth Sándor
Uhrin János
Uhrin József
Cs. Varg-a Bálint
Varg-a Imre
Varg-a István
Varga István
K. Varga István
Varga Lajos
Varga Lajos
Cs. Varga Lajos
Varga Sándor
Vatai Mihály
Veress Lajos
Veress Miklós
Virág- János
Vizsnyai János
Vizsnyai József
Vraukó János
Wagner Mihály
Weigert György
Weigert Mihály
Weig-ert Mihály
Wertheim László
Wolf József
Varró Pál
Vass András
Weigert Mihály
Wolf Györg-y
Vince István
Zöld Bálint
Zöld Gábor
Zöld István
Zöld József
Zöld Lajos
Zdusek János

Oláh Zsig-mond
Pap Imre
Pap Lajos
Pap Lajos
Pál János
Pálinkás Mihály
Pájer Márton
Perei László
Perei Mihály
Piltz Mihály
PohareIecz József
Popovics Ferenc
Putnoki Albert
Putnoki Sándor
Piltz Márton
Rácz Já.nos
Rácz Lajos
Rácz Péter
Rátai János
Reisz M. Simon
Roósz András
Sallai László
Sáfri Lajos
Schechna Márton
Schrőder Ferenc
Schrőder István
Schwalm Márton
Schwartz Rudolf
Sebők István
Seprenyi József
Sütő Imre
Stranszki Lajos
Seprenyi Ferenc
Cs. Szabó Albert:
Cs. Szabó Dániel
Szabó Gábor
Szabó Imre
K. Szabó István
Szabó József
Szabó József
B. Szabó József
G. Szabó József
.szabó Laios
B. Szabó Lajos
G. Szabó László
Szabó Mihály
.szalóki György
Szarvas Béla
Szatmári Bálint
Szatmári Gábor
Szántai Endre
Szántó 19-nác
Szebeni Györg-y
Szerető József
Szilág-yi Elek
Szilág-yi Endre
B. Szilág-yi Imre
K. Szilág-yi István
Szilág-yi János
Szilágyi János
K. Szilág-yi Lajos
Szilág-yi László- ,
Szilág-yi László
Szilág-yi Mihály

" , ". ;: ~ ,hi'" , ' 1\,;
,,"-_"'_ ...... , _ -- .~.~_ r .......~ •• ,-~-.:\

Kun László.
Kun Mihály
B. Kiss Mihály
Kőszegi Lajos
Kruchió János
Kiss Endre
f. Kiss János
B. Kiss Sándor
Kovács G. László
K. Kis Zsigmond
T. Kocsis Lajos
Kovács József
Lajossy Géza
Latinovics János
Lauthner Adolf János
Láda István
Lóhmann Henrik
Lukács Gábor
Lukács jános
Lukács Lajos
Lukács Sándor
Lukács Imre
Mag-dás István
Majoros István
Makra István
Marjai Imre
Matyi Imre
Márton Lajos
Márton Lajos
Meg-yeri jános
Mészáros Imre
Mikus Imre
Molnár Gábor
Molnár György
Molnár Gyula
Molnár János
Molnár János
K. Molnár Lajos
Munkácsi József
Munkácsi Lajos
Muzslai Gusztáv
Müle Imre
Márton László
Meg-yeri István
Nag-y Á. Gábor
Cs. Nag-y Gábor
K. Nag-y Imre
R. Nag-y Lajos
Nag-y László
Nag-y Á. László
Cs. Nag-y László
Nag-y Mihály
Nádudvari Lajos
Nádudvari Sándor
Nehéz Gerg-ely
Németh Lukács
Nyitrai András
G. Nagy Mihály
Olajos Sándor
Oláh János
Oláh János
Oláh László
Oláh Sándor
Oláh Vince

Kajla Lajos
Kakati Endre
Kakati Gergely
Kakati László
Dr. Kalocsa István
Kalocsa Lajos
Karádi László
Katona János
Kádár Albert
Kertész János
Kéki Zsigmond
Kéri II. János
Cs. Kéri László
Kéri Sándor
Király Endre
E. Kiss Antal
Kiss Balázs
f. Kiss Bálint
Kiss Dániel
B. Kiss Dániel
Kiss Gábor
B. Kiss Gábor
Kiss Imre
Kiss Imre
T. Kiss József
Kiss Lajos
Kiss f. Lajos
Kiss P. Lajos
B. Kiss Lajos
T- Kiss László
D. Kiss Mihály
Kiss Sándor
Kis Kovács Sándor
Klimó Mihály
Knap János
Knap János
K Kocsis György
I. Kocsis Mihály
T. Kocsis Mihály
l{oós Imre
Kónya László
Kóródi István
Kotirlán László
Kovács Balázs
V. Kovács Bálint
Kovács Ferenc
Kovács Gergely
Kovács Kálmán
Kovács Lajos
B. Kovács László
Kovács Mihály
Á. Kovács Mihály
Á. Kovács Péter
Kovács Sándor
H. Kovács Zsigmond
Kökössy Lajos
Kruchió Elek
Kruchió Gergely
Kruchió Gyula
Kruchió János
Kruchió Lajos
Kruchió László
Kruchió László
Kruchió László
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Gazdasági teendők: A elo
héÍny csomózi:ÍséÍt megkczc1
hctjük. A répát és borgonyát
kupacokba rakjuk és már vClS~

IJf[ahb takaróval laJjuk cl. A
gyümö!csösökben él fa ITJet~

sz",:sének most van a legfőbb

ideje. A termés l:ag'yság'a él

talajbCln a leg'kisebb mennyi
s'.'gben és a növényck ál1aí
k 6'!1chezebben fclv\?helő táp~

,1l1yaglól füg'g, ez pedig' a
foszforsiJv, amit szuperfoszfál~

Iul adunk vissza a talajnak,
mert ennek foszforsavtarjaima
a :eg'nagyobb és lcg'g'yorsabb
hatásu.

Czipőárusitás. Amennyiben
vcdélmely községben készcipő~

kcceskcdők Lincsenek, cl sza~

tócsok és veg'yeskercskeclők

a készeipők elárusitásiJval kü
JÖ,l iparjg'azolvány nizlkül is
foglalkozhatnak.

Vegyeskereskedő lfoszere
ket, irkát, naptárakat és nép
iskolai tankönyveket ámsithat- .
e? A fennálló rendelkezések
ér/elmében a vegyeskereskedő

h?ljogosi1oHnak tckintclik arra,
hogy irószerekeí, iskolairkákcI!
és naplárakat szabadon ám e

siJhasson és otl. hol könyvke
reskedö nincsen" népiskolai
fi.J:1könyveket is árusíthat.

Az ipartestfilet ~{éreHme. A
gyomai ipartestület elnöksége
i'e;\<éri tagjait, hogy a hösök
szobrának leleplezési ünnepée

Iyin testületileg való részvétel
c,..'ljából e hó 20--án d. e. mi~

11'.'\ számosabban megjelenni
sz iveskedjenc:k.

Bércséplők ipartestületi tag
sága. Fe!merült vitás kérdés
alkalmából cl szeg'edi kereske
delmi és iparkamara mcgálla=
pijja, hogya fennáló rendel
kezések értcimében a bércsép
lés . gyakorlása k":pesi{éshez
kijlve nincs s a szabad iparok
csoportjába tartozik, minélfog
Vi] az ezzel foglalkozó eg'yén
dZ ipartestület tagjai sorába
való belépésre nem kénysze c

ri/hető.

A sár és a vásár. Rossz
idők jártak mult héten a gyo~

mai vásárosokra. Az állatvá...
sárt elrontotta a végeszaka~'

cIJllan eső, a kirakodó vásár~

!luk nagy hátránya volt a fe~

nckellen sár. Papp Vazul hiá~

ba kon:.:rafta a csalogató ko~

lompot, végül is fokosa nye~

Iére támaszkodva, pipa helyeIt
r6g'yujtoll a nótára:

A vásárra készülődött Áron,

EI is indult egy rozzant szamáron,

De a szamár elakadt a sáron,

Igy hát Áron nem volt a vásáron!

A gyomai dalosok hangver
senye. A rohamosan fejlődő

és agilis gyomai dalárda dec.
hó folyamán nagyobbszabásu
hangversenyre készül.

Értesités. A "Közmüvelődé

si előadéÍsok"-ra vonatkozó
bármely üg'yben mindennap
6-8 óra között a gyomqi ipar
testület helyiség'ében szivesen
állok él nagyközönség' rendel~

kC?zésére. Hazafias Jiszic!ettcl:
Hatos Tivadar ügyv. elnök.

1\ ' ", ~ •
A sza.mvevo 'es a rC •• ". l

kisbiró, Gyakran meg'fordult
K. község'ben a fukarstig'áról
hires járási számvevő. A kis~

biró mindenkor hüségesen ei~

pelte csomagját az állomásra,
a számvevő azonban soba
nem adoll neki egy fillér borra
valót sem. Egyszer azután már
nem áiihatJa szó nélkül a jám~

bor kisbiró, hanem, mikor a
számvevő ujra elfelej/ell neki
borravalól adni, odaszólt csen
cles figycll11~zlctésül: Tekiliíe~

les ur! Azt jn, ha az uton el
tetszik veszi1(?[li a bL;g'yellárist,
ill nl' tessék keresni, meri ill
nem veHe elő él tekintej'2s ur.

Tanonctar" 'si jog elvonása.
AHól az ól, aki tanoneáí
az iskola l: ,;-alúsában akae

c\ályozza é"kit emiatt ismé'7
telien rnegt"ntettek, az ipar~

hatósi:'lg' megvonhatja a tanonc
tartás jog'át.

A böllér nem lehet hentes,
mert az iparhatóságok kimon
dollák, hogy akik háztartások
ban sertések !eszurásávél! és
feldolgozásiJval foglalkoznak,
nem tekinthetők oly szakmun~

káso!mak, melyek alapján a
hentesipari képesitést ei lehet~

ne ismerni.
Hősi halottaink neveinelc az

emlékoszlopra való felvévése
s igy neveiknek meg'örökitése
megtörténI. Miután azonban
több mint ölven azoknak szá
ma, kikről nincsen hivatalos
holttiJ nyilvánilás, bár mély
szomorusá~zg'al tudjuk, hogy
azok is hősi halált haltak,
értesitjük a nag-y\zözönséget,
hogy ezeknek nevei is fel fog
nak véscíni utólag' az cmlék~

müre, hol hely hagyatott ezek
nek számára. Ily irányu jelen~

tése1c és kére1niek a község
főjegyzői irodájában jelcnlen
dők be.

A sz(lvetkezetek áklozatl,ész
sége. A helybeli szövetkezetek
egyetértő akarata és közös
áldozással azt hatá.rozták el,
hogy hőseink hátramaradott ai
nak meg vendégelés alkalmá~

ból 600 nagy pogácsát süttet~

nek, hogy mindezek hátrama~

radottjai az ebéd alkalmával
az ő szeretetüket is érezzék.
A nemes cselekedet magában
hordja elismerésének jutalmát.

Az Uri kaszinóban tartandó
közebéden tekintettel él jelente

kezők nagy számára csak azok
'lehetnek részt, kik legkésőb...
ben szombaton délig' a kaszi~

nóban kitett aláirási ív utján
részvéí.zlüket bejelen1etíék.

Dörner ~stván növényvédel~

mi előadása elmaradt e hó
6~áról s eddig' még' csak indo
kolni sem állt módoll1ba.
Most személyesen igazolta
fenti az elmaradását és pedig
összetört kezével igazolva
baiesejét, mely miat! nem jöl1e
tetl. E hó 27~én, vasárnap
azonban esetleg vetített képek
nélkül okvetlen meg'jartja és
pedig' az eredeti terv szerint
(IZ Alsórészi Olvasókörben
délelőt f~1 tizenegy órakor és
él feJsörészi Olvasókörben
délután két órakor. Szives el~

nézés! a szCírnitiJsba nem ve~

hetei/ felülíetésért és minél
számosabb látogatást a még
ujóla:;;- is me~:;-hirdejcndő elő~

adásra.
Koel!'.

r>fe~b51é§;ne1" náthánál,
torokfájásnál, idegfájdaJmaknáJ,
szag'g'atásnál naponta fél po~

hál' lennészetes (Ferenc József)
keserüviz rendes g'YOl11or- és
bélmüködést boztosit. Egyete...
mi orvostanárok véleménye
szerint él reKcnc JÓlZ1ief
viz hatása gyors, kellemes és
megbisható. Kaphalógyógy~

szertárakban, clrogél iákban és
füszerüz!eiekbcn.

Készithet-e a szabómester
szőrmebundát. A g'yőri keres~

kecle!mi és iparkamara szak~

véleménye szerint szabóipa~

rosok olyan szőrmebundát,

amely kivül-belül szörméből

készül, I1l2m készithetnek, mert
ez a munka a szüesiparosok
kunkakörébe tartozik, az álla ...
luk. készitett bundákat ellenben
szőrmebélléssc!cll áJhatják,mert
e munka az állaInk készitell
munkák teljes álláiástJhez lar~

tozik.
A bÖJ(k€resked5 nem fog

lalkozhatfii dpőYelsörészl{é

szitésse1. A pécsi keresked ele
mi és iparkama eg'y kérdésben
azt a szakvéleményt adta bogy
a·z életben tevé) keceskeclelmi
minisztari rendeld értelmében
eg'y kereskedő kereskedelmi
üzleíével kapcsolatban csak
szabad ipart váHhat iparig'azol
'lányt. Ha azonban képesítése
hez kötött ipart kiván folytatni
a képesítést saját szeméjében
éppen ugy ig'azolni tartozik,
mint bárki más és a hiányzó
szakképesitést üzletvezető al~

kaJmazásával nem pótolhatja.

Minlhog'y pedig él cipőfelső~

részkészitő ipari szakképesi~

tését a bőrkereskedő üzletéből

kifolyóan nem birja, annak éJZ

iparengedély csak az esetben
adandó meg, ba a cipőfelső

rész készítésében való jártas~

ság'át ig'azolni tudja:

port.
Békéscsabai Borbély Leven

te - Orosházi L. 4: 1. A CSél~

bai B. Leventék reváns mér'
kőzése volt Orosházán, me...
[yet a jobb fuJbéllt játszó csa~

baiak nyerjék meg. Góllő\ő:

Dévai 3, Cirul 1, csabai, iliet
ve Nagy 1, orosházai levente.

Jók Dévai, Kovács csaba és
Nagy Orosháza.

Filmszínház,
Gyomán:

Az Apolló filmszinház folyó
hó 20-án vasárnap "A barna
ördög" eimmel eg'y kitünőcn

rendezett, nagyszabásu látvá...
nyos drámát mutat be 7 felvo
násban, A történet az aog'o/
kikötővárosban Liwerpoolban
kezdődik. Rürü nedves köd
ült a kikötő fölött. Néhol egy
lámpa s.zakítja meg a ködfá~

tyoll. Eg'y kis ablakból pisz'
kos, sárga fényfolt vetődik az
ólmos utcakövekre és az ab...
lak mögött Q. Brien, a durva
kereskedő viaskodik Loi Aus~

tinnel, a munkáslánnyal, cg'V
csókért . .. RevolvC'r dördül,
Q. Brien összeesik és Loi
kétségbeesetten, félőrülten ro~

han ki a partra ... Embert ölt ...
l\Jincs menekvés és elvakultan
dobja mag'át a hullámok közé ' ..
Néhány percig küzködik él huJ
lámokkal, azután két erős férfi
:Zar ragadja meg... Ez a be'
vezetése annak az izgalmas
drámának, amely ebben él film-

Iben lejátszódik. Van benne
egy rettenetes tengeri vihar,
mely alaH lékel kap egy hc:Jjó,
melynek feclélzetén élet-halál
küzdelem folyik a leány birtOK'"
!ásáLSrt. Meneküt mindenki, a
bizonyosnak látszó pusztulás
elől él bizonytalanságba. Csek
három~ember marad a habok
játékára bizolt, kormánya ves;, ...
tett pnsztuló hajón. Ezek to
vábbi sorsát nlU/atja be a da~

rab következő része, amelyben
két vetélytárs szörnyü küzde)...
me adja meg il befejezést, egy
pálmaerdős kis szig'eten. A fő ....
szerepeket jasef Schildkraut és
Seena Owen játsza. A müsort
kiegészíti "Cibere mint gyors~

hajtó" burleszk, és "Egyetemi
atlétikai versenyek" és filmhi u

radó.
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Ingyen. lakhatik Budapesten,
ha elöfizet a "Gyomai Ujságl'i;.'I"
mert lapunk havonta kisorsol
c1öfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tc!sz'2se
szerinti időben három napon
át dijmeníesen kap a kiv il ló
hirnévnek örvendő Park nagy
száHodában Budapest VJII,. E.a
ross tér 10 (a Kelelipályaudvar
érkezési oldéliáva! szemben)
ep,'y elsőrendü szobát. A negye
dik 501'501651 nov, 30-án fug
juk meg'ejíeni és eredményét
lapunk dec. 4-iki számában

lesszük közzé. Vág'ja ki
az alCinJi "Utalvány-szelvény t"
és adja be azt lapunk fell2Iös
szerkesztöjénél.
- - - Itt le'l".ágand4:

urnak
urnőnek

mint a

GYOMAI UJSÁG
olvasójának,

Gyoma és Vidéke
TL~J3ZÖVET~-(EZET ELADJ~Sj

~ i:: ÁRAl:

SzcrLcsz16ségnél beadandó.

UTALVÁNY-SZELVÉNY

fillér egy publikációs hirdetés közlési

díja a GYOMAI UJSÁG publikációs
rovatában. Ha Ön alkalmazottat, ál
lást, lakást keres ha valamit venni,
vagy eJadniakar, ha szobáját, Ia

kását él.karja kiadni, vagy át-

adni, ha bármire szüksége
van, igy csak a GYO-

MAI UJSÁG publiká-

ciós hirdetései~ol-

'lassa el, és Ííal-
gassa meg a va-

sárnapi pub-
liká ciókat.

ÉRTESITEM a nagy':érd~mü
~~özönséget, hogy R O F O S
U Z L E T E M E T fölfrissitve
a Rákóczi utca 650 szám áta
(voU Mezei ház) helyeztem át.
Kérem a közönség szives p.~rt

fog~sát., Tis~telettel: Ozv.
SZANTO i6NACNE.

Gyoma.

l-lőit:i1\rel, flsyej~mébe! Leesett ha
rizsn}'?lSZenlek felsz.edését olcsó' áron

ugy ::elyem mint finom cérna
Suzásné, Gyonm, füzes

utca 1557 {Gálszéle, Honer oldal).

[JI ~entesL~2Jet ...f\'Iagyari Lujos nlé
SzáfOS és hentes uj üzletében (rel. egy
ház I"iss hus és kolbcíszáru.
NZ!ponta délut?n 5 órától friss. meleg
vacsor8. Sertés "'lágásIt\ házakhoz elj:)!'.

BélioO'c,ic Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett bulorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modem
bükkfa és hajEtott székek állandóan
raktáron vannak Vatalf Gábor motor
erőre berend.ezett asztalos iparteJepén
'-'Y'J'.'·.''', Kossuth Lajos utca 737 ~Z{L·IJl.

U,ovaicloiti!: épUíetasztaiüs mUI1!<ák
~WJjl:.3,,:\r05 árofll megn:;:m:1elfle·iők.

E:eladó hzz. Özv. vitéz Gaál !gnácné
k.k. gY l2tlllekei n(:vl~n álló tel1cnnentes
hí;:a, De2J: Ferenc ut 614 sz. alatt,
szabadkézbiíl eladó. Értekezni lehet a
l;C'lCze'ct JÚznáJ.

T:,3["'Ct2l':ii:ás! Ertesitem CI n. é.
jóhirnevü régi tánc

is'colán·ar a német kaszinó nagytermé
ben decembe' hó l-én megnyitom.
Szives pártfogást kér KOV{lCS József.

A íbé:késcsa!:Jai SUK téglagyár év
tizedek eta :::r'icft j.;jti1nő minőségü

tető cserepeinek lerakata

Márton fiainál, End
és társainál, cse

rép minden r:1cnny iségbcn kapható,
A békéscsabai vi~ághi... ti Bohn;

réhe cserép egyedüli lerakata
Gr.];;,sz Zocl;áre fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feHételek rne1]eH kapható.

Ha;"S'Jya fogyasztási szövetkezetnél
3 üzlet helyiség és egy lakás azonnali
beköJlöá~re kiadó. f.\. Gyár ucca 1767
sZó1mu p:,dos villanyviIágitással elJátoit
2 szobás lakás szintén kiadó. Bővebbet
y:ovács traiikjában.

özv" Széw,t~ó ~.g!1láCillé 39 számu
háza üzlehelyiséggel azonali beköltözés
sel eladó. lJgFm ott 2 kocsi hereszéna
van eladó. Értekezni lehet Rákóczi utca
650 sz. ház) alatt ahol I
üi\cJ:el\'is,!,:f van kiadó.

Z~~d JÓzz.efneK CYOi11án 3 gyonlai
ujkert mcHett 12 katasztrális hold és

113 négyszögöl /ölelje vetésestöJ egyült
szabacIkézből örökáron eladó. Érdek
liílLli lehet személyesen vagy levélben.
Budapest l. ker. Budaőrsi ut 13 a. 2,

g!.llill!!it:liI111Ii!i!1!liiii!IIIllIIIIUIlIIIIIl!lIIUlll!IIil!lliiIIlUllil!!:;
§. "2("· ·d~U· ·lr~· ·'il· ,~'I· -!il. ·lht· ·~~I· -m· -(h· .~

:: Z S l D O S :~
Mf..,GÁNTANiFO'_VAM
Budapest, VU., Dohányu.84

Telefon: ]. 424-47.

Alapitásl év 1907. Előkészit
Dolé!;ári- közéDiskolai ma
gánvizsgára, é~·et[ségire.

Kö,:épiskolai összevont
tank6rlY'li'ek seo'édköny
'lek, jegyzetek m~grenc!e]-

=o_-=-__~-: hetók. Dijí:D.lan felviJágo-
__ süás, prospektus. ;~

= 'ln· ·~U~~ 'Pt-, ·ín· "mO -m· -m· 'Ql~' ''1;:. "'1- =.
;-1l!!lln:[j!I!t!\II:\i\!ili,~l!Hiillhlll!\liliiH\!nllmllllmlllliÍ!lilUlW

\/ei'w'Iék jó állapotban levő cserép
Ugyanott egy bőrfotel eladó.

eim :J. kiacJóban.

cimli regényé
ból is köz!;: egy 32 oldalas

ás!. A. í\jlo:~i-rovujban Tom

Mix mond cl hollpJoocli inJi·7
mi1ásokat. !niim PiSla e hélen
is szenzaelOS hoz.
,4 elé yoméÍsos mc!lékleltel
diszileit 200 oidalas Szlnh6;;.i
Élet éÍra 1.-pengő. Negyedévi
elöfizl2tési 1O.-peng·ö IdCl~

dó!livaJa[ : Vll., Er~

zsc2bcí körut 29. sz.

A vetésnenedményd[ összei
rnisao A statisztikai hivatal a kö
zel-jövőben összeirja az őszi ve

n1(olyneR megej
té"ére él községek már meg is
kapták az utasításokat

leg'ismerlebb hollywoodi fiJm
sztárok egyike lesz. Hogyan
k"ci'ü]LZk ÖSSZ,(: RatllOn l\JcjlJarrcJ

és Gvcl:g"_' Anna'? Erra CI kér-
Cid egy s/cIEf;·

elOS ri/.lorlbun ci S7inl1ázi Éiei
kétSZQL oldaias ll} száma. r\
lap érclckcseikket és képeket
közöl cl KossuJh elöadásról a
"Mersz-c tvJary"-ról, Dekobrá

]víussojilll szobrászáról és
aldualiíásról. Nádas

Som
Szász

LesJyán Sándor, Vé:ld~

néJ; Uíszló irásai !arkitjók él

lapot. Az uj szám koHameilék
lelei: Eisemann Mihály slágere
a "Szercl~c még'~ és a
a szerelemről". cimü

jenő-Nádor dc:!' Félrkas
Imre és [Jus íC:cke!e László

zt

eJac1.5isJ: az egés~ ors;:á,tr,lcI31f1 egy,edUn á~~r6 .r: i z e t é s ~ ~rril Ó d o z a t o k szerint

4 perigős meljeU 'm hav~ határidőw\e.

!!.y,htlntl11VUak, melyeJ·:en a 1l1odc:'n var;-óg:ép technika minden viv-
é(Venye5ül, elÖ1TC es !:áL-a va:T; h!rnez) és egy kéznl"')zdLlL-:tt~:1 ál1j(ható

va~Tásró:_ hfrn~ésr2 és vi~,::.)nt 8:'~ S~~(>!~,dJ érak és p.lcnt,~s

~dS2C'~88]21;5 E>;'~EJNe'2~= ~~"'G'{JJ\_~c;sr{:~A~s,ó [J~~:.Ó-~(~rn,'tpq,v,: i<;:~<ti,"'f::n! r[~ártde5'~ nsg}fságbcl!"3 és
küv2te~:C2b"J~ :;11 ;"n,i ""i',~",,, l,;li' '2;:,;E,: 0,',0"

Varré:::é.;cim a

lcöztbÉrcci

A

Erdély
B/'san

Szúöadságrd beszél.
Sir, zokog az erdő

BUSllf minden fája,
il székely
E nagy sötét gyászban

virrar:1ást válja.
Oláh bocskor járja
Szép Erdély
Oláh fejsze
Ezer éves
Idegen rongy
A hunyadi
Fekete bánat
Mint egy sötét '
Végig az országon.

IlI.'b: Sz. G,

Az uj református fögoJtl.drrnok.
.\ liszántuli j'cformáíus egyház

k:rü\ct cl meg'üreseclell fög'one!
\Ilki állás betölrésén:: viléz
r!orthy István ny. lovasság'i
tjbornokot kérle fel, aki él je~

llJltséget elfogddta.
iparművészeH hmiioíyam. A

nép kultivflltlsa céljából, hogy
c/: által alkalmat n
vidéken is mindenkinek d mai
modem szép és mliv·";szies
kivitC!ü káimunkák elsajáWá~

s,íra. f. hó 21-töl az iparJcstü~

let helyiséftében tanfolyamoI
tnr! Oláh Erzsébel. TanUja:
Qi'éll1yreJicf, baJikollJlJrce selyem
r'~sjést, selyem lámpacrnyö
1):1íSony és fa 12gctés, kaiapos~

s[lfL filz vasalás. börrnul1ké"k.
vnrroH szmirna, Illésa, tolcdö,
ilelZ, stb. Tanil;ls eglész Ilap

:-::,rakorlati és clméleti Ok!cllil5~

sa!. Ujdonság' ez Oyomán
a:ninóhöz még nem vol1 sze~

r:Ilcséje gyoma kÖZÖ:1S('::);'~

n,~k s ig'Y Janácsos lesz meg"
\']'Jéldlli él kedvező. aí!;:c;l nFJ ]

Artézi irul, Bucsate1ep~n á

Sprinye urac1alomban egy uj ár
i:.?zi kut rurásiÍt kezelték mec JZ

elmult hét folyamán.
Gyenge Anna és RZHl1cm

l',Tovarro feHéprnek a magyar
Irdr. Operáházban. Gyeng-cAn

na amerikai mCl~.nlélr operaénc
!,lcsnő világkörüli turnél'e induL
A pBrtnere Ramon NovaiTo. él
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8. oldal GYOMAI uJSAG

é~ Tár8ai Ban

1927. nov.. 20

GIRÓSZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

M_ KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLlRINGSZÁMLA 37_170_ szÁM

TELEFÓNSZÁM 21. SÜRGÖNYCIM: BÁCSYBANK

*

'zsák_ ..
bokor, magas, szomoru,
futó és babarózsák sok
szép folyton nyiIó fajták
ban, továbbá Chryzanthe
mok és egyéb cserepes-

virágok kaphatók a
KÖZSÉGI KERTÉSZNÉL

Gyomán~

"• •

eim "a. kiadóhivatalban.

Önálló perfekt varró
és him:z:ő nőnek egy
üzlethelyiséget adok
rendkivül előnyös fel-

tételek mellett.

~~~~~UlllnHJ IllltUlU·IIWIIIII J1lllllll1 IIIHIIIllIIIIIllIII IIUJllIIIIllIIIIIII lIlIIIlJII IIl1llHllllllllflllllllllll1l IlliU/III 1I11111l1l111lllllllll11IlIlIl 'lUlll'IIlI1III1I1Il;P

Budapestre uta~ik? I 20 s~ázalék engedm.ényt kap mint ezen lap p
előfizetője olcsó szoba-árilJinkból, 10 százalék engedn1ényt kap olcs~ U
éttermi áraiból. (Kitünő házi konyha_) 5 pengőt m.egtakarH autótaxl.~
költséget, mert gyalog átjöhet egy perc alatt a pályaudvarról Otthon :
érzi magát I jól fütött szobáinkban_ Elsőrendü kiszolgálás, szigoruan ~
családi jelleg saját érdeke ezen előnyök folytán, hogy okvetlen nálunk ~
. szálljon meg ;;

Grand Hotel park nagyszálloda :
VIII. Baros tér 10. BUDAPEST. TeIf: J. 530'82, 330'83_ ~

a keleti pályaudvar érkezési oldalával szemben_ i1
~IOOI~III~~IIl~III"~IIIII~m~IlIIIIII~II~I"IIII~.I~I~IIJIIIIl~illIlIIUlIII~I"IllII~~IIIII~~IIIII~IIIUlIIIIIII'~
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rozsdamentes drótból, tetszés szerinti
magasságban, sodrony-ágybetétek és
háztartási sziták a legjutányosabban

beszerezhetók
K i 8 8 G á. b o r 8zitá.nnedernél

Gyoma, Deák Ferenc u- 19.

Drótkerité~

17'20 gy_ 20-40
20-14gy_ 2-05
16-52 gy_ 14-04
19-45 gy_ 19-20

16.14 g-y_ 13-06
16-50 gy_ 14-13
20'15 gy_ 2-15
20-51 g-y_ 3'18

trn

Lapkia.d.6 I

"H U N G AR I AU
k-ön:yvn'YoDl.dai Dl.űintézet..

Legjobb
tájékozta.tó

a

Vasuti és Hajózási
M a n etrand Ujság'

k.a.pható
J:ninden

Vasutállo:rn.áson.,
Dohánytözsdében.-

Szerken:iéséri és kiadá8ért

felelős a

WAGNER MÁRTON

ti

ank

Dpestről indul
Oyormll'é1 érk_
Gyomárói indul
Bpestre érk_

1927. október hó 1-étől.
BtJDAPEST-GYOMA

6-25 9-45 gy_ 13-35
11-12 12-42 gy_ 19.14
O-32 5-34 8-57 gy_
5-- 11-10 11-50gy_
GYOMA - BÉKÉSCSABA

Bcsabáról indul 23-15 4'30 8-13 gy_
GyomCíra érk. 0-17 5'31 8-55 gy.
Gyomáról indul 11-22 6'46 12-43 gy_ 19-24
Dcsabáraérk_ 12-18 7"'59 15-21 g-y_ 20-24

A "gy" betüv~I jelzet! gyors-, é1 többi pedig személyvonat.

A legnagyobb veszedelem a por,
mely minden betegség csiráját a
szervezetüÍlldK viszi. A legalapo-

l sabb takaritás is, ha nem porszi
~ vóval történik, csak félmunka, mcrt

ugyaseprésnél, mint a törülge
lésnél a por egy része a levegőbe

száll, hogyezuton szervezc!ünkbe
hatoljon és ot! betegségokozóvá

váljék. Eg-yetlen kivezető ut a

VAMPIR PORSZIVO
I':érjen díjtalan bemutatási egy le

velező lapon még- ma I

AEG UNiÓ
Magyar Villamossági RT.

Porszivógép Oszálya
Budapest, Andrássy ut 29. sZéÍm_
Gyomán kapható Domokos Al
bert villanysze~;clő és műszerész-

nél.

-----------:.

o S ~. t á I Y a:
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,
bármely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás mellett elfogad.

~~Foglalkozik a bankpüzlet összes ágaival!
..,

ab o n a osztálya:
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ARON IVIINDENFÉlE MEZŐGAZDA

SÁGI TERMÉNYT. B E R A K T AR O Z AS R A vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktáro:zott termény! bármikor I e g m a g a s a b b n a p i á r o n
számolja el, - akár részletekben is, lisztre becseréli, természetben kiadja.
S:z:ükég eseién előnyös feltételek mellett bármely összegü eiőlegkölcsöntfolyósit.

~~~ ~ ~~~

Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán. Felelős cégtulajdonos : TEKET SANDOR.

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. VIII.,
Baross-tér 10.
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Gyoma, 1927. november 27.
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Ara 16 ,fillér.ll. évfolyam 48 szám.

p o II T I K A I-, T A R S A D A LM I· É s K Ö Z G A Z D A s,A G; H E T I L A P

DOMBY BÉLA.jászberény.

sora. Harsogó, meg-megujuló
és szünni nem akaró éljenzés
fog-adta a legmagyarabb főherp

ceg-et és kiséretét.
A szobor körül a küldöftsé Q

g-ek, egyesületek, tanintézeJcl<,
női leventék, gyalogos és lo
vas Jeventék, cserkészek, tiiz~

oltók zászlókkal és belátha
tatlan néptömeg nyüzsgött.

A gyomai dalárda által pre p

cizen előadott "Hisukegy"
nyitotta meg az ünnepélyt,
majd Dr. Pálka Pál fosz;"olg'a
biró felkérte József főherceget

a szobor leleplezésére.
A főherceg messze elhangzó.

harsany hangon mondott nag-y
hatásu, poétikusan szép Lep
szédet, mely közben a lepel
lehullott a remek alkotásról.

A fenséges Ur felejtheteílen
"1'11\iC!."Yl"""--1 szép;J'2L0plezőbeszédét azzal

kezdette, hog-y tiszteleltel adózg

va a hős katonák emlékezeté
nek, meleg szeretettel köszöng

tötte volt katonáit és az egész
egybegyült nagyközönséget.

Készséggel jött, hogy mint
hadvezér letegye elismerésé
nek virágait és koszoruját azon
hős mag-yar fiuk emlékezeté

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G AR I A" könyvnyomda
eimére kUldendő.

Felettetek csak a köny mécsünk ég,
Hozzátok félve merünk állani.

Hisz amiért ti mindent adtatok;
Megrabolt, koldus, szegény jó hazánk.
Mint csonktörzsü, kigunyolt halott,
Róla csak esték estje száll reánk.

De itt van a mult, példaképen áll;
Egy öreg harcos és ifju vitéz.
Hogyha a sorsunk szent. martiI' halál,
Szemünk e kardon is jövőbe néz!

Legendás idők nagy halottjai,
Vértanu Izősök, lesz itt pirkadás.
Emlékelek fog zengve szólani;
Ha jő az uj, a szent föltámadás.

Aki csak itt él, igazán érez,
Azt a nagy napot' óhajtva várja:
Hogy könnyes imánk felér az éghez,
Ujra régi lesz hazánk határa.

Zsolozsmák zugnak, harangok sirnak,
Isten kezéből hullnak a rózsák.

-Itt angyal szava lesz minden sirnak,
Nagy lesz, egész lesz és szent az ország.

társaság.
Háromnegy'ed 12 órakor ér

kezett a 48·as kaszinó előtt

felállított diszkapun kereszíü I
az ünnepély szinhelyére a kir.
főherceg a gr. Bethlen urada
lom g-yönyörü, virág~ral borí
tott négyes fogatán, Nyomá'"
ban az uri fogatok hosszu

ezredes, általában a katonaság
és egyházak .képviselete, a
szoborbizoltság és beláthatat
lan sokaságu közönség. Eget
verő éljenzés törl. ki, mikor a
fenség-es Ur a vonat ajtaján
kilépett.

A fenség-es vendéget a per~

ronon várta a vármegye képg
viseletében Dr. Kovacsics De g

2s6 főispán es Daimel Sán~

dor alispán, valamint a szobor
bizottság- Pétermann József fŐ d

jeg-yzővel az élén Harsányi Pál
esperes és a nil.g-ysz:ámu kö
zönseg. A levente kürtös a
g-enerálmClfsot fujta, mig dr.
Kovacsics Dezső főispán me'"
leg szavakkal üdvözölte a
fenség'et, melyre József fö!lerg

vitlaszolt a tőle meg'szo
kedves modorban.

/

Támadtak hősök, tündöklő nagyok ...
És győztes mindig a magyar maradt.

De jött irigység, széthuzás, átok,
Mely a lelkeket béklyóba verte.
Im Arad alatt bitókat látok,
Mint oldott kévék hullottunk szerte._

"Mint üldözött vad a rengetegbe" ...
Éhezve, fázva, remegve léptünk.
Csak egy imánk volt: Hazánk szerelme
És mindent birva, mindent tul éltünk.

Ez ércbe öntött Kossuth, katona
A fájó multat regéli nekünk.
De kardjáért nyúl a hős unoka
És mi ujra csak vérre vettetiink.

Egünkön harag, utunkon felhő.

A siserahad életünkre tör.
A Kárpátokra dacosan fel jő,

Szárazon, vizen, mindenütt csak öl.

Soha 'még ennyi porba roskadás.
Soha még ennyi véres áldozat.
A világvégig temetőket ás.
E nagy dáridón a halál mulat.

Fölirt _szent nevek, magyar dicsőség ..'
Martirkoszorus áldozárjai.

1'===

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U NG A R I A" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

lapzárta P É ['\I T E K d~li 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

A piactér, ahol a remekbe
készült, impozáns szobor áll,
szokafIan képet nyujt. Az em-

, berek százai, ezrei nyüzsög'"
nek a téren s nemes izgalom",

mal merülnek el a véres mult
ban hogy visszatérjenek a
biztató, reménnyel teljes je
lenbe, amely a jövőtől vár
régi sebekre régen várt or
voslást.

És ahogy mulik az idő, ugy
növekedik az izgalom. A tö
meg szorongva várja a- pilla
natot. amikor megjelenik a

magyar érzésü főhercegnek,

József fóhercegnek rokonszen-
U?;llfl\~!!:S·· a lakjcCi',

A vonat 10 per'cnyi
sel fél 12 órakor futott be a
pályaudvarra. Itt már várlák a
fenséges Urat és a kiséreté
ben lévő vitéz dr. Fábry Dá
niel alezredes urat, szárnyse
~:rédét, a vármegye, a honvé:
delmi miniszter ur képvisele
tében jelen levő Pintér Sándor

Hősi ének.

Magyw honvédek: Damjanics serge,
Győzhetetlen, nagy, Istenes tábor.
Birokra ,állni kicsoda meme,
Ki lenne eros és olyan bátor?!

Hisz veletek a rónák lelke jár,
Előttetek zug a "Talpra Magyar"! ...
Kossuth szava, mint a- tenger-ár
Ölel, korbácsol, majd velőkbe mar.

Legendás idők vérszin hajnalok,
Mikor égy lett itt minden akarat.

T ÁR 'C A.

A legendds mult ércbe öntve áll.
Ez a nimaság kiált, szól, beszél:
Hogyamagyarsors szent martir halál,
Golgotás ut és elcsorgatott vér.

Fehér oltáron örök, nagy tilzek,
Sistergő lánggal lobogva égnek.-
A magyar rögön micsoda ünnep?
Vérszil7 hajnalok csapnak az égnek!

Előfizetési árak:
Negyedévre - '1 pengő so fillér
Félévre - 3 pengő 40 fillér
Egész evre - 6 pengő.

- A gyomai emlékszobor le1ep1ezése. -

II
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ntrzsi

A nagy költőfejedelemnek,

jókai Mórnak az aranyba már
toft tDlla kellene ahhoz, hogy
ezt a magasztosan szép ünne'"
pet megénekeJje.

felemelő, lélekbemarkoló
volt az ünnepség minden moz
zanata.

Zászlódiszbe öltözött egész
Gyoma. A szellő mindenfelé a
fenségesen szép piros-fehér
zöld nemzeti trikolort lengette
s virágok szépségében, virá
gok illatában uszottégész

, Gyoma.

Már, a kora reggeli órákban
emberek tömeg-étől fekeléllet
tek azntgk, az utcák. Unr;t8PÍ
hangulat uralkodott mindenfelé.
Az áhitatos, ünnepi érzést nö
velte _aharangok melódikus
zugása s minden ember kedé",
Iyén ott üll a mélységes érzés,
hogy nia nagy ünnepet ülünk.

f\!\ind a nég-y templomban
ünnepi istentisztelet volt az el~

hunyt hősök emlékére.
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Az ebéd.

Az Uri Kaszinó bejárójcinál
Kovács Lajos főpostamester, a
kaszinó elnöke, rövid, benső'

ségesen meleg szavakkal üd...
vözölte a kir. főherceget s a
társaság bevonult az -ebédlő,

terembe.
Az itt szem elé táruló lát,

vány kellemes meglepetést'kel:
tett. Festői szépen volt deko#
rálva nemzetiszin zászlókkal és
drapériákkal a terem és a leg
finomabb izléssel diszitve a
gyönyörü szinpcmpáju virá'
gokkal megrakott asz/alok. A
pompás diszités, amely él leg
elsőrangu fővárosi étteremnek
is diszére vált volna, Pataki
József rendezői talentumát di#
cséri.
Megkezdődőttaz ebéd, mely

nek menüje Raguleves, pulyka,
liba, kacsa és csirkesült kü-'"
[önféle köritéssel és melléké....
telekkel és fcink volt. A való
ban kitünő ebéd és finom ita ...
lok, valamint a jó kiszolgálás
általános megelégedést váltot,
tak ki a jelenvoltakból. A tár,
sasebéd méltó volt a nagy ün
nephez és a magasrangu ven
dégekhez s ez is hozzájárult.
a ndgyszabásll ünnepség nagy
szerüen sikerült megrend'ezé...
séhez, amelyért viszont a sza..
borbizottságot és annak 'élén
emberfeletti munkátvégzetf
Pétermann József főjegyzóí és

73. H. KoviÍcs Zsigmondné,
74. Garai Balcizsné,
75. Szilágyi Ferenc,
76. özv. Szerető Jcinosrié.

Végül pedig igen poetikus
volt, midőn az összes iskolák
növendékei tiszteletet adva vo'
nultélk el a szép szobor előtt

selhelyeztek egy';'egy szál vi...
rágot a szobor talapzatcira és '
virágözönnel árasztották el
József főherceg őfenségét.

A vircigerdővel borHott szob
rot most Szabó József községi
biró átvette, a volt katoncik,
vitézek, leventék, cserkészek
és tüzoltók igen szép diszel
vonulást rendeztek a szobor
és József kir. ,herceg előtt"

majd a piactéren az özvegyek..
kel és árvákkal együtt négy...
szögbe sorakozva, tisztelgő

, jelentést tettek Ófenségének a
hadviseltek részéről Wagner
Péter, a vitézek részéről vitéz
Varga Kálmán, a hadirokkan'
tak, özvegyek és árvák részé
ről vitéz juhos József, a leven'
ték részéről Nónay Ferenc, a
cserkészek részéről Ruszka
Sándor, a tüzoltók' részéről
pedig Leimdörfer Zoltán.

Az ünnepély eme része ez'"
zel véget ért és József főher-'

ceg kiséretével és a vendégek
kel g'yalog a Központi Kaszi...
nóba vonult.
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1. József Királyi Herceg,
2. Református Egyház,
5. Római Katholikus Egyház,
4. Ág. ev. Egyház,
5. Izraelita Hitközség,
6. Honvédelmi Miniszter,
7. Országos Vitézi rend,
7/1 Vármegye,
7/2 Országgy. képviselőnk,

7/3 Járási tisztviselőikar,

8. Vármegyei Vitézi Szék,
9. 4#es honvédek,

10. t01,es katonák,
10/t Főszo]gabiróscig,

10/2 "
10/3 "
11. Szentes város,
12. Turkeve város,
13. SzurVdS község,
14. Mezőberény,

15. Szeghalom,
16. Körösladány,
17. Endrőd,

IS. Dévaványa,
19. Köröstarcsa,
20. 2 község,
21. Községi Iskolaszék,
22. Gyomai Jótékony Nőegyl.

23. Izraelita Nőegylet,

24. Rokkant Egyesület,
25. Református tantestület,
26. Levente Egyesület,
27. Botond Cserkészcsapat
28. Gyomai Dalárda,
29. Önkéntes Tüzoltók,
30. Központi Kaszinó,
31. Ipartestület,
32. Alsórészi .olvasókör
'65. "F~rsórészi Olvasókö~,
34. EgyeJértés Olvasókör,
33. Kisréti Olvasókör,
36. Közp. Polgári Olvasókör,
37. 4 szövetkezet,
38. Gyomai Sport Egylet.
39. Ip. ,és keresk. önk.·köre,
40. Kner nyömda,
41. Borbé!ytestület.
42. Kovács Lajos fŐp.gme:ster,

43. Garai Lajosné,
44. Tótka Lászlóné.
45. Kruchió Mátyásné,
46. özv. Nemes Mihályné,
47. özv. Szilágyi Jcinosné,
48. özv. Csapó Istvánné,
49. Csapó Imre,
50. özv. Pálinkás Mihályné,

,51. özv. Faragó Lászlóné,
52. Szerető István vizm.,
53. Béíes József,
54. özv. Kiss P. Lajosné,
55. özv. K. Szilágyi Lajosné,
56. özv. Gonda Mihályné,
57. Cs. Szabó Albertné,
Q8. özv. Arany Dánielné,
59. özv. Cs. Szabó Albertné,
60, özv. Kádár Albertne,
61. özv. Püski Lászlóné,
62. özv. Fekete Gáborné,
63; Kruchió Péterné,
64. özv. Debreceni Lajosné,
65, Megyeri Gergelyné,
66. Kruchió Andrcis,
67. Kéri J6zsefné,
68. Kovács Mariska,
69. özv. Kiss Imréné,
70. Gábor Ferenc, .
71. özv. Szilágyi Endréné,
72. Kalocsa Lajos,

2. oldal.

hirdető szobor talapzatára, kik-I' Ismét a dalcirda énekelt, majd I
hez vitézség'ben, hősiesség'ben Domby Béla reformcitus lelkész
hasonlót eg'yetlen nemzet fiailépe.tt a szobor talapza1cira s
közts<2m lehet ta IMni. Megil- hatalmas organumcinak mesz
letődött érzéssel véste emlé, szehangzó ércesség'ével szi
kezetünkbe a hős kátonciknak vekbe markoló Ódcit szavalt a
csodcis nagyscigát s arrahivta haza védelmében elesett hő'

fel a tisztelet adóját e fényes sökről.

ünnepség, keretében lerovó Ezután tartotta meg ünnepi
gyomil.Í nagyközönségeJ, hog'y beszédét Kovacsics Dezső fő,

amilyen hüséggel áldozták ők ispán.
életüket, ugyanolyan szoJgá- Hozzá vagyunk szokva, szin'
latkész munkával és szeretet, te elkényeztetett már ét Főis,

tel vég'ezzük valamennyien a pán Ur azzal, hog'y tőle az
mi kötelességeinket Nagyma- ékesszólásnak, a mély érzés
gyarország bizonyos feltáma- nek és széles lcitkörü tudás,
dásciJiak tudatciban.' Ha igy nak gazdagabbncil-gazdagabb
lesz, akkor ők, a hősök nem beszédeit haJi hattuk. A Fensé'
halfanak hiába s meg fogjuk ges Ur beszéde mellett szin'
érnI a.zidőt, mí?lyben nem tén kiemelkedőem fénypontja
csonka magyar földön, hanem volt az ünnepélynek a Főispcin

aZ ezredéves . halcirok között Urnak halalmas beszéde, mely
fogjuk áldhatni az ő emléküket. ben kegyeletes megemlékezé,

Csodcilatosan szép volt, sének bétbérait helyezte a hő·

hogy midőn a Fenséges Ur sök lcibai elé, bölcsességével
éppen belekezdett a beszédé, pedig utat mutatott a feltáma·
be, a késő őszi délben széj- dcisnak jövendőjéhez !
iel szakadtak az égen uszó Szép beszédét azon alap
ködös fellegek és a teljes nap- gondolat körül épitette fel,
sugcir fényének ragyogcisa vet- hogyaháborut nem ezek a
te körül a nagy magyar had- hősők veszitették ej, hanem a
vezérl, József kir. főherceget s Mborut mi veszitettük el. A
napsugár fénye tört meg a ha- A hősök véröknek hullásáig
talmas hősi emlékmüvön, mint, hüek voltak Óseinknek nagy
ha még az Ég is velünk együtt és szent örökségéhez, az Ő

akart volna ünnepelni s nap- nevük és emlékezetük a hal,
sug'cirral tenni tisztességet azok hataílanscig koszoruitól öved
emlékezetének, kiknek emlékük zen\?k~nekünk azon9~n a4",,6
fénylik és el nem mulik soha. kötelességünk, hogy h'a a há...

Valóban a hősök szobra ez. borut elveszitettük, szorgal
Méltó !stók János szobrász munkki:t1, munkánkkal, szere
nagy müvészi hirnevéhez. EI- tetünkkel, kötelességtudásunk...
gondolás es kivitel egyaránt kal megépitsük az ezredéves
művészi tökély. Büszke lehet ma~yar életet uj ezredévekre
rá nemcsak a benszülött g'yo# azokkal a fenyveskoszoruzta
mai, de büszke lehet minden erdős Kárpátokkal s szőke

magyar ember. Duna és kék Adria hulIámai-
A méreteiben is impozáns val körülszegetíen, amelyekért

szobor szerencsésen és egy# férfias vitézséggel, hősies küz
ségesen örökiti meg a 48.iki delemmel meghaltak és meg·
szabadságharc és a viIág'há- dicsőültek ők. A remek szó·
boru '3zomoru, de dicsőséggelnoklat mély és bizonyára fe
teljes emlékét. A délceg, az ledhetetlen benyomást g'yako·
eiszántságot és akaraterőt di- rolt a hallgatóságra.
adalmasan kifejező ifju honvéd Most a gyomai dalárda a
harcrakész temperamentummal "Nugodjatok~pihenjetek" kez
veszi át a lankadó 48-as agg detü Hajdu Bé-Ia szerzette ima,
honvéd kezéből a kardot, hogy szerü dalt énekelte igazán
lángolóhazaszeretettel dobja lelkes andalitó szépséggel,
magát csatába a hazáért. majd rnegkezdődött a koszo-

Hatalmas, szünni nem akaró ruk _elhelyezése. Elsőnek Har
éljenzés közepette fejezJe besányi Pál rövid, de költői for

dulatokban gazdag szavak ki·
gyönyörü beszédét József fő- séretében a református egy-
herceg', aki ezuján személye- házközség remek koszoruját
sen telte le pazélr szépségü helyezte el. Azután Csernay Gé-
nemzi?ti szin szalagos kosz0- za plébános a róm, kath, egy-
rujál a szobor talapzatára, ház, Feiler,Ernő az evangeli.

A dalárda u~abb niegha tó kus egyház Panwitz ezredes a
éneke után, melyet Pétermann _t(Jl,es katonák nevében, és
József fójegyz6 készitett a négy Grosz Zoltcin az izraelita hit,
hilfelekCzc/nevében Répás Pál község;. ZeőkeAntal orszgy.
református, FeilerErnő evan'" képvisel6 él maga szép' ko
gelikus, CsernáyGéza .róm, szöruiái raktéi Ie rövid ~lkalmi
kath" [elkészek éS'lVl(l/zdel beszed kiséretében_ a szoborra'
!vliklós búdapesti rabtXí'elölt ,',' §';~ban'-k'ö~etkeztek- aztán ~
áldolták meg szép besiédek' küIörifereÚ~Stüre'tek, magáno-
kiséretében él szobrot. sok koszorui.
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nak, g'yásztünneplőközönség'
nek, amidőn il koszoruk el p

helyezése kÖ7epetfe befutotiak.
Csenel lell, némán állott min p

cJenki és őket figyelve, oly ha
tást váított ki, hogy még a si~

rók is elhallgattak, nem ludták
hir/den elgondolni, hogy kik
ezek az ifju vitézek, abban a
fehér lrikóban, fekete nadrág,
ban öltözve megjelentek és
koszorut hoztak messziről, azt
hitték könnyes szemmel nézve,
hog'y az Övéik jöttek vissza a
távolból. Maga József főher;

eeg' Őméltósága is meglepő;

dött és örült az ifju hősöknek,

boldogan tekintett végig' rajluk
és az utolsó, azaz célba futó
Kovöcs Pált ki akoszorut
hozta és helyezte el verse
Ul~lll a szoborra, mag'ához hiv
ta és érdeklődött közérzetük
ről, a futá.s utvonaláról melyet
4 óra 22 perc alatt 61 km. sá
ros utal teitek meg. Teljes
megelégedésére sok szeren-
csét és továbbra lsten segítsé
gét kivánja kézfogás közepet
le a vállalkozó ifjaknak és az
Eg'yesüJct vezetőségének. Az
lltán a kis csapat vissza futott
az őket kisérő teher autóhoz
hol felöltözködtek a sáros tes
tükre a hideg elől, honnan a
liol1crha lettek vezényelve
a sportot kedvelő nemes szivü
Kner Izidor ur által, hol az ál
tala megrendelt ebédet egyen
ként pörkölt és félliter bort
fogyasz!oJfak el, az átfázoít,
kiéhezett futók .ió izüen. Utá.ll p

na az öket követő teherautón
vissza utazak a hideg'ben Bé
késcsabára. Ezen nagy telje;
sitménnvel méllón adóztak az
elesett hősökérI.

Vég'ül ezt sem feledhetjük el,
bogy Békéscsabáról Budapestre
ugyan ez a csapat futott a
Kossuth s?obor leleplezése al
kalmával.

~·O~ s~~o\ré1kkz! hl"lycztc cl a
k05?~OfU : Z1Z ijn dé/-
uIcm 1 ó ro ,)éJi:,

iv1i1 ér a bérc!:cll'c:íl'l!

í'jazid kiván!
iiazá(:rt \lcr :::;zI\rCl.l1!!!

az a kiWllő kávépótló,
melyrzck egyetlen lzá?:
tartásból sem szabad
hiányoznia.

Szemeskávészerü·ize,
finom zamatja, kiadós
sága a legolcsóbb csa
Iddi daUd teszi.

E g Y e t l e n kisérlet
meggyi5zi Önt e gyárt
mánykitnőminőségéről

EnrHomindenfű

SZef- és gyarmatáruke'
reskedésben kapható.

i Kizárólagosan gyártja:

i~ Fral1lck Henrik Fiai
itill~~~i Budapest,

Nagykanizsa,
Mosonszentjános

szál virái;rg'a] diszitcltea kc-I
g/clet jeiéüL Olt átadta a ko:
szorul DcÉk Istvánnak ki 16
km!. fuíVulViczőbcr20}/Cn ke~

rr2SztÜ! [(ö!'0s:c\'cséig', hoi á!
adta a. 3z1ávik L/1á-=-1
tvásnak ki 8 kmL futva Kucscn1

J~nes~~élk acL'a át, ,ki 5 l(j~L I
futvél (arka:: anak adla al, I
ki 5 kmL fUtva Sehrcycr Gy.l
AlajosnCJk adla ti, ki 2 és féi .
kmL Ukcr jánosnak adta l
?~ kit , : 1
der Istvi1nnak élclla ál. ki1 fél l
kmt. l'UIVc: KueslCra JánoSnak!
adta ál, ki 1 kml. fuba tv'lj: l
yerhorrcr h:rCllcnek (;d/a Éit,!
ki 2 km!. futva KovéÍes P,'\lnak l
Cidla éL ki él (JyollliJi Hősök:

1:':1l11ékszobráig' fulolt él koszo- I
ruval, hova többi lérsai is kö:
vcfJék fulVél, könnyü spor! ru:
ldlba (j.]iözvc, kihevüljen, hol
dugall (~rkczlck meg, csak ugy
li.ií-:cll szemük, JITuk mosoly
gás! tli'Uit cl. örüllek cl végcél
nak. cl szobornak, miniha egy l

mi kuszorut hoztak vol
Cc: keszonl helyett

['clci·iCii1 'lu;;'y szivc1obo~

ki' 'c kikes c;s han:

k, él

cl magVaI' lélek és minclen
szivdobbaniJsscil él hazáért, cl

mu1térL cl jelenéri és a bolclo
gabb iővő,zI'Í küzdenek, Az
ily l! II vóllvJ!<ozflS mutatja a ma- ,
gyal' virlust és nem riadtak
vissza sártól, széll ől, hidegtől,

könnyen öltözve éllen SZOI11~

ian. Győztek a kitüzött célig,
Nag'y meglepetés! szerzett a
kis csapat a síró gyomaiak-

száli óban jött össze közös
ebédre. aho! Szőke F"'iCtlC

l'0''''70'ato" ~''''l'ilo' ()'V::ly!r.\'l'~ 11("-o (LL-:-b lU I~ OJU 1)\_'. II

zafios beszédben emlékezett
meg él nap jelentőségéről.

Az egész ünnepélyzezdcJt61
veglg a teljes siker jeg'yében
folyt le, ami él kiváló rendc p

zésnck köszönhető, melyér!
mél/án iileti minden elismerés
község'ünk fáradbaté1tlan fő:

jegyzőjét Pétermann Józsefet.

- A Hősök Emiél':ezeié;:'e BéJkés~

csabá-l:ól Gyomáig.

K,egyeJeti

Futás

szöntölíe lel !sfók János szob~

rász müvészt.

A l1adil'oldzCllltak, özveg'yec;,
árvák j'2s7:ére a külölllböz':.
kas;jll()kban volt Jtirsi'iScbr:(i,
[J1(?lyról klííön tudósili!;si)éll1 rL~

fercí:unk. A ualárdil .] I-jolle:-

A fenséges Urat nemcsak a
vármegyei és katonai méltóp

ságok, az egyházak, járás és
község képviselete kisérte ki
állomáshoz, az akkor már re~

ánk boruB ködös őszi alko:
nyatban, hanem a7 őt szeretve
t i s z t e l ő nagyközönségnek
olyan óriási sokaság'a, hO~lY

alig fért el a közönség az ál
lomÉlson. A pálYéludvaron a
leventék disszázada tisztelg'ett
eJŐHe.

Körülbelül félórai várakozás
után robo~rott be a ~rYorsvo:

nat, mell' idő alaH a Fenséges
Ur kedvesen és bai'átsá~10S

:"zereteHcl beszélgetc.tt. ele
Gyomán eltöltött, Reá nézve
is felejthetetlen szép naDról.
Ug'y cl főherceg', min! egész ki
sérrz1e kiemel/ék azt, bog'y
szebb és lélekemelőbb és a
lcgkíSl'bb zök~cnésnélkül, gyö
ilyörücn rendczcli iínncj)5ég,-·
ról alig' iávoziak cl, mint d

g'yomairól. Am az is bizonyos,
ho~:y József kir. herceg Öfen~

s'z~'e közvetlen kedvesség-ével,

alvai. szercle/ének rnC,leg Sé..':!é" I
ve] és i1 magyar embert sze:

I
l'elő jó szivének f(azclagSáQá-!
val olyan fénylő, e,iT:,lékczch:1 l
hasn'oit mag'a uta.n 1\0 lJ i' t

e~l'ZSz közöns(g'él)ell, mcil'
feledni mi scm fO",{lmk (?s me\v
méltó frZi1!1yel öveztc hős kG~!

!onáinkrldk emlékezeté!! I

A BékéscsabaL,lvlOVE"
Sport eg'yesület nemes sziv ií
tagjai, a hazaszereiet és a ba
záért eleset j hősök emlékeze:
tére keg'ycleti staféta futdssal
adták tanubizonyságukat. Bé
késcsabáról az ottani Hősök

cmlékoszlopálól koszoruval
vasárnap reg'g'el 7 óra 50 perc
kor indult az első futó: Kin~

der István 12 kmt, futva éi Bé~ I
kési Hősök Emlékművéi pár:

Harsányi Pál esperes! illeti meg
ü leg'i11csszcbbm r:lJö elismerés.

l::brzd alalt a r-(irályi Fenség'ct
l; ~~ S Z o 1'0 S köm yczctét 1tVeisz
berger Pista v2ndéglős szc~

;"r'ly('~en szoikálla ki dicsérc
Ic~ :'j-C:'\'ClC111l11Cl :25 készsét2'f;·cl.

Pecsenye után felá.!!oli Ko
pacsics Dezső fő~spán és gyö~

ll·örii, meleg hangu beszédben
köszöntötle fel Horthy Mildós
k,)rmélnyzót, kirc a Mindenható
óldását kérle.

Harsányi Pál református e.s~

peres láng'oló hazafias érzés=
töl izzó, kilöi'ö erővel és lágy
poézissel telített beszédben
józsef kir. főhereeg'el köszön~

tötte fel, kinek - ugymond 
kg'nag'yobb disze az, hog'y
minden magyar katona és min:
dell magyar ember őt édes
atyjának nevezi s akként sze:
reti és tiszteli.

A szünni nem akaró, viharos
és lelkes taps csillapultával j ó
z s e f kir. herceg állott fel s köny
nyekig meghatva azzal kezdte be
szédét, hogy az előbb elhangzott
beszéd hatása alatt elfogódottsága
miatt alig talál szavakat, hogy a
mélyen megható ünnepeltetésért
küszönetet mondjon. Nem tagadja
de büszke reá, hogy katonáinak
édesapja volt. Az is akart lenni
és egész életének legszebb jutalma,
hogy ezt az ő katonái elismerik.
Az életénél is erősebb a szeretet,
amit a magyarok iránt érez. A
katonái apjuknak nézték, de ő is
agy szerette őket, hogya legjobb
apa sem szeretheti jobban az édes
gyermekeit. Az apa szava gyer
mekéhez nem a parancsszó, ha
nem a me!;értő szeretet. 6 nem
parancsolt, a szeretet, Q tisztelet
vitte Q katonáit oda, ahová ö
akartá. il szrretct vitte őket, nem
a parancsszó, A meghatottság
legmélyebb érzetével emlékszik
meg a 4-es !wnvédekről, akik
kJz! nagyon sok volt a gyomai.
Amilyen dicsőn haltak meg azok,
oly hősiesen tudjanak élni a ha
záért az élők s akkor Nagy Ma
gyarország nem álom és remény
lesz többé, hanem valóság.

Zug'ó, véget nem én5 laps
vihar és éljenzés köv2He a
nflpszerü kir. flCnség' szjvet~

lelket átjáró beszédét.
Most Nánay Ferenc kaionás

lisz/elg'éssel állott a főherecg'

elé és felkérte, kegycskednék
él sporttelepre lefáradni és Q

mai nagy nap emlékére a hő"

sök fáját elültetni.
A fenség szivesen tett elc p

g'cj a kérésnek s az ő kisérc
tébr..'ll az egész társaság kivo p

!lult a sporttekpre, ahol a fa
ültetés ünnepélyes kerelck kö:
zött meg/ödén!. Ezután a Fő:

herceg és kísérc!e az állomásra
vonult, míg a többi vendégek
visszatérrek az uri kaszinóha,

ho~ Dom,by Béla IeI~ész mdg~s I
szarnyalasu beszeddel ko~
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Az izraelita hitközség nevében
Mandel Miklós a következő

beszéd kiséretében áldottameg
a szobrot:

Segitségeder/ fohászkodunk
Istenünk és a Te nevedben
avatjuk ezen emlékművet. ~

Avatjuk a te nevedben, mert
felemel az az ő magasztossá
gában, felemel minket Istenünk
Tehozzád, az egész minden
ség vezetőjéhez és éltetőjéhez.

És a mindenség, a nemze
tek sorsát intéző, a !örténe!
csodálatos és előttünk érthe~

tetlen titkainak és rejtélyeinek
ura a mi segitőnk és fenntar
tótik' is, ki sem a zugó, roha~

nó, mindent elpusztító vesze
delmek viharában, sem a lom
ha zsibbadtság és tétlenség
veszedelmes idején nem hagyta
elmerülni a magyar zászlót,
népünk zászlaját, hanem szállt

forrasztani a ma még talán
egymás iránt hideg sziveket, a
hit pedig a trianoni éjszaka
hajnalhasadásán hálaimára fog
ja összekulcsolni a szenvQdé~

sek tüzében megtisztult nem~

zet kezét. Megértjük - hőse~

ink szelleme! - a mi köte
lességtink a ti izmos kezetek~

ből kihullott magyar zászlón a
golyók által okozott lyukakat

. behimezni és ismét elvinni
oda, ahol az már egyszer egy
ezredéve0 át dicsőséges ra
gyogásban magyar jólétet és
magyar boldogságot hirdetett.

Szálljon lsten áldása reád ,
gyomai hősök emlékműve

hogy legyen hatalmas az ala:
kod, hazafias cselekedetekre
buzditó a szavad, melyet meg
értve, átérezve és követve
bizton elfog jönni a buzgó~
imádkozott dicsőséges nagy
magyar feltámadás! Ámen.

Az Ágostai hitvallás" evano-é-
'!:>

tikus egyház áldása. Irta: és
elmondta FeUer Ernő lelkész.

Észak, dél, kelet, nyugat harc
terein elesett hőseink emléke
serkentsen bennünket hazasze~
retetre, kölcsönös megbecsü
lésre, munkára! Buzditson ki
fartásra, győzelmet igérő kiiz
deJemre s ha netán mégis
adódna pillanat, melyben éi

csüggedés vesz erőt rajtunk,
e szobor büszke diadalhitet, s
reményt sugárzó alakja gyuj/sa
lángra szunnyadó· akaraterőn

ket, hogy lobogó lánggal égő

áldozaJkészséggel kiáltsunk a
világ négy táján pihenő hősök

sirja felett ugy, hogy ország
határain beltil és kivül élők is
holtak és hallják: nem, nem,
soha!

Megáldom e szobrot az ág.
h. ev. egyház megbizásából és
nevében az Atyának. a Fiunak
s Szentlélek nevében. Amen.

A róm. kath. Egyház áldása.
Irta : és elmondta Csernay Géza

róm. kath. plébános.

mig a mai ideiglenes határok I
le. nem omolnak s az ezred...
éves mag-yar haza régi dics6~

sége s boloogsága biztositva
nincs. Dobbanjon hát össze
szivünk abban a szent elha!á
rozásban, hogy métlók leszünk
a mi hőseinkhez és igaz hű

séggel szolgáljuk e hont, a
melyért ők éltek, - haltak l
Szivünkbe zárjuk a nagy tani
tás!: "A haza minden előtt I"
,',A hazáért mindent, a hazát
semmiert l Hogy mÍnél előbb

megvalósuljon szivünk óhaja:
"Mag-yarország nem volt, ha
nem lesz l" -

Ebben a hitben, ebben a re
ményben, mi, e ma~nar föld~

nek lakói és református anya
szentegyházunk tagjai imád...
kozunk:

Nyugalom a holtaknak, a
hősöknek; békesség az élők

nek! A jó lsten segitő és meg...
áldó kegyelme legyen a sok
sebből vérző magyar nemze~

jen! - E hősi emlékszobor pe
dig legyen megáldva az Atya,
fiu, Szentlélek, teljes Szenthá~

romság, egy örök lsten szent
nevében! Ámen.

mar/irjai, hősei iránt, annak a
nemzetnek nincs tavasza, nincs
jövője. Fiaim, magyar ifjuság!
Ne feledkezzetek el soha arról,
hogy mi vár reátok a jövőben

s engedjétek hinnem, hogya
magyar nemzet életében soha
sem hiEInyzik a tavasz, a lel
kesedés, a kötelesség hű tel...
j esitése, a hazaszeretet, az
igaz magyar élet l Hősi haJot
tainkra mindig kegyelettel gon...
doljatok!

Hiszen a magyar lángolóan
szereti hazáját! Az egész vi...
lág elismeri, hogya nagy vi
lág-háboruban nem volt különb
katona a magyarnál ! Hősi

tetteiket, magasztos erényeike!
lelkesültségüket, vitézségükel,
égő honszerelmüket vérrel ir
ták a világtörténelem lapjaira,
hogy az ott örökre hirdesse
hősiesség-üket. Ott harcoltak
a Doberdón, vagy az orosz
mezőkön, Szerbia hegyei és
völgyei között. Monlencgró
vidékén, az olasz fronton, az
Isonzó mellett vagy olt a Kár
pátokban . . . és meg-haltak a
magyar hazáért! Pedig a ll1a~

gyar akarata ellenére, mint
eg-y vég-zetszerüleg került a
háboruba, ... de becsülettel
állott ott s az akkori monar 
chiában a kevés német melIe1t
a mag-yar fizeJíe a legnagyobb A gyomai római katholikus
véradót ! fiaink előtt csak eg-y hivek fájó könnyeivel áldozok
volt :g'{őzni vagy JYleghalni! 0__~yoro~j -hősök emlékművé'"

És harcolt lelkesülten, vitézül, nél, kiktől a hazaszeretet ha
mindegyik! De a nagy küzde- lált követelt, hogy nekünk le...
lemben, az emésztő harcban, hessen életünk. A mai gyá~

felőrlőc!ött minden ereje; nem szos, könnyes nap az áldoza
csoda, hogy amikor összerop- tos, türő, megbocsájtó szere
pant : elesett, dflfabokra tört. tetnek : a nagy magyar meg
És most ezen a kis darabon,ér/ésnek, egymásra találásnak
ezen az eg-vharmacl rész meg· kell legyen az ünnepre. - A
csonkított magyar földön, az, hőseink iránt tartozó hálasze
óta könnyhullatások között, retet azt parancsolja, hogy
mély siralomban, nemzeti gyász mint ők, ugy mi is álljunk őrt

ban, elhaló hangon, sóhaj/juk és ne aludjunk, fázzunk és 
a költővel : "bujdosó koldus ha kell - dideregjünk a ha
lelt Árpád büszke népe, mert záért, hogya fájdalom vér
csillaga lefutott, lehullott, elve- könnyeit sirjuk a harmadára
szett az éjben!" csonki/ott haza teng-ernyi nyo~

Ti hőseink! nem a csonka, morának aláttárii, seg-ilő test
hanem az ezredéves nagy véri kezet adjunk az ezereves
Mag-yarország boldogságáért otthonukból kivert és megté...
küzdöttetek s áldoztátok fel pett magyar testvéreinknek,
életeteket! A ti példátok is azt hogy egyéni, családi és párt,
él szomoru, gyászos igazságot érdekeket sutba dobva, törjünk
igazolja, hogy mi magyarok kenyeret az éhezőknek, vi
a hősi halottak nemzete va· gyünk szivet a szenvedőknek,

gyunk l Mindenünk elvész, de bontsunk le minden hadiözve...
ez az egy kincsünk női! Mély gyi gyászfátyolt, törüljük le a
mcg-döbbenéssel szemléljük, hadiárvák kibuggyanó könnyeit,
miként növekszik keblünkben, hogy a fájdalmakat enyhitsük,
a költő szavai szerint, - az a magyar szivek vérző sebeit
a "szenteIt fájdalom 1" - beheggessziik. ~ Hőseinkszel·

De itt e hősi emlékszobor' leme! megértjük a memen!ó!:
nál kegyeletes érzésünkiet látjuk a nagy sirt, amelybe el-
egybekapcsoljuk a lelkünk lenségeink "tudós" uj térkép...
mélyéből előtörő: nem, nem, rajzolói beletemetgettek min~

soha! . .. szent érzésével és . dent, ami magyar, de Trianon
erős fogadást teszünk, hogy Tyranusai - halljátok meg l
ezért az áldott magyar földért ~ szeretetünket és hitünket
minden áldozatra készek le' Inem tudjátok elrabolni soha!
gyünk! Nem nyug-szunk addig, A szeretet összefogja ismét

ElmondoUa: Répás Pál: reformá
b:.:s lie1kész, a gyomai hősökszob
ránal~ lie1epJfezéslÍ iinnepé1yén ;
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Lélekcsók.

Lelkem előtt ez ünnepélyes
piJlcnatban egy gyönyörü szép
törlénct tárul fel, amit Pygma...
lionról, az ifju képfaragóról
őrzött meg az antik hagyo~ .
mány. Forró, szerelmes csók...
jaira elevenné vált a hideg
kőszobor és csókkal vis70~

nozta az életrehivó, alkotó
szerelmet.

_Magasztos és megható igaz
stJg van kifejezve ezzel, hogy
az élettelen dolgokban: kőben,
fában, sziklában, szoborban
halhatatléll1 lélek van bezárva.
EL a lélek minden pillanatban
varja a zárnyitő, a felszabaditó
lélekcsókot. Ez a történet örök
intést tartalmaz; mintha szólna:
vig-yázz, mert az élettelen világ
nC;\l1 más, mint feltámadásra
váró temető; vigyázz, és ugy
haladj el a szikla, a kő, a
szobor alatt vagy mellett, hogy
a bensejök~e zárt elvarázsolt
lélek ki áH feléd és eseng a
n?góta várt csodacsókért.

Itt is 469 mag-yar katona;
469 gyomai hősi halolt lelke
kiált felénk és cseng a régvárt
csodacs6kérL ~ Gyoma. la...
kossága nem hallod...e, hogy
él 13 évvel ezelőtthadba szállt
fiaid lelke szól hozzád IZ né~

ma szoborból ? s várja a lé~

lekcsókot l - Ősi, öreg- kál
vinista magyar templom! a te
falaidon beiül részesült ezek...
ll'.'k lcgnag·yobb része a szent
kcresztség·bcn; itJ esldidlek a
jézus Krisztus zászlója alá a
konfirmációkor ; itt részesültek
a kl2gyelem drága jegyeiben
az Uri szent vacsora vétele~

kor és közülük sokan itt cs...
klídíek örök hűséget hitvesük
nek ; ~ s most tc szent tem
plom 1a te karjaid ölelik hű fi~

aidat él teIDplom#kerJ ölén. ~

Édes anyák, kik fiaitokat a
magyar haza védelmére küld~

tétek, c néma szoborból gyer~

mcketek lelke kiállt hozzátok:
itthon vag-yunk édes anyám!
Valahányszor itt elhaladtok,
vag-y itt megállotok, él lélek
nek ezen csoda hangjára fi~

gyeljetek, - meg-haljátok l - I
Hadi özvegyek, kik elmaradta
tok a hü hitvestől, hü férjetek
!ellze szól ifi hozzátok s eseng
hitvesi csókérf. - Édes apa
nélkül maradt gyermekek! a
hazáért hősi halált haIt jó édes
apátok lelke szól hozzátok:
Nincs magasztosabb feladat a
kötelesség hű betöJtésénél!
.L\célozd hát meg izmaidat s
készül! a munkára l Mert ame~
Iyil< ncm7.et ifiuságának nincs
fogékonysága elődei, nagyjai,
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ünnepélyen résztvenni. S az a
10.000 acélos férfi, aki ott felvo
nult, már több volt tornaegyletnél,
kifogástalan hadsereg volt ágyuk
és fegyverek nélkül. Alig láttam
olyan szabad gyakorlatot, amely
nek ne lett volna valami szimbo
likus jelentősége. Egyesek utánoz
ták a kézigránátok dobását, má
sok a fegyverforgások mozdulatait,
egy harmadik csoport a szurony
vivást s mikor egy napbarnitoit,
izmos fiukból álló falusi csoport
egyenruhában, fényes hosszuszáru
csizmákban zászlóaljgyakorlatokat
csinált, a tizezrek éljen kiáltása
nem akart megszünni. Lelkesitő

volt, mikor számos l11unkástorna
egylet dacos, tüzes harcikiáltása :
Nem, Nem, Soha a nézősereg feje
fölött fellobbant.Nem, Nem, Soha
sem akarják Trianont elfeledni. Itt
nyilatkozott meg a magyar nép
lelke a maga teljes nagyságában
s a büszkeség példátlan épitő

munkájukra. S tényleg, büszkék
is lehetnek. Mig nálunk, Német
országban, keletgaliciai professzor
társaságot szabaditanak rá a német
ifjuságra, akik a német tudás I11Ü

vét galiciai vásártérré teszik
Niagyarországon néhány év alatt
hét uj egyetemet létesitettek, ame-
lyeknek berendezése vetekszik a
legjobb német egyetemekkel is. Itt
találkoznak az elrablott területek
ről menekültek, hogy hazájuknak
rendelkezésére álljanak. Olyan em
berek, akik néha már tiz éve tá
vol vannak hazájuktól. Jelvényük
egy kis véres kard. Csak Dehre
cenben 200 ilyen egyetemi hall
gatóról tudnak.

Mikor hajónkkal a csehektől el
rabolt tiszta magyar Komárom
mellett elmentünk, egy öreg ma
gyar ökölbe szoritott kézzel muta
tott a Dunán át és igy szólt: "Ta
lálkozni fog nemsokára a magyar
és a német. Nekünk ugyan csak
35.000 katonát szabad tartani de,
máris van 100.000. Nemsokára itt
lesz az idő, amikor a békediktá
tumokat közös erővel szét fogjuk
zuzni". S tényleg a magyaroknál
minden békeparancs és katonai
ellenőrzés ellenére az általános
védkötelezettség egy nemét taJál
juk. Mikor Debrecenbe utaztam,
egy öreg kalauz átölelte német
kalauztársát s tört németséggel
mondotta neki: "Németorszá!!
Magyarország. Ausztria - régi
bajtársak - még egyszer össze
jönnek - s akkor a csehek, olá
hok és szerbek ellen, hajrá". Még
a hatalmas hortobágyi pusztán is
bajtársnak szólitott egy öreg pász
tor. Mindenütt ki lehet érezni Né
metországgal szemben a becsüle
tes lelkesedést. Meg kellene érteni
az idők jeiét. Ezek a jelek kül
politikailag is az aktivákhoz tar
toznak.

utján.

ág"
a megértő támogatást, mire Ko
máromi Lajos elnök válaszolt,
köszünetét fejezve ki a pompás
eWadásért.

A legközelebbi estély e hó 30
án este 7 órakor a Németváros
részi Olvasókörben íesz megtartva.

Uj

Ottó Dierschauer közlése.

A magyar feltámadás

..
mal

mélyes vezetése alatt, az élvezetek
legmagasabb fokára emelve az
amugy is lelkes hangulatot.

Az előadás végén Hatos Tiva
dar ügyvezető megköszönte ugya
közönség nagyfoku érdeklődését,

mint az Ipartestület vezetőségének

(Változtatás nélkül közöljük külföldi munkatársunk cikkét, bár állitásai sokszor
magukon viselik a felületes szemlélet bélyegét.)

Magyarország feltámadásának Ezeknek a szobroknak a szel-
biztató reménye ott ég minden lemében a népet katonai szellem
magyar ember lelkében. S ez a ben nevelik. Kezdik már az isko
szellemi irányzat beszédes bizo- lákban. Számos diákegyesületnél
nyitékokat talál az élet külsőségei- feltünő az egységes katonai ruhá
ben is. Magyarországon egységes zat és a kitünő, snájdig, jól fe
intőjelet vezettek be, amely állan- gyelmezett viselkedés. De a tulaj
dóan a szégyenteljes békére emlé- donképeni katonai nevelés az
kéztet : egy lángoló fekete-arany egyetemeken fejlődött ki. Az egye
keresztet, Trianon felirással. Min- terni hallgatók katonailag felépitett
den második, harmadik járókelő, és szervezett egyesületekben tö
munkás és földmives, minden diák mörülnek. A tagok a nemzeti 10
és polgár hordja ezt a szimbolu- ,bogóra esküsznek fel. Mindenik
mot, mint valami szent . harci- fakultásnak van lövészmestere, aki
vágynak a jelképét. ismét a főlövészmesternek van

Bélyegeken, plakátokon, nyilvá- alárendelve. Saját lőterükön rend
nos épületeken és mindenütt ál- szeres gyakorlatokat folytatnak. Az
landóan utalnak a békeszerződés első,· amit Debrecenben láttunk,
gyalázatosságaira. De a néplélek- egy láda muníció volt. Vasárna
nek legszebb kifejezője az a négy ponkint aztán nagy harcászati
irredentaszobor, amely a budapesti gyakorlatok vannak. Az interná
Szabadság-téren áll: észak, dél, tusok közös élete, a közös háló
kelet és nyugat szobra. Ez a négy és éttermek, az állandó alárendelt
örök intőjel csodálatos módon ér- ségi viszony kiválóan előmozdit

zékiti meg nem csak a magyar ják a katonai szellemii, bajtársias
nép állami és nemzeti öntudatát, és keményen fegyelmezett életmó
hanem azt is, miképen gondol- dot. Ilyen szigom nevelési eszkö
koznak az elrablott nemzetisé,.. zök mellett az egyetemi hallgató
gekről. ság éppen nem elhanyagolható

Észak: tót ember védi a magyar hatalmi tényezővé vált. Ezt a rhun
anyát és gyermekét a hatalomra- kát kiegésziti a felvilágositó és
vágyó cseh ellen. szociális tevékenység. Van az

Kelet: erdélyi szász, északi né:. egyetemi hallgatóknak egy szer
met hősalak, lábainál halálraseb:.. vezete, a Széchenyi-szövetség,
zett ifjuval, széles germán karddal amelynek az a célja, hogy tagjai
áll őrt az oláhok ellen. kimenjenek a vidékre s ott az eI-

Dél: horváth paraszt tőrrel a maradt népet képezzék, neveljék
kezében, feleségével együtt, aki politikai, kulturális és gazdasági
páncéllal, ijjal áll, lábaiknál aranyió vonatkozásban. Ezek a fiatal el11
kalászokkal, védik a hazát, az ott- berek faluról-falura járnak s be
hont a szerb halálos ellenségtől. szélnek a trianoni béke gyalázatos-

És végül nyugat: ismét germán ságáról, a nagy nemzeti hősökről

hős, a betelepült német, a bakonyi és a mezőgazdaság jobbá, inten
erdő és a burgenland parasztja, zivebbé tételéről is. Igy folyik
kivont karddal, érc rohamsisakját Magyarországon az épitőmunka,'
mélyen szemébe huzva, előtte hal- amely szinte párját ritkitja, igy
dokló harcos által védett szent Ko- képezik fiatalságunkat a tömeg
rona, mellette az erő szimboluma, igazi vezéreivé egy mindent átfogó
a sas, - ugy áll ott, mint népé- nagy népközösség keretében, igy
nek, magyar hazájának hü szolgája. vezetik a népet a hatalom és a

nagyság utjára.
Hogya kisebbségek hüségében A munkások, földmivesek és

vetett hit jogosult-e, arról most polgárok katonai szellemü nevelé
nem akarok beszélni. séről is gondoskodnak. Minden
. Ez a négy emlékmü a bátor- iskolahagyott ifju köteles belépni

ságnak, a nemzeti öntudatnak, a a levente egyesületbe. Debrecen
bosszuvágynak legyőzhetetlen sa.r- ben, ebben a tiszta, virágzó vá
kantyuja. rosban alkalmam volt egy torna-

yA
Közmüvelődés.

Igazán fényes sikerrel- zajlott
le a népníilvelési egyesűlet nov. 16
iki közművelődési előadása is.

A Polgári Olvasókör tágas ter
me szorongásig megtelt intelligens,
megértő közönséggel, amely mind
végig feszűlt figyelemmel és ér
deklődéssel kisérte az előadás me-

. netét.
Mb)t előadó ezuttal Harsányi

Pál esperes szerepelt. A mal;yar
nemzet, illetve "Magyarország
világtörténelmi hivatásáról a mult
ban és a jövőben" tartott hatal
mas koncepcióju, tanulságos előa

dást. A tőle megszokott, bravu
ros, minden figyelő idege! lebilin
cselő modorban és gyönyörű stilus
készséggel előadott téma mély és
bizonyára maradandó hatást gya
korolt a nagyszámu közönségre,
amely szűnni !lem akaró tapsvi
harral hálálta meg a nagyértékű

előadást.

Fadgyas Mariska, ez a roha
mosan fejlődő, bájos megjelenésű

miikedvelő két remek lyrikus ver
set szavalt el nemes páthosszal.
Óriási tapsvihar kisérte rokonszen
ves szereplését.

Hatos Tivadar előbb egy csomó
tréfás anekdotával keltett falren
gető derűt, majd hegedűn adott
elő magyar népdalokat és hallga
tókat a tőle.. megszokott művészi

késziiltséggel. Neki is bőven jutott
része a lelkes tapsokból.

Hogy mennyire válnak mind
népszeriibbé és keresettebbé a Köz
miivelődési Egyesület előadásai,

bizonyitja az Jparlestiiletben f hó
23-án megtarloit estély, amikor a
szakadó eső dacára szorongásig
megtelt a tágas diszterem.

Az est előadója Palotás István
ref lelkész volt, aki a keresztyén
családok otthonáról tartott rend
kivül érdekes és tanulságos előa

dást A végteleniil rokonszenves,·
közkedvelt előadót harsányan tap
solta a lelkes közönség.

Akantisz Ilonka két remek /irai
költeményt szavalt el dicséretes
készültséggel és nagy sikerrel.

Farkasinszky Gyula csellómii
vész kiváló· technikáju, brilfáns

. játéka szünni nem akaró tapsra
ragadéa a közönséget. Nem is
szabadult meg néhány ismétlés
nélkiil.

Ének-kettős következett. A da
lárda két énekese, két testvér: Sza
bó Imre és Ferencfidtak elő egy
gyönyörii miidalt olyan hatásosan,
hogy a közönség percekig tapsolt.

Utóljára hagytuk a gyomai
dalárdát, amely mindenkor fő-fő

vonzóereje minden előadásnak.

Négy szép dalt adott elő a da
lárda Hajdu Béla karnagy sze-
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Kérelem. A Hősök szobra le
leplezése alkalmával t&rtott nagy
lakomáról való elszámolást nem
tudtuk lapzártáig megejteni, mert
sok fennmaradt dolgok értékesí
tése késleltette a számadás lezá
rását. jövő számban közzé tesz
szük ezt oly részletesen, hogy
mindenki lássa, miként sáfárkod
tunk a ránkbizottakka!. Annyit
azonban már most is látunk, hogy
a mellett miszerint szeretettel
láttuk el rokkant, özvegy és árva
testvéreinket több mint 10 millió
korona fent maradt az adományok
értékesitésébő!. Ha e végösszeget
pontosan megállapitjuk e hét vé
gén ugy ezen összegből hadiár
va és rokkantak, valamint a le
hetőség szerint volt szegény had
viseltek gyermekeinek cipöket
készittetünk a karácsonyi szent
ünnepekre. Ime szép bizonyság
közönségünk nemes áldozatkész
ségéről.

A FEI<ETE

BORITÓ SZALAGOKAT.
Jutalo~kiosztás

Január 15.

e'i éppen nem, de olcsón Kaphat

~ Ajándék
~ célokra alkalmas diszmű és hasz
~ nálati tárgyakat. Az ajándékozott
~ részére legnagyobb értékkel bir
=- az olyan alándék, melyet
;. Naponta
'"~ használhat. Ezért legalkalmasabb

=' Ajándék
III üveg, porcelláil; zománcedény! árukból és háztartási tárgyakból
lll- állitható össze, melyek legjutá
"l nyosabban, nagy választékban
!. beszerezhetők. :E III r In ill n :n
ill' Adolf üzletében, Gyomán. -Qyö
== nyörü vilanycsillárok nagyraktára.
~ Mindenféle fűszer, csemege, fes
):' ték és rövidáruk előnyös beszer
..." zési fonás. Lakodalmakra köl
:; csönedények kedvező feltételek

mellett. Saját gyártásu szódaviz
kivánságra házhoz szállittatik

Egy 35 HP. Kéthengeres szivógáz
motor, kellő garancia mellett részletre
is eladó, Winter József gazdálkodónál
Mezőberényben a polg. isk. mellett.
Ugyanott esetleg egy 3 éves 8-as gaz
dasági cséplő is eladó.

Bhaun Adám mezőberényi lakos
nak I. ker. 70. másfél Csudaballai lege
lő részvénye eladó.

I

Gyula diák irredenta költemé
nyének szavalásáért beszüntették
a kaposvári gimnázium önképző

körének müködését.

Rothermere adatai szerint
Franciaország 4 millió katonát
tud fegyverbe állitani, a kisántánt
2 és fél milliót. Olaszország 3
és fél milliót. Európa többi álla
mai másik 10 milliót.

Istentiszteletek. A ref. temp
lomban nov. hó 27-én d. e.
9 ó. prédikál Répás Pál ref.
lelkész. Az ág. ev. templom...
ban vasárnap d. e. 9 órakor
német nyelvü Istentiszteletet
tart Feiler Ernő ev. lelkész. A
róm. kath. templomban reggel
9 órakor Istentisztelet evangé
lium magyarázattaI, tartja Cser
nay Géza plebános. O. u. 3
órakor lytánia.

Miklós napja. Őfőméltósága

Horthy Miklós kormányzó dec.
6-iki névnapját a gyomai Uri Ka
szinó nagyszabásu társasvacsorá
val fogja meg-ünnepelni. Akik
ezen a szép, hazafias estén részt
akarnak venni, jelentkezzenek az
estély rendezőjénél, brassói Grei
sing józsefné!.

Kérelem. Miután jövő heti
számunkban pontosan el szeret
nénk számolni az árvák megven
dégelésére szánt szives adomá
nyokról és az ilyen sok ivről

összeállitott nagy nyugtázás nyom
tatásánál sajtó hiba előfordulhat,

szivesen kérünk mindenkit, hogy
nézze át e kimutatást s ha vala
ki tévedésből kimaradt volna, je
lentse be a főjegyzői irodába,
hogy utolsó fillérig pontos lehes
sen az elszámolásunk.

A Baromfitenyésztők Orszá
gos Egyesülete december 8-11
én Budapesten, az Országos Te
nyészállatvásár-telepen nemzetkö
zi baromfi-kiállitást rendez. A
kiállítás megtekintésére féláru
menetdij-kedvezmény áll rendel
kezésre. Igazolványok kaphatók
a rendezőségnél : Budapest, IX.
Üllői ut 25. I. em. 10. a. Egy
máv: igazolvány ára 1 P. 30 f.
Igazolványok érvényesek feluta
zásra dec. 5-1 2-ig, visszauta
zásra dec. 8-l5-ig.

Aki a feleségét áruba bo
csájtja. Kurucz Lajos kecske...
méti napszámos .a feleségét
többeknek áruba bocsátotta
egyenkint 3 q buzáért. Az er...
köicstelen üzlet az asszony
hozzájárulásával történt. Az
egyik kliens igénybevette a
poríékát, de nem akart fizetni.
A becstelen férj beperelte az
illetőt. Igy került az ügy a bi...
róság elé, amely Kuruc7.ot 6,
feleségét 4 hónapi fogházzal
büntetie.

Sátoraljaujhelyen nagy tilta
kozó ünnepségek voltak a trianoni
béke ellen.

A marokkói szultán meghalt.
Utódául harmadik fiát választot
ták, a 14 éves Muley ]ussuf Lidi
Anada herceget.

Titulescu, az oláh külügy
miniszter Rómába megy a ro
mán-olasz barátságot felmelegite
ni, onnan Genfbe utazik a ma
gyat-román birtokper tárgyalására,
amit a Népszövetség dec. 5-re
tüzött ki.

Az angol felsőházban többen
felszólaltak a magyar igazság
mellett az erdélyi birtokperben.

Sorozatos vasuti szerencsét...
lenségek történtek "Nagyromániá
ban. " Mezőbándnál a talpfákat
lopták el oláh nemzeti szokás
szerint.

A' száztizéves Csosor György
né, a legöregebb, magyar asszony
Battonyán.

Élesen támadja az angol el
lenzék a Baldwin kormány poli
tikáját.

LopradeUe francia jogpro
fesszor megnyitó előadásán fel
hivja a magyarságot, hogy bátran
harcoljon a jogaiért.

Apponyi Albert nagy beszé
det tartott a Szent Korona Szö
vetség naggyülésén, melyben azt
fejregette, hogy a nemzet szabad
sága és a törvényes királyhoz
való ragaszkodás közt nincs el
lentét.

Lapzártakor érkezett jelen
tés, hogy örökre behunyta sze
mét Magyarországnak és az egész
magyar nemzetnek egyik legna
gyobb és legveszedelmesebb el
lensége: Bratianu jonel az uj ro
mán miniszterelnök.

Erdélyben erősen havazik.

Zavaros hirek jönnek Moszk
vából a szóvjetvezérek meghason- .
lásáról, Trockij vád alá helyezé:
séről, orosz csapat összevonások
ról a mongol határon. Készül
valami, vagy sok a leplezni való.

Washingtonban orkán pusz
tított, mely fákat csavart ki és
egy iskolát döntött romba.

Megérkeztek az angol és
olasz katonai attasék Budapestre.

Már a pittsburgi tótok is
Rothermere akciója mellett nyi
latkoznak, pedig annak idején az
ő hozzájárulásuk nélkül nem jött
volna létre Csehszlovákia.

Az egyetfmi ifjuság nem akar
belenyugodm a numerusz klau
zusz megváltoztatásába. Egyre tar
tartanak az egyetemi rendzavará
sok.

Newyorkban nov. 5-én rakták
le a kossuth-szobor alapját fel
emelő ünnepség keretében.

Albániában nagy a nyugta
lmság a francia-jugoszláv szerző

dés miatt. Albánián persze Olasz
országot tessék érteni.

Az orosz szovjet keze műkö
dött a nagyarányu kötvény hami
sitásban is.

Bethlen és a kormány egy
ségesen áll a kultuszminiszter
megett ,a numerus kalauzusz mó
dosítása ügyében.

Stresemann bácsi látogatása
Ausztria csatlakozásának beveze
tése.

Már régebben hangoztat
ták azt, hogy azon közsé
gekre, amelyekben nagy az
adóhátralékosok száma és a
már esedékes és be nem folyt
adók összege, a vezetőkre

megállapitják és ki mondják
a felelősséget. Járásunk min
den községében igen-igen
nagy a hátralék, mert min
tegy 60 százaléka a be nem
folyt adók összege, miért is
kimondották a végrehajtó
közegekre a felelősséget azon
feltételek mellett, hogyameny
nyiben november hónap vé
géig az adóhátralék több
lesz mint 40 százalék, ugy
adó=biztosokat fognak kikül
deni a bejizetés szorgalma
zására.

Mindenesetre sulyos és ne
héz kötelezettség a megélhe
tési viszonyok verejtékes
gondjai között e honpolgári
kötelezettség pontos teljesi
tése, de nagyon is kivánatos,
hogy minden adózó tehetsé
géhez mérten igyekezzék még
e hó jplyaIJZ4n rendezni tar
tozásáf, nzertbizony a biz
tosokkiküldése csak ujabb
terhet jelent, amit elkerül
hetnénk. Hiszen, ha a hátra
lékosok csak részben teljesi
tenék is kötelezettségeiket,
rögtön. elérhető lenne a 40
százalék.

Rómában Augusztus császár
palotáját ássák ki a föld alól.

Kocsordon y Szabolcs várme
gyében két legény egy időben

felakasztotta magát. A titokzatos,
kettős öngyilkosság okát kutatják.

Nemzetgyalázásért másfélévi
fogházra itélték Halász Lászlót,
a Népszava munkatársát. A belga
kamatlábot 4 I/z százalékára szál
!itották le.

Adó fizetés.

Mindenféle.
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hogy apák, anyák,hity.e5t~rs,qk

és testv-érek és árv.ák ezrei
sirnak éjjd és nappal, mert
nagy sanyarusággal láíogatf.at:"
tunk meg s ha elszáll él Jel...
künk a mezőkre, nagy messze
idegenbe Vo.lhiniától kezdve a
Doberdón .át il Pó lapáJyig .és
a francia VerdünJől kezdve
távol Ázsiának csa1:<nemlakil t
lan pusztáiig imé megjelölt.
vagy jeltelen sírokban oH fe....
küszneka fegyver miatt .megö
leleItek és akárho.l m.egáUu.nk
e szentségte.lenül megcso.nki...
tott magyar föld tájain, minde,.
nüH felsir, jajong anyomoru...
ság, vá rtul" eped/Üka békei....
séget és imé semmi jó nem
letj !

De nem igy gondolta v91a
el Juda, de nem igy képz:elfe
vala el egykor il szent Sion,
holott kegyes, imádkozni tudó
és akaró atyákkal kötött, szö...
velséget egykor a hatplmds
Jehova mondván az ,igéretet:
megá.ldatnak te benned a fQld
nek minden. népei és nemzet...
ségei, - de nem ig;ygondol;
ta vala. el a magyar Juda, qe
nem igy képzelte vala ,_el 1,4.
év előtt a magyar szent S1or.
mikor virág füzérekkel kl~ke'"

siteIt nótás, dalos ajku bős

fiaink lánggal égő honszerell
müknek szent örökségével 1n
clultanak el a férfi erények r.H...
csőségének utjára bizonyságot
tenni arról:

Szent egyház keblem belseje
Oltár a képed,
Kit szeretnék magyar hazám,
Ha tégedet nem szeretnélek!
Gondolhatta volna-é valaki,

hogy egy világ borul lángba
·és egy világ leszzsarátnokká,

üszükké, hamuvá, - gondot,
hatta"'é valaki, hogya magyar
katonák fénylő dicsős~llének

hősi fegyvere kiüttetik· vitéz
fiainknak kezéből s az árulás;
ármány, férfiatlan gyávaság és
gyülölség fog Versaillesben:
NeuIlyben, Trianonban ördö ...
gök lelkével és tintájával meg
irt olyan békeségtelen békét
diktálni, melybőJ győzök és
legyőzöHek. számára. semmi jó
nem lett,. - gondolhatta;e va
laki, hogy duló csaták· nUm
szer~tteink után sirva igy kell
jajonganunk nekünk, egész
Európa oltalmának : szapad.
boldog, .. ezredéves haz4nkat
óh nagy Istenünk add vissza
minékünk!

Ám egy ilyen' fényes multu
és szent jövőjü népn~k testvé
reim, minta magyar, _éppen
nagy ncmz.eti és erkölc$Ugaz
ságunk tudatában kell elzarán
dokolnunk lélekben ama Jelte
len .sirokhoz, oda kell vinnünk
imádsMru[]kban, hHvaH6sunk....
ban minden hős katonánk por
ladó csontjaihoz áldó kegy,ele
tünknek megemlékezését~zzal.

GYOMAI UJSAG

A Hősök emlékünnepén
•

1927 évi november hó 20-án a református templomban tartott
egyházi beszéd, melyet irt és elmondott

HARSANYIPAl
békés-bánáti református esperes.

A l a p i g e: Jeremiás XIV. 17-18.
.Zsolt. XXXIII. 20. ll. kor. IV. 17-18.

ságban, - ma pedig megnyil..,.
nak előttünk az imádkoző áhi-
tat, a tisztességtevő kegyelet...
nek ez óráiban él levegő ég...
nek nagy oszlopai s mennyei
seregeknek sokaságai jelen·
nek meg, szállanak a magas
ságból alá s megismerjük őket

egymás után: fiam, atytlm,
testvérem, uram, - ők pedig
él halhatatlanság' koszoruival
övedzve hom!okaikon zengik
a nagyszerű anQ'yali hymnuszt,
mellyel feJ'>záritiák a könnye
mket, mellyel átr.::gyogják a
bánatainkat, mellyel felemelnek
a siralmak mélységeiből a
meg'dicsőülés magasságába
mondván: Dicsőség legy'~n a
magyar feltáma<iás Urának,
Istenének a magasságban, az....
után pedig békeség légyen
földön embereknek l

E nagyszerü csodás égi lá
fomás mennyei büvkör~vel ve·
gyen körül bennünket a nagy
és szent emlékezésnek ezen a
n.apján s ai isteriilélek veze ...
tésévelmenjünk végig él hár ...
mas "szen1 leckénk által veze...
tett uton, hogy ugy teS'yünk
méltó tisztességet megdicsőült

. hőseinknek, hogy annak vé ...
gén beleolvadjon vallástételünk
hőseink mennyei seregének
hymnusába s mi is velük együtt
mondjuk: Dicsőség legyen a
ma.gyar feltámadás Urának,
Istenének, azután pedig békes
ség legyen az embereknek l

J.
Az ótestamentum klassikus

kesergő prófétája Jerémiás az
első kalauz:unk, ki nevünkben
imé ezred évek előtt mondja
a szivetszakgató igazságot:
Az én szemeim sirnak éjjel és
nappal és meg nem szünnek,
mert nagy sanyarusággal megsa
nyargattatott az én népemnek
leánya igen nagy verességge~ hi
szen ha kimegyek. a mezőre ime
ott feküsznek a fegyver miatt
megöletettek és ha bemegyek a
városba, ott vannak a nyomDruság
miatt megepedetlek, vártuk a bé
kességet, de semmi jó nem lett!

A kesergő próféta bubánatos
prófétiájának minden szava,
minden gondolata olyan szi...
vets:zakgatóan igaz és olyan
fájóan éppen mi reánk nézve
lett igaz t A kicsiny magyar
Juda, az ezredéves igéreteknek
hordozója, és a szent magjaI'
Sion, tatár, török hullámverés...
nek szétporlasztó erőssége

kesereg immár 14 év óta ugy,

1927. nov. 27.

!!il!

Haláleset. Fájdalomtól megtört
szivvel tudatom, hogy felejthetet
len drága jó férjem G. Fekete
János M. kir. posta főellenőr

hosszu szenvedés után Budapes
ten elhunyt. Az elhunytat hű öz
vegye siratja.

Ha minden vasárnapon nagy
áhitattal és megilletődött ér
zésekkel lépjűk elt . a szent
templomnak küszöbét, mert
érezzük, hogy e hely Istennek
háza és a mennyek országá....
nak kapuja: - ugy ma meg·...
sokszorozódnak az áhitatnak

I me~riIlelődött érzései, mert ma
egy nag'Y gyül2kezet teszi Ie
áldó imádságának bársonyos

Diana virágait csaknem 500 jeltelen
Ipari és Kel'eskede1rni Rt. sirhalomra észak, kelet, dél

fc Budapest. és napenyészet minden tájain l
~w....tr6taHiiW~ Temetésre, olyan nagy te~
a magyar zászló a legfelsőbb metésre gyültünk ma, egybe e
hadur segilség-ével diadalról szent faJak között, a milyen
dicsőséget, hirt szerezve a ma- még soha nem volt mióla meg,

gyar népnek. ülték vala őseink e mi lakó;
És Istennek, örök fenntar- helyünket, hiszen ma 469 sir

tónk nevében avatom fel és feletl állunk meg- s csak 3~4
áidom meg ezen emlékművet taggal számitva is egy.egy csa;
és legyen az a béke, a megér- ládot közel 2000 a könnyet
tés, az összetartás jelképe hulIajtva g'yászoló családtagok
közöttünk, időtlen időkig, hogy száma, _ pedig nem is ennyi
a kicsinyes viszály-koclás, az mert e községnek mind a 12000
önző célokért folytatott küz- lakója magáénak, testvérének, .
clelem elhalIgasson és lebo- házanépének, számitja ilma
ru/jonez emlékszobornagy- hősöket, kiknek kegyeletes,
sága és jelentőség'e előlt. - nagy temetési ünnepén mind;
feiaVatom és megáldom ezen nyájunk lelke teljess~giből tör
emlékmüvet a szeretet, az egy- ég' felé a nagy, az örökszép
mást megbecsülés, az eg'ymást temetési ének: Te benned biz;
összetartó béke nevében, hogy tunk eleitől fog'va!
dolgozhass unk, munkálkoclhas- És még'sem temetésnek, ha
sunk a ledőlt szobor, a sokat . nem megdicsőülésnek napja
szenvedclt hazánk rég'i fényé~ ez a mai nap Istenfélő testvé
nek, rég'i nagyságának, régi reim. Miként én nem a halál
hatalmának visszaálIitásán,mert és sötétség, hanem az élet és

. l1em lehet hogy anl1yi'>ziv fél1'ylő ragyogás Urának Iste...
;~iába onta vért s keservben nének szolgája vagyok, _ ugy
annyi hű kebel szakadt meg mi mindnyájan nem a pusziu;
a honért; az nem lehel, hog-y lás, hanem a feltámadás és

ész, erő s oly szent akarat, örök tündökölés Krisztusának
ltii'iba sorvadozzanak egy trtok; megváltott szent népe és ki.
suly alajf". - Lelkesitsen, Ösz- rá.lyi papsága vagyunk! A te

lönözzön minket nagy tetlckre metés azt jelenti, hogy. ami
lJőseintől tanult hazaszeretet, romlandó, mulandó, porból
kik megmutatták, hog'y hogyan alkolott, gyarló és esendő azt
kell még az életet is feláldOzni adjuk át martalékul a férgek...
nemes célok érdekében, mert: nek, hatalmába a pusztulás-

Föl kell emelnünk a szobrot megint nak:- él mai nap pedig azt
[a hegyre, jelenti, hogy a mi romolhatat.

Melyen egykor tündökölt, lan, ami elmulhatatlan, ami ls;
Melyről oly méltóságteljesen f~~ett tenből való, ami örökkévaló és

A bámuló világra. elhomályosithatatlfinul fénylő

Föl nemzetem apraja, nagyja, halálig hiv katonáinknak em....
Szégyen reá, ki lomhán vesztegel, lékezetében azt adjuk át a tör-
Dicsőség alTa, aki dolgozik, t'l k zt adJ'uk a't a gyerene emne , a -Válasszatok hát, szégyen vagy

[dicsöség! mekeinknek és unokáinknak mond-
q·"_"!!!!!i!Rjj!ll_~ ván: imé az igazak fénylenek,

mint az égnek csillagai!
Régen ... ugy irja le Lukács

memnyei seregeknek sokaságuk
jelent meg a pásztoroknak, kik
ama szent hymnusszal töltöt
ték be él földet és eget: Dicső

ség' légyen Istennek il magas;
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hog~!~&H5ki2g"üks2t, lJillálig' hiv I
hclZélszerslerLikel álvcss;:ük,
IllG+;~"é'J'ii:',11cm;'lehc,j,hogy élnnyi
5Li\rhh'iba ;', ö'ntc]' vért éshog'V
Clil11Vi"41Ü!k'(:Qcl hasztalan sza:
Izadt rotH':€,' cí'hO"rlc?'rí! Kön!lycillk~

kel >~zitj(lfitlk· imádséÍgaihkki11

!lc1 nn él /ef:t;;(uk: " ,s :~cf(::1e/ü II le k.c j 'i

éskegvt!-dünl~kcl telcrag'yog: "

iuk 'ic;.~zeHj.';,sl'rja,'ikat; hO,g-y!üvi: I
l'6go"zz'élzi1Z ,'él sírjaikból a
l11Jg-yi:l\;, szaDé:ids'ág 'is a Iliagyar "
boiUogs'§g' 'meg nel'n hervadó
viréÍg-a:') meglái1itjuk késő nem:
ut!úkcinktafphogy hol sírjaik i
c.lombó''Fulnak UIiokáink lebo: l
ru1i'élnak és iddó imádság 111121- I
)crlmondjákeJ szent ncvCíkell I

, ll.

Étután atve~zi ihle/cll g'on
dölá(~1Ínkna!{ 'veZetését a GóJia
/otg'yőzŐpásztorfiu, az ének
kditc') kö~onás királv Dávid s
,j'sií'81Iliak lnélység'eiből ke:
,~'yes~soltál;ának zsolozsmá:
jdvaI' Í2me:lrel'be~liünket abi:
zocldlörilficik és avh;taszta[ó~

~~: ,.~ ~" '. , J ~

dásilak rnágasság'ára mond vá n:
A Hfl'Íel1lül1kváíjaaz: Urat, mert
od J77Fs~gitségünk és pajzsunk!
LegyéllUmhi a te' Irgalnzasságod
mi tajtun'/{, 'al7likl!jJpeJf bizunk te
betlned!; ,,' .

A kosio~us költő zsoHáros
éneké8,eJz mindgn sz;wa, min~
d<!l~ g~on,(;Iólaia olyan felemelő,
ol\;a'ó yfg;qsztalóés olya.n min-
elell~k feleit igáz! i' , ,

A n)i,'.J'~jkiínk várja, szomju:
\1q,zzit,q;'! ;C,pedj ,az tImt, ki a
fc'ÚÓ

c

kö;lnyet átrag-yog',ja leiké~

nek :}éIWév-ll., hogy abban él

Illcgvigasztaltaiás, földet ég-gel
összc!<ötőszivarványa tündö~
:. >' ',,' I

köliön:,clő".~a : mi lelkünk
vilrja'-,szQf1)jnhovo epediaz
LLr~t,ki s;c:óljon hozzánk, hog'y
cny.,2jmek :a" fö1cJnejz minden
szegietei s ang'yalaimmaJ Öl':

l~ö~:Öm ~p(nló.esontpk fe,lett
mind, él fedtámadásnak napjáig',
!J<,-)~'v' {g:;r)c ~~ldjLtk ,és ~c 'érez
zi.~l,<, i.dcgcnbcp:c2s elhag-yatva
::;!-~retjein,ksirj§/",,--'- a mik!:
küp,k ;' ,.vá rj a-" sZQmjul10zza és
epedi az Urat, hog'y llleg'nyis~ ,
sa'I:~jtül1knck s;zemei el0H fény
]al~6n(jk c!tc$őségé.t s hős tesf-

,o, ' .- .. -,

v':-reinkc:( ot! -tudjuk lilinl CI

flurrYCillial<, R,Jköeziak,l.(ossuth~
ok ser'2g'éhen trónja zsámo~

iyéfll2il. ' ":mint akik '!livcknek,.
halálig híveknek 121I'+rHcí!van
ö röké~\? ln ek'd j'csőség'ire Vá iasz
1i:1licl\zt cJ f A mi' lcllzí.Ínk várja,
::;J:omjuho7za, 'c-pcc!iaz ' Urat,
Illeti, Ö ,'segTcklcm és paizs,
söt egyedül való seg'cdelcm
',2'S' ,paizs él benne, biz()knak!
A S,JTízptabe1i 'özvegy ime reá
emeJ,z' tekinktBt s 'kicsinyke
Oldia és meíréknyi lisztecskéie
el nem fogyo/t,~f1lyés hozzá
imádkozott s imé ég inadarai
val tápláLj vala őt. Ruth nyo~

rn0tu5,frg!ál Boáznak' földén
vá.ltoz/atta át jólétnek gazdag:.-

ság'6vá, Isráélnek sziklából fa: I
kasztott vize! s magas meny:
nyekb6! hullatolt ma!1!1ái: min~
elig' seg'ccleJme az Ur éi benne
bízóknak ma és miodöl'ökké!
t:s pai7:s az Ur, miként győze:
!emre vitte az ő válasz/otl
nemzetség'ét fáraók, filiszteusok
és kanaánitilk felelt, miként
megoltalmazta Dávidot, esak
eg'y erőforrásról I1lC'g' ne feled
kezziink: az Ö benne való bi
zodalormól, hogy irgalmassá:
t"ra meg'pihenjen rajtunk!

Jöjjetek a7ér/ özvegyek és
árvák,jöjjelek azért könnyhul
lajtó és megszakgatott, ezer
sebből vérző édes magyar né
pem s hitbenbuzgó és e szent
földet szerető őseink öröksé~

g'ével . álljunk az Urban való
bizodalomnak magassé'ig'áras
ugy imádkozzunk a zsoltáros
királynak szavaival: Uram a te
irg'aJmasság-od leg'yen özve~

g'yeinken és árváinkon, mikép
pen bizunk tc benned!

lll.
És midőn a siralmak l1.1ély~

ség-Cibál él vigasztalódás ma:
gasság'ára emelt fei él zsoltá~

ros király, akkor végül szár:
nyakat ad lelkünknek magas~

ságha \ra!ó repülésre és akkor
ajakainkon il jajt és keserüsé
gct átváJJoztalja g'yőzedelmi

hYlllnussá, könnytől harmatos
szemeink előlt meg'nyitja az
örökkévalóságnak diesőség-ét

és felemel ig'ozán mennvei se-

,regek közzé a hitnek diadal:
illas Cipostola Pál s arany be~

tükke! irja fel elénk a vigasz~

laló, a bojdo~;ritó szent igaz:
ság-ot: A mi nyomoruságunknak
egy szempillantásig való könnyii
sége a dicsőségnek felette igen
igen örökkévaló állandóságát
szerzi nekünk, mivelhogy nem
azokra nézünk, a melyek láttat
nak, hanem a melyek nem láttat
nak, mert a melyek láttatnak
időszerint valók, de a melyek
I1dm láttatnak örökké valók!

A győzedelmes apostol
mCIll1'y'ei üzeneTének minekn
szava, minden g'onclolata oly
léíckcmclőcn igaz és oly lllCg

vig-asztalóan és lllegdiesőitően

éppen mi reánk néZve lett igaz!
Mert avattY volnare g'yász

kerci elég, mcl!yel körül lehel
ne iü"reiczni a magyar .sion~

nak nyomoruság'ait, - volna-e
lin/a elég fekclc és sötd,
mel!yei méltóként lehetne leírni
él mag'yar Jeruzsálemnek cz~

redéves szenvedéseit, - és
volna:e nem könny, de az
eg'eknek fellegciben elegendő

esőcsepp, lllellyel valóban el

lehetne siratni él maRyar Isráel:
nek mcg'próbáHatásait kezdve
a elrág'a ma~ryar vértől pirosra
fes/ett Sajó vizétől, a I\1ohi
pusztá/ól az aradi 13:nak
nag-ypén/eki keresztre feszitte~

téséig, vagy a viIág'háborun át

Trianon sirjáig, - és volna:e I
elég fényes cl napsugár, elég'

drága és iür~lüklő él világ
minden aranya és ragyog'ó
g'yémántja, hogy velük a vi:
lágtörJénelemnek legszebb lap
jain méltóképpcll megörökit~

sük atyáinknak hősi cseleke~

deteit, lángg-al ég'ő hazaszere~

tetét kezdve Puszlaszertől az
Árpádokon, Hunyadiakon,
Boeskaiakon, Bethlencken, Rá
kócziakon, Kossulhokon át
mind a világ'há.boruban küz:
dö1t hős [jainkig 1 Bizony min
dezen nyomoruság'ol{ a dicső

ségnek felette igell~igen való
örökkévalósá.g'á.t szerezfék meg
nekünk, mivelhogy már őseink

is nem azokra néztek, a me~

Iyek láttat/ak, hanem azokra,
a melyek nem láttattak, mert

a melyek láttatnak időszerint

valók, cle a melyek nem lát~

tattak, azok örökké valók!
Időszerint való volt a Mohi

pusztának g'yásza, nemzeti
nagy létünk nagy temetőjének

Mohácsnak /ragédiá.ja, idősze

rint való volt az e!németesiteni
akaró malomnak 300 éves
szenvedése az aradi nagypén
tekkel eg'yütt, időszerint való
a trianoni latrok közzé való
keresztre feszittetése is az ez

redéves magyar életnek, - és
ha sirunkra millió bocskoros
oláh és ha sirunkra millió vér/
és életet csak raholni, szipo:
!yozni és csak a futni tudó cseh
próbál is reá nehezedni : erre
a Nag'ypéntekre is Husvé/nak,
erre a télre is tavasznak, erre
a pusz/ulásra is magyar virág'
illatos és napsugaras fejjéima~

dásnak kell e/következnie, mert
nem azokra nézUnk, amelyek
Ját/ainak és időszerint vdJók,
hiJneI1l azokra, él mclyek nem
látlatned" de örökkévalók l

Ott zug a Tálra fenyves er:
dejeinek suhanó s%ellőjébcn,

zugó viharában Rákóczinak
lelke, ott él él mag'yar szabad
ság' klassikus földje kincses
K.olozsvár fcicH a naf,:ry Hunya
diak, él halha/állan erdélyi fejc~

deJmck, az örök ragyogásu
Peiőfi szellemc, él csíki hé1va~

sok alján viruló gyöngyvirág,
Brassótól PozsOnyig' a fölel és
a csillagos ég millió rablás;
bün és Trianon mellett is
nem iehel más csak mag'yar
és mindörökké csak mag'yar,
mert virraszl felet/ünk ma
gyászba ö/tözöHen, dc az ig'az
ság', becsüle! és tisztesség ki;
keJctjére váró S akkor hófehér
menyasszonyi ruhába öltöző

magyar g-éniusznak lelke!
Nem temetésnek, hanem

megdicsőLilésnek napja azér!
ez a mai nap testvéreim! Né-,

künk látni kell, a mi rabló eiQ
lenség'einknek láthatatlan: a
magyar feltámadást! Nékünk
szent helynek, reménység és

erő forrásának kell lenni min
den legszegényebb katonánk,
hős haloHunk sirjának s az
erre e1.nlékezte/ő hatalmas hő

si emlékmünek is, hová szent
érzésekkel kel] elmenni még'
unokáinknak is, hog'y áldó
imádság mellett moncljuk el
szent neveiket, kik vérük hul:
lásával pecsételJék meg bon~

szerelmüket!

.s ha igy lesz, akkor ne fél
jetek, jön, bizonnyal jön, lli#
Szen nagy népeknek lelkiisme
retében már ma is dereng,
már ma is hasad a hajncJl
már ma is éledezik a tavélsz:
jön, bizonnyal jön az él l1agy~

szerü Husvét, melyen elvé/elik
a fedő kő él ITIagyar életek
sirjáról, melyen nyilvánvaló
tesz, hog'y nem hiába ontották
vérüket halhcIiatlanságba meg
dicsőült hős testvéreink, _
jön, bizonnyal jön az idő, me
lyen lesz zugás, morajlás,
csontoknak mozdulása, eg'y~

hemenése, rablásból élő éjjeli
vadaknak, bOcskoros népek:
nek e szent földekről való ir#
tózatos futva menekedése, _

jön, bizonnyal jön az ido,
melyen a ma gyászruhába öl~
tözött láihatatlan magyar gé:

niusz menyasszonyi hófehér
ruhába öltözik, mikor tapsolni
fog'nak a nyiló virágok, csi~
cseregni fognak az égi mada:
rak, ujjongani fog' a buza1cr:
I11Ő vagy fenyves erdős egész
ezrecléves magyar föld, öröm
ben reszketni fognak az ég
csillagai s egybeolvad az an:
gyali karok és megdicsőült
hős katonáink hymnusával a
mi énekünk s mind éJzt mondia:

Dicsőség' a magyar fellá~a

eléÍs Urának, ls/enének, s most
már legycn békesség', boldog'
békesség Ámen!

etések
dijszabásai:

Egy hasábos 1 em.-es
hirdetés 16 fillér. Őtszöri

hircietésnél W százalék,
tizszerinél 15 százalék,
egynegyed évi bkdetésnél
20 százalék és félévi hir
detés esetén 25 százalék
k re d v e z lll. é lA Yt adt.mli.

Dl1]lgulá.~ é§ aran"}'e.",
res bantaIJrnaJk., g'yomor
és bélzavarok, máj- és Jépcluz
zadás, hát- és derékfájá.s ellí?l1
a természetadta (Ferenc József)
keserüviz, naponként többször
bevéve, biztos segiJséget nyujt.
Tudományos megfigyelések
beigazolták, hogya Ferenc
József viz alhasi megbclc:
g-cdések eseteiben gyorsan ":s
mindig' enyhén hat. Kapható
g'yógyszertárakban, drog<2riák~

ban és füszerüzletekben.
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Szerkesztóségnél beadandó.

UTALVÁNy-SZELVÉNY

urnak.......... : urnónek

mint a
GYOMAI UJSÁG

olvasójának.

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői.között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdono,sa
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti id6ben három napon
át dijmentesen kap a ki\,á:ló
hirnévnek örvendő Pat:k nagy
szállodában Budapest VIII,. Ba#
ross jél' 10 (a Kelelipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrendü szobát. A negye
dik sorsolást nov. 30§án fog-

. juk megejteni és eredményét
lapunk dec. 4-iki számában
tesszük közzé. Vágja ki
az alanti "Uíalviiny...szelvényt"
és adja be azt lapunk felelős.

szerkesztőiénél.

Ka.rácsonyi és
ujé-vi ajándéknak

legalkalmasabb egJli jól sikerült

Pastell, akvarell képek, valamint levelezőlapok

In fi v é s z i kivitelben készülnek. Felvételt
borus időben is eszközlök.

LitD)a.nnA. :rnüter:rne
GyoD1a, IIorthy Mildás ut

fény kép-nagyitás~

fl§.
'€i

Inlnlafinlnlanlnlafifi1nft I' . . . . .. . . '1

I Van szerencsém a nagyérdemü közönség szíves .
. tudomására hozni, hogy

i ~~~!~!2u~O~~~l~!Xe~~~!
~ munkákat a legegyszerübb és legfinömabb kivitelben
~ készitek és elvállalok, ujkori fizetésre is.II A n. é. közönség szives tá~/ogatásátkéri ..

~ Perei László
Petőfi u. 765.

~"lgIIlW~~g.I.~"lg.aUJ.ij"
A békéscsabai SUK téglagyár év

tizedek óta ismert kitünő minőségü

hornyolt tető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner Márton fiainál, End
rődön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.

A békéscsabai viIághirU Bohn
féle hornyolt cserép egyedüli ierakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható.

özv. Szánthó Ignácné 39 számu
háza üzlehelyiséggel azonali beköltözés
seI eladó. Ugyan ott 2 kocsi hereszéna
van eladó. Értekezni lehet Rákóczi utca
650 sz. (Mezei-féle ház) alatt ahol l
üzlethelyiség van kiadó.

Uj hentesUzlet. Magyari Lajos mé
száros és hentes uj üzletében (ref. egy
ház épülete) friss hus és kolbászáru.
Naponta délután 5 órától friss, meleg
vacsora. Sertés vágásra há'zakhoz eljár.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlitott székek állandóan
raktáron vannak Vatay Gábor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épl.lletasztalos munkák

. jutányos áron megrendelhet6k.
EladÓ ház. Özv. vitéz Gaál Ignácné

kk gyermekei nevén álló tehermentes
háza, Deák Ferenc ut 614 sz. alatt,
szabadkézből eladó. Értekezni lehet a
nevezett háznál.

k~rékpároképek,

~111!!!!!II!II!!ll!!!\!II!!!!!II!!I!!lI!!ll!lIl!!\lll!mlll!!l!!II!m!III!

~~ ~~~~r~~NI~,~:: ~
~-$ Telefon: J. 424-47. JF'

Alapitási év 1907. Előkészit
;;~ polgári- középiskolai ma- ~l§

~ r~;t~~~;Il~~~~ ~
= '(11' -(11- ~11" -til- "11' "11- '~II' ~tll' ~.Il. -'II- -=
-:mJlllllllllllllll1lllllllllillllllllllllllnlllllllllllllllllllllll\lIll1l1l1ir. .

Használt vályog olcsón eladó. Érdek
lődni lehet Klein Hermanné vasuti
vendéglőnél.

Singer varrógépen dijtalan
oktatást ad i. t. vevőinek a
Singer Varrógép Rt. Lerakat
Gyoma. Baross. u. 488.

DUBLIKACIÚ.

Gyomán:

Filmszínház.

Privát
di§z~~:vágás.

Tisztelettel értesitem a
nagyérdemü közönsé·
get, hogy a p r i v á t
diszn6vágásokat ísmét

m e g k e z d t e m.
Kérem a nagyérdemü
közönség pártfogását.

Tisztelettel:

Kovács János
hentes és mészáros
Gyoma, Petőfi·tér 2.

\ ~

Az Apolló filmszinházban folyó hó
27-én vasárnup a svéd filmkultura leg
szebb alkotása: "Az igazi férfi" cimű

IO felvonásos világfilm kerül bemuta
tásra. A csodaszép miljőben megren
dezett rendkivül hatásos filmdarab min
denütt, ahol eddig játszották, a legna
gyobb sikert aratta. A film nagyrésze
Észak-Svédországban a fjordok hazájá
ban játszódik. A hóboritotta hatalmas
hegyek, a végtelen kiterjedésü fenyő

rengetegek, a tajtékzó zuhatagok s
vadul íOhanó hegyi patakok panorámá
ja csodálatosan szépen hat, s ebben
a minden részében fenséget éreztető

keretben pereg le a lelkeket megfogá
szép cselekmény. A főszerepeket Gös
ta Eckman és LiI Dogover játszák. Ez
utóbbinak ez a szerep a legkiválóbb
alakitása. Megemlitjük, hogya két férfi
és két női főszereplő mindegyike va
lóságos tipusa a szépségnek és fiatal
ságnak A müsort a "Két svihak" cimü

. burleszk és Filmhiradó egészitik ki.
Előadások 4. 6 és 8 órakor.

Varró
eladása az egész országban egyedül álló f i :z e t é s i ill Ó d o :z a t o k szerint

4 pengös részleifizetések mellett 18 havi határidőre.

Varrógépeim a legjobb gyártmányuak, melyeken a modern varrógép technika minden viv
mánya érvényesül, előn'e és hátra varr, himez, stoppol és egy kézmozdulattal· állitható
varrásról himzésre és viszont. Viilanyszerelések az eddigi szolid árak és pontos
kisz©oigálás i'l'lellett. "TUNGSRAM" izzólámpók raktáron minden nagyságban és'

.kivitelbe.n. Villanyjavitások ünnepnapokon és a késő esti órákban is. Kérem a nag)'érdemü
közönség szives támogatásait továbbra is teljes tisztelettel:

DOMOKOS ALBERT villanyszerelö és műszerész,Gyoma.

A gyDmai kir. járásbiróság,

mint telekkönyvi hatóságtól.
5106/927 tkvi. szám.

Árverési .póthirdetmény.

A telekkönyvi hatóság köz
hilTé teszi, hogy Engel és
Veisz végrehajtatónök Hornok
Lajos végrehajtást szenvedő

ellen 112 p, 62 f. t6ke s járu~

lékai erejéig' inditott végrehaj
tási ügyében az 1927 évi szept.
hó 15. napján 4205/927 szám
alatt kibocsátott árverési hir~

detménnyel az endrődi 7 és 8
sz. betétékbcn A I 1. 2. A + 1
sorszám 598, 599 és 5123
hrszam alatt foglalt s Homok
Lajos ne~én álló ház, .g·azda;
sági épület. lldvar, Iq;relő és
szántóra 8900 P. és 8030 D.
kikiáltási i;Írban Endrőd köz~

ségházánál 1927 évi deccmber
hó 15. napjának d. c. 10 óréÍ
jára kitüzött árverést az 1818:
t. ·c. 167. §. értelmében Dr.
Christián Kálmán végrehajtató
84 p. tőke és járulékaibóJ álló
követelésnek behajtása érdeké
ben is meg fogják tartani.

GYOI)la, 1927. október 14.
Záhonyi sk. kir. jb. elnök.

Elek

kezelő.

Gyoma, 1927. nov. 20.

Kezünk imára kulcsolva
Ugy éjjel, mint nappal
Imádkozzunk O érettük
Levett kalappal !

Éltüket áldozák Ok
A Mi jövendőnkért,

Szép lelkük szép hitben
A Mindenhatához tért! . ..
Az 6 em!dküket·
Felednünk sohse szabad,
Nem! Még akkor sem,
Ha Ég-Föld ránk szakad! . ..

Pihenjetek csöndben, békén
Nemzetünk virága
Drága hamvaitok
A já Isten áldja! ...

Hatos Tivadar.

Hősi halottaink...
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é~ Tár§ai Bankháza GyoDla.
Érdekli:özösségben a Békéscsabai Takar~kpénztárEgyesülettel Békéscsabán.

" GÍRÓSZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

> M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLlRINGSZÁMLA 37.170. szÁM

TELEFÓNSZÁM 21. SÜRGÖNYCIM: BÁCSYBANK
JÓ'

50
filIér egy publikációs hirdetés közlési

dija a GYOMAI UJSÁG publikációs
rovatlban. Ha Ön alkalmazottat, ál
lást, lakást keres ha valamit venni,
vagy eladni akar, haszobáját,la

kását akarja kiadni, vágy át-
adni, ha bármireszűksége

van, igy csak a GYO-
, MAI UJSÁG publiká-

ciós hirdetéseit ol-
vassa el, és hal-
gassa meg a va-
sárnapi pub-
lik;lciókat.

erités

26 fillér.
4 •
25 •
1 •

40 •
6 P.

Drót
rozsdamentes drótból, tetszés szerinti
magasságban, sodrony-ágybetétek és
háztartási sziták il leg'jutányosilbban

beszerezhetők

K i s s G oá b o r szitoásInesternél
Gyoma, Deák Ferenc u. 19.

Budapestre ubúk? l 20 százalék engedm.ényt kap mint ezen lap II
előfize!őt e ?1~sÓ s~o~a:ára.in.kból, 10 száza1ék..engedlTIényt kap ~lcs~11
éttermI aralboI. (Kltuno hazl konyha.) 5 pengot lTIegtakarit autotaxl "~
költséget, mert gyalog átjöhet egy perc alatt a pályaudvarról Otthon =
érzi magát l jól fűtött szobáinkban. Elsőrendű kiszolgálás, szigoruan ~"

családi jelleg saját érdeke ezen előnyök folytán, hogy okvetlen nálunk,n
szálljon meg D

Grand Hotel park nagyszálloda i
VIII. Baros tér 10. BUDAPEST. Telf: J. 530'82,330'83.

.a keleti pályaudvar érkezési oldalával szemben.

1111111111111111111111#'11'11"111"111111

TEJ SZÖVETKEZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI: ::: -

Gyoma és. Vidéke

1 liter édes tej
1 ~ lefölözöJ! tej
1 • iró
1 ~ savó
1 klgr. turó

'1 • teavaj

17'20 gy. 20'40
20'14 gy. 2'05
16'52 gy. 14'04
19'45 g'y. 19'20

16.14 gy. 13'06
16'50 gy. 14'13
20'15 gy. 2'15
20'51 gy. 3'18

fren

Legjobb
tá.Jékoztató

a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság

kapható
D:l.inden

VasutálloInáson.,
Dohánytözsdében..

Lapkiadó a,

"H U_o N,G Á RI A"
könyv:n:yoDll.dai :xniiiniézet.

Szerkesnz:t,é!iért és kiadá!iért

feleUh I

WAGNER MÁRTON

suti m

l l,•.l" ;~
li le!mag~obb veszedelem a por,
nrely, 'frlth(;len betegSég,' csiráját a
sfervezetünkbe viszi. A leg'alapo
sabb'íokar-itás is, ha nem porszi
v15'{al'tö,rtcník, csak félmunka, mert
ugya 'seprésnéI, mint a íörUIge
tésnql a por egy része a levegőbe
szállj hog'y ezuton szervezetünkbe
hatolJon és ott betegségokozóvá

vá\ljék Egyetlen kivezető ut a

V AMPIR PORSZIVO
Kérjen'díjtalan bemutatást egy le

velező lapon még ma!
AEG UNiÓ

Magyar Villamossági RT.
Porszivógép Oszálya '

Budapest, Andrássy' ut 29. szám.
Gyomán 'kaph~tÓ Domokos Al
bert vill<!1I1Jy~z?Felő és müszerész-

'. ' "néi. o" ,

o S Z tá I'y a:
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkel,
'bármely' nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás mellett elfogad.

~~. -

c D.ag la l ko z ,i k a b a n k p ü z l e t ö s s z e s á g a i val t
. 7_ •

abona osztálya:
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ÁRON MINDENFÉLE MEZŐGAZDA

SÁGI TERM ÉNYT. B E R A K T Á R O Z Á S R A vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktározott terményt bármikor I e g m a g a s a b b n a p i á r o n
számolja el, - akár részletekben is, lisztre becseréli, természetben kiadja.
Szükég esetén előnyös feltételek mellett bármely összegü előlegkölcsöntfolyósit.

A "gy" betüvel, jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

Bpes!rőL indul
Gyomáraér.k.
Gyomáról indul
Bpestr~~rk, ,

1927. október 'hó 1-étől.
BUDAPES'C - GYOMA

6'25 9:45 gy. 13'35
11'12 12'42 g'Y. 19.14
0'32 5'34 8'57 gy.
5' - 11'10 11'50 gy.
GYOMA-BÉKÉSCSABA

BcsaBár6Tindul23'15 4'30 8'13 gy.
Gyomára .érk. 0"17 5'31 8'55 gy.
Gyoníaról indul 11'22 6'46 12'43 g'y. 19'24
Bcsabára érk. 12'18 7"'59 15'21 gy. 20'24

Lapbrik Budapesten állan-,
dóan:;",,olvasható ,.3-.' "Park
SzáUodfau lúi.Véházá'6~h. vm.,
Baross-tér 10.'



Képvisel.őtestületj

közg·bJOlé~.

Gyoma község képviselő

testülete az elmulfhétfőn szép
számmal láto'gatott közgyül~st
tartott, melyen' a gyülés, l~end~s

tagjai elég nagy számma,1 v~t

tek részt. Napirend előtt l;íar
sányi Pál esperes kért szót 5

arra kérte il közgyüJést. 'hogy
midőn hősi emlékszobrunk '112- .
leplezése utáll el~.2 al~~Jom' C

mal gyült össze . a képviselő

.testület tanácsko,zásaink nm..
dén és jegyzőkönyvünkbe.nh.6
si halált haH ~estvérelnk ál...
dott emlékezetét Örökit~~k meg
iegyzőköf}yvüllknek lapjain,
mert ezt kivánja tőlünk 'min,
den kegyeletünk és tiszteletünk
azok iránt, kik hulló v~rükkel

pecsételték meg hazasierete
tüket. Azután pedig küldjünk
hálás köszönŐ levelet mind
azoknak, kik jelenlétükkel,
szivből fJkadott beszédeikkel,
áldoztak hőseink emlékezeté'
~ek, valamint Istók János szób...
rászmüvé~z és Ficzek Ernő

szobor öntő iparmüvész urak-
\' ,

nak. Az inditványokat a kép...
viselő testület egyhangulqg fo
gadta el.

Ezután következett agyülés
első tárgya, 'mely szerint lstók
János szobrász müvész ké'rie,
hogy miután a szobrot kény"':
teI~n volt műVészi sz~mpol1t...
ból hatalmasabbra ~~s~iteni,

mint az eredetileg tervbe YOlt
vé.vg, mert ha ez~n a s+~p

helyen, hol az e/helyeztetést... '-- ;~. _..
nyert a szerződés szerinti 175
cennméternyi ,magasnak veszi
a főalakot. a hadba indul.ó k<:ito
nát és olyan alapzaton késziti
azt meg, mint eredetileg ggn...
doltuk, ugy igen eltörpüU y,ol·
na a szobormü: sZclv~i~on
me~ részére aképviseló tes ...
tület5000 pen,ó töhb,k.?At~é'"

Gyoma, 1927. deeenther (
75ET5F

C A lap szel/emlés anyagi rész4t iIIeUi
minden megker~é$

"H U NG AR I A", könyvnyomda
eimére kUldend6•.

Sok gazdatársunk nem tUd'.lládjUk javát munkálják a
vagy nem akar lemondanz takarékossággal s a lemon
az egy-két év alatt megszo- dással megtakaritott filférek
kott kényelemről s mikor a . ből izmosodik C meg kqzgaz
költséges életmódra a jöve- daságunk s épül fei. ujra
delem már nem elég, magas ezeréves hazánk.
kamatu hitelekkel fedezi szük- .........~.~..........!!"!"!!"!!!!"!"!!"!!!!"!"!!"!!!!!!!!!!"'!~~"!!'!!!
ségleteit.

Pedig a gazdahitel csak
akkor jogosult és hasznos,
ha pontosan előszámftott,

jövedelmet hozó bejektetésre
lordittatik. Aki azért vesz
,{kölcsönt, hogy azt felélje, az
biztos eladósodás utjára lé
pett, amely lejtőn a meg
állás nehéz, majdnem lehe
tetlen s a tönkremenés a
végpuszfulás felé vezet.

Az adósság nyomasztó
terhe megrontja az egyén
és család életét, később igy
hazákban állandó fanyát üt
a legborzalmasabb vendég:
a gond.

Lépten-nyomon tapasztal
juk, hogy itt is, ott is el
vész egy-egy ember, magá
val rántva a pusztulásba
családját és másokat is, csak
azért, mert nem tudott a
megváltozott viszonyokhoz
alkalmazkodni, mert nem tu
dott a megváltozott viszo
nyokhoz alkalmazkodni, mert
nem tudott a fényüző élet
módról lemondani, jövedel
mét beosztani, takarékos,""
kodni.

Annál szomorubb tünetek
ezek, mert ma a hazának
ujjáépitésére minden mágyar
emberre szükség van s fá
jón nélkülözzük az elveszet-
teket. .

Szálljunk tehát magunkba,
tanuljunk lemondani, dol
gozzunk szorgalmasan s be
csüljük meg a becsülettel
szerzett jilléreket. Ném lesz
ez nehéz azoknak, akik át
érzik és megértik, hogy el
sősorban önmaguk és CSG-

Ara 16 fillér.

SzerkesztéSség és kiadóhivatal:

"H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o m a, PetéSfi-tér 2.

lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

vetkezményei csak az utóbbi
években jelentkeztek.

Ma amikor kormányzatunk
és hazánk adófizető polgárai
a legvégsőkig feszitett ener
giával közgazdaságunk és
nemzetünk sülyedő félben le
vő hajóját felszinre hozták
s a vihar elültével csendes
révbe kormányozták, még
nem vagyunk megmentve.
Bár a pillanatnyi veszélyen
tul vagyunk, a sülyedés köz
vetlen veszélye nem fenyeget,
mégis tudnunk és éreznünk
kellf hogy nemzetünk hajó
ján a rések csak alig van
nak betömve, csak annyira
képes e hajó, hogy a csen
des vizeken fenntartani tud
ja magát, de egy kis vihar
elég, hogy azonnali katasz
trófát hozzon, s még vihar
nélkül is idő kérdése, hogy
meddig tartanak ki a meg
rongált, hevenyén kijavitott
alkatrészek ?

A magyar nemzet minden
egyes tagja egy matróza az
ország hajójának s legszen
tebb kötelessége, hogy efe/
szinen uszó hajóroncsból
szorgalmas munkával a fe
nyegető veszély teljes tuda
tában felépitsük e hajót oly
szilárdra és erőssé, hogy
nyugodtan, teljes bizalommal
evezhessünk vele tovább az
élet viharos tengerén.

Sajnosan kell azonban lát
nunk, hogy nem minden ma
gyar ember teljesíti hiven e
kötelességét. - A konjunk-
tura által nyujtott átmeneti
jólét gazdatársadalmunkat
helytelen utra irányitotta. 
A pillanatnyilag magasabb
jövedelemmel arányosan meg
növekedtek az igények. A
konjunktura elmult, de a
nagy igények, a fényüzési
hajlam megmaradt.

1 pengéS 80 fillér
3 pengéS 40 fillér
6 pengő.

II. évfolyam 49 szám.

Előfizetési árak:
Negyedévre 
Fél évre
Egész evre -

Takarékosság. Idelmet jelentett gaz~atárs~-I
dalmunkra, melyek karos ko-

Csonka Hazánk sulyosgaz
dasági helyzetének kétségte
lenül a vesztett háboru az
oka. A hosszu hadviseléssel
járó rendkivüli anyag és ér
tékpazarlás, az összeomlás
utáni forradalmak pusztitá
sai, végül az eljenséges meg
szállás kifosztása oly sulyos
anyagi válságot eredményez
tek, amelyből csak hosszu
évek megfeszitett szorgalmas
munkája, felfokozott terme
lés és legnagyobb takarékos
ság vezethetnek ki egy szebb
j6vendő felé.

Sajnos gazdasági leron
gyolódásunkon kivül a há
boru borzalmai és a hosz
szantartó rendkivüli állapo
tok erkölcsi téren is nagy
hatást gyakoroltak magyar
népünk lelkületére. Hiszen
alig van magyar család, aki
nek legközelebbi hozzátarto
zói részt ne vettek volna a
világháboruban s mig a tá
vollevők a lwdviseléssel járó
kegyetlenül nehéz életsors
küzdelmein estek át, addig
az itthon maradt hozzátar
tozók a távollevők helyett is
dolgozni kényszerültek sok
szor oly foglalkozásban is,
amire egyébként soha nem
gondoltak volna.

Átment a köztudatba egy
idegen szó: akonjunktura.
Mig egyesek rendkivüli mó
don és hirtelenül meggazda
godtak, mások s mindig ezek
voltak többségben, vagyonu
kat vesztették.

A mezőgazdaság terén is
volt egy. látszólagos kon
junktura, amikor a gazdák
nagy és könnyen jött jöve
delemhez jutottak. Ez a gaz
dakonjunktura a háboru és
forradalmak erkölcslázitó ha
tásával párosulva oly vesze-

p O L I T i K A -I-, T A R SA D A L M 1- É S K Ö Z G A Z D A S A,G I HET IL A_P.

7.

~si

s

aC



1
2. oldal. GYOMAI UJSAo 1927. dec. 4.

get;<l':Biután emuveszi szem p

pontok figyelembe vétel ével
kénytelen volJ egy teljes mé"
terrq;l rnegnöveJni a sZDbor
cg'észkészitményét ugy, hogy

. 11) aga.. a [ő alak is 175 centi
r'n'der helyett 2 méter és 40
centiméteres nagyságban ké
szült;.. mil}C?kkövGtkeztében
12rrné?zetesen szélességben is
ehez kellett a méreteit· venni.
B.ecsalolja ficzek Ernő ipar·
mlivész szoboröntá. számlá
j.át, ,IT.lcly igazolja, hogy ezen
llClg'yóhbodás

o

k6vetkeztében ő
5200pengóvel készitetíe drá·
í,;-.ábban a szobor bwnzönté
sczt, mint' azt .az eredeti méret

s~~crin~ válla,laiba.. ~eHe_ Istók I
Janos szobraszmuvesztol.

E tárgynál 'élénk, dc' mind
végig' mag'as szinvonalu vita
fejlődött. l,zivétel nélkül minden
h:ls~Ólaló elismerte azt, -hog'Y
a szobor kivitele páratlanul
szép és valóban Ilélgy értékű

miívészi alkotás, amelynek
párlja nagy messze földön alig
tal;.'ilhatö. Abban is egyetértett
riiinden fclsi6ltlló, hogy Jény
l'8g' clkellelttérni az erede1ileg'
'tCi:vbe vett nag'yságtól, mer'j az
tórpeleti volna, s igy, hogy
pötdij' meg·~ilapilandó.mert az
;jo"g'üsan igényelhető is, ebben
sem volt elléré"s a felszólalók

között. A különbséget mind
össze az okozta, hogy miként
állapitíassék meg e pótdij ösz:
szege és mennyi fegyen az.
Erre nézve ket vélemény alap
kult ki. Vince Andor azon fel
fogáson volt, hogy szakcrtők

kikérésével állapittassék meg
ennek mérve, mig a szobor
bizottsá.g·nak az volt ajavasA

lata. hog'v miután tisztán meg
állapitható, hogy a szobor
egy teljes méterrel lelt nagyobb
az eredeti szerződés szerinti
tervnél, szavazzon meg a köz
gyülés 4300 pengő több költ
ségi dijat s ezzel vég·érvénye...
sen intézze el ezen ügyel. A

vitában magas szinvonalu fel ...
szóla lásaikkal világositotiák
meg az üg'yet Harsányi Pál,
Christián Kálmán, r-Iartenstein
Ignác, Kner Izidor és Wolf
Mihály közgyü!cZsi tagok. Har
sányi Pál esperes 6va inJetie
a közg'yülést szakértő bizott-
SZl:;:" Lé;-ésC~-l~:7 l1~crt G:~ l1ugy
kiadásokat jelentene a közp

ségl;e, de meg miután tényleg
látjuk, hog'Y mennyivel nag'yobb
a szobor az eredC'1i tervnél,
meg'állapilhajjuk magunk is,
hogy a miivész követelése
e'~\,általán nem tulzoti, miután
p,_ ig a szobor bizottság' még'
ennél kevesebbel javasol, azt

inditványozza, hogy fogadjuk
el ezt annyival is inkább, mert
nem lenne szép, ha hőseink

keg'yeletes emlékművénél egy
bizonytalan kimenetelű per
lenne a dolog vége. Christián
Kálmán a dolog jogi részéhez
szólolt hozzá nagy sZdkérie
lemmeJ, mig Hartenstein Ignác
a kereskedelmi vállalkozás
szempontjából mérlegelte e
kérdést, miután beesatoltatoit
a szobor öntő igazo/6 levele
s per esetén a legkevesebb
az lenne, hogyelmarasztalnák
a községet azon 5200 pengő

ben, mellyel a szobor öntés
többe kerűl s il;ry ez uton a
község csak ráfizethetne a do
logn!. l--<'ner Izidor a művész

nagy alkotó munkáját is h ..
vánta mérlegelni, végűl pedig'
Wolff Mihály azt mondotta,
hogy ő látta már, hogy mit
jelent a községTe nézve a
szakértők kérése a villany te ...
lepnél való nézcíclléréskor,
s hog'y sulyos milliókkal kell
jen megoldani a kérdést azt
lelkiismere/ével nem tartja
össz<?q;-yeztethetőnek, azért
elfogadja a szobor bizottság
javflslatát. Igya. névszerinti
szavazás elrendeltetvén 20
szavazatlal 3 szavazat ellené
ben elfog'adtatot a szobor bip
zoHság javaslata.

fontos inditványa volt ez
után Wagner Márton közgyü
lési tagnak a .közgyűlés tár
g'yalásának napirendjén, mi
dőn azt inditványozta hogy
keresse meg a közgyűlés a

vármegyét arra nézve, hogy a
vármegye betonna! burkoltassa
be utépitő programmja kapp
esán a vásárszéli utat, a köz
ség pedig e mellé épi/sen
még egy méter széles burko
latot, hogy az őszi és tavaszi
vásárok alkalmával az esős

időben is meg·tartható legyen
a vásár s ily irányu kérelem
támogatására kércssék fc] End
rőd község is. A közgyűlés

elfog·adta. Szarvas község az
iránt kereste meg községün...
ket, hogy az ott tervbe veU
mentőállomás létesitéséhez já
ruljon hozzá a község évi 300
peng·ővel. A képviselőtestűlet

a kérelmet nem teljesithelte.
Több kisehb jelentőségü ügy
letárgyalása után a közgyülés
a déli órakban ért véget.

Karácsonyi ünnepi szá

munk érdekes tartalom

mal é$ nagy terjedelem-

ben jelenik meg.

S/

,)",
.y l

ll'

iZ

'j

"

l

áldását hozva ti nektek, iga
zán .megjelent l Apró sziveitekp
ben ez él látomás, tudom és
érzem, gyökeret vert! ...

Ne tagadjuk és ne szégyel~

jük, hogy nemcsak ártatlan
könnyes gyermeki szemeknek,
dc a vérziv(ltarban kérgessé
lett férfi sziveinknek feltörő Só
baja nyomán felszökkenőköny
cseppjeink fátyolán keresztül él

büszke sasmadár mint hősök

lelke a szeretetnek, a feltáma...
dásnak hirnöke, a fenségesen
magasztos imának szárnyalá
sán át nekünk }s megjelent!
s könyező árváknak és mind...
nyájunknak tekintete mint a
sasnak napba néző szeme egy
szebb és jobb jövő hajnal ha
saclásába tekint és ezen hip
Wnkben bennünket a magyap

rok istene erősit és segit!

mindjobban hulló könnye .rnel-/
lett önmagában zokog'va is
mételve, apát veszteit árva
gyermek a magas ég felé te
kint! ...

Valóság-e, vagy képzelet
szülötie, avag'y aluvó hősök-:

nek magasan szárnyaló testet
öltöit leike, egy napba tekintő

büszke 5(lS madár fenség'es
nyug'alommal a szobor felett
száll, száll 1.. , Egy büszke
sas madár mint hősök szár...
nyaló lelke, mag'ass{Ig'os egekp

nek isteni kűldötte, hősök fel ...
támadó lelkeinek megszemé
lycsitője, eljöttél. hogy szive:
inkbe láss! , ..

Te! és sok század-magadr
dal drága, árva apáitokat nem
is ismerő gyermekek, könnybe
lábadt szemeitek fátyolán keA

resztül felettetek a bűszkesasp I
madár mint hős apáiiok lelke

imák sokasága elűzi a boron...

g(,S Ö::110S fellegekkárpilját,
{JlQ2!lyilik az ut sok ezernyi
só lwjainak, fel fel az egek
Urának a zsámolyáig. Az Ur,
a mag'qsságos lsten kegyes,
szenvedőknek és velök érzők

nek vigasztalására napsugaras
fénnyel övezi szög'haju gyer...
mekeknek, őszfürfü aggastyá
noknak fejét.

Lehull a lepel, ének zendül,
ima csendűl, istennek szolgája
érehangon küldi magasztos fo
hászát, a szoborra áldó imáp

ját az egek Urának! A S Z 'Z'"

mekbe könnyek szöknek, a
szivekben a vér hevesebben
lüktet,könnyfátyolos szemü
gyermek a szobor előtt áll! ...
Könnytől ködös szemsugap I

fával édesatyjának kőbe vé'"
self nevét keresve, az ére-zen-I
g·ési.í magasan szárnyaló imát

'.. "

f"Dr'í!, l'! g;K:ll~funi\)tlí' xi nuno II 101 UOi!!lll!jOl(!l nlu III lU JOtfT) UU lll! II II # III ICU IlJ II I nlU IOIUIUIIlI 11 U x!! II IX III!H~

. . Nagy Karcácssonyi vásár.. Nagy Karácsonyi vásár. 1.Íi. . .~

T. vevőközönségemnek szives tudomására hozom, hogy a mai naptól kezdve, mélyen ~

1eszállitott áron Karác§onyi váSilart: rendezek, melyen a raktáron levő összes ma- ~
radékokat beszerzé§i áron alul adom, a többi áruimat, különösen a télieket fel... .~
tün() olct3ón áru§itcnn.. Vevé§i kötelezett§éq nélkül Inegteki:n.thetö..

TÁ Re A.

""Tisztelettel BECI·IER REZSO.

~fi li II III~~;;'~~~::;-~n II *I j[ U I *«# II u: lll: I ilii U " JI JI II !llrtl II II JI I II II JI II !lilII' n:n XII u~!i!?:~~~Dl. !

A g'yomai hő.sök emlékszob-
. nl lepellel letakarva ál1 ... ké- !
5i?iborong6s ősznek gyorsan I
sz á11!CÖ, nehéz komor fellegei·
ből. )Jideg·en.permeíczőesőnek

ablakainkon.koppanó cseppjei,
széltő! rázott súiraz ágaknak
zörrenéscí, él hősök neveit
váró, g:ránit szikl{Iba, márvány
ba vágódó vésónek és. kala~
pácsnak sürü ütesei .... mind
eg·y:eg.y szivdobbanás azok
nak a sirjai fölé, akikről nem
tudjuk, hol a.lusznak, nem tud...
j)lk, mell' ég·táj feié nyugosz
nak ...
.' Ámi'l dobogó. szivekben

ddrekelt emlékezésnek szines l
fényü virági'l, az ég felé szálló I

~ '. '. Leleptezésre ...
.' . ki:a: Fekete Sándor.
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1. Budapest székesfőváros

és közvetlen környékének mun
kavédeime.

2. Egyes lörvényhatóságok,
fontosabb ipari gócpontük és
bányák, valamint

0. Közérdekü közüzemek
Illtlnkavédelme.

Az egyes müködési területe

ken n. m. v. hivatalok (kiren~

deltségek) látják el él teendőt,

igy
Békés vármegyében él m. kir.

n. m. v. hivatal Gyulán, a vár...
megye területére.

A n. m. v. hivatalok az ille...
tékes törvényhatóság első liszt
viselőjével,illetőleg az illetékes
clsőfoku rendőrhatóságvezető

jével egyetértőleg' járnak el,

feladatuk: müködési területük
beszervezése, a tagok nyilván
tar/iÍsa, valamint a munkába...
szólitás előkészítés és esel'"
leges végrehajtása.

A hivatalok müködési lerü ...
lete a járiisoknak megfelelő n.
m, v. körzetekbe vannak be:
osztva, melyeknekvezetéséí él

hivatalveZetők által megbizott
~örzetvezetők léítják el, akik
ezirányu ténykedésük közben
a főszolgabiróval egyetértésben
járnak el. Egyes körjegyzösé.
g'ek (esetleg több is) n. m. v.
alkörzetet alkotnak, amelyek
élén az ulkörzetvezetőkállnak,
akik hasonló módon az illeté
kes jegyzőkkel karöltve járnak
el, feladatuk, a tagok beszer...
vezéséné!, nyilvántartásánál
valamint a munkábaszóJitás
elókészitésénél és esetleges
végrehajtásánál való közremü
ködés.

A n. m' v. szervezése és
tagjainak kiválasztása nyilt to-

Igyál

KA.TH REINER
féle

munkavédelem?
ElTe alkalmas szervezetnek

él Munkavédelem látszolt, me~

Iyel az egyes államokball (Nép

metország, Dánia, Norvégia,
SI1.édország, hanciaorszag,
Anglia, Svájc, Olaszország,
Spanyol- és Leng'yelország,
valamint Ausztria) többnyire
hasonló formában és módon,
de mindenütt ug'yanazon céllal
meg is szerveztek. A szervek
eddig'i fennállásának ideje alatJ
a cél elérésére mindenü!i al~

kalmasaknak bizonyultak.
Mdg'yarországon a nemzeti

munkavédelem a magyar állam
hivatalos szerve:. Célja a köz~

üzemek, valalllin1 él létfc?nntar~

táshoz nélkülöz!Jete!len közér
dekü üzemek és munkálatok
zavarlalan müködésének bizto
si1ása, illetve azok ves7élyez
tejése esetén a szükséges mun
kák elvégzése, nemkülönben a
munkaeszközök elkn irányuló
támadások e!htiritása. Hiva/ása
ki1erjed az elemi csapások el:
lelli védekezésre is, sőt feladata
lehet az is, bogya zavargások
idején él törvényes rend és
közbiztonság fenntartásában
közremüködjék.

A nemzeti munkavédelem
minden politikától és pártbe~

folyástól mehtes társadalmi
szerveze!, melynek semmi más
célja nincs mint az, hogy a7
összlakosság' létérdekeit a ve...
szélyeztető zavarok idején a
végpuszlulástól megóvja. A m.
kir. belügyminiszter lefőbb fel~

ügyelele, irányitása alá tartozik
és ezen miniszJerium kebelébe
tartozó közbiztonsági osztály
keretében, mint ennek alosz:
lálya, fejti ki tevékenységél.

A szervezet következőképen
tagozóidk:

nemzeti'ai

Dalárda
hangverseny.

A nelllzeli I1lUnkavédelell1
szervezete megakadályozZé!
azt, hORY g'azdasági életünk
ben fennnakadások álljanak be,

Éppen most hat éve, hogy
fvlagyarországban nemzeti mun
kavédelem létesül!.

Ez az évforduló megérdemli,
hogyan, m, v, intézményével
egyszer már részletesebhen
foglalkozzunk, mert a nyilvá
nosság azt, sajnos még ncm
eléggé ismeri és hivaTásáról
/11ég' ma is különböző téves
feifog'Étsok vannak elteriedve,

A világháboru után majdnelTl
egész euröpa nagy szacitIlis
és gazclas8gi lJJegTázkódtatj~

soknak volt kitéve, melyek min
den téran zavari és bizalmai:
lanságot keltettek, A.z osztályok
közöiti ellentétek kiélesedtek és
az elkeseredett harcban lelket
len izgatók még· a legvégsőbb

eszközöket is alkalmazhatónak
raláiják.

Mint csak nemrég, ma is
mcgeshclik az tJitaJál10s sztrájk·
kal való fenyegetődzés, biz07
nyitékául annak, hogy a /eljes
belső konszolidáció/ól még
igen messze tartunk és, hogy
ilyen értelmü veszély kizárva
nincsen.

A kiszámithatatlan veszély,
amely a közüzemek szlinetelése
következtében a lakósságot, 
tehát a közt - fenyeg~<?ti, az
államok sorsáért felelős veze:

tőket arra késztette, hogy
a millden . pillana/ban fe:
nyegető veszélyellensze:
réül oly szervezetet ié/e~

sitsenek, amely .hivatott
arra, hogy a fenyegetŐ

veszedelmet idejekorán el~

háritsa,

I
II t;yomai dalárda, ez a végte-l

len kedves, ambicziózus társaság, ~
,~amely nlindenütt ott van, ahol cl í

nemzeti érzés, il kulturális hala- i
dás fejlesztéséről, előmozditásáról i
van szó, december /ZÓ 4-én az I
Uri Kaszinó nagytermében a 5a- j

ját működési alapjának javára
!táncmulatsággal egybekötött fzang- ~

versenyt rendez. ~

Azt a hálát, azt a viszontszol- 11

gálatot, amivel a gyomai közön- ~
ség, az ünneprendezők s mi mind· ~
nyájan, akik Gyomán élünk, en
nek Q magyar dalosegyesületnek
tartozunk, nehéz volna méitókép
pen leróni. Am a legkevesebb,
amit tehetünk, az, ha a decem
ber 4-ild hangversenyen mindnyá
jan ott leszünk.

A jelszó tehát: "Minduyájunk
nak ott kell lenni" !

KÖZJ11ŰVelődés.

Zsufolásig meglelt mosz szer
dán este a németrészi olvasókör
IIagyterme s.zép közönséggel, hogy
l'égfghallgasso a Közmüvelődési

Egyesület ötödik előaddsát. I
Előadó PriskiJl Gyula gazda

sági szaktanitú volt, aki a fási
!ásrál, a molyak elleni védekezés
ről és különösen a mütrdgya hasz
nosságáról tartott rendkivül énle
kes és értékes előadást, még pe
dig oly vonzó formában, hogy a
nagyobbrészt nőkből álló hallga
fóscÍg is il legnagyobb figyelem
mel és érdeklődéssel figyelte a ki
válJ előadót.

A viharos tapssal jutalmazott
dőadás után Varsandán László,
a gyomai dctlárda bariton-szólís
t/íja az ő közvetlen bársonyos
IwngMval énekelt el nehány ma
gyar népdalt óriási tetszés mellett.

Hatos Tivadar ügyvezető hege
diijátéka következett, amelyet a
hallgatóság zajosan megtapsolt s
többször megismételtetett.

A következő előadás szinhelye
a mozi lesz e hó 7-én, szerdán
este 7 órakor kitilnő müsorral.

~{ai"ácsonyi ünnepi szá

munk érdekes tartalom
mal és nagy terjedelem-,

ben jelenik meg.

,\ levente egyesület vezejő:

s~'~;~:jgyelemmel a téli iclő~

s!.ak. l1ekövelkcztére és a le:
vente gyakorlatokon részt vevő
:Ty'ennekeink egész::ségérc, elő:

terjesztést lett a felejjes llCltó~

:~ig'nak arra, hogya léH bó
napokbc:m, va~nis decemlx:r,
j(liluár és február havában az
\fjclbb korosz!ályu leventék
mentessenek fcl a levente gya:
karjatra járás kötelezeItsége
Zllói. A vczelőségm,k ekérel:
mél a felettes. hatóság' is
!J,:lyesnek és méltányosna:Z
t,,,rlolta, nehog'y a téli hideg
idöben fölqr a lllesszebb hely
I'öl iövé) növendékgyermckeink
c~,részség'c veszélyezIcssék, cn
:~eLl~Jycz/(' s elrendellc, hogy
d,-'cembcr, január és február
h,jnapokban az 1910, 1914 és
j 915 években született, tehá!
a harmadik századba beosz~

toll levente ifjak felmenteinek
a levente g-vakorlalra járá" alól.
Ebből is láthatja nagyközön~

ségünk, hogy mig egészség'c'),
feiJyelmezclt ifjuságot akar ne·
'lelni a leven Je intézmény gyer
milkeinkből, rnás oldalról gOD:

elos figyelemmel vall arra,
hog'y jövendő ifjuságunk a oe
tegségtő! meg'óvassék.

Az j'fjabb
korosztályu leventék

té li szabadság a.
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Könnyek.

Istentiszteletek. A ref. tem p
lomba.n d<?c. hó 4-én d. c.

9 ó. prédikál Harsányi Pál ref.
esperes. Az ág. ev. templom p

ban vasárnap d. e. 9 órakor
magyar nyelvű IstentiszteleJet
tart Feiler Ernő ev. lelkész. A
róm. kath. templomban regf.tel
9 órakor Istentisztelet evang'é
lium magyarázattai, tartja Cser
nay Géza plebános. D. u. zi
órakor lytánia.

A hősök emlékünnepén tor
tott űnnepi egyházi beszéd.
melyet ma. két hete él reformá-

tus templomban hőseink em~

Valahol ccmenlet, márvány
zuzalékol és vizet kevertek
össze, formába döngőlték és

mükő lett belőle. Acél vésők

kel neveket véstek a mükőbe.

Sokat. -. A vonat ezeket a kö
veket is elhozta a szoborral,
mike! a szoborral eg-yütt kirak
lak arakodóra.

Ködös, esős délelőttön ráérő

emberek locsognak ki a szob
rot· meg'nézni. Szakértő szem
mel biráJgatnak: "Mért nincs
puskája abakának? "Mért
nincs él fiatalnak bajusza"-és
még sok mindenről folyik a
szó,- mig' a magára maradt
sok-sok névve! kivéseH kő elő1t

megáli egy nagykendős bána
tos asszony, két kezével Sz(\p

rosa bbra fog'ja a kendőjét és.
az első névné! kezdi a néma
feketebetlis neveket olvasni.
Egyszerre kibug-gyan a köny
nye, abban hagyja az olvasást,
elsirdogál egy csendes versel.
Mikor a' könnyeit felszáritoJta,
amilyen észrevétlenül jött. el
is ment.

Vajjon melyik névnél hagyta
abba az olvasást? Vajjon Illi t
mondott az a néma, hideg kö ?

Alig öt lépésnyiré titokzaJo
san sugja az egyik atyafi a
másiknak: "Nem is bronz ez
a szobor, megkapartam, csu
pa feher mészkő 1"

Lengyelország el akarja fOg--I van megépitve, öt méter szélles
laini Litvániát. Ezért üroszorp . ségben, melyből 20 méter hosszu
szág- követe Varsóban ultimáp ságban Bálint Imre müszaki ta
tumot adoH ál a lengyel kor- nácsos előirása szerint Valasek
mánynak. Németország- az Ernő kir. mérnök vezetésével egy
oroszokkal együH erélyesen kisérleti szakasz épült bazaltbeton- •
tiltakozik a lengyel hódilási ból.
terv ellen. Megállapitást nyert, /zagy a

megázott és sáros utpályán a
betonszakasz szikkadtabb volt és
nem volt olyan sikos.
Endrőd ezen a 800 folyóméte

ren egy modem hézagmentes utat
kapott, mit nyáron egy kis áldo
zattal tisztán tartva és locsolva
portalanitani tud.

Nagy Napoleon eliIsotl arany
rudjait kutatják Páris mellett.

Több magyarországi kom
munistát kivégeztek Moszk p

vában az ulóbbi zavarokkal
kapcsolatban. Igy bánnak el
egymással az elvtársak.

48'2 százalék a mag'yar pénz
aranyfedezete.

Még mindig fennál a szerb
határzár Bulgáriával szemben.

Az oláhok belső Romániában
akarják nevelni az erdélyi rna
g'yar hadiárvákot, hogy hű olá
hok le~ryenek belőlük.

Kovnóban puccsa] megbuk~

tatták a litván kormányt.

Óriási árvizek pusztítanak
ÉszakpAfrikában,

ÁlHtólag vérmérgezés ölJe
meg- BtatianuL

A román kormány meg'bukott.
A liberálisok megegyeztek a
parasztpártral és közösen ala
kitanak kormányt.

Párisban zi leng'y'2I fiugyerp

mek meggyilkolt két bánya~

munkást.

A kUrtot! cári család éksze~

reinek elH részét most adta
ei a szovjet egy londoni ék~

szcrésznek 100.000 font ster:
lingért, ami köri.ilbeIü12,800.000
pengőnek felel meg.

Lajosmizsén, Kecskemét mel
lett esküvője napján ismeretlen
tettes agyon lőtte Balla Rozá p

liát, aki éppen menyasszonyi
ruháját késziteJte elő.

Merényletet követett el egy
zavaros fejli ember Seitz, bé~

csi polgármester ellen. A kip

sérkt nem sikerült.

UtfelÜIvizsgálat
Endrődön

Nov. 21-én tartotta Bálint Im
re müszaki tanácsos államépité
szeti főnök Valasek Ernő kir.
mérnökkel, Balassa Pál járási ut
biztassal, Máthé György békés
csabai és Wagner Márton gyomai
vállalkozókkal a fe lüIvizsgálatot
a nyáron épitett kondorosi sza
kaszon a Sóshalomig és a köz
ség belterületén a szarvasi-uti át
kelési szakaszon.

A szarvasi uti szakasz 800
méter hosszuságban 15 cm. vas
tag betonalapoll betonba rakott
7 cm. vastag bazalt kiskockával

Betörők jártak a nyiregyhá
zi katholikus templomban, de
nem vittek eJ semmit.

Györött leleplezték Tisza
István arcképét nagy ünnepség
keretében.

A Népszövetség decemberi
g-yülésén, ahol a román birtok
per is eldől, Apponyi képviseli
lvlagyarország'ot.

A mezőgazdaságban is érlé
kesiteni fog-ják a rádió hirszol
s:rálatot az uj fölrlmüvelésüg-yi
törvényjavaslat alapján.

Bratiamu ViutiHe, az imént
elhunyt nagy jonel öccse és a

miniszterelnöki sZékben..".~utóda l
kapkod tühöz, fához JI főleg

nem tudja, mit beszé.f'i.?n Ká...
roly trónörökössel, ak1:/ a nem
zeti parasztpárt nyiltan haza
akar hivni.

Szabóky államtitkárt egy~

hangulag választotta meg' Vác
képviselőjének.

Svéd, olasz, német, sőt fran
cia véiemények is nekünk ad~

nak igazat az erdélyi magyar~

oláh birtokperben.

Renner, osztrák szocialista
képviselő ujra rágalmakkal tá
madta meg- Magyarországot,
mely szerinie az európai béke
veszedelme.

Az albán-olasz szerződést

aláirlák és közétették válaszul a
francia=jugoszlávegyezményre.

Eger környékén cig'ányokból
álló rablóbandát fogtak el és
teltek ártarmatlanná.

Károly, román trónörökös
Párisban tartózkodik, de lljab~

ban királynak cimezteli magát.

Eltemették RipplpRónai Jó~

zsef kiváló festőművészűnket

Kaposvárott.

A jugoszláv politikusok éle~

sen támadják ül aszországot
az albán szerződésért.

Mindenfele.

Hat fehér ökör huzta Braiip

nau gyászkocsiját.

Nem csillapodik az európai
politikai helyzet izgatottsága,

amit a francia-jugoszláv szerp

ződés idézet! elő.

Bodrero, olasz kultuszpállam
titkár előadást tartott a fasiz~

musról pesti láJogatása alkal p

mával. Előadiisában kifejtette,
hogy lvlussolini államrendszere
a mult század lejárt jelszavai :
a szabadságo, egyenlőség, test
vériség- helyett a felelősség,

a tekintély és fegyelem hármas
elyén alapul.

Bratianu Jonel oláh mImsz
terelnök halálával teljes let! a
zürzavar Romániában.

borzás és önkéntes vállalkozás
alapján a n. m. v. hivataJ~kör

Z(?t~ és alkörzetvezclők által,
társadalmi uton történik.
,Ha a szervezetnek igénybe~

vétele szükségessé válik, a
szervezet tagjait munkábaszó~

Htja, ami rendesen irásbeli fel
hivás utján történik.

A g'yülckező helyeken a be
vonult n. m. v. tagok beosztá~

sakról értesül nek, amelynél a
lag'ok alkalmasságát és kép
zettség'ét veszik figyelembe,
alkalmazásuk~felvételük alkal
mával váIlal1 15.ötelezeltségük
alapján- vagy lakóhelyükön, a
vármegye terület~n, avagy az
ország' tetületén bárhol törté
nik.

Minden munkábaszöliioH n.
m. v. tagot igazolvánnyal lát~

nak el, melynek alapján fela~

datszerü működésük ideje alatt
hajósági közegeknek kell őket

tekinteni és mint ilyenek bün~

relőjofd védelem alatt állanak.
A szervezet tagjai munkába

lépésük ideje alajj meg'felelő

dijazásban részesülnek, ugy
szintén balesett és bet('gség'
esetére egyetemlegesen bizto?
silva vannak.

Ha a nemzeti munkavéde?
. Jcm igénybevételének szüksé
,gesséfi'e megszünik, a munká~

baszóllitott tagok leszereltet?
nek és visszatérnek rendes
foglalkozásukhoz.

Vármegyénk n. m. v. szer
vezetének jelenleg kb. 1000
rendes tag'ja van, mely szám
aránylag még igen csekély,
é:: reméljük, hogy jelen ismer-

'tetés <l!apján még sokan fog~

nak jelentkezni e hazafias és
hasznos közérdekű szervczet~

be, olyanok is, akik a n. m. v.,t
alig ismerték.

A szervezet működése a
legapróbb részletekig tervsze

, rücn elő van készitve és álp

landó ellenőrzés alatt áll.
Minden pártpolitikai mozga p

, lomtól távol, egyedül a segi~

feni-vágyás nemes eszméje
által vezéreltetvc, a társadalom
összeség'ét szolg'illja a nemze
ti munkavédelem és korántsem
célozza azt, hogy az osztályok
harcát fokozza, hanem ellen~

kezőleg arra törekszik, hogy
azt lehc/őleg enyhiJse, mindig
és mindenüt! tisztán a hazafias,
éiliam és közérdeket szolgá:\fa.

A hazafias, komoly és kö~

, zérdekű cél méIián megérdem p

li, hogy minden józan gonclol
kodéÍsu polgár a n. in, v. zász
laia alá sorakozzék, azt támo
g'assa, erősítse, és ha kell, sc~

g'ilségére készen is álljon.
Azok, akik a szervezetbe

belépni hajlandók, forduljanak
bizaiommal a n. m. v. hivata~

lokhoz, a körzet, vagy alkörp

zetvezetőkhöz, főszo]gabirók:

höz, vagy körjeg'yzőkhöz,

kiknél bármikor részletes I
felvilágositéjst kaphatnak.



A gyomai hősi emlékmű leleplezése
alkalmával rendezett ünnepi ebéd.
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A száraz adatokat előzze meg pM hálilSzó" melyben
rávilágitunk, mi vitle fényes sikerre azon párqílanul szép.
olya.n arányu vendégláJá:-:;/, me ly teljesen méltó volt müvészi
széw Hósi cmlékmüvünkhöz és annak leleplezési ünnepé
lyéhez.

Pétermann József fójegyő urat haJhatósan,ilÍnlOlFltía az
egész ünnepély és a vidékiek, előkelőségekmegvendégelése
rcnclez(':s·':ben Nagyjiszteletii Harsányi Pál esperes ur. A
hadiözvc,L!,yek, hadiá:'vák, hadirokkantak megvendégelésének
üg-yél külön kellett választani az uri kaszinóban tartott lako 4

mától. mert előbbire nem volt fedezet 53 azt ,költsigvetésbe
állitani 112m lehetell, meri eleve gáncsoskodtak körüIt~ ne...
hányan.

;'<:ner Izidor velette fel az eszmét, hogy közadakozás
ból L.'ll rá fedeze/et keresni,. mire a tamáskodók célra
il.zm v,;;z2tőn~~k I1nnJoHák ezen törekvést. Erre javasldtíévő

megnyilotta ij gyüjtést öt akó borral s az()n felszólamlásra.
hogy ne csak azt tegye, hah em vállalja a gyüjtést, a megven ...
dégelés rendezését is: menten vállalkozott erre és mega~ ...
kotta a rendezőbizotJságot.

A gy;ijtésre vállalkoztak: Beinschróth Gábpr, Do.mokos
jános, Gál Endre, Kovács János, Podoni Mihály, Schu,Sztek
Sánd,)r, Szerdő János és Szőke Ferenc urak és mint a szép
erecl:m'ny mulaj l, meg is feleltek a beléjük, helyezetl vára
kozásnak.

Köszönet jár lenü elszámolást ellenj,zgyző rendezőbi...
zoftsági tagoknak, ugy is minI kaszinó eJnökökneh,kik
készséggel adták rendelkezésre helyiségeiket a. vendégek
számára és vállalták a főzés és meg.vendégelés dologi ré
szének intézését.

Különös köszönet jár Kovács János fakarékp~nzjári

pinztárnok urna.k a pénzke.zelés körülifáradozás.áért és Ko
vács (Jábor városgazda urnak a g'ondnoki teendők nagy,
igen nagy munkával járó munkásság·á.ért.

Az adakozók közül ki kell emelni a ref. egyházat Deb:
receni Endre, Harsányi Pál esperes és Kner lzidm' urakat
és kiválíképen a négy szövetkezetet. meJy adományokon
kivül Kovács Jánosné asszony vezetése alatt ezer körüli po
gácsát süttefefí és ajándékozot! a vendéglátás szebbétételére,

Ugyancsak hálásan megkel! emlékeznünk Kovács Gá
borné asszonyról, kinek felügyelete alatt, saiátházáná! süt
tetett hatszá.z körüli pogácsa tette lehetővé, hogy minden te
ritékhez kél:két szép pogácsa jutott, mikkel nemcsak hogy
minden vendégünket megtud;unk vendégelni, de,jutotíbelőle
a szegények asztalára is, aminthogy a Szeretetház lakói
sem maradtak iZ szép napon éhen.

Sok felsorolandó !"nne még, de nincs rá jerünk s igy
fogadjá.k CI meg nem nevezettek mindnyájunk hálás köszö
netét, hogy lehetővé tettek egy olyan arinyu ünnepséget,
amiiyen községünkben mé~ soha nem volt.

Gyönyörü pontja volt él lelepJezési ünnepélynek, ami
kor váratlan ul betoppant azon tiz staféta, kik felváHotfan
vágtatva jöttek Csabálól Gyomáig és rögtön indultak volna
vissza is, ha Je nem fogjuk őket s itt nem tartjuk ebédre:
minek itt való feJemlitését az tette szükségessé, hogy ez
biz a gyüjtés kontójára eseti: mi ellen az adakozóknak bi..
zon y ára nincsen kifogása.

ellenben a fáradságos szolgálatol teljesített rendórséget
és községi szolgákat másnap vendégeltúk meg..a,xelsórészi
olvasókörben, mit meg azért kell felemliteni, .hogy dZ privát
szá.mlára ment s tehát sem CZ, sem az uri kaszinóbeli ven:
dégségre a közadakozásból egy fillér sem fordHtatott.

Nem maradhat megemlités nélkül, hogy a délebéd a
körökben a. késő estig tarto!t s mert él bor nem futotta ed
dig, Ener megp-átolta egy bő akóval s amikor Panvitz. Wil
mos 101~es ezredes, vitéz Károlyfalvi Ferenc, Kóródy Fe....
rene {anfe!ügyelő és Kner Izidor sorra látogatták . délután él

körökel: fldllgOS volt a jókedv mindenülí s ily tengernyi
ember közül senki egy pohártörésig menő rendbontást sem
követett el. lit a Németvárosi olvasókör szives elnézését
kell kérnünk, amiért oda nem látogattunk el, de sötét este
lett ránk és fentemlitetteknek avasuthoz kelletímenniök.

Megható volt, amikor minden o]vasókörben meglett
emberek jelentkeztek Panwilz ezredes előtt, mint a.latta szol..
gál! 101-esek kikkel volt aJezredesük szivesen parolázott.

l{ellőkép kivánván rávilágitni, hogy milyen gondot oko...
zoft él szép ünnepségnek mcgszervezése, felsoroJjuk a részt
vevők mikénli elhelyezését.

Az AJsórészi Olvasókörben a vendégek száma
A Felsórészl

GYOMAI UJSÁü

aiutt álló g'yomai polgári fiu
és leánviskolának él vallásügyi
milliszlerium diszokleveJet kül
döll az 1927 évi országos pe
dagógiai kiállitdson vdló rész
vétel alkalmából. A kísérő le
v'-:Ibell él minisztcr legnagyobb
megelégedését fejezte ki az
iskola növendékei által bekül:
dött rajzok és kézimunkák
g'yönyörli kiallitása felett.

lEpe.... és J.nájhetegsé",
g-~knéi'.l epekő és sárgaság
eS'2Jcibcn él termeszetes "Fé~

rene József"' keserüviz a hasi~

szervek müködését élénkebb
tevék>2nységTe serkenti. Elinilcai
tapasztalatok ig'az:olják, hogy
az otthoni ivókura különösen
haiásos, ba a Ferer.u: Jó",
z§ef vizet kevés forró vízzel
keverve, reggel éhgyomorra
vesszük be. Kapható gyóg"Y
szertárak ban, drogériákkan és
füszcrüzlctekben,

r~~~~

i ÖZV. Szerető .
~

I Mihályné
vendéglőjeörökáron
eladó, vagy haszono
bérbe kiadó. É. I. a
vendéglőben. Gyo- ~

mán Boross ut 503. !
sz. alatt :t

Tisztesség adűssék Gyoma nagyközség áldozatkész és
nemes lelkü nagy közönségének, ezzel kezdjük jelentésünket
és ismertetésünket arról az ünnepi ebédről, melyen e köz
ség egész közönsége látta mag'yar szivének szerete/ével
vendégü! november hó 20~án hős katonáink özveg'yei1 és
árváit, valamint él háborubéln rokkanttá leJt testvéreinket. Erő

telenség'ünknek tudatában kétségckközötí fogtunk hozzá
ahoz a nagyméreiü dologhoz, hogy özvegyeinket, árváinkat
és rokkant testvéreinket megvendégeljiik azon él napOl!, mi:
kor hős fiainknak diszes és örökidőkre szóló emlékOlüvet
állitunk, de él mi reménységünk és bizodalmunk nem szé:

gyenü!t meg. Az előkészületeknél kél nagyon tisztes irányu
felfogás között kellett választanunk. Az egyik könnyebb és
mérhetetlenül kevesebb fáradtság'gal járó dolog lett volna az
t. i., hogy e napon él beg'yülcndő összeggel ajándékozzukés '
segitsük azokat, kik reá szorlIlnak cl segedelemre, a másik
a sokkal nehezebb az volt, hogy felkérjük nemes szivü kö
zönségünket az adakozásra magyaros szeretettel lássunk
mindenKit asztalainknái, mint testvél'ünkel egy szerény, cle
szivbőJadolt ebédre. Sok nemes töprengés u/án ez ulóbbi
felfogás jutott érvényre és hála a gyüjtők fáradozá.saincík és
hála a nagyközönség megértő szere·ielének és szives ado~

mányainak, odajutottunk ej, hogy e napon 862 leslvérünkef tud: .
tuk megvendégeini s miután mInden fillért vagy természet
beni adományt csak e célra. forditottunk,mint a ill\?llékeIt
elszá.molásból látni lehel, még meg is maradt 759'89 P. azaz
9'460'750 K. összeg'ünk, melyet arra forditunk, hogy hős ka.~

tonáink árváinak és szegényebb sorsu rokkanljaink gyerme
kein",k, esetleg szegény sorsu badviseH testvéreink gyerme~

keinl2k Karácsonyra egy~egy pár cipőt csináltatunk helybeli
iparosaink által.

Ime van még szeretet, jóság, nemes igyekezet és áldo:
zillkészség az emberi szivekben, azért mondottuk, hogy il:
Jesse tisztesség Gyoma nag'y község közönségél ~

Kitüntetés a polgári iskolá
nak. A Vargha Gyula vezetése

lékezetére tartott Harsányi Pál
esperes ur, nyomtatásban is
megjelent külön füzetben, ho~y
az! él szerelő szivek megóriz~

hess ik családjaik számára. Egy
ilyen fÜL'et ára 20 fillér s kap
11](,. az a rdormáius egyház
nál, Vég'h Béla könyvkeres~

kedésében' és IZovács János
írafikosnáJ.

f'!\~~~"~~~~~'1

I 8 P ~

i II
~ J
1·"-.·.· Az utóbbi időben gyakran buk- ~n.·

kannak fel világhirü készitmé- i
~t nyünk silány u!imzalai, amelyek I
1ii- nl C g t é ves z l ő e TI utánozzák $

i"- a Diana 8ii6l>§nOJf'IiJZeI§Z kőz- ~~
ismert jellegzetes alakját. t;

~ t<l:; Ezek ellen a véájegybüorlást ~

~'"i:.•.p•• , és tisztességtelen versenyt ké- li.·..:.".',
~~ pezö üzelmek ellen igénybe vesz- ,

szük a rendelkezésünkre álló és
~ sulITos következményekkel járó ii tör~ényes eszközöket. '
ti Óva intünk mindenkit az ilyen :;'
f megtévesztő utánzatok forgalom- i.

bahozatalától és kérjük a fog)'asz- :Ill
III

tóközönséget, hogya netán ta- :1\
pasztaii: visszaéiéseket saját ér- i
dedekében közölje velünk. .

DiatUl •.

Ipari és Kereskede:hni Rt. ~
Budapest. :!'

~~~~~.~~~~I
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mm.

3'05

3'05

kIg.

100

kIg.

404
20

e 424

liter

375

375575

424

liter
373

Bor
adakozásbói
kiosztva

Gyoma, 1927. november 28.

Kovács János s. k, Harsányi Pál s. k. Pétermann Jó
zsef s. k. Kner Izidor s. k. Kéry Péter s. k. Vince Andor s. k.
Kovács Gábor s. k. Ág'ostoo József s. k. Cs. Nagy Gábor s. k.
Garai Sándor s. k. Izsó József s. k. Aranyi Mihály s. k. Ve
ress István s. k. Lukács Antal s. k. Pilfz Márton s. k, Her
ier Ádám s. k. Juhos József s, k. Kiss Dániel s. k. Komáromy
Lajos s. k.

Buza mm.
adakozásból 3'05
kp. elszámolás 4 téiel alatt eladva

Káposzta kIg.
adakozáshól 100
rokkaniaknak kiosztva

Hus kIg.
birka vágásból 378
Oláh hentestól kp. elsz. 14 tétel a. 46
felhasználva
kp. elszámolás 10 tétel alatt eladva

69

kIg.

30
274

304

GYOMAI UJSÁG

"
"

"

"

"
"

"

"
"
))

"

"

304

Idg.
304

anyagelszámolás.
Bevétel: Kiadás:

drb. drb.
69

"

Adomány és

AKisréti
ANémetvárosi
Az Egyetértési "
A Polgári "
A Holler szállodában
A közpohti fiu iskolában

109
92

131
75
57

100

862
volt, mihez hozzájön még az uri kaszinó 167

Összes,en: 1029
s igy ezren felüli embert kellett ugy ellátni, hogy panasza ne
legyen senkinek s meri panaszhang nem hangzott el: fel
tesszük, hogy ok sem volt rá. Mit büszkén hangoztatunk.

Hazafias köszöntéssel kérjük az Ur áldását mindazokra,
kik nem sainálták kenyerüket megosztani azokkal, kiknek él

.szép ünnepély egyben gyásznap is volt.

6. oldal.

803'20 P.
153'04
121'50
86.68

130'
115'08
30'48
50'

szalonna eladásából 35'50

1555'48 P.
Kovács jános sk., Harsányi Pál sk., Pétermann józsef sk.,

Kner Izidor sk., Kéry Péter sk., Vince Andor sk.

Készpénz adományok
69 drb tyuk eladásából
Kaszinók befizetése JOl tagért
Buzaadomány eladásából befolyt
Bifkabőrök eladásából
Liszt eladásából .
Tüzifa eladásából
Kner Imre Adománya
20 kg. has, 2 kg. zsir és 1 kl;.

Kiadás:

Készpénzelszámolás.

Bevétel:

11
12

Idg.

kIg.

kIg.

23

23
2

25
kJg.

175

120

23

Zsir kig.
adakozásból 25
felhasználva
kp. elszámolás 10 tétele alatt eladva----------25

Paprika kig.
adakozásból 175
felhasználva

Bc.rgonya kIg.
adakozásból 120
felhasznáJvél

Hagyma kig.
adakozásból 23
felhasználva
rokkantaknak kiosztva

21'38 P.
48'88

104'74
64'40

7'90
32'30
41'
6'-

36'-
4'62

50'
30'40
48'-

759'86

Aladár, Király Imre, Kerekes Károly,
özv. Almássy Sándorné, Béres Endre
Debreceni Iván, Dr. Pálka Pál, özv. Ka
locsa Istvánné, Huhn Ferenc, Vas Gá
bor, Csernai Géza, Vásárhelyi István,
Uhrin György, özv. Kalocsa Istvánné
10-10. pengőt. Olajos Lajos, Pikó
Béla 8-8. Veisberger István, Vladár
jenő, Karácsonyi Elemér, Molnár Imre,
Trebits Dezső, Sebessi János, Karsay

20 csendőrnek 10 liter bor és szóda
Dalárda megvendégelésénél vedéglős számlája
17 drb. birka vásárlása
Oláh hentes számlája 46 kg. juhhasról
Forgalmi adó
Napszám pogácsa készitésénél
Napszám birka levágásnál
Napszám Leventék ebédjénél
Meghivók széthordása
Füszerekért
Nyomtatványokért
Békéscsabai staféta megvendégelése
Adományok összehordásának fuvarja
Készpénzmaradvány

A hősök emlékszobrára befolyt
önkéntes adományok:

1555'48 P.

Garai Sándor sk., Izsó József sk., Aranyi Mihály sk., Veres István
sk., Lukács Antal sk., Pilfz Márton sk., Herter Ádám sk., juhos
józse! sk., Kiss Dániel sk., Komáromy Lajos sk.

Gyoma, 1927. november 28.

Készpénzt adtak:

Református Egyház 100, Izraelita
Egyház 25, Veress Lajos 25, Ág. ev.
Egyház 20, Kisréti kör elnöke 20, H.
Kovács Gyuláné, Dr. Christián Kálmán
20, G. Nagy László 15. Gyomai Takarék
Szabó józsef, Kató Lajos jegyző,

Pétermann józsef főjegyző, dr. Bartha
Gusztáv, dr. Tardos Gáspár, Máday

2
l

;3

kIg.

2

kIg.

12

dgr.

kIg.

10

kIg.

30

30

drb..

mm.

drb.

11
9

20

116

20

30

Só W~

adakozásból 12
felhasználva

Bab kIg.
adakozásból 2
kiosziva rokkantaknak

Bors dgr.
adakozásból 10
kioszíva

Rizs kIg.
adakozásból 5
kiosztva rokkantaknak

Sütemény drb.
adakozásból 116
kiosztva rokkantaknak

Birka drb.
adakozásból 13
vétel kp. elszámolás 13 tétele a.latt 17
felhasználva

Tüzifa mm.
adakozásból 20
felhasználva
eladva kp. elszámolás 8 tétele alaH

-~-:::--'-----..",-=--

Szalonna kig.
adakozásból 3
felhasználva
kp. elszámolás 10 tétel alalt eladva--------_-...:-
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BOR.SILLER

Mihály

Gecsei Sándor 2, id. Kató Lajos 2,
Rákóci Gyula hentes l, Szilágyi Endre
l, Kruchió János 1, özv: Gecsei Lász
lóné l, özv. Horváth Jánosné l, Csiki
Ant<J! 1, Fekete Bálint másfél, Kruchió
LáSZlO 1, Susztek Sándor 1. Lőrinc Já
nosné 1, Ailer Andrásné l, Zöld Lajos
2, Kisréti kör elnöke 2 klgr. zsirt ado
mányoztak.

Feltünést keltő

karácsonyi leszállitott árak:

rőfös- és divatáruháza
Horthy Miklós ut. G Y O M A. Telefonszám: 30.

Trikó selymek 2.96
Taftalin mosó selymek 4.84
110 széles Selyem Epongeok 3.86
Kockás és sima Damentusok 100 széles 5.88
Gyapju szövetek 110 széles 4.88
Kockás pamut szövetek duplaszéles 1.60
Mosó Voálok I. á. minöség 112 1.00
Mosott vásznak és schifonok 176-150 1.12
Kötött női és gyermek melIények és harisnyák.
Férfi kötött kabátok, poluverek és női kötött

kabátok nagyválasztékban.
Egész éven át felgyülemlett maradékok minden

elfogadható olcsó árban lesznek kiárÍtsitva.

Mészáros

IValamint kitünő A S Z T A II

Jánosné 1, Bodai István l, Imre Lász
ló 1, Szántó Ignácné 1, özv. Cs. Szabó
Albertné 1, özv. Cs. Szabó Albertné
egy kövér kacsa. Kató Lajos egy pár
tyuk, egy dro. pulyka.

Zsirt adtak:

Oláh Lajos 3, Béres József 3, Bo
gár Károly l:enles 2, Csapó Bálint 2,

IIlITITX'XDPC)XU' nXJul! # # n:lItJ:* U nn II 111111111 Ullu.

Lalwdalmakra, Névnapokra, Disznóöléshez,
Karácsüny,a és Ujévre, legelőnyösebben

állandóan Katona Gyulánál vásárolhat
fihzer, csemege, vegyes, bőr és ital kereskedése

G y o m a, Horthy Miklós ut 1140.

Kiemelkedő cikkeim : R I Z S, K AV É, T E A.
Mikulás és karácsonyi csokoládé, Szaloncurkorkák.

Mihdenféle csemege és déligyümölcs.

Játék áruk, karácsonyfa diszek.

Az rnár közisrnert, hogy jót és olcsán
'ill! ,~.......w 1'iAó'YW _. _. tSCfj_ - -.

.FINOM TEARUM, Barack, Szilva, Konyag és Likőrök.

Finom csemege borok.

~ Leghasznosabb és legolcsóbb

~ karácsonyi és ujévi ajándékok

~ könyv és pap~k~~k~é~b~nL~erezhetökbe••

~ Szépirodalmi és tudományos könyv- ujdonságok, ifjusági ir.atok, képes és

~
mesekönyvek, zsoltárok imakönyvek, levelezőlapalbumok, irószerkészletek;
festékkészletek, társasjátékok, hangszerek és hangszeralkatrészek, húrok

nagy választékban.

A legpompásabb gyermekjátékok ó r i á s i választékban.

~
Karácsonyfa diszek rendkiviH olcsó áron beszerezhetők.

A nagyérdemü közönség szives párfogását kéri

VÉGH BÉLA
könyv- és papirkereskedő.

~rw*iEK!IIIIElllltllll#tCjIXaJXLlIIII!I!III'I!*'II".

Kiss Dániel és juhász N. 5-5 klgr.
só. Fried Géza l mázsa káposztát,
Oláh Lajos 3 kiló zsirt, Berkovics I
Adolf 5 kiló sót, 2 kiló rizs és l kiló
cukrot, Honti Antal fél kiló paprikM,
öt kiló hagymát, 20 kiló krumplit, Sch
wartz Dávid 25 kiló krumpli, N. N. 5
kiló só. Ehrmann Adolf 90 üveg szóda,
Fekete Mihály 2 kiló bab. özv. Har
mati László egy pulyka. Dr. Volgel
Károly 1 drb. pulyka, Blum Mór 1
klgr. cukor, l klgr. rizs, Kruchió
Gábor 5 klgr. veres hagyma, lrore
László egy tyukot, Béres Mihály 1
drb. liba.

Tyukot adtak:

Kiss Lajos, Gál István, Nyilas Lajos,
Izsó István, Szilvádi Irma, Dr. Sar
kadi Nagy Pál, Erdei Lajos, 1-1 da
rab tyukot adtak. özv. Szabó Jánosné
Wol f Mihály, K r u c h i ó Sándor,
Csat LaJos, Feke Endre, Joó Dániel özv.
Fekete Lászlóné, Kocsis Gergely, V.
Kovács Lajos, Fekete Mihály, Putnoki i
Sándor F. Nagy Mártonné, Szilágyi Fe
renc, Balogh Bálint, özv. Erdei Gáborné,
özv. Mányi Gyuláné, Szabó József, Bé
res Lajos, Molnár Bálint, Nagy András
Csalah János, özv. Béres Dánielné,
Nagy Sándor, Kiss Dániel, özv. Ge
csei Lászlóné, Béres Erzsébet, K. Nagy
Imre, Ladnai Sándor, Dutkon László,
Batári Antal, Zöld László, Bodai István,
Harmati Sándor, Harmati Dániel, Szi
lágyi Lajos l-l pár és Veres Károly
2 pár tyukot adakoztak. özv. Szabó

Vegyes adományok:

Lisztet adtak:

Kenyeret adtak:

Fekete Endre, Molnár Sándor, Batári
László, V. Kovács Lajos, Biró Gerson,
özv. Szücs Antalné, Fekete Endre,
Gyebnár Lajos, Maróthi Ferenc, Di
ószegi Elek, Ailer András, özv. Erdei
Gáborné, 07'!: 1\1ányi Gyuláné, Nagy
András, Csökönyi Gáborné, Gál Antal,
özv. Lukács Gáborné, K. Naoy Imre
Cs. Nagy Dániel, Imre László: H. Sza~
bó László, Szilágyi Lajos, Kis Gábor,
Oláh Imre, özv. Szücs Imréné, özv.
Mányi Gyuláné, Vince József és Kiss
Imre sütemény. Tari István, Cs. Nagy
Imre, özv. Imre Lajosné, özv. Fekete
Jánosné, Kocsis Lajos, özv. Csapó
Sándorné, Joó László özv. Szabó Já
nosné, Joó László, Molnár Sándor,
Batári László, Csőkönyi István, özv.
Cs. Szabó Albertné, özv. Szabó János
né, Garzó Bella l-l kenyeret adtak.
\Tince József sütemény, Kiss Imre
cukrász sütemény.

Kerekes Sándor 50, Nagy Mihály 20,
::;zabó Benedek 20, Tiszamalom 30
lforváth József 10, Kertész Sándor 50'
TJagy Mihály 20, Kocsis Sándor 15:
id. Kató Gábor JO, özv. Béres Ist
vánné 10, id. Kató Gábor JO, G.
Nagy Ivlihály 6, Nagy András 6. kiló.
nagy Imre 5, Szilágyi Gábor 5, Bart
ha István 5, Láda Lajos 5, Faragó
Károly 5, Bartha István 5, özv. Ge
csei Lászlóné 5, Vince Endre 5, Kru
chió LaJos 5, Kóródi józsef 5, Izsó
ferenc 5, Biró Lajos 5, özv. Ágoston
Mihályné 5, Csáki Gergely 5, Sánta
LaJos 5, K. Kocsis György 5. B. Ko
vács jános 5, Izsó József 5, Bácsi Já
nos 5, Kruchió Lajos 5, özv. Szilágyi
Dánielné 5, Kmchió András 5, Szilá
gyi Lajos 5, Józsik Sándor 5, Swalm
József 4, Balogh Imre 3, Varga Pál 3,
Veres Károly 2, Czinkovszky János 2,
Fekete József 2, Zöld Lajos 2, Dobó
Lajos 2, Béres János 2, özv. Lőrinc

j{l11osné 1, Nyilas Andrásné l kiló
lisztet adományoztak.

Hartenstein Ignác, Iványi Testvérek
1-1 q. buza. Idb. Cs. Nagy Gábor 50,
öZ\'. Szerető Jánosné 30, Kocsis Imré
né 10 Ladnai Lajos 15. klgr. buza.

Juhot és birkát adtak:

Buzát Adtak:

Debreczeni Endre 100 liter, Kner
Izidor 5 akó bor.

Tiizifát adtai{:

Teleki uradalom, Geiszt uradalom,
PóhaJmi uradalom, Lénárt Gazdaság,
Harsányi Pál 1-1 drb. juh. Vince Dá
niel, Vincze. Andor, Kovács Gergely,
Cs. Szabó Imre Kovács Lajos, 1-1
birkát.

Bort adtak:

·Wagner Márton 15 q. kemény hasáb I
tüzifa vagy ennek értékében 50 pengő,

Grosz Zoltán 4 mázsa vágott tüzifát.

Lajos, özv. Szilágyi Endréné, Csáki
János, Cselei László, Dr. Szilágyi fe
renc, dr. Eisler Vilmos, Biró Benedek,
\v:u.,:ner Péter, OyurJca S<ínclor, Palotás
Istvan nér. lelkész, B. Kis Imre, Vatai
GÚbo.-. E iró János, He;'dy Ferenc, Cs.
SZ:I))," (jábor, özv. Szerető ;\A.il1ályné,
Ker:ész Lajos, N. N., Koncsek János,
Glück Ármin, Elein Vilmos, Molnár
Ignác, K a t o n a G y II l a , Var g a
liábor, ÖZ\'. Szilágyi E n d r é 11 é,
1\12CÁ.kos, Hanzély János, Biró Lász
lóné, Kéri Péter, Molnár Lajos, Papp
ZsigniOndné, Dr. Bácsy Lájosné, Vla
0..31" Jenő Fekete Elek 5-5 pengő. 5za
bó Albert, brassói Gfeising József, Öz\'.
Leímdörfer Mórné, Kőszegi Dániel 4-4
pengő. Harmati Gábor, Szőke Ferenc,
Arany János, ÖZ'!. Gecsei Imréné. Haj
du Béla, özv. Lukács Aladárné, Biró
László, Csapó János, r-L N., 318 szám
alatt, Dobó István, özv. Veres Jánosné,
ifj. Putnoki Mihály, Breuer Lipót KJ
vacs József. Gecsei Imréné 3-3. For
gács György; özvegy Faragó Lászlóné,
!{ruchió Antalné, Gábor Odön, Kru
chió László, Vince Józsefné, Bole
hovszki jenő nyomdász, Kocsis Lajos,
Perei László, Kovács Antal, Shuszter
István, G. Szabó László, Balassa Púl,
Cselei László, Molnár István, Németh
Géza, Győri László, Oláh István, Sch
röder Jánosné, özv. Mészáros Sándor
-.:é, Fekete János, özv. Szilágyi Lojosné,
Nyitrai Imre, Kónya F r i g yes n é,
Csetei László, Komáromi Lajos, Szi
lágyi Lajos, Garai Imre esküdt, Ko
vács G. Lajos, Szabó József, Szerető l
Lajos, özv. Már10n Bálintné, Balogh I

Sándor, Kis Emeszt, Keresztesi József,
Gyalog Gábor, Tuba Lajos, Imre Sán
dor, Kovács Gábor, Gálos Gyula, Szász
Imre, Fekete László, Nagy Lajos 2·-2.
Molnár Antal 1.50. R. Szücs Gáborné,
özv. Mészáros Sándorné, Kovács Imre,
Veinberger .Sámuel, Arany Dániciné,
Arany Istvánné, V. Kovács Endre, Szi
lágyi László, Tandi Lajos, özv. Fekete
Jánosné, Kereki Antal, özv. Józsik La
josné, Kruchió László, Veres István,
Karakas Károlyné, Kiss Zsigmond, Csi
kós Mihály, B. Kiss Sándor, Bogár
Dániel, józsik István, Kölcsei Dávid,
Szász Antal, Bodon László, Lukács
istván, Gál Imre, Bácsi László, özv.
Fekete Józsefné, Szilágyi Antal, Bogár
Károiy, Seprenyi Lajos, Tóth István,
Marjai Albert, Vidó János, Erdei Lajos,
Szilágyi Dániel, Szőke Antal, Papp
Vazul, Vizsnyai Jószef, Molnár István,
Kaíita János, Fekete Jánosné, Kereki
Anlal, Józsik Lajosné, Fekete László,
Tóth Gábor, Arany József, Zöld Sán
dor, Gálos Benedek, Békési Lajosné,
Csapó LaJOS, Fekete jános, V. Balogh
1Hillaly, Moldvay Lajos, ifj. Tari Al
bert, N. N., l-l pengőt. Icsa Lász
lóné 50, Czeglédi János 20 fillér.

..._---.__.._---
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latokban gazdag történet ját;
szódik le ebben a darabban,
amelyben vad hajszák erdő

kön, hegyeken, megáradt fo
lyókon keresztül, izgalmas 10
vasbravurok és elkeseredett
összecsapások tarkitanak. A
női főszerepben egy igen ro
konszenves, . kedves arcu uj
filmstar mutatkozik be, aki
ezen első szereplésével is eg'y

csapásra meg fogja hóditani
él közönség szivét. A relldki~

vül ér.cJekes kiegészítő müsor
nak is nagy része lesz az c!ö
adás sikerének emelésében,
Előadások 4, 6 és 8 órakor.
Jövő vasárnap mindenki néz
ze meg BnJdy SÉmclar "Lyon
Lea" eimii szc:nzéÍciós szinda~

rabjának nag'yszcrü filmválto
zaját, amely az idény Jegna
g'yobb stiili és legizgalmasabb
filmje lesz,

Száfiál'l János Kupa utca 1365 szá
mu háza szabadkézből eladó.

Honti Antalnél egy sódaráló, egy
cégtábla vasból, egy kézi kocsi, egy
targonca, egy beszélőgép, egy üzlet ajtó
egy kirakat teljesen felszerelve üveggel
és két tornyos ágy sürgősen eladó,

Kádár Istvan tanyájában 12 drb.
talpon álló, 28 éves· növésü akácfa
csakis egészben (nem egyenkint) eladó.
Érdeklődés Gyár u. 337, sz. alatt,
Hőlgyek figyelmébe! Harisnya

szemek felszedését vállalom, Uj cimem :
gr. Tisza István ut 1127 sz. Levelező

lapon való meghivásra készséggel je
lentkezem a munka átvétele céljából.
Buzás Istvánné,

láda lajosnak 3 hold Vidólaposi
páskomja eladó. Értekezni lehet Bát
hory GábomáI Gróf Tisza István ut
396 szám, .

Tál1ctanitás! Régi, kitünő hírnevű

tánciskolámat a német kaszinóban, dec.
l-én megnyitottam, Beiratkozás naponta
bármeli időben üzletemben, Kovács
lózsef okJ. táncmester.
.. Csapó Sándor lakatosnak 2 szobás
lakása, konyha, kamra egész udvar
haszonbérbe kiadó, Értekezni lehet a
Felsőrészi olvasókörben. Ugyanott árpa
szemes és csöves tengeri van eladó,

A Gyomai fogyasztási Szövetkezet
ben és a Hangyánál 1 liter nagyon jó

, bor 1'40 f, 1 1. kisüsti törköly pálinka
4 pengő 1 kiló Burgonya 12 f. Ugyan
ott és Kovács János 'trafikjában is ked
vezményes utazásra szóló igazolványok
130 fillérért kaphatók. A Hangyánál pe
dig 2 üzlethelyiség kiadó,

A helyi "A!iaUenyésztök" szövet
kezete értesiti tagjait, hogy a jövő

1928 évre leendő értékelést, illetve ujra
értékelést f. évi dec. hó l5-én megkez
di házszám szerint. Távollevők a homi
maradók által helyettesiiendők, A biz
tositandó jószág napi értéke a csaJád
tarfOkkal közölni kéretik. A becslő bi
zottság jogosult a még be nem fizetett
biztositási dijak beszedésére is.

Egy 35 HP. Kéthengeres szivógáz
motor, kellő garancia mellett részletre
is eladó, Winter József gazdálkodónál
Mezőberényben a po19. isk. mellett.
Ugyanott esetleg egy 3 éves g.-as gaz
dasági cséplő is eladó.

Braui'l Ádám mezőberényi lakos
nak I. ker. 70. másfél Csudaballai lege
lő részvénye eladó.

/Ja. békéscsabai világhirü Bohn
féle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható.

Elek
kezelő.

Filmszínház.

Árverési hirdetmény
kivonat.

A gyomai kir. járásbiróság,
mint telekkönyvi hatóságtól.
4366/1927. tkvi szám,

Lábassy féle Mezőg'azdasági

Ipar és Gépg'yár rt. törökszent
miklósi bej. cég' végl'ehaHató~

nak Vad Lajosné Sz. Bulla
Etel végrehajtást szenvedő el;
len inditott végrehajtási iig'yé~

ben a telekkönyvi hatóság a
végrehajtási árverést 250 kg.
buza tökeköveteJés és járulékai
behajtása végett a gyomai kir.
járásbiróság területén levő

Endrőd község'ben fekvő s az
endrődi 4550 sztkvi. betétben
A t 1 sorszám 8400/2 hrszám
alaH foglalt Vacl Lajosné Sz.
Bulla Etei nevén álló szántóra
1160 P. kikiáHási árban, továb
bá a t 2 sorszám 8401/1 hrszálll.
alatt foglalt szántóra 1305 P,
kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1921. évi decem
ber hó 13 napján délelöti 10
órakor Endrőci község házánál
fog'ják megtartani.

Az árverés alá eső ingatja;
nokra a kikiáltási ár kétharma
dánál alacsonyabb áron nem
adható cl.

Az árvereini szándékozók
köteles bánaipénziii él kikiáltá
si ár 10 százalékát készpénz;
ben, vagy az 1881: LX. t.~c.

42 §-ában meg'határozott árfo
lyammal számitott óvadékképes
értékpapirasban a kikülc\öltnél
letenni, vagy a bál1atpénznck
előleg'cs birói leléibe helyezé~

séről kiállitolt letéli elismervény!
a kiküldöltrick átadni és az ár
verési f.z!Jéle!eket aláirni.- (1881:
LX, t.~c. 147, 150, 170, §§.
1908: XL. L-e, 21, §.)

AZJ aki az íng'atlanérf a kiki
áltási árnál mag'asab8 igéretej
tett, ba többet igérni senki scm
akar, köteles nyomban a kiki;
áltási ár százaléka szerini meg~
911apitolt bánatpénzt az általa
igért ár usryanal1nyi százalékáig
kieg'észiteni. (1908: XLI, t.-c.
25 §.)

Gyollla, 1927 szeptember
15. Záhonyi s, k, kir. jb. elnök.

A kiadmány hiteléül.

Gyomán:

Az Apolló filmszinházban
december 4-én vasárnap "Fap

namet" film "A vadon királya"
cimü 7 felvonáscs Wild West
történet k.zrül szinre, melyben
Jack· Holt játsza a főszerepet.

Élénk menetü, meglepő fcrdu-Kner.

minden gyümölcsfa tőkeértékét

egy millió koronában állapi~

tolta meg, holoit iüzrevaló az
az öreg fa, me\y bármi évi
átlagban csak tiz kiló g'yümö!
csöt hoz.

Igérete szerint le fog még
jönni többször is és folytatja
a nemzeti vagyon gyarapilása
ügyében meginciilott munkás;
ságát.

Magam hozfdm ide és segi
tőpfársa kivánok maradni.

\!Iost a legsürg'ősebb teen;
dőn a megbujt és jövő életü;
ket biztositani akaró ártó fér
gek törekvéseit tönkretenni, a
mellőzhetJen léH permetezés~

sel.
Nem vagyunK gyümölcs jer;

melő vidék. Nem rendezked;
helünk 'be más országokat el;
látó gyümölesszállitókká. De
szégyen"gyalázat volna, ha
nem tudnánk megvédeni fáin~

kat és nem tudnánk megter;
meini azon g'ylimölcsöket, meiy
re gyermekeinknek, unokáinkp
nak szüksége van, egészség~

ügyi szempontból való táplál~

kozásra és közgazdaság'i szem
pontból - mint kenyérpóílóra.

}Jláról-holnapra nem lehej
mindazt előteremteni, mi az
ésszerii rovar elleni védel,ezés
hez szükség'es. Ezért egyelőre
ugy oldollam meg a ,kérdést,
hogy Klein Vilmos ü7letét bi~

zományi rak1árral szerelteHem
fel, ahol minden rovarvéclelmi
anyag gyári éÍron kapható és
ahol használati utasítást kapnak
az érdeklődők csekély basz~

nálata dijért pedik körcsöny~

permetezőt az alsópocosi
csösznél.
Később persze mindent

meg'teszünk a közönség ugy
tömöl'itéseszempontjából,hog'y
él védekezést minél olcsóbbá
tegyük.

fontos figyelmeztetésként
hangoztatom, hogy minél töb
ben fognak védekezni az ár
talmas férg'ek ellen, annál job·
ban szorulnak majd a lusták,
hanyagok. - Mert apajorok,
molyak, moni!lák és más ve
szedelmekneknincs tudomásuk
a véc1ekezésekről és nem kor
Ii:tozzákszaporulatukat ehhez
mC:rten, tehát prosperálni, élni
iparkodnak, teljes létszámuk
kal s amily médékbi?n megne
hezítik ezt a védekezések, oly
mértékben lepik majd eJ mcg~

számasodottan a nem védett
területeket.

Kik. felismerték a védeke
zés fontosságát, egyre foko
zottabb tevékenykedés1 fognak
kifejteni és a párhuzam föltét
lenül rá szorítja majd él hanya
gokat is, példájuk követésére.
Persze, l'nennél később, onnál
nagyobb kárukra.

··Közgazdaság.

Terka néni vacsorája. A mi
szépen fejlődő község'ünknek
sok specziálitása van, de egyi
ke a legkiválóbb különleges;
ségnek a Terka néni főztje.

Terka néni mult szombaton
disznóloros vacsorát rendezett,
ahol valóra vájt a közmondás,
hogy "mindenki mcgszopta az
u'iát". Terka néni, akinél bét~

v~rmegYében nincs hasonló jó
szakácsné és aki minden nagy
lakodalomnál, meg ünnerély
nél nélkü!özhetlen, ezuítal jga;
zán kitett magáért és az ő

diszrlóioros vacsoráját sokáig
fogják emlegetni, akik 011 vol~

tak; de azok is, nagy mcgbá;
nássa!, akik n,zmvoltak ott.

A régi jó gazdászvHágból
eimen Kerpely Béla, a "Ma~

gyarság" munkatársa, mulat~

ságos könyvet irt, mely a
F:'anklin Társulat nyomdájában
jelent meg, Az ismert nevü iró,
ki maga is okleveles g'azda,
ldlünő humorral ecseteli a s;;az;
c.lasági akadémiák egykori
g'o~dtalan, vig életét. Az izlé~

sesen kiállitot1 mü cimiapjá1
és szöveg'ét faragó remek
karikaturái illusztrálják. Ezt a
rendkivül szórakoztató köny~

vét a szerző lapunk olvasói
számára 6 P. bolti ár helyett
2 P. 40 fill. kedvezményes ár
ban adja karácsonyig, dijmen
tes postai reallitássa!. Meg';

rendelési cím, a pénz előzetes

beküldése mellett: Kerpely Bé~

la iró, Józsefszanatórium (Bé~

kés Gyula.)
Borah szenátor az a;nerikai

Egyesült Államok szenátusáp
nak külügyi bizottság'i elnöke
a pa-rIamentben fag'ja követet~

ni él trianoni határok javitását.
Ujabb hatalmas barátot nyer~

tünk· benne,

;;m------

o

Dömer István taná/~ fővárosi

főkertész, közérthető, magas
szi~vonalu előadást tartot! no
ve[~ber hó 27~éndélelőtt az
Alsórészi Olvélsókörben" nagy
számu, teltházszámba menő

közönség~lőtt, mindvégig'nagy
figyelemmel meghallgatotlan.
Ugyanezen nap délutánján
megismételve ezt, már gyérebb
közönség érdeklődése mellett.

. Az elmondottak annyi uj,
ösmeretlen, megszivlelendö
dolgot tartalmaztak, hogy ezen
ügy kezdeményez;ője kérésére
Dömer Qleg'ig'érte, hogy alap~

elveit rövidesen le fogja adni
a Gyomai Ujság'ban, minek bip

zonyára a köz fogja hasznát
látni.

Dömer harminc esztendős

gyümölcsfák tiz kilónkénti évi
termését vette alapul s ig'y is
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Szerkesztóségnél beadandó.

urnak
urnónek

UTALVÁNY-SZELVÉNY

E

mint a

OYOMAI uJSAo
olvasójának.

szerinti időben három napon
át dijmentesen kap él kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest vm,. Ba·
ross IéI' 10 (a Keletipályalidvar
érkezé.si oldalával szemben)
egy elsőrendü szobát. Az ötö-
dik sorsolást 1928 jan. D-én
fogjuk megejteni és eredményét
lapunk jan. 8-iki számában
tesszük közzé. Vágja ki
az alanti "Utalvány.sulvényt"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőjénél. A december
havi utalványt melynek alap...
ján 3 napon át teljesen díj ...
mentesen kaphal szállásl a
Park nagyszállóban, sorsolás
utján Házy Imre ny. főjegyző

ur nyerte el, akit ezuton ké
rünk fel annak €Ilvételére la·
punk kiadóhivatalában.

.~ ::-: .. :::..~~.t I.~~.~~.é:':J:J..~~ ..t .. ::: , .

LitInann A. :rnüter:rne'
GYOII1d. Horthy HHd6s ut

gyermek-játékokban.

GLÜCK ÁRMIN

Ne mulassza el kirakataimat megtekinteni. Férfi és női

divatcikkek, legjobb minőségü cipők a legolcsóbb árban.
Oyukits-kalapok egyedüli ál'usitása nálam~ Mindenféle

elsőrangu füszeráru.

dijszabásai:

Egy hasábos l em.-es
hirdetés 16 fillér. Őtszöri

hirdetésnél 10 százalék,
ti1:szerinéi 15 százalék,
egynegyed évi hirdetésnél
20 százalék és félévi hir
detés esetén 25 százalék
li: e ct 'ir e z m é n y t adunk.

Hirdetések

IITifi1.~@ii1••••M.
I Van szerencsém a nagyérdemü közönség szivesi tudomására hozni, hogy

~ ~~!!~!~~O~~~I~!Xe~~~!
~ munkákat a legegyszerübb és legfinomabb kivitelben
~ készitek és elvállalok, ujkori fizetésre is.I A n. é. közönség SZ1ves támogatását kéri

~ Perei László
~ Petőfi u. 765.

~.J!lI!J~~~~~U~

~~Ififii~ffl:dí~ifiIi1ifi1tnf[!lillifiUfmi1i\I~Mi1i

· I ~ KarJu::sollyi és
I ~ ujévi ajá.ndéknak
tS ~ legalkalmasabb egy jól sikerült

· il i fénykép-nagyiíás.

I ~ ~ Pastelf, akvareBképek, valamint levelezőlapok
· _ ~ ~ In ii "vc é s z i ldvitelben készülnek. Felvételt
· ~ ~ borus időben is eszközlök.il ~

gJlílil!lllIillllliili!lliillii!lillllllllllililil!lIiiillllii!!llIilllllliill~==. ·Ih. ·w- ·dl. -1:.- -Ih· ·tll· 'lll· 'Ih· ·IH· -.h· ==

MAGÁNTANFOLYAM
Budapest, VlI., Doliány u. 84

Telei'on : J. 424-47.

Alapítási év 1907. Előkészit
=~ polgári- középiskolai ma
-.= gánvízsgára, érettségire.
=~ Középiskolai összevont;i ~F.ö;r:f.&~~~§~~:
::::::: 'q~. '(11- -(It- .q). -ll" 'lll- '~IJ' '~II' '111- -(ti- -=.
;:n 1111\11 III 1111I 11I11ll1!1 I1Il11l1 mllil 11I11 1111I 1111 Il!lllllllll lllilllllrrr.

Ingyen lakhatik Budapesten,
!Ja előrize( a ,;Gyomai UjságTa"
m\:'rt lapunk havonta kisorsol
\:'lőfizet6~9között egy szállodai
utalváDV't, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése

Ujévkor
diszes

ln 'Ie

Naponta

Ajándék

r ivál
di§zn.óváqás.

Tisztelettel értesitem a
nagyérdemű közönsé·
get, hogy a p r i v á t
disznóvágásokat ismét

m e g k e z d t e m.
Kérem anagyérdemü
közönség pártfogását.

Tisztelettel:

Kovács János
hentes és mészáros
Gyoma, Petőfi-tér 2.

az olyan ajándék, melyet

éppen nem, de olcsón kaphat

naptárajándék !!!

Adolf üzletében, Gyomán. Gyö

nyörü vilanycsillárok nagyraktára.

ték és rövidáruk előnyös beszer

zési forrás. Lakodalmakra köl-

}\jAndék

NUndenféle füszer, csemege, fes-

csönedények kedvező feltételek

mellett. Saját gyártásu szódaviz

ldvánságra házhoz szállittatik.

árukból és háztartási tárgyakból

állitható össze, melyek legjutá

nyosabban, nagy választékban

beszerezhetők E h r:ill d II n.

üveg, porcellán, zománcedény-

használhat. Ezért legalkalmasabb

nálati tárgyakat. Az ajándékozott

részére legnagyobb értékkel bir

célokra alkalmas diszmű és hasz-

L=============~

Figyele:rn ~

Kovács József f' Mikulás, Karácsony Ujév!
előnyösen ismert üzletében ". . .. • Ó.'.
a BORPALOTA hirneves Legkedvezobb bevasarlasl forras ! násl választék

borai kaphatók KARÁ
CSONYRA és UJÉVRE.
Azonkivül a leg-

szebb ajándékok polcellán
és üvegkészitményekben,

képkeretek, elsőrangu

kiszolgálás és o l c s ó
fűszeráruk.

Figyelell12

26 fillér.
4 •
zi
1
40·

6 P.

50

1 liter édes tei
1 • lefölözött tej
1 iró
I .> savó
1 IdgT. turó
1 • teavaj

Gyoma és Vidéke

A békéscsabai SUK téglagyár év
tizedek óta ismert kitünő minőségü

hornyolt tető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner Márton fiainál, End

rödön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép mincicn mennyiségben kapható.

özv. :Szánth6 Ignácné 39 számu
háza üzlehelyiséggel azonali beköltözés
sei eladó. Ugyan ott 2 kocsi hereszéna
van eladó. Értekezni lehet Rákóczi utca
650 sz. (Mezei-féle ház) alatt ahol 1
üzlethelyiség van kiadó.

Uj hentesüzlet. Magyari Lajos mé
száros és hentes uj üzletében (ref. egy
ház épülete) friss hus és kolbászáru.
Naponta délután 5. órától friss, meleg
vacsora. Sertés vágásra házakhoz eljár.

Butol'ok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butowk, dió, eper és
büklcfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlitott székek állandóan
raktáron vannak Vatay Gábor rnotor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épiiletasztalos munkák
jutál'lYos áron megrendelhet6k.

fillér egy publikációs hirdetés közlési

dija a GYO,jV1AI UJSÁG publikációs
rovatában. Ha Ön alkalmazottat, ál

lást, lakást keres ha valamit venni,
vagy eladni akar, ha szobáját, la

kását akarja kiadni, vagy át-
adni, ha bármire szüksége
van, igy csak a GYO-

MAI UJSÁG publiká-
ciós hirdetéseit ol-
vassa el, és hal-
gassa meg a va-

sárnapi pub-
li k á ciókat.

TEJ3ZÖVETKEZET ELADÁSI

ÁRAl:

l~miiTh~
~ I n e II varróg'épek I e r a lz a t a I
'€ Gyoma Baross~utea488 I
~I:~,: Rég bevált jó i-:
. __ minőségben _.
~ kedvező fizetési feHé- =-,'
~ telek. Dijtalan oktatás ~
~ az összes szines mun- ~
~ kákra is. Vétel kényszer i'
~ nélkül tekintse meg' min- -.
~ ta készitményeinket. - .

I
·.~,_-= Varrógépekházi és az 

összes ipari célokra.

Singer Co.

~ Varrógép RT.
~ Keriitetiképv.NagyAnbld GYOlna Baross~u.483. .
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Bá(:~y é~ Társai Bankháza GyolDa.
Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesmettel Békéscsabán.

GIRÓSZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

FOLYÓSZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLIRINGSZÁMLA 37.170. SZÁM

TELEFÓNSZÁM 21. SÜRGÖNYCIM: BÁCSYBANK
l):

Bank osztálya:
Kölcsönöket nyujt a legelőnyösebb feltételekkeL
bármely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás mellett elfogad.

foglalkozik a' bankpüzlet osszes ágaival!

abona osztálya:
VESZ a mindenkori LIi.GMAGASABB NAPI ÁRON MINDENFÉLE MEZŐGAZDA

SÁGI TERM ÉNYT. B E R A K T AR O Z AS R A vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktározott terményt bármikor I e g m a g a s a b b n a p i á r o n
számolja el, '- akár részletekben is, lisztre becseréli, természetben kiadja.
Szükég esetén előnyös feltételek meÜett bármely összegü előlegkölcsöntfolyósit.
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és a "Vampir"

q.g......;.psa

varrógépek

porszivógép..

4A

Ha szereti gyermekét vegyen a !I:arácsony.
fájára viHany karácsonyfa diszeket.

Sli:enzádós u.jdoD.ság2 Minden kará(:lIIonykor baSIz""
nálh.ató ö,rökös do,[oq éli :mnindiq szép.

:a I # II I *nxx' I li ot I II !Ii illi I • I X I XX II I 111.111: j I~

A legalkalmasabb

karácsonyi és ujévi ajándékok
a Kőhler és ExceUa

A szent estére titokban a gyermekek tudta nél~

kül dijtalanul felszerelem. - Készleteim bármi
kor bemutatom vétel kötelezettség nélkül. Hi-

~ vásra házhoz jövök. Kiváló tisztelettel

~ DO~~~r~~s~~e~~RT ~
~J!tJIt!!1 It Il:« ll! IIUi[J,[XX]O"TTDCiIX II III lICl ll! it *!lIXTXn~

~lllIlIlIiWlill!lllllilKíIIlIIlUJm'iIIlIlIllJ'llfíWHJIlIMíUJlJllliMíIlIlIIllIiifiIIlHllliTfIíuIllJli!líllllll!iTfXiiIJJIJ1i119lílJlIIIIIIJJl'iiUUlliiííflWJllliinfílllllliii'míIlJIIIlWJfiíUlIIiiiMíiIlIlIUiUl'lll1llllliWfJllllltlll

III B~~ap.~stre ubzik? I ~O száza!ék' eng~dlIlényt kap mint ezen lap
~ elöfIzeto]e olcsó szoba-áramkból, 10 százaIek engedményt kap olcsó
~ éttermi áraiból. (Kitünö házi konyha.) 5 pengőt lIlegtakarH autótaxi
~ költséget, meri gyalog átjöhet egy perc alatt a pályaudvarról OUhon
~ érzi magát I jól fütött szobáinkban, Elsőrendü kiszolgálás, szigoruan
- családi jelleg saját érdeke ezen előnyök folytán, hogy okvetlen nálunk

szálljon meg

Grand Hotel park nagyszálloda
VIII. Boros tér 10. BUDAPEST. Telf: J. 530·82,330'83.

a keleti pályaudvar érkezési oldalával szemben.

.-'#$'.it

20'40
2'05

14'04
19'20

13'06·
14'13
2'15
3'18

n
17'20 gy,
20-14gy.
16'52 gy,
19'45 gy,

16,14l;iy.
16'50 gy,
20'15 gy.
20'51 gy,

etr

Lapkiadó.

uH U N G AR I A"
kÖll"yvn~o:mndai :mniHntézet.

Szerke!liztésért és kiadásért

felelős;

WAGNER MÁRTON

Legjobb
tájékoztató .

a.
Vasuti és Hajózási
M e netrena Ujság

kapha.tó
:Illinden

V d§utállo:rnáson.,
Dohánytözsdében.

ti

Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán. PeleIős cégtulajdonos : TEKET SÁNDOR.

A legnagyobb veszedelem a por,
mely minden. betegség csiráját a
szervezetünkbe viszi. A legalapo·
sabb takaritás is, ha 'nem porszi·
vóva! történik, csak félmunka, mert
ilgy a seprésnél, mint a törülge·
tésné! a por egy része a levegőbe

száll, hogy ezuton szervezetünkbe
. hatoljon és ott betegségokozóvá

váljék. Egyetlen kivezc!ő ut a
VA~fPIR PORSZIVO
l,-érjen dijtalan bemutatást egy le·

velcző Japon még ma !

AEG UNIÓ
Magyar ViHamossági RT.

Porszivógép Oszálya
Budapest, Andrássy ut 29. szám.
Gvomán kapható Domokos Al
bert vi]Janyszcrc!ő és műszerész-

nél.
....A ~

A "gy" belüvel jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

Bpesíról ií1dul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

1921. október hó 1-étől.
BUDAPEST - GYOMA

ú'25 9'45 gy. 13'35
11'12 12'42g'y, 19.14
0'32 5'34 8'57 gy,
5'- 11'10 11·50g-y.
G YOM:}\, - BÉKÉSCSABA

Bc'sribárór indul 23'15 4'30 8'13 gy.
Gyomára érk. 0'17 5'31 8'55 gy.
Gyomáról indu! 11'22 6'46 12'43 ~rY. 19'24
Bcsabára érk. 12'18 rö9 15'21 gy. 20'24

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. VIII.,
Baross-tér 10.



Gyoma, 1927. december 11.Ara 16 fillér,

p O L i T I K A· i-, T A R S A D A L M 1- É SK Ö Z G A Z D li. sA G I HETilAP

. IL évfolyam 50 szám·,

EI "f' t" , k. II szerl<es.ztősé9 és kiadóhivatal: . l
O Ize eSI ara : H U N G A R I A" k" d" I onyvnyom a

Negyedévre - - - - 1 peng? SO fillér G y o ro a, Petőfi-tér 2,
Fél évre - - - - - 3 pengő 40 fillér '.
Egész evre 6 pengő. Lapzárta P E N T E K déli 12 óra.

Megjelenik minden vasárnap reggel.

A lap szellemi és anyagi részét metl:S
minden megkeresés

"H U N G AR ft A" könyvnyomda
eimére küldendő.

Imé, a vegyes érzelmekkd
fogadott gyüités szépen meg~

hozta gyümölcsét! A jó lelkü
adakozóknak és gyüjtókllek
lehef~é szebb karácsonyi ajill1
déka. mint ama sok, uj· ci~

pőkhöz juttatott gyermek ra
gyogó két szemében fe!csil-

·lanó örömsugár!

Aki segit a szegényen, az
Ur áldó két keze megnyug
szik azon!

gasztalást, reményeink jobb
raváltását, kedélyünk jeIjris
sitését .várjuk tőle most is
magas poziciójában, J;'.:;[

valláskülönbség nélkül
vöz/i az uj hercegprimási
István király Nagymagyar
országának ·minden lakója,

A hősök emlékszobra
leleplezése alkalmá.val tartott

közebédre való adakozás végső
elszámolása.

embereket vigasztalt és téri
tett vissza az életöröm és
munka utjára. 1918-ban volt
ez, mikor az Oroszországból
visszatért magyar hadijog
lyok megfigyelő táborában
osztotta a hivek közt a lel
ki vigaszt, Ugyanezt a vi-

Az uj hercegprimás il

Amikor abiborosok pá- elért siker döntő tényezője,

paválasztó konklávéja ered- hogy olyan általános köz
ményre jut, az elégetett sza- érdeklődést keltő tételekből
vazócédulákból felszálló füst induli ki, amelyek a mill
adja tudtául az örök város dennapi élettel joglalkozó és
népének, hogy Péter trónja teológiai kérdésekben járat
ismét be van töltve, Hasonló lan közönséget is megkap
jiistjelleg szállJel most Cson- ták és ebből a pontból ki
kamagyarország földjén is, I indulva vezette őket szinte
amikor a pápa döntése foly- észrevétlenül a legmélyebb
tán jános prímás elárvult kinyilatkoztatások felé. Erre
székébe dr, Serédy juszfÍlli- a felvilágositó munkára van
án a tudós bencés szerzetes szükség, ezt kell gyakorol-,
került. nia nemcsak a főpapoknak,

Azzal a ténnyel, hogya hanem n:inden egy~s pléb~~
,Szentszék nem főpapot, ha- nosn~k zs,,, hogy cso~kentse!c \ La?,unk ,l11~1t sZámá~~n po.n~
nem eayszerü szerzetest ne- a tevelygok sereget, akik to,s ~s ~.YJ!va?os elsza.molast

tt
bk' t "kk' gyakran nem is az istenta- keszltet/unk es tetlük közzé

veze· l esz ergoml erse e, . 'l h k' . '., '., . 'l . gadók közül kerülnek ki a.rro, ogy I mIVel ]arult
valoszmuleg dokumenta f1l " ., hozzá hős katonáink szeretett

rt
"d k hanem boven akadnak a '. . ,. .aka a az U) era emo ra- ""..' hatramaradolt)amk meg·vendé·

tikus jellegél. Igy történt ez te;nplomoa Jarok ~o~t IS geléséhez, valamint kimutalluk
már Lajos székesfehérvári Olyanok, akik magukeva tet- azt is, hogya nemes szivi'!

püspök kinevezésénél is aId ték az üres formákat a val- adom,éÍny~kbó: él nagyszabásu
" 'tf I ' '. lás mély belső tartalmának vcrrdeg'ell's utan még fcnl ma·

szmten vara .anu es 1711n-' • '. . -" . . ',,' és kötelezettségeinek ismerete I mit 759Y 80 filler. .
den fopapl gf adu::; t kIhagyva , . k . , 'Ik "j Ezen osszeget a bizottsáo

[~k d it ~ es gya or/asa ne u, h'If f l l ., l:>
eme e e egyszerre az 01'- ro 'A' 7' .' " arl'~, Jél~:na a e, l0gy ossze~

, 'k l" / t ('I Font00 e<> lende~esre VaJO ha(!lacvdmknak rokkantJ'aink3zag egYl e so ,ea O_l/ms . '.. l '.' " ' . 'A nagy körültekintés! kiváná
f" ' 'It· A' 'b A 17 felaaat az a sopapsag. anya- oss:res gyernw!lelnck s eze·Jopapl me o;,aga a. va- .' '" "zélosztás munkáiát Pélermann

f
'k' b rl- t h T lez eka-· gl ügyelflek szabalyozasa lS, ken I~lirnenőleg hadba vonultak József fójenyző, mint a község
l an an sr, y. elj n rra, h' f' - t h szeg"nysorsu g''fcrmekeinek '" ~'ll . . [szen em ekeze es, Of!Y ez IC- képv'lselo-J'e l-lar' 'p 'lhogy a.z egyes a amok. VI- k' d' lt~ szép és erős ui cipőket kép· , 1· sanYI a e:.&

. k ' f 'I "d " 1 a er es marcang.o a az ·tt I" l k" peres, a szoborbizotlság· l!~
szonyama es Je] o esenetC .J. , ' • ., SZL e un z cl aracsonyI szent
me!!felelö egyházpolitika ér- O~lob~rt !orradalorr: zde]en ünnepedue,· !v..liulán a~o~béln.e nöke, Kner Izidor, mint a

,--eJ' "r" N -l k 'g r ket taborra a katolzklls pap~ fi2nl maradt osszegbő! 14 pár. gyüjtőbizoltság' vezetője "'5
ve~ye~u Jon, a hU~t" te de o ságot. Amig ez a probléma cipÓI készitte.theHűnk, feikértük Répás Pál lelkész, a Horthy~bj-
F"ksef! van a l e e e- .. zottság' részéről végezték az
,~..... ~,_ ' nern. nyer rendezést, mindig a Horthy~Bizottságot, és a

k t
, 'f' 'r b /.{se' h l b r . t 'I, . N" l 1 őket iellemző nagy buzgóság·~

mo .ra iza as~ a" ens~ ,- akadnak izgatók, akik a pap- IZ, y e J. jO ~~.~ny, oeg~ e :1
o-essé való tetelere, elmelyz- 'k"- "tt II t·t k t .J. , SZIVIZS hozza]arulasra s ok JS gal.
b .' sag 0",-0 e en e e.e LQ~ k' _.'. I 'll It k 18 ,. A megajitndékozottak név#
tésére és a legszélesebb kö.c. . _ k h' -, ',-'i_ ,es~:::egge_ v.a a, a, par

•• ..,'" oo " mas,dana a rerarchza JUJ. CJpŐ eikészIlIeleset s igy sora a következő:
rokreklter]edo nepszerusrte- lönböző j+okain müködő. 101 ' ' '''.A református iskolából: Bá#, ., ' . .~ - a gyomaI nemes. SZIVU es
sére. Nalunk a vallast es az készek, a fő és alsó papság áldozatkész lelkü em be rbani:'" esi Eszter, Bátori Gábor, Szi~
egyházat sokan még min- közt. Hogya Vatikánnak e tok, szives adományai lehetővé lágyi Lajos, Izsó Mihály, Kun

dig politikai, vagy érvénye- kérdés szabálynzása is cé!- tették, hogy a községünkbeli Mihály, Kovács János VI. oszt.
h d-' 'l -' tanulók,

sülési tényezőnek hajlandók J'ában áll, bizonYÍtJ'a,· hog·)1 al ,Iarva ~ es szegenysors.u i.s~
k k k t Beregi János, !{is Lidia, Gá·

tekinteni,. J'elszónolitikáj'uk !lem F.o"'Papot !leVezett kl' a 'olas .~·'{erm,e e a szerete1" JI - bor Piroska, Olajos Andor,

zászlaj'ává tüzik ki, és profi- 'magyar katholl'kus egyho'·z n~g!t kUlln.iZperke e.~Yd~~gkYI par• ,.",.. 'J • CipO aDJana' aliW e u. Boldog Mária, Szántó lulián.

talnak eszmelboI anelkul, hogy élére, hanem olyan szerze- Összesen 92 pár cipő ke. na, Simon Ida, Izsó István V.

a vallás belső lényegének, ta- test, aki maga is tisztában rüll kiosztásra, Ebből 74 pár oszi. tanlllók,
nitásainak és igazságának van az alsópapság helyze- a hősö!{ ,:mlé~én.ek leleple~~~e Arany Margit. Izsó. Piroska
értelméről tudomással birná- téve!. Serédy érsek egyszer alkadlm~bol ·101l1dJ:ott 'HgyutJhtes fekete Etelka, R. Nag'v Erzsé-

k B ld It l
'k t.. , It bb· h l t ere menye, par a or YP bet, Lafkócki. Mária, Varga

na. o ogu em e .eze u mar vo a an a ue yze - h' tt·' 6 ' , N" J lP' .... ' '/r' b ' .. L'lZO sag, par a gyomaI· 0- u iánna, Varga Erzsébe!, PlI!3
rohaszka puspok predlha- en, hogy elfasult le/ku, el- egylet és 2 pár az izraelita noki Lajos, Megyeri Sándor,

cióinak éppen az volt az keseredett, reményük vesztett NőegyIet ajándéka, Csáki Imre, Hafvani Lajos,
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Az Uri Kaszinó ünnepe.

A Gyomai Uri Ka$zinó
nagybányai vitéz Horthy Mik
lós Magyarország kormányzó'
ja névnapját kedden este igen
szép müsorral egybekötve va
csora mellett ünnepelte meg.

Vacsora kezdetén a "Gyomai
Dalárda" a magyar hiszeke
gyet énekelte, utánna a névna
pi és kormányzói üdvözlő be·
szédet a magyar haza és az
egymásiránti magyar faj/a sze
retetről brassói Greising Jó·
zsef általános tetszés mellett
tartotta. Igen hatásosan szavaIt

.Akantisz .' Ica kisasszo~y ké/
ízben is. Nag'V szónoki kész
séggel tartot/ gyönyörü beszé
det Harsányi Pál esperes. Vi...
harosan-megtaspolták a szin
tén szereplő Szabó Imre é15
Varsandán László dalárda ta·
gok ének számait, valamint a
dalárda több számmal szóra'
koztató énekeit is. Az ünnepi
vacsora, melyen Farkasinszky
Imre zenekarával müködöít
közre, mindvégig igen kedve·
sen és emlékezetesen a késő

éjjeJi órákban ért végeit. I
Az alsórészi olvasókör ünnepe.

. A kör helyisége gyönyörüen
volt . dckoi'álva zöld g-allyal,
virágga.l és piros·fehér-zöld
drapériákkaJ. Min tegy 150-en
vetlek részi a vacsorán. Az
ünnepi szónok Vincze Andor,
a kör elnöke volt, aki a kö,
zönség által elénekelt "Hym
nusz" után hatalmas beszéd,
ben méltatfa a kormányzó ér,
demeit. Majd Harsányi Pál
diszelnök a tőle megszokott
mindenkit megihJető heszédben
kérte lsten áldását a kormány-

. zóra, s méltatta a magyar
nemzet l11ultját s álJitotta él kö
zönség elé a magyar jövendőt.

Beszéltek még Dömer János
bpesti gazd. tanár és dr. VMin
Lászlóvmegyei fŐjlZgyzŐ, ki
olyan kedves volt, hogy ezen
hatalmas és szépen felépitett
beszédének kéziratát lapunk
rendelkezésére bocsátot/a s
azt jövő számunkban igy sze
rencsések lehelünk egész ter
jedelmében közölni.
Akitünő disznótoros, szé

kelygulyásos vacsora után
táricraperdült az ifjuság és
szakadatlan hévvel rakta a pir
kadó hajnal beálltáig.
A~ olvasókör táviratilag is

üdvözölte a kormányzóI.

. Stegmajer Ferenc, Molniirlst
ván, Kruchió László, Nádud·
vari Mihály, Lakatos János,
Pápai Sándor IV. oszt. tan.

Mészáros Sándor, Nyiri Jó
zsef, Kis Lajos, Hajdu Sándor,
Szilágyi Teréz, Mészáros Ilo
na, Juhos Mária, Varga Piroska,
B. Marjai Erzsébet, Ill. oszt.
tanulók.

Mészáros Mihály, Szilágyi
László, Ádám János, F. Kb
Imre, Szilágyi László, Szántó
Margit. Kovács Róza,Nagy
László, Gecsei Juliánna, R.
Nagy László, B. Kis László,
F. Kis Etelka, Varga. János,
Megyeri Teréz,' Kovács Lidia,
Ladnai Bálint, Kovács Anna
II. oszt. tanulók.

Bátori Sándor, Dobó Lajos,
Kéri Lajos, B. Marjai Imre,
Varga Sándor, Dobó Mihály,
Molnár Gyula, Szebenyi Jó
zsef, Gál Eszter, Pap Irén;
Izsó János, Vince Endre, Kéri
Sándor, Fekete PiroskB,> Mol
nár Mária. Kovács Erzsébet,
B. Kovács Erzsébet, fcsa Gá.
bor I. oszt. tanulók.

A halmagyi községi iskolá,
ból: Tóthka Eszter és Tóthka
Róza.

A nyilasi községi iskolából:
Timár István és Timá~: Béla.

> Az ág~ ev. iskolából,: Braun
Zsuzsánna, Sáfri Zsuzsánna,
tieder Mária, Her/er Márton,
BraunMátyás, Bartik Mag·
dolm:!.

A róm. kath. iskolából:
Knapp István, Karbiner Irén,
Sztancsik Lajos, Kalita Eszter.

Az izraelita iskolából: Klein
Mihály és Klein Rózsi. Szmola
Imre polg. isk. magántanuló
kapta az összes 1ankönyvekét
19 P. 86 f.értékben.

Ti pedig kedv~s gyermekek,
fqgadjáfok szivesen és becsül~

jétek meg a felétek hajló, se'
gitő szeretet ezen ajándékait.
Legyetek szorgé\lmasak; jó
magaviseletüek, munkára ké,
szek és becsiiletesek. Igy nö
vekedjetek testben és lélekben,
lsten és emberek előtt való
kedvességben. Hogy. felnöve'
kedvén, ti is áldozatkész és
jó szivü 1agjai legyetek a mi
társadalmunknak !

Bem tábornok napja.
- 1927. December 10-11. -

A lengyel kormányelhatá,
rozta, hogy Bem József hon·
védaitábornagynak él kisázsiai
Aleppoban nyugvó hamvait
Mag-yarországon át hazaszál,
!itja szülővárosába, Tarnovba
es ezzel kapcsolatban halálá
nak 77 évfordulóján, decem
ber W-én Lengyelországban
országos Bem·nélpot rendez.

Emlékezésül arra a három-

negyedévi tartós hősies küzde-
. lemre, amellyel él lengyel tá
bornok a magyar szabadság
harcot segitette, a Balázs
Györ~y báró táborszernagy
elnöklete alatt álló Magyar
Országos Bem-Bizottság elha
-tározta; hogy december ll-én,
vasárnap Magyarországon is
országos Bem-napot rendez,
amelynek során minden vá
rosban diszgyüléseken üllk
meg az évfordulóI.

Az ország szinházaiban és
iskoláiban is meg fognak em·
lékezni a emleknapról. Az ün
nepségek fővédnökségét a
kormányzó és József királyi
herceg vállalta.

Dalárok estélye.
Feledhetetlen, kedves estét

rendezett mult vasárnap agyo'
mai dalegyesület az Uri Ka'
szinóban.

Klasszikusan szép dalokat
adtak elő Hajdu Béla karnagy
személyes vezetésével, akinek
finom érzéke és fó.radságot
nem ismerő, lankadatlan buz
galma mindjobban meglátszik
a törekvő dalárdán.·

Kár, hogy a "-közönségnek
éppen (IZ a része,· amely va,
gyoni" helyze/énélésel6kelő
társadalmi állásáná! fogva hi,
vatolt lenne minden .kulturális
célt tálT'ogatni, v,alósággal meg·
döbben/ő közönyt muta/otl ez
alkalommal távolmaradásával.
Annál nagyobb volt az erköl
csi siker, amelynek az esté·
Iyen Harsányi Pál esperes adott
kifejezés/ egy gyönyörüen fer.
épi/ett .buzditó beszédben,
melyben megköszörHe a da'
lárdának és IC'lkeskarmeste,
rének él ritka kedves élvezetet.

Az énekszámok közölt· mú
kedvelők előadták ;,A fog-oly
hazatér" .cimÜ egyfelvonásos
szindarabot, amely könnyekig
meghatotta a közönséget. A
cimszerepet Molnár Gyula, ez

. a kiváló szinész játszotta igaz
művész~ttel, mellette e1sősor~

ban kiemelkl,idett Beinschróth
Gáborné, aki pompás aJaki/ó'
képességről tett tanuságot, de
igen jók vollak Beinschráth Gá·
hor, Herter Juci, Benke ;-.;rárton,
Kun Zsiga, Szilágyi István és
Kun Lajos is.

A Kormányzó
nevenapja.

Nagy lelkesedéssel és ünne
pi hangulatban ülte meg Oyo
ma község a Kormányzó Ur
Ófőméllósága nevenapjáí. Hét
főn este 6 órakor a levente if
juság diszszakasza lamJ?ionos,

fáklyás meneltel járta be a
község főbb utvonalait, majd
Harsányi Pál esperes, leven/e
egyesületi elnök háza előtt ál
lott meg a menet, ki lelkes
beszéddel méltatla ez ünnep,
ség jelentőségét.Azután Péter
mann József főjegyző előtt

tis7telegtek, aki rövid lelkes
beszédei intézett a levenlék·
hez. Kedden reggel az összes
templomokban hálaadó Isten
tisztelet volt, este pedig az Uri
Kaszinóban és az Alsóreszi
Olvasó körben volt társas va·
csorll.

Hűség a sirig.
Gyomai történet ez. És ugy

esett meg egészen, aho~;rY le
irom. Neveket nem ellllilek
mégis lesznek többen, akil~
ráismernek azokra. akikről
szól. .

Jó pár esztendő előtt történI.
Egy javakorabeli asszony, aki
minta feleség volt, elköJ!ö7.öJ!
az . élők sorából. Meg-ölte a
bánat. ,Indulatos, durva modoru
volt az ura, aki egy szelid. jó
sz6t is sajnált a hilvesélŐI. A
szakadatlan gorombaságon ki
vül még ütleg is kijárt a kiki
szenvedéstől amugy is elgyö;
tört asszonynak.

Volt az asszonyn<lk cg";' kis
kutyája. Ez volt a vigl~sztalójc.

Az asszony gyöngéden szc~

rette a kutyát, az pedig kuJya
hűséggel ragaszkodott az ó
melegszivü gazdasszonyához.

Aztán egy szép napon meg
halt az asszony. EJtemellék
de aznap eltünt a kis kutya is:

Az özvegyen maradt férfi
vagy tiz napig morfondirozoll
mig végre rájött, hogy talál;
illenék kimenni él tem",/őbe, az
elhalt feleség sirjához.

Ki is kocogott. Ott azlán
megdöbbenvekonstatálta, ho~y
a siron egy jókora luk tátong-o
Elmen! a tenÍetőcsciszért az

· egy kapbnYetetd~.g-ojt b~ jó
mélyen- alukba, . 'í'nire halk,
erőtlen vinnyogás volt a fele,
let. A csősz erre elkezdelt ós
ni és hamarosan' kiásta a ko
porsó mellól a hÜ,séges kis
kutyát. Már alig volt élet él

csontig aszolt kis állatban.
Az özvegyember hüledczve

állt ott s lassankint könny ~zi

várgott cl szemébe. Megmoz~

dult a lelkiismerete él hüség
nek és szereletnek e szivetfa-

· csaró példájára.Ölbe kap/a d

kis kutyát és rohant vele haza.
Elébe rakta a legjobb ételeket,
ám a kutya nem evett.

De az' ember most már
őszinte szeretettel ápolta az
tllIatot és erószakhoz folya
modva, szétfeszített szájába
öntötie, tömte atcípláló elede
leket s ig'az öröm töltötle el,
amikor fáradozását vég-re si
ker koronáz/a. A kutyuska á/
érezve a gyöngédségőszin!c

s.égét, visszanyerte" eletkedvét
és hüséges társ9_ '~maradt az ő

imádott asszonya "emberének,
aki a kis kutyán . keresztül ta
nulta megbecsülni a felesége

emlékét. .. . {ht.}

A gyomai
·gyümölcsértékesitő
és központi .. szeszfőző, fo· q

gyasztási és értékesítő, Oyo·
ma és Vidéke tej és végül a
Hangya Szövetkezetek igaz·
gatósága és felügyelő bizott,
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Francí{ Rend,
Fiai R·T.
Budapest,

Nagykanizsa,
NiosonSLentjánU5

a családok \ego:
csóbb itala, s t'!,éJ

nem szabad lJiá
nyolrJía egyelIcI
hlzi:lr':lsbó! se'll,

f'öseshez k é s i

megörölni netn kel 1

használati ut:lsitj~

llIinJen CSOillagU]],
Kapható minde,

Íüszer- és gyannal
iÍl Ll kefeskeúésbel

Kizálól:Jgosan
gYli.'t;n:

Enrilo

HI
Istentiszteletek. A ref. temp

lomban Me. hó 1I·én d. e.
9 ó. prédikál h>épás Pál ref.
lelkész Az ág. ev. templom
han vasárnap d. e. 9 órakor
német nyelvü Istentisztelelet
tart Feiler Ernő ev. lelkész. A

róm. kath. templomban reggel

9 órakor Istentisztelet evangé

lium magyarázattal, tar/ja Cser
nay Géza plebános. D. u. 3
órakor Iytánia.

Bajtársi összetartás. Gyö
nyörü és megkapó jeiét adták
az összetartozandóságnök és
bajtársi érzésnek a leventék
András és Ferenc napján, ami
kor is lampionos liszteletadás
sal keresték fel ifj. Debreceni

Endrét és Nónay Ferenc száza".
dosl. A dalárda tagjai pedig
Szőke Ferenc igazgatót, a ma
gyar dalnak ezt a fanatikus ra.
jongóját ünnepelték nagy me'"
legséggel és szeretettel.

Közmüvelődés. A legköze
lebbi közművelődésielŐadás e
hó 14"'Qn, szerdán este 7 óra
kor az Alsórészi (48~as) 0]
vasókörDen lesz megtadva. Ez
az estély a magyar szabad
ságharc kimagasló alakjának:

Bem tábornok dicső emlékének
lesz szentelve és a nagy had.
vezér életét és hősiességét

Domokos János ref. tanitó fog
ia ismertetni és mé1tatni.

Hamis pengősök.Figyelmez
tetjük a közönséget, hogy igen
sok hamis egypengős van
forgalomban Gyomán. Minden'"
ki jól nézze meg a pénzt, mert
a hamisitvány. bár külömben
rendkivül ügyes utánzat, mégis
felismerhető, ll1ert vastagabb él

valódinál és a pengése is egé
szen más.

Egy svájci orvos felfedezte
él rák bacillusat és gyógyitási
módját. Már Budape:;;ten is
kezdik alkalmazni az uj orvo
si eliárást.

pásztor által ierjeszteft azon
rémhirnek a köztudatba való
átültetése, hogy .,azért maradt
meddő a tehén, mert beolta
totL"

Legkézzelfoghatóbb bizonyi·
ték, fentiekke! szemben, hogy
a már 6-7 hónapos vemhes
beoltott teheneknek sem Jett
az o1tástól semmi baiuk.

Vanszerencsé'l11 ezuton köz
hirré tenni, hog'y ezen szövet
séf[ vezelősége akként hatá
rozott, hogyaf. évre kivetett
4 százalékos biztositási dij
helyett a rég'i tagok tól (az 1926
év végéig belépettek) csak 3
százalék szedessék be. De
mivel a befizetések már na
gyobbára megtörténtek ; en'
nélfogva mindenki áHal befi·
z~tendó lesz a 4 százalék és
igy 1 százalék javára irandó
lesz a jövő 1928 évre. A jövő

évre szintén ujólag állapitta
tik meg a biztosítási összeg.
A folyó év végével kilépők

pedig az üzletrésszel együtt
kapják meg a befizetett bizto
sitási dij httnyadái.

Egyben kéretnek él bf:ztosi~

tani szándékozók, hogya biz
íositásrél vonatkozó ügyekben
ifj, Molnár István Deák Ferenc
utca 1424 szám alatti lakásán
jelenjenek meg, hol a biztosi. ,
tási feltételeket nyomtatvány
aJahban, is kézhez vehetik.
Biztositás ideje: dec. 15-t61
január 1B-ig, amely idő alatt
hászám szerint járva fog esz

közö!tetni az értékelés az arra
hivatott becslő bizottság áIJal,
mely bizottság a még be nem
fize/ett biztositási dijak átvéte~

lére is jogosult.

_ ! ~_. .. mftJIl!:lW"""" "_~Y??!,,_ . _

Állatbiztositás.

Nem feledkezik meg a jós.,
lathan Sziriusz mester Romá
niáró! sem s azt állítja. hogy
1928 év folyamán a mosj
számi.izetésbcn élö t~ároly ex
trónörökös lesz a király, aki
a bcJáléJs polJJjkóji1llak utjára
tér lvlagYéll'ors7.ágg'al szemben
aminek eredménve természe
tesen ujabb terLilckk vissZil
CS(lloiása les7.

Ugy Jeg'yen l ...

A Budapesti hözponti Állat
bizlosító Szövelkezel f. évi ok~
tóber h,) 11-én kelt 132 szÖv.
szám uldtli levélben akként ill
Jézkedc/J, hogy ezen szöv, a
helyi lapban fent) eim alatt te
gyen közzé egy ismeretterjesz
tő cikket, hogy ugy él szövet·
kezl2t tagok, valamint a lakos·
ság is Jájékozva legyen a
s.z:öv. ezideig történt müködé
séről és anyagi helyzetéről.

Helyszüke miatt az alapsza
bály és biztosítási feltételek
itt nem közölhetők. A legfon'
tosabb tudni, hogy a szövet
kezetbe belépni szándékozók·
nak egy üzletrészt kell elője'

gyezni, melynek értéke 2 pengő

Ezen üzletrész a tag tulajdona
marad, s szabályszerü 6 hó
napi-felmondása után kamaJ
nélkül kezeihez kapja év vé·
gével. Biztositásra felveendŐ

jószágok napi értékben vétet~

nek fel. A tag által befizeten
dő összeg Jegmélgasabb szá
zaléka 4, de lehet kevesebb
is. Aszöv. kártérités esetén,
- elhullás, kényszervágás
80 százalékot térit meg a ká
rosult szövetkezeli tagnak. A
biztositás bármikor kezdődhe·

tik, de az év végén lejár dec~

ember 31-én.
Biztositásra csak kimondot

tan egészséges és 12 évnél
fiatalabb s csak kizárólag szar~

vasmarhák vehetők fel. Az év
folyamán előforduló betegsé

gek eselén orvosi kezelések,
gyógyszerek és az oltások,
teljesen dijtalanul végeztetnek
a szöv. által.

Legkényesebb a biztosítási
feJtéjeleknek a 4 §-a, mdy sze
rint haa szqvetkezeti tag a
biztositott szárvasmarháit "Lép
fene" ellen nem oltatja be,
s ha a jószága k.imondotlan
[épfenében hullana el, ez eset
ben kártéritésre igényt nem
tarthat. De be nem oltottjó z

szágoknál is a biztositás min~

den más esetre kiterjed, kivéve
a szándékos gondatlanság'ot.
Téves azt hinni, hogy beol
tott teheneknél a vemhesség
az oltás fqlytán meghiu'3ul,
vagy nem jön létre. Még na z

gyobb baj a tehén csordát őriző
.,tudálékos tapasztalt" (ehén·

sága 1927 év november hó
12-én tartott együttes ülésén
Kovács János iigyvezctő igaz
gató előlcrjcszlésére a követ·
I,ező iJatározatot egyhöngulag
hO:tlil Illeg.

.\~ l-:cselt höscink emlékére
tartandó i':nncpcIl a szüzetke·
zetek is veg'}'ék ki n;s;:iiket.
é:c: El szövclkcl.etekhez Tnélk)
kosloruval és más adomá
n:okkal is iáruljanak. Ezen
ii;-!ylct Icbonvoli1ási111Oz és el
1c1]()rzésére Kovúes János iigy\'.
iga/galó. l(cr1é:-i7 Sándor, Kiss
Zsigmond és Biró Lajos ig'az
götók neveztettek ki.

Neve/ctk'k elsősorban a
helybeli iparosüknár llézték
meg, másnap Budapesire - sa
ját költség'ükön - klulaztak
és ott rendeliék meg, 100 P
kivételes árért. .

Továbbá 1000 drb. vajas po
gácsának az elkészilését is
magára vállaltak a fenti Szö·
vetkezetek és pedig akként,
hogya lisztet Kovács János
ügyv. ig. adja mig a többit va
jat, cukrot, élesztót a szövet

kezetek. A sütést Kovács Já
nosné irányitása mellett Kru
,ebió Lajosné, özv. Cseney

Lá~zlóné. Béres Mihályné és
ifj Csenej Sándorné urnők oly
jó kedvvel végezték. hog'y
szombaton este amidőn ké
szen voltak ezen munkájukkal
szivesen vállalkoztak volna
más munka elvégzésére is
sajnos, azonban él zászlók
készitésén kivül más - a közt
érdeklő - munkájuk nem
akadt.

A fent fe15oroltakon kivül a
szövetkezetek még él követ
kezőkkel járultak és pedig;
6 kgr. zsil', 6 kgL hagyma,
100 kgr. Burgonya. 1 és egy
negyedkiló paprika Ágoston
József vette ál. 1000 drb. po
gácsa él következő helyekre
iett elküldve:

Egyetértési olv. egyI. 240
Kisréti 225
Felsőrészi " 200
Német "" 200
Leventék ,,135

Összesen: drb. 1000
Maradtunk tisztelettel

A Gyomai .szövek. nevében:

Béres]ános igazgató,
Béres Mihály pénztárnok.

Egy nagyszerü
jóslat.

Sziriusz mester, aki a csil
lagok járásából szokott jósol·
g-atni, legujabb jóslatában be

jelentette, hogy Rothermere lord
akciója rövid időn belül teljes
sikerrel fog járni: azaz Ma·
gyarország régi területeinek
nagyrészét visszakapja~ még
pedig akként, hogy a Kárpátok

'i'5 ujból a magyar hazához
fognak tartozni.
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esperes..

HARSÁNYI PÁL

me1yet irt és elmondott Békésvárntegye Vitézi Székének

ünnepén Gyután a vármegyeháza disz{erntéoen 1927 évi'

december hó 6-án

••Unnepi be8Zéd
lyéből tudott felsirni az égre Hadurnak, a magYllrok Istené

az apostollal: kicsoda szaba- nek! Vajjon mi volna ez más,
dit meg engem a haláinak tes# mint egy ezred év előtt földre
téból, - Husvélot ig-azán, ez szállort nagy magyar nemzeti

ünnep virágillatos fenségében Karácsonynak poétikusan szép
ilZ tud ünnepelni, kinek a sze- és istenien dicső, örökragyo
retet gyöngyharmalos könnye- g"ásu ünnep,z? l

ivel áztatott koporsója, sirhal- És illetett lélekkel látni tudok
ma vagyon, mely felett meny- egy ... , sőt nem is egy, hanem
nyei erővel tudja kiáltani az annyi egymás után következő·

Irás bizonyságát: hol vagyon nagy nemzeti Nagypénteket,
halál cl te fullánkod és kopor- az emberI' bu"n e's a" 'tzonmaga
só a te diadalmad? t, - Ál- vére hullásáig feláldozni tudó,
QOZóc-sütörtököt igazán s ez a magyar nemzet eget földet
ünnep csodás mistériumában megTázkódtató nagy tragédi á
az tud ünnepelni, ki értékelni jának ünnepét, mikor elrejtetle
tudja az édes atyai háznak orcáját a magyar dicsőségnek

szentségét ~ oda tucl borulni királyi napja a Sajó vize, Mo-
bűnbánó könnyek között an- I· a" ~s A 'au' e' T' fItti L, l . S flanon e e ,
nak küszöbére mondván: Atyám amikor megreped! a legdrá#
vétkeztem az ég ellen és Te gább templomnak, az ezred
ellened, - Pünköstöt igazán éves magyar hazának homlok#
s a maga rózsa nyilé'tsos szép- zata az erdőkoszorus Kárpát
ség"ében az tud ünnepelni, ki bérceiben, mikor sirva temetni
ilIete.tt lélekkel tudott szemlélni d-'lt 'k' h I·csen u meg" a CSI I aVélSO (
sebesen ZIlgÓ szélnek zenclü~

alján minden fehér gyöngyvi-
lés,,,!, viharnak zug-ását s an~ "

rágnak harangja, mikor ezer
nak elmultával ugyan e lélek-

nyi Judásként osztozott a fénylő
kel tudta szemlélni napsugár-

mag-yar dicsőség- drága öltö,:,
ban e világot s hallotta, amint

zetének foszlányain annyi ra.
az ezüstös harma/u, napsugár
csókolta virág, a zengő ma- boló és csókkaleláruló szennye
dár dal, az élete.t nevelő édes és sepredéke az Ur Istennek 1
anya föld s a felhő nélküli ég Vajjon mi volna. mindez más,.,
mind a pönkösti éneket mon- mint a legförtelmesebb emberi
doJta: I-ialleluja. Halieluja! bün és legtüneményesebben

Vitézek, mélyen tisztelt ün- dicső magyar nemzet össze
neplő Közönség nékünk, a mi ütközésének nagy tragédiája,
Hungaricintrikus életünknek magyar nemzeti nagypéntek!
van magyar Karác50nyuk, van De én illetett lélekkel látni
magvar Nagypéntekünk, van tudok egy... , sőt Istennek hála
mag"yar Áldozócsütörtökünk, nem is egy, hanem annyi egy
van magyar Pünküstünk a ma; másután következő nagy ma
gyarok Istenének, annak a gyar nemzeti Ilusvétot, mely él

nagy Hadurnak ugyanolyan Is- magyar nemzet örök életének
teni reveiáliójával,eg-et földet virág-zását elővarázsoló ünne
megrázkódtató . íragédiájával pévé lett ez ezredéve.s népnek,
és dicsőségének sugárözöné- mikor madárdalos és virágH:
vel teHtett, mi,ni a milyenek a latos szépségben tudott e hép
ke'resztyénsl~gl1ek amaz elóbb ünnepelni Negyedik B~la, a
emlitett ünnepei! . halhatatlan Hunyadiak, a dicső

. Én ille/eJt lélekkel I,áJni tudok Bocskaiak, Bethlenek, Rákóci~

egy nagy magyar nemzeJi Ka- ak és Kossuth apánk alatt,-
rácsonyt poétikusal1 szépet, és 'én illetétt lélekkel latniíu-
Wneményesen dicsőségeseL dok az én dacos és kétszer'
Mikor az ezeréves ködös mult kettő négy bizonyságu ma
fátylai szét lebbennek előttem gyar hitemmel a közeljövőben

s látom Ázsia mélYéb61 örök is eg'y ilyen nagy magyar o.em
isteni rendelésre e!őtörni Hu- zeli Husvétot, mikor fulva me
nort és Magort a fehér csod'a' nekednek a büneik büntetését
szarvast üzve, azután látom a • elvevő" ]udások él Trianoni
hét v·ezéreket,. élükön fehér. Golgota tájairól. mikor megér
paripáján a szent magyar föld tik, hog"y nem valók nékik kin
tájaira aláereszkedni él hon· "cses Kolbzsvár,iriegfejede'rIiii
alapitó, az uj "világot teremtő Kassa a magyar dicsőség#

és azt megsz!?ntelő Árpádot s nek drága· gyöngyei, mikor
kacagányos. párducbőrös őse- majd vitézei élén hófehér ,pa#
inket, mintha minden törzs meg- ripáján belpvagoiKoI()zsvár,
annyi angyali kara lett volna a Kassa, Pozsony és Szabadka
magyar géniusnak, kiknek sz(?#. piacára, a Nagyur, a-, vitézek
műk sugárzása, Vél:ük pezsdü- Főkapitánya vitéz Nág,ybány'ai
Jése, sz;ivük dobbaniÍsp , acélos Horthy Miklós ÓfőméItÓság~,

karjuk., mozdulása, élj akuk hur- •Magyarország dics'(5séges·'ko~#
rá.h kiáltása mind egybe 01- mányzójct s tapsolni " fogná'k
vádna abba a himnuszba: Di-ekkor a· csiki virágok, boIéioS
"csŐség légyen a. nekünk szente ság-gal hajtja meg' fejét a. bá-

" földet,. draga, hazát adó. nagy, náli magyar buza k~lász, .íü-

gyogó célt, hiszen, ha a ke
resztyénség eg-y Christocentri
kus élel és vilá~szemlélet7 a ma:
gyal' élet meg egy hungaro
centrikus élet' és világszemlélet
kell hogy legyen és ha ama:
zon nincsen hatalma bünnek,
halálnak, sötétségnek, ördög
nek, - emezen, a mi ma.S-yar
ságunkon nincsen é,?_nem Je
het hata!flla sem bocskoros
oláhnak, sem csehdudásnak,
sem gyilkos tört szennyes
kezében forgató rácnak, mert
valami Istentől vagyon meg
gyozni ezt él világ-ot, él ma
gyar élet és dicsőség pedig
Istentől vagyon, hogy meg
győzze és meg"váltsa ezt a
világot!

Ünnepi gondolataimat egy
bekapcsolom keresztyén hi- I
1ünknelí nagy ünnepeivel. Tud
niillik csodaszépek a mi hi
tünknek cardinális és minden

felekezetben közös nagy iin....
nepei: Karácsony, Nagypén
tek, Husvét, Áldozócsütörtök
és Pünköst ünnepe 1

Karácsonya szeretetnek po
éíikusan szép ünnepe, - Nagy
péntek az emberi bün és' az
önfeláldozó lsten eget, földet
rázó tragédiájának ünnepe, 
Husvét 'az isteni irgalom örök
élet virágzását elővardz~:;oló

ünnepe, - Áldozó. csütörtök
a levegő ég. nagy oszlopait

nyitja" meg az atyai' ház felé,
- Pünköst pedig a sebesen
zugó -szél s ama tüzes nyel
veknek ünnepe, holott a Mes
tert megtagadó Péter kőszik

lává lesz s 3000 lélek viszi
szerte a világ-ba a nagy vallo
mást:: Uram, ha meg' kell is
halnom Veled, én nem"öagy
lak el Téged!

, Karácsonyt igazán s ez ün#
nepnek poétikusan bűbájos

gyönyörüségében csak az tud
ünnepelni, kinek családja van,
hi rózsás arcu, s mosolygós
szemü ártatian gyermekeiben
szemléli a'z angyali kart, kik
nek szivük remegő dobogása

hirdeti a karácsonyfa alatt a
himnuszt: Dicsőség legyen a
szeretet Istenének a magas
ságban, - Nagypéntekcf iga
zán, ez ünnepnek megrázó
fenségiben azl tud ünnepelni,
kiben tusakodolt már a por
és a napsugár mind a vérnek
verejtékezeséig' s ki 'lelke. m~'"

Ételül mezei vadaknak oda
vetett, megalázott és sárba ti
port vergődő magyar életnek
idején - ezért állok meg én
ez ünnepélyes pillanatban Önök
előtt vitézi napol ünneplő mé
lyen tisztelt Közönség, hogy
arany tálcára helyezzem a ma
gyar dic'3őségnek drága gyön,
gyét!

Ezérnyi őszi hervadásnak,
milliónyi virág puszJulásnak,
ólomszürke fellegekkel elbori
totl magyar életnek idején 
ezérJ állok meg én ez ünne
pélyes pillanatba n Önök előtt

vitézi napot ünnepelő mélyen
tisztelt Közönség, hogy ezeket
az ólomszürke fellegeket szét
szakgassam, a lelkünket uj, bár
sonyos virágzásba boritsam s
e bársonyos virágokat a ma
gyar feltámadás és dicsőség

napsug"arának csókjaival il
Iessem 1

Békésvármegye közönségé
nek e közös templomában,
hol mindig hazánk javáról,
üdvérő! tanácskozott atyáink
nak lelke-szelleme leng ben..
nünketkörül, - ezen a fől

dön, mely az ezred éves szent
határoknak olyan teljes köze
pe volt, hogy felettünk még" a
csillagos ég- is nem lehetett
semmi más csak oszthatatla
nul és egyedül magyar, - ug-y
érzem én, hogya vitézek kö
zött á magyar ősi dicsőség és
hősi vitézség- szentélyében ál#
lok, mint ezen eszményeknek
minden vailásfelekezcdet át
ölelő és glorifikáló papja s él

hitvallás semmi nem lehe! má's,
mint az édes mindnyájunkat
egybekapcsoló va] lomás:

·Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában l

. Azzal tisztelte· meg az én
igénytelenségemet Békésvár
megye vitézi szék~, hogy e di-

·szes közöns~g előtt ünnepi
beszéd tartására kért fel en
gemet, én meg azzal hálálom
meg a vitézi széknek e nagy
kitüntet~sét" hogy megpróbá
19m éi legtisztáb@ szemüvegen,
a keresztyénségnek szelJlüve
gén át nézni magyar életünk
multját, jelenét, jövőjét, - meg

próbálom meglátni és felmu-
·tatni a nagy örökséget, 
megpróbálom meglátni és fel ....

. tüntetni a' tünemenye.sen ra-
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a mi vérünk, acélos karjuk
meg-mozdulásából acélos erőt

vesz éi mi karunk is, az Ön(ik
nemes becsülefenek és hüsé
ges hBzélszereJetüknek tüzé/C>!
egeldg felcsapó tüzet fog a
mi lelkünk is, valljuk azért élő

hitnek bizoI1yos~ágával, je~

gyük azért vérré és éleJté ön
magunkban és nemzedékeink:
ben azt az igazságot, hogy
lesz még kikelet KoJozsv6r
felett !

Előre. '. és örökké előre cl

magyar fel1ámadásra!

test és vér, az lehet biOlógi-1
kus szerkezetére nézve em
ber, de az /lem lehet magyar
ember.

Vitézek! Önök tusakodtak
már egy iLben hosszu IIégy
éven át mind a vérnek \,cr(+
tékezéséig, Önök vették már
tüznek és vérnek keresztségét
fegyver fopagásban, ágyu dö~

rejben, az Önök nemze/es és
vitézlő rendje a magyar feltá~

madásnak bizonyos igérete,
(lZ Önök szeniC tüzéből hősi

vitézség tüze gyul ,j mi sze>
münkben is, az Önök vére
megpez--",iülésébőlmeg'pezsdül '

~ZXltliIÁxr~~~XXXXJIXkUlgjllLKXKIaAa~~

r'1
Leg'hasznosabb és legolcsóbb t

karácsonyi és ujévi ajándékok
VÉGH BÉLA

könyv és papirkeresl{edésében szerezhetők be.

Szépirodalmi és tudományos könyv- ujdonságolr, ifjusági iratok, képes és
mesekönyvek, zsoltárok imakönyvek, JcvelezölapaJbumok, irószérkészletek,
festékkészletek, társasjátékok, hangszerek és hangszcralkat;'észek, húrok I

nagy vá!asztékban.

A legpompásabb gyermekjáté!ml{ ó r i á s i választékban.

~
Karácsonyfa diszek rendkivül olcsó áron beszerezhetők. '

A nagyérdemü közönség szives párfogását kéri

VÉGH BÉLA
könyv- és papirkereskedő,

i!ljin:U:::lJarDr'JCnoorn~nJnCl[Jr:r]f]DatlltXrr.rXJrTT1il"J!C:Oj[~

(iil1inm11flfifljffllrnmm.tíiÍ1M~!ililnIMi~
~ ~
~ ~

I Mészá-ros lV1ihály I
I rőfös- és divatáruháza 'II ~rihy M;kló, ul. G Y O M A. Telcloo"'m, 3()"1
li Feltünést keltő II
~ karácsonyi leszállitott árak: ~

I Trikó selymek 2.96 I
~ Taftatin mosó selymek 4.84 ~

~ 110 széles Selyem Epor:geok 3.86 ~

I Kockás és sima Dameráusok tOO széles 5.88 ~

: Gyapju szövetek no széles 4.88 ~
~ Kockás pamut szövetet duplaszéles 1 ~~

I~':_- ' Mosó Voálok t á. minő5ég 112 1.0v 1'",.,:_:,.,:

'€ Mosott vásznak és schifonok 176-150 1.12··
Kötött női és gyermek meUények és harisnyák.

l,
== Férfi kötött kabátok, poluverek és női kötött ~,

_ kabátok nagyválasztékban. ~

~ Egész éven át felgyülemlett maradékok· minden ~:I elfogadható olcsó árban lesznek kiáTUsitva.l:

.~~~,i_=,
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nek a zendülése, melyet a ma#
gyal' géniusz fuvall, melyben
oda'ür mindnyájunknak a hom
lokára az a ket/ős tüzes láng~

nyelv, melyet a magyar géni
uszaz örök mag'yar dicső~

ség lángjával éleszt, ugy tet
szik nékem, mintha erősen kö#
zelegne al az idő, melyen lesz
még zugás, morajlás, csontok~

nak egybemenése, megépülése,
melyhen elviharzik majd me~

gint Kossuthnak és . Pet6finek
hallhatatlan lelke és megujul~

nak a tüneményes negyven
nyolcas szabadság' harcnak az
idejei és cselekedetei, mely
ben mi papok is felcseréljük
palástjainkat a magyar katona
szegényes bár, de isteni di
csőségü ruhiijával, az iparos
leteszi kézmüvének szerszám~

jait, él főldmivel6 elhagyja ekéje
szarvát, agg'asjyán és gyer
mek mind azon vers<?n~, hogy
ki tudja elóbb csókjával és
boldogságának könnyeivel il
letni az ezredéves szen/ hatá
rokat s odamegyünk ezen a
nagy Pünköst ünnepen él ma
gyar dicsőségnek végei re mint
ujjászületeJt Péterek, hogy sze
mébe vág'juk e világnak, mint
ő tevé: Azt a magyarsá~rot

prcdikáljuk, annak a magyar
ság'nak örök dicsőséget hirdct~

jük, amelyiket ti galád módon
megrabolva Trianon kereszt
jéhez feszítettetek, Trianonnak
sirjába fektette/ek, de amelyik
imé feltámadott az ő halotta;
iból!

Nem harcra, nem háborura
tüzelem én a lelkeket, mert a
háboru könnynek és vérnek
tengerét jelen1i, árvák és öz~

vegyek jajait 5Okasitja, én ma
gyar pünkösti léleknek tüzét
gyuj/om, élesztem, lángoltatom
és lobogtatom fel. Mint rOl
hadt gyümölcsnek kell lelllll:
lani Kincses Kolozsvár, Kassa,
Pozsony és Szabadka tájáról
oláh, cseh, rác és osttrák ra
boló uralom átkának s erköl~

esi, ethikai, nemzeti igazság'
szerint kell felragyogni a ma;
gyal' feltámadás és dicsőség

fénylő káprázatának !
Aki nem igy gondolkozik,

aki nem igy érez, aki nem igy
hisz és nem igy remél, aki
nem ezért dolgozik, az lehet

zes csóku lesz él mag'yar nap
sug'ár, reszketni fognak oro
mükbcn még az ég csillagai
is és az isteni magyar igazsá~

go! fogja kiáltani minden: hol
vagyon Trianon a te fullánkod,
és szent földet megraboló bün
a te diadalmad?!
, És én' illetett lélekke! látni
tudom az örök nagy magyar
ne~lzeti ' Áldozócsütörtököt.
Az én magyar lelkem előtt

megnyiln ak a levegő égnek
nagy oszlopai és ha János
azt látta vala, hogy amaz égi
Jeruzsálem kapui szinaranyból
valók smaragd, hiacint, topáz,
ametiszt és rubint kövekkel
ékC?sitetten s örök királyi szé
kiben ott ül Ö, a Kezdet és
V égz",t, kinek szavai mind iga~

zak és Ámenek körülvéve an~

gyali 5eregekkel és fehér ruhás,
dicsőség koronáival övedzett
vénekkel, -én meg ugy lá~

lom Öt a magyar ig'azság örök
htenét ülni az Ö dicsőséginek

királyi székiben, hogy megis
merem királyi jobbján a leg~

szebb helyen a mi dicső őse~

inket élükön Árpá.ddal, lstván#
nal, az én milliónyi hős ele
immel, a világ háboruban vé
rüket áldozott dicső testvére~

immel, kik legfénylőbb és leg
szebb udvarlarfásátképezik
még az égben is' az örök
ig'azság Urának Istenének,
kiknek ezt mondoi/a az Ur:
ragyog'jatok körülöttem ragyo
góbban, mini az égnek csiIla~

g'ai, mert hiveknek találtattatok !
És én illetett lélekkel hinni

és remélni, még pedig a két
Szerkettő négy bizonyosságá
vol. hinni és remélni tuclokegy
nagy magyar nemze1i PLinköst
ü~l1epet.sőt mikor itt végig
tekintek csak egy vármegye
vitézi testületén, lá/ni tudom
szemeikben a fellobogó ma
gyar dicsőség tüzét, érezni
tudom, hog'y az én vérem
megpezsdül az Önökével együtt
mikor hallom suhogni már
na;:y népek lelkiismerete felejt
az örök igazság szárnyrebbe;
néseit, ugy tetszik nekem mint3
ha· mulnék ama negyven, öt
ven nap s erősen közelegne
az idő, melyben elteli az egész
ezredéves magyar ház bclse
"jét annak a sebesen zugó szél~

1927. dec. 11.
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T. vevőközönségemnek szives tudomására hozom, hogy a mai naptól kezdve, mélyen

leszállitott áron Ka.rácsonyi vásárt rendezek, melyen a raktáron levő összes ma

radékokat beszerzési áron alul adom, a többi áruimat, kmönösen a téJieket fel""

tünö olcsón áru.sito:ID.. Vevési kötelezettség nélk-ül:ID.egtekinfhetö.

"'..
Tisztelettel BECtIER REZSO.
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.Nagy Karácsonyi vásár.
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esperes..

HARSÁNYI PÁL

melyet irt és elmondoU Békésvármegye Vitézi Székének

ünnepén Gytdán a vármegyeháza disztermében 1927 évi'

december hó 6-án

+...

Unnepi befiZ.éd
lyéből tudott felsírni az égTe Hadurnak, a magyarok Istené...
az apostollal: kicsoda szaba- nek! Vajjon mi volna ez más,
ciit meg eng'eni a haláinak les... mint egy ezred év előll földre
téből, - Husvélol igazán, ez szállort nagy mag-yar nemzeti
ünnep virágillatos fenségében [{arácsonynak poétikusan szép
oZ tud ünnepelni, kinQk a sze~ és istenien dicső, örökragyo
relel gyöngyharmatos könnye- g-ásu ünnepI2? l

ivel áztatott koporsója, sirhaJ- És illetett lélekkel Játni tudok
ma vagyon, mell' felett meny- egy _." sőt nem is egy, hanem
nyei erővel iudja kiáltani élZ annyi egymás u/án következő

Irá.s bizonyságát: hol vagyon nagy nemzeti Nagypénteket,
halál a te fullánkod és kopor; az emberi bün és az önmagát
só a te diadalmad? l, - ÁJ- vére hullásáig feláldozni tudó,
dozóc'3ütörtököt igazán s el: a mag-yar nemzet eget földet
ünnep csodás mistériumában megTázkódtató nagy tragédiá
az tud ünnepelni, ki értékelni jának ünnepét, mikor elrejtette
tudja az édes atyai háznak orcáját él magyar dicsőségnek

szentségét ~ oda tud borulni királyi napja a Sajó vize, Mo
bűnbánó könnyek között an~ hács, Arad és Trianon felett,
nak küszöbére mondván: Atyám amikor megrepedt a legdrá~

vétkeztem az ég- ellen és Te g-ább templomnak, az ezred
ellened, - Pünköstöt igázán éves magyar hazának homlok....
s a maga rózsa nyilásos szép- zata az erdőkoszorus Kárpát
ségében az tud ünnepelni, ki bérceiben, mikor sirva temetni
illete.tt lélekkel tudolí szemlélni csendült meg a csiki havasok;
sebesen ZllgÓ szélnek zendü~ alján minden fehér gyöngyvi-
lés,:'!, viharnak zugását s an~ rágnak harangja, mikor eze-r~
nak elmultával ugyan e lélek- nyi Jlldáskén1 osztozott a fénylő
kel tudta szemlélni napsugár-

magyar dicsőség drága öltö'
ban e világ-ot s hallotta, amint t' k fl" ,.ze ene T osz anyall1 annYI ra-
az ezüstös harmalll, napsugár
csókolta virág, a zengő ma... boló és csókkal eláruló szennye
dál' dal, az életet nevelő édes és sepredéke az Ur Istennek!
anya föld s él felhő nélküli ég Vajjon mi volna mindez más,.·
mind a pönkösti éneket mon- mint a legförlelmesebb emberi
doHa: Halleluja. Halleluja! bün és legtüneményesebben

Vitézek, mélyen tisztelt ün"" dicső magyar nemzet össze
nepIő Közönség nékünk, a mi ütközésének nagy tragédiája,
Hungaricintrikus életlinknek magyar nemzeti nagypéntek!
van magyar Karácsonyuk, van De én illetett lélekkel látni
mag-var Nagypéntekünk, van tudok egy... , sőt Istennek hcílá
mag-Var Áldozócsütörtökünk, nem is egy, hanem annyi egy:'
van magyar Pünküs!ünk a ma~ másután következó nagy ma...
gyarok Istenének, annak a gyor nemzeti Husvétot, mely a
nagy Hadurnak ugyanolyan Is- magyar nerrizet örök életének
teni rev(~láliójá\'al,eg'et földet virágzását elóvarázsolóünne
megrázkódtató . trogédiájáva1 pévé lett ez ezrr.déves népnek,
és di.csőségénck slJgárözöné~ mikor madárdalos és virágil:
vel telHet l, min1 a milyenek a latos szépségben tudott e nép
ke·rcsztyénségnek amaz előhb ünnepelni Negyedik Béla, a
emiitett ünnepei! halhatatlan Hunyadiak, a dicső

. Én i\lciett lélekkel "álni tudok Bocslú:lÍak, Bethlenek, Rákócic
egy nagy magyar nemzeJi Ka- ak és Kossuth apánk alatt, 
rácsonyt PQéJikusali szépet, és én illetétt lélekkel látniJu'
tüncményesen dics6ségeseL dok az én dacos és kéts2;er'

Mikor az ezeréves ködös mult kettő négy bizonyságu ma.
fátylai szét lebbenl1ek előttem gyal' hitemmel a közeljövőben

s látom Ázsia méJyéb61 örök is ef,fY ilyen nagy magyar n.em
isteni rendelésre előtörni Hu... zeti Husvétot, mikor futva· me
nort és Magort a fehér csod;a· nekednek a büneik büntetését
szarvast üzve, azután látom a· elvevő- ]udások él Triiln 011 i
hét v·ezér'eket,. élükön fehér. Golgota tájairól, mikor megér
paripáján a szent magYar föld tik, hogy nem valók nékik kin
tájaira aláere~zkedni a hon· -cses Kolozsvár, ITi eg: Teje4eIlni
alapiíó, az ujviJágol teremtő Kassa a magyar dicsőség-...
és azt meg-sz~nlelő Árpádot s nek drág'a· gyöngyei, mikor
kacagányos. párducbőrös őse~ majd vitézei élén hófel1ér ·pa~

inket, mintha minden törzs meg- ripáján bel~)Vag6j Kol()2:svár,
annyi angyali kara leli volna él Kassa, Pozsony és Szaba-dk,a
magyar geniusnak, kiknek sze'" piacára, a Nagyur, ci,'. vitézek
mük sugárzása, vél:ük pezsdü- FókapitárÍya vitéZ Nág.YbánYai
lése, szivük dobbanása, acélos ,Horthy Miklós ÖfőméItÓság-~,

karjuk, mozdulása, ajakuk hur- ; Magyarország diCS'ő.séges'kor'"
ráh kiáltása mind egybe 01-· máúyzója s tapsoIni . fognak
.va.dna abba' a himnllszba: Di- ekkor él csiki virágok, boldog
csőség .légyeO él nekünk szent ság-gal hajtja meg ., fejét a bá...

, földet, dr~ga, i1Ozá! adő I1agy\, náti magyar buza k~lász, ./ü-
" p

gyog-ó célt, hiszen, ha a ke;
resztyénség eg-y Christocentri
kllS élet és vilát;szemlélef, a ma~

gyar élet meg egy hungaro
centrikus élet és világszemlélet
kell hogy legyen és ha ama~

zon nincsen hatalma bünnek,
halálnak, sötétségnek, ördög~

nek, - emezen, él mi ma_lJyar
ságunkon n!ncsen.é.'?_nem Je~

het hatalflla sem bocskoros
oláhnak, sem csehdudásnak,
sem g-yi/kos tört szennyes
kezében forgató nknak, mer!
valami Istentől vagyon meg~

győzni C7t él világot, él ma
gyar élet és dicsőség pedig
Istentől vagyon, hogy meg~

győzze és megváItsa ezt a
világot!

Onnepi gondolataimat egy
bekapcsolom keresztyén hi- I
fünknelí nagj" ünnepeivel. Tud
niillik csodaszépek a mi hi
tünknek cardináli;:; és minden

felckezetben közös nagy ün;
nepei: Karácsony, Nagypén
tek. Husvét, Áldozócsütörtök
és Pünköst ünnepe l

Karácsonya szeretetnek po....
étikusan szép ünnepe, - Nagy
péntek az emberi bün és' az
önfeláldozó Islen eget, földet
rázó tragédiájának ünnepe, 
Husvét -az isteni irgalom örök~

élet virágzását elóvarázsoló
ünnepe, - Áldozó. csütörtök
a levegő ég nagy oszlopait

nyitja- meg az atyai ház felé,
--' Pünköst pedig a sebesen
zugó· szél s ama tüzes nyel
veknek ünnepe, holott a Mes~

tert megtagadó Péter kőszik....
lává lesz s 3000 lélek viszi
szerte a világba a nagy vallo
mást': Uram, ha meg kell is
halnom Veled, én nem ··hagy...
lak el Téged!
, Karácsonyt igazán s ez ün ...

nepriek poétikusan bübájos
gyönyörüségében csak az tud
ünnepelni, kinek családja van,
ki rózsás arcu, s mosolygós
szemü ártatlan gyennekeiben
szemléli a·z angyali kart, kik ....
nek szivük remegő dobogása

hirdeti a karácsonyfa alatt a
himnuszJ : Dicsőség legyen a
szeretet Istenének a magas
ságban, - Nagypéntekd iga...
zán, ez ünnepnek megrázó
fenségiben azt tud ünnepelni,
kiben tusakodott már a por
és a napsugár mind a vérnek
verejtékezeséig· s ki lelke. mé...

Ételül mezei vadaknak oda...
vetett, megalázott és sárba ti;
port vergődő magyar életnek
idején - ezért állok meg én
ez ünnepélyes pillanatban Önök
előtt vitézi napot ünneplő mé~

lyen tisztelt Közönség, hogy
arany tálcára belyezzem a ma
gyar dic'\őségnek drága gyön
g-yét !

Ezérnyi őszi hervadásnak,
milliónyi virág pusziulásnak,
ólomszürke fcllegekkel elbori~

10tt magyar életnek idején 
ezért állok meg én ez ünne~

pélyes pillanatban Önök előtt

vitézi napot ünnepelő mélyen
tisztelt Közönség, bogy ezeket
az ólomszürke fellegeket szét...
::5zakgassam, a lelkünket uj, bár~
sonyos virág-zá.sba boritsam s
e bársonyos virágokat a ma'"
gyal' feltámadás és dicsőség

napsugarának csókjaival il ...
Iessem !

Békésvármegye közönségé",
nek e közös templomában,
hot mindig hazánk javáról,
üdvérő! tanácskozott atyáink~

nak lelke,szelleme leng ben...
nünket körül, - ezen a fől ...
dön, mely az ezred éves szent
határoknak olyan teljes köze~

pe volt, hog-y felettünk még- a
csillag-os ég is nem lehetett
semmi más csak oszthatatla;
nul és egyedül magyar, - ug-y
érzem én, hogy a vitézek kö
zött it magyar ősi dicsőség és
hősi vitézség szentélyében ál~

lok, mint' ezen eszményeknek
minden vallásfelekezetet át...
ölelő és glorifikáló papja s a
hitvallás semmi nem lehet m8s,
mint az édes mindnyájunkat
egybekapcsoJó vallomás:

.Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Azza! tisztelíe· meg az én
igénytelenségemet Békésvár;
megye vitézi széke, hogy e di
szes közönscég előll ünnepi
beszéd tartására kért fel en;
gemet, én meg azzal hálálom
meg a vitézi széknek e nagy
kitüntetisét, hogy megpróbá
19m éi legtisztább szemüvegen,
a keresityénségnek szemüve;
gén át nézni mag-yar életünk
multját, jelenét, jövőjét, - meg
próbálom meglátni és felmIl'"
tatni cl nagy örökséget, 
meg-próbálom meglátni és fel....
tüntetni cl·· tünemenyesen ra·
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I{önyv és papirkereskedésében szerezhetők be.

Leghasznosabb és legolcsóbb
karácsonyi és ujévi ajándékok

VÉGH BÉLA

a mi vérünk, acélos karjuk
meg'mozdulásábóJ acélos eröt
vesz éj mi karunk is, az Öntik
nemes becsületenek és hüsé
ge:; hazElszereteJüknek (Lizé/Cl!
egeIdg felcsapó tüzet fog' a
mi lelkünk is, valljuk azért élő

hitnek bizonYOs~ágával, le
gyük azért vérré és életté ön
magunkban és nemzedékeink~

ben azt az igazságot, hogy
lesz még kikelet Kolozsv:~r

felett!

Előre.,. és örökké előre a
rnag-yar feUámadásra 1

Szépirodalmi és tudományos könyv- njclonságok, ifjusági iratok, képes és
mesekönyvek, zsoltárok imakönyvek, llc-"clezi.ílapalbumok, irószerkészletek,
festékkészletek, társasjátékok, himgszerek és hangszeralkaírészek, húrok \

nagy vá!asztékbal'i.

A legpompásabb gyermekjMélmi{ ó r i á s i választékban.
Karácsonyfa diszek rendkivül olcsó áron beszerezhetők. '

A nagyérdemü közönség szíves párfogását kéri

VÉGH BÉLA
könyv- és papirkereskedő.

test és vér, az lehet biOIóg'i-1
kus szerhzzcíére nézve em
ber, de az nem lehet magyar
ember.

Vitézek! Önök tusakodtak
már egy i/ben hosszu négy
éven át mind a vérnek vcrej:
tékezéséig, Önök vetti2k már
ti.iznek és v!zrnek keresztségét
fegyver ropogásbClr1, ágyu dö p

rejben, az Önök nemzefes és
vitézlő rendje él magyar feltá~

madáslldk bizonyos igérete,
az Önök SZCITW tLizéból hősi

vitézség füze gn11.j mi Sí:e:

rnünkben is, az Önök vére
megpez.".,,-1Lílésébő! mc~wezsdLii .

1!liIx:n::a.~~U~XTIT!O!"1r.x~:]

(ijrl1~.!ílifiifii1fi6liifiilr.~filíiiinfii~

i Mészáros Mihály i
I rőfös- és divatáruházaiI ~rthy M;kló, ut. G y O M A. T,lcion"ám ,!: .~

I Feltünésf keltő I
til kar-ácsonyi leszállitott árak: I)
I Trikó selymek 2.96 I
~ TaftaJin mosó selymek 4.84 ~

~ 110 széles Selyem Epol~geok 3.86 ~

~ Kockás és sima Dameráusok 100 széles 5.88 ~

~ Gyapju szövetek no széles 4.88 ~
~ Kockás pamut szövetek duplaszéles 1 ~~

1_ Mosó VoáloI~ Z. á. minő5ég 112 t.Ou/j)
Mosott vásznak és schifonok 176-150 1.12 ~

~ Kötött női és gyermek mel1ények és harisnyák. ~
~,=:_ Férfi kötött kabátok, poluverek és női kötött ~,
~ kabátok nagyválasztékban. ~

l,_ Egész éven át felgyülemlett maradékok minden ~
- elfogadható olcsó árban lesznek kiárusitva. i
~ -
'~_ill\' .1 "'. ,"=,

nek a zendülése, melyet a ma
gyar géniusz fuvall, melyben
oda'ül mindnyájunknak a hom
lokára az a kellős tüzes láng'
nyelv, melyet a magyar géni
uszaz örök magyar dicső

ség lángjával éleszt, ugy tet
szik nékem, mintha erősen kö'"
zelegne al az idő, melyen lesz
még' zugás, morajlás, csontok~

nak egybemenése, megépülése,
melyben elviharzik majd me...
gint Kossuthnak és Petőfinek

hallhatatlan lelke és megujul ...
nak a tüneményes negyven
nyolcas szabadság harcnak az
idejei és cselekedetei, mely
ben mi papok is fe!cseréljük
palástjainkat a magyar katona
szegényes bár, de isteni di
csőségü ruhájával, az iparos
leteszi kézq)üvének szerszám...
jait, él főldmivelő elhagyja ekéje
szarvát, aggastyán és g'yer
mek mind azon verseng, hogy
ki tudja elöbb csókjával és
boldogságának' könnyeivel il
letni az ezredéves szent hatá.
rokat s odamegyünk ezen a
nagy Pünköst ünnepen a ma
gyar dicsőségnekvégeire mint
ujjászületeft Péterek, hogy sze
mébe vágjuk e világnak, mint
ő tevé: Azt a magyarsá~;-ot

predikáljuk, annak a magyar
ság'nak örök dicsőséget hirdct ...
jük, amelyiket ti galád módon
megrabolva Trianon kereszt
jéhez feszítettetek, Trianonnak
sirjába fektettetek, de amelyik
imé feltámadott az ő halotta ...
iból!

Nem harcra, nem háborura
tüzelem én a lelkeke!, mert a
háboru könnynek és vérnek
tengerét jelenE, árvák és ÖLD

vegyek jajait sokasiJja, én ma
gyar pünkösJi léleknek tÜ:rd
g"y'ujtom, élesztem, lángoltatom
és lobogtatom fel. Mint r01
hadt gyümö!csnek kell lehul e

lani Kincses Kolozsvár, Kassa,
Pozsony és Szabadka tájáról
oláh, cseh, rác és osttrák ra
boló uralom átkának s erkö!:
esi, ethikai, nemzeti igazság
szerint kell felrag'yogni a ma~

gyor feltámadás és dicsőség

fénylő káprázatának !
Aki nem igy gondolkozik,

aki nem igy érez, aki nem igy
hisz és nem igy remél, aki
nem ezért dolgozik, az lehet

zes csóku IQSZ a mag-yar nap
sugár, reszketni fognak 01'0

mükbcn még az ég csillag-ai
is és az isteni magyar igazsá~
gol fogja kiáltani minden: hol
vag-von Trianon a te fullánkod,
és szent földet megraboló bün
a te diadalmad? l
- ts én -illetett lélekkel látni
tudom az örök nagy magyar
nemzeti - Áldozócsütörtököt.
Az én magyar lelkem előtt

megnyiInak a levegő égnek
nagy oszlopai és ha János
azt látta vala, hogy amaz égi
Jeruzsálem kapui szinaranyból
valók smaragd, hiacint, topáz, I
ametiszt és rubint kövekkel
ékesitelten s örök királyi szé
kiben ott ül Ö, a Kezdet és
Végzet, kinek szavai mind iga~

zak és Ámenek körülvéve an
gyali seregekkel és fehér ruhás,
dicsőség koronáival övedzett
vénekkel, - 'én meg ugy lá
iom Ót a magyar igazság örök
Istenét ülni az Ó dicsőséginek

királyi székiben, hog-y meg'is
merem királyi jobbján a leg
szebb helyen a mi dicső őse

inket élükön Árpáddal, István
nal, az én milliónyi hős ele
immel, a világ háboruban vé
rüket áldozott dicső testvére
immel, kik legfénylőbb és leg
szebb udvarlarfásátképczik
még az égben is -az örök
igazság Urának Istenének,
kiknek ezt mondoita az Ur:
ragyogjatok körülöttem ragyo
góbban, mint az ég'nek csilIa D

gai, mert hiveknek találtaJtatok !
ts én illetett lélekkel hinni

és remeini, meg pedig a két
szerkettő négy bizonyosságá
Y'lL hinni és remélni tuc!okeg-y
nagy magyar nemze1i PLinköst
ün'nepet.sőt mikor itt vég'ig
tekintek csak egy vármegye
vitézi testületén, látni tudom
szemeikben a fellobogó ma
gyar dicsőség tüzét, érezni
tuC!cm, hogy az én vérem
megpezsc!ül az Önökével együtt
mikor hallom suhogni már
llaifY népek lelkiismerete felelt
az örök igazság szárnyrebbe~

néscit, ugy tetszik nekem minj ...
ha mulnék ama negyven, öt
ven nap s erősen közelegne
az idő, melyben elteli az egész
ezredéves mag'yar ház belse
'jét annak a sebesen zugó szél:

, '

f?"'I;~:::::~:~~:=~:I:':::II"'IIII".lXInxnmn.~.::.;::~::~::.~~:::"'.~
'- ... .~

T. vevőközönségemnek szives tudomására hozom, hogy a mai naptól kezdve, mélyen

leszállitott áron Kará«:son:yi v ásá...t rendezeky melyen a raktáron levő összes ma

radékokat hesz:erzesi á.ron alul adom, a többi áruimat, különösen a tétieket fel""

.~ tüni) ol«:&;ón árusitoIn. V evési kötelezettség nélkül D1egteKinthetö.

L~II,~i~"II::::::::::lll:~~:':I:'~~~illl'lXIn:mr!:n;,;~~~1
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Filmszinház.

DUBLIKACIÚ.
Csapó Sándor lakatosnak 2 szobás

lakása, konyha, karvra egész .. udvar
haszonbérbe kiadó. Ertekezni lehet a
Felsörészi olvasókörben. Ugyanott árra
szemes és csöves tengeri van· eladó.
Hö~gyek figyelmébe! Harisnya

szemek felszedését vállalom. Uj eimem:
gr. Tisza István ut 1127 sz. Levelező

lapon való meghivásra készséggel je
lentkezem a munka átvétele céljából.
Buzás Istvánné.

láda lajosna~ 3 hold Vidólaposi
páskomja eladó. Ertekezni lehet Bát
hory Gábornál Gróf Tisza István ut
396 szám.

Honti Antalnál egy sódaráló, egy
cégtábla vasból, egy kézi kocsi, egy
targonca, egy beszélögép, egy üzlet ajtó
egy kirakat teljesen 'felszerelve üveggel
és két tornyos ágy sürgösen eladó.

Kádár István tanyájában 12 drb.
talpon álló, 28 éves növésü akácfa
~sakis egészben (nem egyenkint) eladó.
Erdeklödés Gyár u. 337. sz. alatt.

Az Apolló filmszinház folyó
hó ll-re vasárnapra, Bród\·
Sánd()r Lyon Lea c. világhirii
reg-ényének filmvá!to7Glát /ü/k

ki előadásra. tvlindcllki hll1l!ri
Bródy Sándornak e71 d !éld ~

be m,Jrlwlóan izgaII1ic:, rl'i,;é
nyét, fölösleg-esnek lartjuk 1'-'

hát, hog'y magáról i:J rl'~\;n\r{,1

e helyen ismertej(~::;t iriulll,.

"Lyon Leá"-t a sú·p>":!;;,';;

Mary Philbin játsza nlq}Td II

erővel, Constantin nagvhcnvg
szerepében pedig a llC1;,;y l\ {,ll

Mosjoukine mulat be 11J(gJi,I,·

bentően realisztikus ii'i'li:.:lcl L

A darab minden jeleij·:,: iUC:i-i
feszitő és a valóság- ereiévcl
hat. Nem is emlékszliilk llllg
egy filmre, ameiyben a lélek:
zetfojtó jelenetek olyan Jömc
ge lett volna felhalmozva, mint
ebben az igazán nagystilü dEl
rabban. Amikor például Con
stantin nagyherceg afclctli uiJ#
hében, hog'y a leányt nem ál-
dozhatta fel vagyainak, kozák~
jaival elfoglalja cl fa.I ut, a la
kosságot házaikba bezáralia
ajtókat, ablakokat, beszögez
tet, hogy elvágja a menekülés
utját, és parancsot ad !<alonÉJiT
nak, h0gy az egész falui g-yujt
sák fel. A katonák már rohal]:
na.k az égő tüzcsóvákkal,' de
ebbena pillanatban frappans
esemény állitja meg a bossz u'

, álló kezet. Tudni való, hogy
a regény a viIágég'és első fe~

jezete alalt játszódik, s miként
a "Hotel lmperiál"-ban, ugy
itt i~ a mi csapataink ál\naka
szimpatia verőfényében. Az
óriási sikert aratott _JiJmdara
bot Budapest valamennyi moz:
gósLinháza Játszotta. l(ieg;2c
sziiő müsor: "Szárazföldi teJl~

g-erész" burleszk 2 felvoná:::-
ban és Filmhiradó. A Lyon
Lea előadási szünetében a 7
éves bájos gyermekprimadon
na Lengyel Vanda irredenta
költeményeket szaval, énekel
és tancol. Előadások: 4; 6 és
8 órakor kezdődnek.

nök vezelésévcl Miklós nap
előestéjén fáklyás felvonulást
renc!ezeH a l\.ormányzó tiszle#
letére. A hösi szobornál dr.
Cseh József rövid beszédben
méltatta él nap jelentőség'él,

hiJzafias magatarlásra buzditva
él levenk ifjakat.

A kántorbácsi iinneplése.
Mini Endrődrö! jelentik. az 61
talános tiszteletnek és S7ere~

telnek örvendő.Ujházy ]vJiklós
r. kath. kim/or! névnapja al
kalmából az endrődi inlelli
g·c:nciCl és polg'árság szeren~

esekivánalaival halmozta el.
Házasság. Endrődön a mlIit

héten házasságot kötöttek Ne
hb János és Pápai Margit.
~\.ihircktésre jelentkeztek: Var
g-a Vince és Gellai Jolán.

Haiálozások. Endrődön leg-
utóbb elhunytak: Ficsor Gá
borné szül. Vastag Ap!lonia
65 éves, Hanyec Imre 42 éves.

Holttányilvánitás. Timár Má·
tyás endrődi lakos, aki részt
vett a viJágháboruban, holttá
nyilvánitJatott

FINOM TEARUM, Barack, Szilva, Konyag és Likőrök.

Finom csemege borok,

LakodaImalrra, Névnapokra, Disznóöléshez,
Karácsonyra és Ujévre, -legelőnyösebben

állandóan Katona Gyulánál vásárolhat
fűszer, csemege, vegyes,pőrés ital kereskedése

G yo m a, Horthy Miklós ut 1140.

Kiemelkedő cikkeim : R I Z S, K Á V É, TEA.
Mikulás és karácsonyi csokoládé, S2.aloncurkorkák.

Mindenféle csemege és déligyümölcs.

Játék áruk, karácsonyfa diszek.

bilíiárd asztalkészitő

BÉKÉS, Kossuth Lajos utca 15.

A Kormányzó neVU11l1epe
Endrődön. Az endrődi levente
egyesület dr. Cseb József el-

Endrődi

hirek.

Állándóan raktáron tartok

uj és használt billiárd dsztalt,
golyót., dákót., §dkkot, don.1ilinót..
Billiárd asztaljavitását, bellUzásái, ~rummizását vállö
10m részletfizetés mellett is, levélhivásra azonnal me
gyek. Képes árjegyzékeJ kivánatra ingyen küldök.

BERECZKY SÁNDOR

g·álnunkkeJI. Ug'yanis mult he
ti lapunk 6 oldalán a kész
pénzelszámolás bevétel rova
tában a harmadik télel alatt
sajtóhibából 151'50 P. helyett
121'50 PA szedtek. A kiadás
harmadik tételénél pC'c!ig' 404·74
P. helyett 104·74 P. össze~

szerepelt. Az adományelszá,
molásánál is van kisebb elté
rés, mely onnan ered, hogya
g'Yl'Iilók nem találták ojlhon az
adakozókat és mC'rl csekélyebb
dolg-okról van szó, anlJak be'
hajtásától eitekinieItek. l{cnye p

re! 42 darabot adományoztak,
ennyi lett kiosz!va a kZlszinóba
és a . fennmaracltakat a sze
g-ényházba juttattuk.

. 
Az már közismert, hogy jót és olcsán

-NE - WKffiW - --±Se- - i5K~"iNSiiiF'iPS5P5iJ'2iiiIJJf

GVÜJTSE
A FEKETE

80RlTÓ SZALAGOKAT.
Jutalomkiosztás c

Január 15.·

ÖZV. Kovács Jánosné hasitási ta
nyáján 28 éves szép kivágott akác van
eladó, megtekinthetö ugyanott. Értekez
ni lehet 537 hsz. alatt.

Csapó Gábornak egy pár csizmá
ja van eladó. Értekezni lehet Rózsa
utca 888 hsz. alatt.

Szövetkezeti tagokhoz relhivás!
A fogyasztási Szövetkezet igazgatósá
ga a mai napon tartott gyülésen elha
tácozta, hogy a nagy gyülés után rész
vényenkint mind azoknak, akik az üz
letben vásároltak, részvényenkint 50
deka sót és 25 deka cukrot kiszolgál
bt. Ennélfogva fel~éretnek az összes
tagok, hogy vásárlási könyvecskéjüket
minél előbb adják át Platz József üz
Ie/vezetőnek.

Agyvértódulás, sziv

szorongás, nehéz legzés, féle

lemérzés, idegesség, migrén,

lehangoltság, álmatlanság a

természetes (Ferenc József) ke

serüviz használata állal rövi..

elesen m12gszünlethető. Tudo

mányos megállapitások meg

erősítik, hogy a Ferenc Jó",

zsef viz a makacs székszo·
rulás mindenféle jelenségeinél
a legjobb szolgálatot teszi.·
Kapható gyógyszer1árakban,
drogériákban és füszerüzletek
ben..

A hősök emlékmüve ünne:
pély-rendező bizottsága siet
eg-y kis felmerült tévedést hely
rehozni. A helyi négy szövet
kezet nem a gyüjtőiven je
gyezte adományát, han..?m min
dig ami iránt hozzájuk fordul·
tak, akár vásárlásként is: min
deot ingyen szolgáltak ki és
igy mint egyik legnagyobb
adakozának tartozunk vele,
hogy részletesen soroJjuk fel
az ünnepély fé"nyének emelé
séhez való hozzájárulásukat.
Elsőbben is, mint azt már em
litettük, - saját költség-ükön
előállitotJ ezer darab vajas
pog'ácsát adott és felajánlottak
további bárhányat. Továbbá:
6 kg-, zsirt, 6 kg. hagymát.
100 kg'. burgonyát, 1'25 kg.
paprikát. Hálás köszönet érte.

Más hibaigazitást is korri~



mint a
OYOMAI UJSÁll

olvasójának.

urnak
urnónl6k

Karácsonyi ünnepi szá.
munk érdekes tartalom
mal és nagy terjedelem
ben jelenik meg.

7 oldal.

UTALVÁNY-SZELVÉNY

Szerkesztóségnél beadandó.

szerinti időben három napon
át díjmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest Vlll .. Ba#
ross tér 10 (a Keletipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
egyeJsőrendü szobát. Az ötö
dik sorsolást 1928 jan. 5én
fogjuk megejteni és er~dménYl2t

lapunk jan. 8-iki számában
tesszük közzé. Vágja 1< i
az alanti "Utalvány...sulvényt"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőjénél.

.::-...~._ ..-::"I.~.! ..~.~:!.~~.~~!!~._~_.::: ...-::",,~-

KarAc::sonyi és
ujévi ajándéknal{.

legalkalmasabb egy jól sikerült

Pastell, akvarell képek, valamint levelezőlapok

III ft. v é s z i kivitelben készUlnek. Felvételt
borus időben is eszközlök.

LittInann A.:. InűterIne
G-YOJnod, Horth.,.. Mik.l~1Il ut

fénykép-nagyitásaI
I

gyermek-játékokban.

OLU-CK ÁRMIN

Van szerencsém a nagyérdemü közönség szives I
tudomására hozni, hOgY_I

~~;!~12.~J~~~I~!Xe~~~!•
munkákat a legegyszerübb és legfinomabb kivitelben .

. készitek és elváJlalok, ujkori fizetésre is.
A n. é. közönség szives támogatását kéri

Perei LA8zló
Pet6fi u. 76'.

Ne mulassza el kirakataimat megtekinteni. Férfi és női

divatdkkek, legjobb minőségü cipők a legolcsóbb árban.
Oyukits-kalapok egyedüli árusitása nálam. Mindenféle

elsőrangu fUszeráru.

tA================"

Mikulás, Karácsony, Ujév!
Legkedvezőbb bevásárlási forrás! Óriási választék

Hirdetések
:. dijszabásai:

:: Egy hasábos 1 em.-es
•• hirdetés 16 fillér. Ötszöri
:: hirdetésnél 10 százalék,
•• tizszerinél 15 százalék,
•• egynegyed évi hirdetésnél
:: 20 százalék és félévi hir
•• detés esetén 25 százalék+t ked vezm ény t adunk.

!llIl!l~IQ!!!!lll!!!!II~!\!II!l!!!II!!!~Il!!!!!II!!!!!II!!!!!llm!!i11~
d '~-

-{ ~A~A~T;N~O~A~- ::
~ Budapest,VII., Dohány u.84 . ~=

- Telefon: j. 424-47. =
_-_;' Alapitási év 1907. Előkészit ":.~

polgári- középiskolai ma-
-.= gánvizsgára, érettségire. §

=_=_-_~;_'. ;,~V~~~=;:~J~ .:_~.,..=
- hetők. Dijtalan felviIágo- 

sitás, prospektus.

~~Iiiliil\iiliífiiillilliiliillii\lilliimlliilrnliillil\iiliillüliil~;
Ingyen lakhatik Budapesten,

ha előfizet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése

GYOMAI UJSÁG

Ajá.ndék·

Naponta.

Ajándék

Ingyen
éppen nem, de olcsón kaphat

használhat. Ezért legalkalmasabb

nálati tárgyakat. Az ajándékozott

részére legnagyobb értékkel bir

az olyan ajándék, melyet

célokra alkalmas diszmű és hasz-

naptárajándék III

Ujévkor
diszes

FigyeleIll %

üveg, porcelIán, zománcedény

árukból és háztartási. tárgya"kból

állitható össze; melyek legjutá

nyosabban, nagy választékban

beszerezhetők E h r Dl. od II II

Adolf üzletében, Gyomán. Gyö

nyörü villanycsillárok nagyraktára

Mindenféle füszer, csemege, fes

ték és rövidáruk előnyös beszer

zési forrása. Lakodalmakra köl

csönedények kedvező feltételek

mellett. Saját gyártásu szódaviz

kivánságra házhoz szállittatik.

Figyele:rn %

előnyosen ismert üzletében
a BORPALOTA hirneves
borai kaphatók KARÁ
CSONYRA és UJÉVRE.
Azonkivül a leg-

szebb ajándékok porcellán
és üvegkészitményekben,

képkeretek, elsőrangu

kiszolgálás és o l c s ó
füszeráruk.

Kovács József

26 fillér.
4 •
;) .
1

40
6 P.

5

1 liter édes tej
t -. lefölözött tej
1 • iró
1 • savó
1 klgr. turó
1 .• teavaj

A békéscsabai SUK téglagyár év
tizedek óta ismert kitünő minőségü

hornyolt tető cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner Márton .fiainál, End
rődön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.

özv. 5zánthó Ignácné 39 számu
háza üzlehelyiséggel azonali beköltözés
seI eladó. Ugyan ott 2 kocsi hereszéna
van eladó. Értekezni lehet Rákóczi utca
650 sz. (Mezei-féle ház) alatt ahol l
üzlethelyiség van kiadó.

Uj hentesUzlet. Magyari Lajos mé
száros és hentes uj üzletében (ref. egy
ház épülete) friss hus és kolbászáru.
Naponta délután 5 órától friss, meleg
vacsora. Sertés vágásra házakhoz eljár.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükkfa és hajlitott székek állandóan
raktáron vannak Vatay Gábor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épUletasztalos munkák
jutányos áron megrendelhetők.

Egy 35 HP. Kéthengeres szivógáz-:
motor, kellő garancia mellett részletre
is eladó, Winter józsef gazdálkodónál
Mezőberényben a polg. isk. mellett.
Ugyanott esetleg egy 3 éves 8-as gaz
dasági cséplő is eladó.

Braun Adám mezőberényi lakos
nak l. ker. 70. másfél Csudaballai lege
lő részvénye eladó.

A békéscsabai világhirü Bohn
féle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható.

A Gyomai Fogyasztási Szovetkezet
ben: és a·. Hangyánál J liter nagyon jó
bor ]'40 f l l. kisüsti törköly pálinka
4 pe~gÖ l' kiló Burgonya 12 f. Ugyan
ott és Kovács János trafikjában is ked
vezményes utazásra szóló igazolványok
130 fillérért kaphatók. A Hangyánál pft
dia 2 üzlethelyiség kiadó.
Ahelyi "Allattenyésztők"szövet

kezete értesiti tagjait, hogy a jövő

1928 évre leendő értékelést, illetve ujra
értékelést f. évi dec. hó ·15-én megkez
di házszám szerint. Távollevők a honn
maradók általhelyettesitendők, A biz
tositandó jószág napi értéke a család
tagokkal közölni kéretik A becslő bi
zottság jogosult a még be nem fizetett
biztositási dijak beszedésére is.

Gyoma és Vidéke
TEJSZÖVETKEZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI:

fillér egy publikációs hirdetés közlési
dija a GYOMAI UJSÁG publikációs
rovatában. Ha Ön alkalmazottat, ál~

lást, lakást keres ha valamit venni,
vagy eladni akar, haszobáját;la
kását akarja kiadni, vagy át-
adni, ha bármire szüksége
van, igy csak a GYO-

MAI UjSÁG publiká-
ciós hirdetéseit ol-
vassa el, és hal-
gassa.meg a va-

sárnapi pub-
likációkat.

1927. dec. 11.
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GIRÓSZÁMLAA l'MGYAR NEMZETI.
BANKNÁL, BÉKÉSCSABPJ~ .

FüLVÓSZAMLA
A PESTI MAGVAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRI
CSEKK- ÉS KLlRINGSZÁMLA 37.170. SZÁNl

a·n kos .zl á ly a:
KöJcsön,9ke-t nyujt cl legelőnyösebb feltételekkeJ,
bárnlely nagy összegig.
Beteteket legmagasabb kamatozás mellett elfog'ad.

. .

F o·g l'a l k9 z l k' a b a n k ~ ü z l e t o s s z e s á g a i val!

él bo 'n' él os Z t á I Y a:
VESZ a.mindenkori LEGMAGASABB NAPi ARON MINDENFÉLE MEZŐGAZDA

'SÁGI TERMÉNYT. B E R A K T ARo z Á S RAváUal miadenféle .mezőgazdasági
. termény!, nála beraktározott termény! bármikor I e g m a g a s a b b n a p i á r o n

számolja el, - akár részletekben is, lisz!re becseréli, természetben kiadja.
Szükég 'esetén előnyösfeltételek mellett bármely összegü előlegkölcsönt folyósit.

TELEFÓNSZ.Í\.l\t 21. SÜRGÖNYCIM: BÁCSYBANK
:ó:
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A. legalkalmasabb

karácsonyi és'ujévi ajándékol~
a Kőhler és ExceUa

__ lI.~. iN 'M'?+6@§5iiMM"''b fA aet'"' tiiiB

A szent estére titokban a gyermekek tudta nél~

kül díjtalanul felszerelem_ - Készjeteim bármi
kor bemutatom vétel kötelezettség nélkül. Hi-

vásra házhoz jövök, Kivájó tisztelettel

. DO~~~~~~s ~~~~RT ~
!':n::Dl:n:XXl:'<Ex""t'nxu U"ltll'X~':JO[lOO1C)(II rt II J!( I X It X t II nrant::IJ

Ha szereti gyermekét vegyen a frarácsony
fájára viUany karácsonyfa diszeke't,

SJienzád,ós ujdon§áq 1 Min.den. ka.rácsonykor nd,s-z"
nálhatti> örökös delog. és Illindiq §zép.

B~~ap,~atre ~i:a:z;Hi:? I ~O százaiék engedményt kap mint ezen lap
eloflzetole olcsa szoba-áramkbóI, :W százalék engedményt kap olcsó
ét~erITIi áraiból. (Kitűnő házi. konyha.) 5 pengőt lllegtakarit autótaxi
koltseger, meli gyalog át]ohet egy perc alatt a pályaudvarról OHhon
érz~ xnagát I jól fűtött szobáinkban. Elsőrendű kis.wlgálás, sziuoruan
esaládi jelleg saját ér~eke ezen előnyök folytán, hogy okvetlen ~álunk

szálljon meg

Grand Hotel park nagyszálloda
VlIl. Baros tér j O. BUDAPEST. TeIf: I. 530'82, 330'83.

a keleti pályaudvar érkezési oldalával szemben.
..t3
,,'~~~~~~C~~OO~O~~~~~~~~~~

d

13'06
14'13
2'15 .
0'18

20AO
2'05

14'04
19-20

17'20gy,
20·14gy.
16-52 gy.
19'4;') gy

tr'n

Lapkiadó 3

"HUNGARIA"
kÖ,nY"VDYODuiainafiintéze ~.

SzerJl:e5ztéséJl't é§ líidciá§éFi

felelős s

WAGNER MÁRTON

.Legjobb
tájékoztató

d

Vasutiés Hajózási
M e fl etrend L!,jság

kapható
!n.rnden

V dsu.tAUo!!ná,@OD.,
Dobi:'inytöz/idében..

ti

A legnagyobb veszé'delem él por,
mely minden betegség csiráját a
szervezetünkbe viszi. A Icgalapo
sabb 1akaritás is, ha nem porszí
vóval !őr1énik, csak félmunlca. mert
ugyaseprésnél, mint a törüJge
!ésnél él por egy része a levegőbe

száll, hogy ezutonszerve.z{::tünkbt:
hatoljon és olt bctegségokozóvá

váljék. egyetlen kivezclő uf CI

VAMPIR PORSZIVO
Kérjen dijtéllan bcmutatdst egy le

velező lapol1 miÍg ma I

AEG UNiÓ
Magyar Villamossági RT. i

Porszivógép Oszálya
Budapest, AndrAssy llt 29. szcím.
Gyoman kélplldtó Domokos AI
bert villanyszerelő és műszerész-'

nél.

~--------~

A "gy" be!üvel jelzett g'yors-,a, tBbbi pedig személyvonat.

BiJestról indul
Gyomcíra érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk.

1927. október hó i-étől.
JHJDA.PE~~'I'- €J,YOJ'>IA.

6-25 9'45 gy. 13-35
11'12 ·12'42 gy_ 19.14
0'ő,2 . 5'04 . . . 8'57 gy_
5' - 11'10 11'50 gy,
GYOMlJ',,- - B~KtSCSABA

5csabáról indu123'15 4'ZO 8·tőgy. 16.14j.;-Y.
Gyoméira érk. 0'1] 5-ol 8'55 g'y. 16"'50 gy.
Gyonlörö] indul 11'22 6"46 12-45 g'Y, 19'24 ,20'15 gy.
Dcsabára érk_ 12'1-8 ]'59 15'21 gy. 20-24 '·20'51 g'Y,

Lapunk Bu.dape;stenállan-.,.
dóan olvasható a "Park
SzáHoda" kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

~ ~~~~~~'\;.4 ..............1':s~

Nyomatott a ,;HUNGARIA" könyvnyomdaiműintézetben Gyomán. Felelős cégtulajdonos : TEKET SÁNDOR.
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A lánglelkü 48~as szabad
sághős : Be,m tábornok emlé
kezetének szentelte most szer~
dai előadását 1'l Közmüvelő·

dési Egyesület.
Az alsórészi olvasókörben

folyt le az ünnepi est. Disz
tingvált, szép közönség szo
rongásig töltötte meg a nagy·
termet.

Pétermann József főjegyző a
népművelési egyesület helyi
csoportjának elnöke nyitotta
meg. lendületes rövid beszéd~

ben méitatva a mai est jelen·
tőségét, majd felhivta a közön
séget, hogya hazafias együtt
érzés kifejezéséül a "Hymnusz"
eléneklésével kezdessék meg
az előadás.

A közönség lelkes hangu
latban, állva énekelte végig a
legszebb magyar imádságot.
azután Domokos, János ref. ta
nító lépett a dobogóra, hogy
elmondja a lánglelkü 48~as

tábornagyról. Bem apóról Vél.

ló megemlékezését. A meste
rien felépifett klasszikusan szép

Közművelődés.

sokára, alig egy pár Izét mulva,
amikor már többféle nemzetiségű

emberekkel egyűtt éltem, meggyo
ződtem arról, hogy a magyarok
egészen különleges helyzetet fog
lalnak el a nemzetek között. Lát
tam azt a méltóságot, amellyel
nehéz sorsukat viselték, éreztem
azt a büszkeséget, amellyel a nem
zeti önérzetet bántó minden táma
dást visszautasitottak. Egy későbbi

cikkemben meg fogok emlékezni
azokról az esetekről is, amelyek
engem a magyarok bámulójává és
tisztelőjévé tettek. Most csak annyit
említek meg, hogya magyarokat
a maguk valójában, mint ősziizte,

nemes népet ismertem meg. Még
most is boldognak érzem maga
mat annak a barátságnak a tuda
tában, ami egy nemes magyarhoz

. (dr.· .Vfjglly)Jiiz s !Jecsiilfi~kreli

telességemnek érzem, hogy minden
befolyásomat a magyar viszo
nyokról való helyes tájékoztatásra
használjam fel. Ebben az értelem
ben üdvözlöm magyar barátai
mat azokkal a szavakkal, amiket
olyan sokszor énekeltem velük,
hogy: " Isten áldd meg a magyart !"

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
eimére kUldendó.

mit. Amit az iskolában és tan
könyvekből taniJttiink;olyankevés
volt s annyira nélküfözte az objek
tivitást, Izogy a magyar földről

világos képet nem is alkothatfam.
Az közismert volt, hogy Magyar
ország a történelemben sokszor
fontos szerepet játszott. Egyébbként
Magyarországot ugy ismertük,
mint a monarchiának egy nem is
nagyon fontos részét. A magyar
nép nemzeti jellemvonásainak a
kiemelését tanitás közben senki
sem tartotta szükségesnek. S ami
kor pl. fi/lagyarország erőteljesJel

lendülését az 1848/49. szabadság
harcban lázadásnak ,71inősitetfék,

6nkényteleniil is az a meggyőző
dés érlelődött meg bennünk, Izogy
ha az aradi gyásznap a magya
rokra fájdalmas is lelzetett, körül
belül megérdemelték azt. S nagyon
sokan, még a legképzettebbek kö
zül is, még kevesebbet tudtak. (Az
oroszok például azt hitték, hogy
a magyar huszároknak négy ke
zük van).

A Magyarországról elterjedt vé
lemények már a világháboru kez
detén kezdtek megváltozni. Ekkor
alkalma nyilt a magyar népnek,
hogy megmutassa, hogy ő többet
jelent, valami mást, mint a mo
narchia többi nemzetisége. De csak
akkor kezdett a világ igazán
Magyarországra felfigyelni, ami
kor már nem Bécs volt az egye
düli hirforrás a magyar ügyekre
vonatkozólag.

Azok után, amiketfentebb mon
dottam, senki sem csudálkozhatik,
ha nem nagy előszeretettel visel
tettem a magyarok iránt. De nem-

hálánkat nemzetünkért sokat
harcolt Bem apóval szemben.
Budapesten és az ország
számos nagy városában de
cember ID-én tartottak em
lékünnepet. Buzdítson ben
nünket is a lánglelkü szabad~

sághős példája soha meg nem
alkuvó és áldozni tudó hon
szerelemre.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
G y o ro a, Petőfi-tér 2.

Lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Hogyan változtattam meg
nézeteimet IV1agyarországróL

Ottó Dirschauer, Friedland, Németország.

Mikor én, mint birodalmi német,
vifágháborus szövetségeseinkregon
dolok, változatos érzelmek töltenek
el. Keserü gondolatok közt gon
dolok arra, hogya szövetségesek
között vannak olyanok, akik nem
érdemelték meg, hogy ellenfeleíkkel
tisztességes harcban összeméJjék
fegyveriket. Odaképzelem magamat
az orosz kórházak s:dávjai közé,
akik a hadseregből megszöktek s
az oroszoknál könyörögtek bizton
ságukért. Még é!énken emlékszem
egy eseményre Izadifogságom má
sodik él'eM!. Oláh származásu
magyar katonák dolgoztak az
ujonnan épülő Csudowó-Oostino
polje vonalon. Mikor Románia a
háboruba beavatkozott összegyüj
tötték őket, .hogy az oláh frontra
küldjék és az ellen az ország ellen
harcoljanak, amelynek zászlójára
felesküdtek. Az oláh katonák
örömujjongása csendes szégyenke
zéssé olvadt, amikor egy magyar
káplár szégyenletes viselkedésük
felett való felháborodásában egy
marék földet vágott az arcukba.

Ilyen események, - amelyekhez
hasonlókat sorozatosan tudnék em
liteni, - nem nagyon alkalmasak
arra, /zogy a sulyos hadifogságot
enyhébb szinben iüntessék fel, s
valószinűleg szivesen kitörölném
hadifogságom minden emlékét a
lelkemből, ha nem volnának olyan
események is köztük, amire mindig
kellemesen fogok visszaemlékezni.
Legkellemesebb emlékeim közé tar
toznak a magyar bajtársakkal eltöl
tött napok.

Mit tudtam én régen Magyar
országról és a magyarokról ? Sem-

ségeit. Itt azonban emberélet
ben esett kár.

*
A sokat hányatott és szen-

vedett, de dicső elmékü Bem
józsef tábornok hamvait há
lás nemzete haza szállitja
Kis-Ázsiából szülő városába
Tarnowba. Ebből az alka
lomból mi is ujólag lerójuk

* *

Előfizetési árak:
Negyedévre - 1 pengő SO fillér
Fél évre - 3 pengő 40 fillér
Egész eyre - 6 pengő.
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Szomoru hireket hozott
hozzánk a szomszédos Bi
harból fujdogáló szellő a
mult héten. Diákgyülés volt
Nagyváradon. Ez még nem
volna baj, de a regatból, az
az a régi Romániából fel
gyülemlett diákok, egyetemi
hallgatók nem holmi sürgős

iskolai ügyet tárgyaltak ott,
hanem a magyarság ellen
intéztek tervszerű és előre

megfontolt támadást. Minden
kit, aki oláh kérdésükre nem
oláhal válaszolt, azt elveTték.
lvlegölték az egyik magyar

-szinészfiái,
nagyon sok magyar embert,
üzlet ajtókat és ablakokat
bevertek és valóságos rém~

napokat tartottak Nagyvára
don. Megdöbbenve hallottuk
mindannyian a hirt. Nem
elég hát a titokban évekig
teljes erövel folytatott elnyo
mása a magyarságnak, most
már elég merészek egészen
nyiltan is fellépni. Mi sem
természetesebb, hogy az egész
magyarság feljajdul határon
innen és tuf. Vass József he
lyettes miniszterelnök igen
általános és minden tekintet
ben törvényes kijelentésére,
melyszerint törvényes,eszkö
zökkel tiltakozni jogunk,
hogy ilyen máskor ne történ
hessen, még a román kormány
akar hevesen tiltakozni az
ellen, hogy más ország ügye
ibe ne szóljunk bele. Pedig
nem mi szólunk bele, hisszük,
hogy bele szól az isteni
gondviselés és csakugyan
nem engedi, hogy Nagyvárad
magyar kéz csinálta utcáit
magyar vér büntetlenül fesse
be.

Mint hirlik Kolozsváron is
megismételték a váradi rém
napokat. Összerombolták a
Kolozsvárt székelő erdélyi
magyar párt hivatalos helyi-
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Dr. Uhrin László beszéde
a gyomai Negyvennyokas kaszinóban a Kormányzó ur Öi'ö

méltósága neve napján.
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bigadná, a világháboruban vol

tak nagy eldőlések, volt vérg

folyás és életek veszése, dc
az is bizonyos, hogy ugy kép
zeli rajongó lelkesedésünk,
hogy az elesettek hom!()kán
ott ragyogott a szent eszmé
ért való önmag'a feláldozás
isteni örömének fény'e. Ha cl

világháboruban a magyar nem
zet szerepét nézem, akkor
templomban erzem magamat,
ahol ének és ima szárnyán,
vérpiros üde ajkakon át száJ!
a lélek a szent eszményíségek
mennyei mag'asságai felé, ahol
a Illi szeretjeink, apánk, g'Yer
mekeink, kstvéreink, jó bará~

taink, tisztul/ak emberból fél
islcnekké,lcg'endfJs hősökké,

akikről emlékezni fognak. falu
lányai (:s kg-ényei nótát da
lolnak, valamig csak magyar
él a földön. E képek csoda
szépség"e ugy, de ugy szorit
ják minden magyar keblét, és
oly jól esik a lelkesedés uj;
jongó fclkiáltásával könnyiteni
a szoritó érzéseken : Magyar,
tc csodateremtmény, btenne!\:
legszebb gondolata: isten mo
so!yából és könnyéből gyurt
szenl anyag', akinek születésé
nél mosolygott az lsten, mert
oly szép voltál, és sirt, mert
már akkor látta, hogy vértél~

nunakjöttél avifágra.- A
világ'háboruhan, felhőtelen,kék
égen, délpoI1ton állt él mag'yar
dicsőség napja, gazdagon szór
ta szét knykévéi1 é~ fényét és
ragyog'ásiJt csodál1a egy világ.

De egysz.crrc inogni, resz
ketni kezel él nap s rninJha hag
talmas lökés értc volna, ször~

nyü dörc!ü1éses aláfutással bu
kik lefelé s ott, ohnl i'17: é2' a
földdel összeér, ahol a lápok
és mocsarak világa kezc]ödik,
Cl7 őszi rózsás forradalom és
a kommunizmus f0T1őjénekpisz
kos hullámain vérvörösen meg~

áll. Sötétség, éjszaka és vér~

vörösen rag'yog'ó nap az ég
peremén. 2s ebbel] a sötét

ségben, ebb2n a kinosan hosz~

szu, álomta!an éjszakában,
vérvörös fény mellett - minjP
ha máglya tüze ég'ne -tébo
lyult láncot jár a magyar. Ör;
jöng've ropja a táncol, kuszált,
zilá It hajja l, g'yülö lettö I para
zsas szemme!, kezében élesre
fent, hllsban járt; vért ivotl kést
szorongalvil. Járja a filllCOj,

melyhez a bün, a legalaesog

nyabb rendii szenvedélyek, az
állati ösztönök diktálják a tem
pót és a fékét tépett vér zugó
árja harsogja a vad muzsikát;
já.rja a láncot, talán a halál
táncot é~ az lsten sir és az
ördög kacag.

Ha a világháborut nézem,
akkor templOmban érzem ma
gamat, ha az őszirózsás for
radalmat és a kommunizmust
nézem, akkor pedig ugy érzem

telik a lelkünk rneleggcl, fény
nyel és olthatatlan v6gg'yal,
szebbnek, jobbnak, él csodált
nagysághoz hasonlónak lenni.
A nagy emberek életét és lel#
két nem vizsg'álhatjllk anélkül,
hogy utánzására ne kénysze
rüljünk. Tehát az utánzás. Ugy
vag'Yllnk ezzel, mint a g'yer
mek az apjával. A lJ"y'crmek
nek az első ideália, az első

mintaképe az apja. Minden
szava parancs és törvény, min
den mozdu!aJa szep. C'f:J'ész
magatartása kifog'ástalan. Ó
is olyan akar lenni. Lesi tehát
minden meg'mozdlllásál. utá6
nOZZél őt. És ha meg' is en
f{edem azt, hog"y az apa és

gyermek között legelsősorban

a vér ug'yanazonossága játsza
ki él hasonló formákat, de vi
szont azt is állítom, hog'y
nag'Ygnag'y szerepe van a ha
sonIóságban allnak a lelki
tényezőnek is, amelyről az
előbb tettem emli1ést, L i. az
utánzás. Nekünk magyarok#
nak is von iiyen nagyságunk,
akinr.::k az élete és lelke olyan,
hogy azokat nem nézhet jük,
nem viz5gálhatjuk anélkül, hogy
mag'unk is meg ne " nemesedg
jünk, jobbakká ne váljunk, cl

l(>lkünk Ic ne vesse kérges,
iromba markát; nem vizsgál
hatjukanélkül hogyszent vágy
ne töltse cl a SzíVÜllket, ennek
a nag'yság'nak nyomdokaiba
lépni, őt utánozni.

Vizsgjljuk tehát czt az éle
tet, ezt a lelkel. Mielőtt azon
ban ezt a vizsgálatot teljesil(!;
ném, szükség'esnek vélem a
a megfelelő türit,'llclmi hátteret
meg'adni. ennek a történelmi
háttérnek mqrfcstl",(hez két
időszakot kivc'lllok megrajzolni
csak cg'ész röviden, nagy vo
nalakban.

Kezdem az e~tviken és tol~

lamat aranyi'eskkbc már10m.
Cimnek felírom: Világháboru.
És igy folytalhalnéÍm krónikás
llangon: Mindenüit magyar,
ahol hív és clicséíség terem,
mindenütt magyar, ahol vér és
pénz ke[J. E~n szent eszme
szolg'álatának vonalában áll
mindenki, aki mag'yar, a hatá~

ron kivül és a határon beli.il.
A határon kivül a férfi, puskát
és kardot szoritó és a határon
belül az asszony: kocsif hajtó
és ekeszarvát tartó! Ime a I
magyar vitézség és a magyar
munka dicsfénnye! övezetten.
Igem a világháboruban, a ma
gyar kalana csodatettei, vére
hu\latása, életéní?k feláldozása
és a mag'yar verejtékes munka
fáradlság'ot és lankadást nem
ismerő teljesitése, megváltói
vérhiggadással, de alázatos
szivvel való végzése aranybe
tlikkel megirt lapjai a magyar
történelemnek, mintha Isteni
kéz irta volna. Hiszen ki ta...

szines világa olt csillog a sze·
mében s e kettőnek - I. i. él

meg"nemesü!1 ~:rond()]kodásnak

és meglisztult érZc,iernnek 
nászából· lett :,ziiiöfickcí, a jó
cselekedeteket, a másokért
való küzdést, munkdikodást és
verejtékezést, mint liszta bUg
zdt, szórja szét embertársai
között áldásos két keze:.

A nagy ember is olyan, mint
a nag'y természet. A lliJf;velll

ber lelk(;bcn i", Illl'?taidljuk cl

mélységeket. és I113:',iasság'okal
- améJységc ket éi gondolko
dásban és cl rT121IJClpságokat;
az érzelemben, a II a[r,' embe
rek lelkében is felleljük az el
finomodást, a kiviti?lbcn és a
nagyvonaluságoJ az elg"ondo
lásban. - A nagy ember gon
dolkozása, maga az igazság.
érzelme, maga a szépség' és
eseickecleJe, llJa[tB a jÓság.
Ime a szellemi világ' három
ragyogó napja. Ezcldől él ra
gyogó napoktól kéi életre ming
den más erény, csirázik ki
minden más szellemi erő.

De, ha magunkévá tesszük
azt ,az állitást, hogy a nagyg
emberben a természet ősereje

nyilatkozik meg, akkOI" azt is
el kell fogadnunk, ho~:;-y él

nagy ember icIke vjzsgálafá~

nak ugyanaz cl lwt6sa, a vizs
gálása. amilyen halást g'yako~

rol reánk a természet szem g

lélése. A természet szemlélé
sének az a hatása, hogy általa'
rnegszépiiJünk, megjobbulunk,
ihletet nyerünk, nagy,' szell I
e,lhatározásokat kapunk. A nagy
ember lelkének vizsgálásakor
sugár özönben, valahogy az
örök pormentes fény, az örök
salaktalan tisztaság, az enyé
szetmentes szines eleven élet
ősforrásánáJ érezzük magun~

kat s amig bömulva, kitágult
gyermekszemekkel nézzük a
csodát, szivünk ajtaja halkan
kitárul, lelkünk bimbója kifes~

lik és megtelik él szivünk, meg'"

számtalanszor kitapsolták őket.

Ezután Domokos János reL
tanitó Petőfinek [)ern öpóról
irt két örökbeesü költeményét
olvasta fel óriási hatás köze
pette.

Vég-ül a "Szóza!" eléneklé
sével lelkes iJtlllijllld1!lall éri
véget CI hazafiiJs, kitünőcn si
került előadás.

Legközelebbi cit'(lllcís e hó
21-én. sardálJ c:ile 7 (jr..:llwr
a felsőrészi Ulvasókörben
lesz, amikor is vitéz Vmp:a
Kálmán ref. Jani/ö ICirt eltí g

adást a csillago kró I és a rá-
dióró\.

~l'yujtóhatásl1 előadás szemmel
látható mély benyomást g'ya
koro It a hallgatóságra, mely
percekig tapsolta é'l kiváló elő

adót.

Akantisz Ica egy remekszép
irredenta költeményt "Pctőfi

álma" cimmcl sZé1val1 cl, ez
cstén ujabb tanujeiét adván,
hogy egyike a IC~:tértékesebb

mükcdvelőnknek.

Beinschróth Gábor és Kru
chió Mihály hegeclü és fuvola
ket/őse következett. Kossuth
dalokaté'lclí<.9k elő l.:.itÜllŐ ké
sziiltség'gcl és mély érzéssel

lii} a nag-yemberek éldí?t
vjzs~ráljuk, ha vizsg-álódásunk
m-zrőónját mélyen beleereszt~

jük a nagyemberek lelkének
mélységeibe és tekintctlinke!
felrepitjük merészen érzelmeik
mag"asság'aiba, akkor valami~

képen az az érzésünk. ami
mindannyiszor elfogja az em
b,zr lelkét, valahányszor a tcr
t1l8Szetet nézi.

Ha nézzük a zugó erdőt,

a szálló felhőt, a virágos rékl,
"ha·~ hegy tctdjéről lenézünk a

völgybe és a völgyből feltekin
tünk él havas ormokra, és igy
cg"y pillanatban átfogja lelkünk
a mélység'eket és magasságo
kat és azután kezünkbe veszünk
egy kicsi vircígszálat s elnéz~

zük annak csodálatos szerke
zeté!, szirmainak bámulatos
tervszerüse~:rgr.::l történt elren
dezését, csak egyetlen levélke
finom erezcícit, bájos formáit,
vafnr él pókháló finom szálait,
amint harmatcseppek g'yöngyg
füzérében csillognak a kelő

napfényben és mig igy egyfe p

lől szemünk előtt áll a részle
tekben a szinte már alig érzé

kelhető elfinomodás, másfelől

a nag"yvonaluság· '- az: ember
magába száll, leborul él termé
szet nag·ysága előtt, annak
szépségétőr maga is megszé
peil, megjobbul, a súirke hét
I; öznapok tll unkájában, él min
dennapi nyomasztó g-ondoktól
önzővé, kérg'cssé, alaesony
rendüvé váít emberből, a tu
nya hustömeg'ből és az érzé
kiség lángjától lobogó vérfo
lyamból kikp a magasabb
rendü, a szellemi ember, szár
nyakra kél, itthagyja a földet,
átsuhanja az egész világ- ming
denség'ét C>S ami fényt és esilp
log'ást csak talál utközben, azt
mind összeszedi, ugy, hog'y
amikor visszatér a földre,
megnemesült gondolkoclásának
a fénye ott ragyog a homlo
kán, megtisztult érzelmeinek
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Meghivó.

Hirdetmény.

tisztujitó közgyülését

ru alátakávét

A gyomai m. kir. postahiva
tal közhirré teszi, hogy mind;
azok kik fizetésüket nyugdiju
kat a posta utján kapják meg,
eÁcntu I illetményüket csak ugy
vehetik fcl, ha személyes~n

jclennek meg és arcképes iga
zolványukat feJmutfltják.

GyOma, 1927 dec. hó.

M. kir. postahiv~tal

Gyoma.

melyre az egyesület tagjait a
Választmány ez uton azzal a
felkéréssel hivja meg, hogy
azon lehetőleg te1jl?s számmal
megjelenni sziveskedjenek.

A közgyülés a megjelenő

tagok számára való tekintet
nélkül határozatképes.

A Gyomöi Jótékony Nőegy

let f. évi december h6 19 nap...
ján délután 5 órakor az Uri
Kaszinó nagytermében tartja

szomszédja, a vörös Grün és tele
izgalommal sugja neki:

- Kohn ur! Siessen haza! A
feleségénél ott van a gazdag Slern !

Kohn ur nyugodtan keveri a
kártyát.

- Még ráérek! - mondja
. nyugodtan.

- Mi az, hogy ráér? mondja
elszörnyülködve Grün.

- Persze, hogy ráérek! - fe
leli egyszerüen Kohn - Most fél
hét óra. Stem csak hét órakor
szokott elmenni.

KNEIPP

Egészséges maradsz!

Igyál

KATHREINER.".féle

A pontos idő ...
Dávid ur, a specerájos, javá

ban kártyázik délután a kávéház
ban, amikor egyszerre berohan

Lapunk mult számában rész
letesen elszámoltunk arról, hogy
a hős} emlékmű leleplezése
alkalmával tadott közebéd fent
maradó részét árváink és sze
gény gyermekeink cipővel le
endő ellátá.sára forditottuk.

Miután azonban azon ösz...
szegből 74 pár cipőt csinál
tathattunk, a szükség pedig
nagy volt, a Horthy segély bi
zottság felajánlotta, hogy még
10 pár cipőt, a Gyolllai Nő...
egylet 6 párat, a Gyomai Iz
raelita Nőegylet pedig 2 pár
cipőt készíttet.

Igy sem elégittethetvén azon
ban ki a szükséglet, a Horthy
segélybizottság az elmult szom
baton tariott ülésében ugy ha-,
tározott, hogy még ujabb 8
pár cipő költségeit fogja fe
dezni s igyaKarácsony előtli

napokban 100 pár cipő fog a
gyermekeknek átadatni. E sze
rint cipőt kapnak még mult·
kori kimutatásunkon tul: Pap
Erzsébet, O. Kiss. Róza, Gál
Róza, Nyiri Gábor, Tandi Esz
ter, Bohák Lá'szló, Vata~ - Er...
zsébet, Megyeri Róza.

Karácsonyi
cipő ajándék.

kévéit, asztagba rakta és hoz
záfogott él. tiszta buza kiper
getéséhez, a magyar erőnek,

a magyar jövő szolgálatába
állitásának nagy munkáiához.

(folyt. köv.)

lágban. Horthy Miklós szerette
fajtáját, elsősorban azért, mert
közüle való, ő is magyar. Már
pedig nem ember az, az em
ber nevet meg sem érdemli,
aki a saját fajtáját nem szc~

reti és pedig- jobban, mint más
fajtákat. De szerette fajtáját
másodsorban azért, mert is;
merte népe jellemét, ismerte a
magyar ember lelkét, amely
szép és nemes, egyenes, mint
az aIföln sikjának deszka pad
lója és megbizható, erős, mint
az alföld akácfája. Ám szerette
másodsorban azért, meri is
merte multját, amelynél meg'
hatóbbat, egyrészt könnyekre
fakasztóbbat, másrészt lelke
sitőbbet, változatosabbat és
szinesebbet egyetlen nemzet
sem mondhat a magáénak.
Ebből a nagy~nagy szereteté
ből fakadt erős, megingat
hatatlé1n hite a nemzet jövőjé;

ben. Mélyen megvolt győződve
arról, hogy az a nemzet, amely~
nek olyan nagy és nemes a
lelke, amelynek olyan dicső a
mulJja, nem veszhet el nyomo·
rultan. A magyar nemzet ki,
rályi nemzet, ha egyszer pusz
tulnia és vesznie kell, csak
királyi módon veszhet eI. Nem
lehet olyan a halála, mint a
szuette fáé, amely magától dől

ki, sem olyan mint azé az
emberé, aki miután már fel
őrölte minden életenergiáját
s akinek emiatt az élet csak
nyüg és teher már, önmaga
röpit golyót a fejébe; hanem
olyan, mint az erdő leghaial
masabb tölgyéé, amelynek el,
pusztitására két elem szövetke
zik össze: a villám és az or.
kán; a villám, amely letarolja
10mbkoronájáJ és meghaso.
gat ja derekát és az orkán,
amely gyökerestől tépi ki a
földből; vagy mint azé a har
cosé aki a harc mezején száz
ellenséggel áll harcban s vivja
titáni harcát, de végre is a
tulerőtől elnyomva, összerogy
s száz sebén keresztül száll
el a lélek a testéből s ott fek
szik holtan, kezében véres
szablyával, szivében ellenség
golyófával. Ig-en csak ilyen
halált tudott ő elképzelni nem'
zetének. Tehát meg volt győ,

ződve, hogya kommunizmus
őrültsége csak betegsége' a
nemzetnek, amelynek bizonyá~

ra nagy vérveszteség és álta
lános elgyengülés lesz a kö
vetkezménye, de halál nem
lehet a vége, megvolt győ

ződve, bogy elfog még jönni
a magyarra a jobb kor, mely
után buzg-ó imádság epedez
százezrek ajakán.

Horthy Miklós azonban nem·
csak szeretett és hitt, hanem
dolgozott is. Megkezdette nagy
nemzetépitő munkáját! Össze~

szedte a magyar erők szétszórt

hogy borgőzös, pipafüstös,
büzös levegőjü kocsmában va
gyok, ahol minden isteni és
emberi törvény lábbal taposá~

sávaJ őrjöng·ve folyik a dáridó.
Ej! most mulat a magyar esze
veszel!:.cn! Mi g·ondja a hol
napra, mit neki az elmult
ezerév minden keserves köny
nye és kiomlott vére, mit neki
a másik ezerév felelősség-teljes

jövője! -most mulat kótyagos
fejjel és egymás után csap
kodja a földhöz, a falhoz a
nemzeti és erkölcsi eszmények
és értékek szentelt kelyhei/ és
lábbal tapossa azt, amit más
kor tiszta kézzel érinteni is
alig mert.

Az utóbb megrajzolt idők

eseményei korommal megirt
lapjai cl magyar történelemnek,
mintha ördögkéz karmolta
volna oda. Még- legjobbjaink
is azt gondolták, hogy itt már
nincs mentség, ez maga a vég.

De egyszerre a sötétségben
sziporkázó fény robban a
magyar égre. Egy férfi nő ki
az emberek zürzavaros töme~

~{éből, eg-y férfi, kinek homlo
kán a hit fénye ragyog, szivé
ben a szeretet lángja lobog,
két karja munkára feszülve,
ajakan az alvó jókat ébreszt
gető és a bünösöket elriasztó
dörgő szóval.

Bámulva áll meg láttára a
szédi/ó forgásban levő magyar
világ. Oszlik a sötétség, apad
a mocsár, szárad az ingovány,
sok piszkos patkánynép bom
lott rendben menti az életét
és megmozdul felfelé a ma
gyar dicsőség lefutott napja.

Ez a férfi, ez a fényember
Horthy Miklós lVlag-yarország
jelenlegi kormányzója volt.

Megszervezi az ellenállást
Szegeden, megindul honfogla
lói utján Budapest felé és meg
kezdeti a nemzettel a második
ezerével.

Előttünk a nagy mű f Most
azt vizs~;ráljuk, melyek azon a
nag-y erkölcsi értékek, ame
lyek Horthy Miklóst ennek a
nagy munkának teljesitésére
képesitették. Ha utána vizsgá~

lok ezeknek az értékeknek,
kettőt találok közülük olyat,
amelyeket legfontosabbaknak
és a mai időkben leg-jobban
hasznosithatóknak tartok. E
két erkölcsi érlék: A szeretet
és a hit.

A szeretet! Minden emberi
küzdés mozgatója a szeretet.
Az ember csak azért tartja ér
demesnek a küzdést, munkál·
kodást, verejtékezést, amit,
vag-y akii szerel. Ha a szere
tet elszáll na a földről vissza a
mennybe, akkor megszünne
minden mozgás, minden lük
tetés, minden cselekvés, akkor
a passzivitás állapotába der
medne minden az emberi vi~
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Endrődön

•••
Értekezni lehet

ÖZV. Kesselmann
A!adárnénáL

a főutcán egy építkezésre

alkalmas üres

telek olcsón eladó.

Uj országos vásár. Mezőbe
rény község részére a keres:
kedelemügyi miniszter uj or~

szágot vásá.r tartását eng'edé#
Iyezte. A vásárt minden év ja
nuár hó 16#át megelőző pén#
teken és szom~aton tartják
meg'.

Jönnek az uj ?,Ford" Blltók!

amely a mai igényeket is kielégitL kényelmes és
rázás mentes személy-autó 6 tipusban, teher au
tó 2 tipusban jelenik meg. TRAKTOROK 15 szá
zalékkal olcsóbban szerezhetők be, mig az állami
segély tart, siessék minden gazdálkodó taktorját

beszerezni.

Bővebb értesités nyerhető

KERTÉSZ LAJOSNÁL;
aki a GALAMB és T. R. T.· B. CSABAI FüRD

lerakat megbizottjél.
Telefonszám: 40. GYOMA. Házszám 969.

Meg'hivó
dijmentes himző és varrótanfolyamunk látogatására melyet
Gyomán 1928. január 9-től január 28-ig az lpa.rtedii
let nagyterInében rendezünk. Ezen alkalommal
mélyen tisztelt vevőinket alapos dijJnentes oktatás
ban részesitjük a SINGER varrógépek és a hozzávaló
készülékek hasznáidtában. Tanitjuk továbbá dijmentesen :
fehérnemü és harisnyatömést a SlNGE;R varrógépen, fehér
és szines himzést a SINGER varrógépen, a modern mű

himzQs összes fajtáit, madeira-, ajour-, monogramm- és
smyrna- és raffia munkákat. Részvételi bejelentéseket a
tanfolyam részére felvesz: gyomai képviselőnk NAGY
ANTAL BAROSS utca 488 és az lPARTESTÜLET
szolgája, Singer varrógép r. t.

Makacs l'iizékrekedés.,
vastagbél katarus, vértorlódás.
puffadás, aranyeres csomók,
csipőfájás eseteinél a termé#
szetes (Ferenc József) keserü~

viz, reggel és este eg'ygq;ry kis
pohárral bevéve, rendkivül be
cses háziszer, Klinikai megfid
gyelések tanusága szerint a
FeIrenc Józ§cf viz még
ingerlékeny belü betegeknél is
fájdalom nélkül hat. Kapható
gyógyszertárakban, drogériák:
ban és füszerüzletekben.

I II I

Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni. hogy _
gr. Tisza István ut 818. szám alatt (Schwacz Dávid
gabonakereskedő helyén) élehniszer ü:detet nyi
tortam, hol elsőrangu bUl'gonya, káposzta és egyéb
zöldségféle jutányos áron kapható. Kitiilnö fajai...
:ina. mindenkor kapható. F. évi december 19-től kezdve
amezőberényi VViníer-maiomból való kitiinöf:riss
ház.i k-~nyérki!ogram!ilOnk~Qt40 fm~rért áHandóan l'.

·-kapható'. ,'1"-. ',-, .. - , ' ,. -. . ,Kiváló .tisztelettel
-:Hdt~Tdny Antál•

" I I

Kertész Lajos értesíti a még
Iyen lisztelt utazó közönsé:
get, hogyautójával szolid
árban szállít helyben és vi
dékre. Kéri a közönség szi~

ves pártfogását.
TelefollszáJll : 40..
tláz§záITI. :969. és818·

figyelem
UJ telefonszám!

HI

"nagy meglepetés" tehát csak
a képviselőtestületi tagok nem
egészen tizenöt százalékára
vonatkoztatható. Az igazság
kedvéért azonban leszögezem,
hogy az ellenvélemény nem a
művész honorálása ellen irá
nyult, hanem csupán bizottság
birálata alapján kivánta az
összeget megállapjtani. Pár ki
rakatban terld közszemlére
szobrunk mását: müvész1clkü

. emberek gyönyörüségére.
Gyoma, december 8.

Baráti üdvÖzlettel
Kner Izidor.

Sokba került a gyomai
szobor?

A békésmegyei Gyoma köz
ség képviselőtestülete most
foglalkozott az lstók János
szobrászművész által készitett
s mult napokban leleplezett hő~
sök szobrának költségvetésé~

vel. A közgyülés nagy meg'le#
petéssel hallgatta a szoborbi
zottság jelentését, mell' szerint
a szobor szokatlanul nagy
összcgbe. került, - 310 millió
koronába. Mindazáltal a köz
gyülés hozzájárult a költségek
kifizetésél1(,?z."

Ezt szó nélkül nem .ha~5"Y

hatváll, im itt a cáfolata is,
melyet fenti lap december 11 g

iki száma hozott:

Idegen portán, a vármegye
székheJyén, a "Közérdek" cimü
lapban a következő pár sor
ielent meg:

"Sokba került a gyomai
. hősök szobra•.

A község
becsületért.

Istentiszteletek. A reL lemp
lomban d(?c. hó 18-án cl. e.
9 ó. prédikál Harsányi Pál ref.
esperes Az ág. ev. templom~

ban vasárnap cl. e. 9 órakor
német nyclvü Isten!iszteleteJ
tart FeUer Ernő ev. lelkész..A

, róm, kath. templomban reg~rcl

9 órakor lstentiszlelcl cvang'é
lium magyarázatja!, tartja Cser
nay Géza picbános. D. u.3

Ily cimü köz]eményünkre a órakor lytánia.
köv'etkező sorokat kaptuk: Hét éves miivé,sznő. Eg'y bá-

.Kedves Szerkesztő barátom! jos gyermekprimadoJ1lla, Leng
Cikkedesak téves. inforInif" gyel·' Vanda motalkozolt be

;cJg', a~Cl3?járr: f\.eri,ilb~tctt!gpo,dQa._,~. va'sánréf~),:;'dYGI11A:h GgY':ll1ozi~

':-';&i:L-gy.;I(.é,~~IRJ\~;;p,de~'iflolt(i~"cl;qJ~f 'ei'óadási:-kere'1ében;' A parányi
. alppján rekÍIfi~áld. ' müvésznőcske irrcdí2nta .költe-

A "sokba" lúiriifés nemég'yen- ményeket szav~lt, énekelt és
. ;-Iőa drágasaggálés égy kef- különféle táncokat lejjeit oly

tósalaku 240 ceníiméíeres igen ügyesen és müvész.i rátcrmetí
művészi bronzs70bormű, ma# ségg'cl, amely - ha nem időg

gas műkő oszlopon. két oldalt szaki gyermeki tulajdonság' 
hatalmas sélrkofagokkal, mc# helyes kiképzés Illelkll jden,
Iycn kÖzel ötszáz név van be- tös müvészi sikerek reményére
vésve, 24800 pengóért ig'azán jogosit él jövőben. Nagy előnye

nem mondható drágának, sőt a kis primadonnának a sokol
i~:renis nagyon olcsó. ,dalusiig, ami haJározaJtan ki;

Ez nem is került tárgyalás emeli őt a konvencionáli~ cso
alá, mert hisz a költségvetését, dagy~rmekek sorábó1.
nemcsak hogy rég jóváhagyta Műkedvelőí előadások. Kav
él vármegye, hanem igen heg rácso ny két ünnepén a GySC
Jycsclte. hogy Istók művészi műkedvelőigárdája az Uri kél
elgondolását nem kőben, ha- szinóban előadja a"Hazudik a
nem bronzban örökitette meg. muzsikaszó" c. opereItet, mcly
Tárgyalás tárgyát az képezte, nek különös érdekessége, hogy
!tog'y Istók az eredetileg kialg az olasz gitáros szerepét Szabó
kuciolt 1'(75 cm-cs főalakot ki- Imre a gyomai dalárda kiváló
esinyelte az utólag kijelölt nagy tenoristtlja énekli. - Az Iparos
térségre és uj mintázással 651 és Kereskedő ifjak önképző;
cm,~rel magasbiloIta, ennek köre pedig a Holler~SzálIóban

megfelelőleg ícrjedelmesebbé hozza szinre a "Pillang'ó fő~

telte, mi az öntő irásbeli tanu- hadnagy" e. énekes szinmüvet,
silása szerint 5200 pengő tul~ a címszerepben Varsandán
kiadást rólt a müvész nyakába Lászlóval, a gyomai dalárda
és ennek tetszésünk szerinti széphangu szólógbaritonistájá~

,összeggel való honorálását val.
kérte, saját többlett munkáját El ne mulassza senki aki

, szóba sem hozva. igazán szépet és érdekcset,
A közgyülésen , egyetl~n el- akar látni Glück Ármin ur 87-

, lenzóje akadt és szavazásra leMnek kirakatában meg'jekin#
bocsájtatván a dolog, hárman teni DomokOS villanyszerelő

ellene, huszan mell ette sza- villamos karácsony fáját. Na;
vaztak annak, hogy 4300 pen~ gyon szép és érdekes és leg;
gővel kártalanítsuk lstókot, ki, érdekesebb az egészben az
nagy mLívészi alkotással tette: hogyaJeljes fát odaadja a
gazdagabbfl községünket. .. A Jézuska annak aki jó lessz.
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K z az as
iért fokozódik a' műtrágya használata?

1927. dec. 18.

A mai nehéz g'azdasági viszonyok oly nehéz
kérdések elé állitották a magyar gazdatársadalmat,
mely indokolttá teszi a termelés lényeges fokozását.

A termény árak nem állanak arányban a terme....
Jési költségekkel és a befektetett tő~e amortizátiójával.

Hazánk klimatikus viszonyai és főképen a gyak..
ran előforduló huzamos szárazságok sok panaszra
adnak okot. A növényzet normális istálló trágyázott
földekben a szárazságot nem állja és egy idő mulva
a g'azda legszebb reményeit tönkre tette az aszály.

Mind ezen fentebb emlitett akozatok .megszün"
tetését tüzte ki céljául az okszerü mütrágyázás alkal...
mazása.

A mütrágya használata ma már oly nagyfontossá....
g'u segédletté vált. hogy e nélkül egy okszerüleg ve..
zetett gazdaság el sem képzelhető. - A haszon nö..

vényeknek bizonyos tápanyagokra van szükségük
melyek bizonyos arányban káli, nitrogén foszfor és
mészből állanak.

Magasabb terméshozam elérésé-hez' az istálló
. trágya magába véve nem elegendő, mivel évente a
földekből nagy mennyiség'ü tápanyagok vonatnak el
és mennek veszendőbe; hogy ezen anyagok idejében
pótolhatók legyenek, szükségünk van a vesztett káli

. nitrogén, foszfor és mész aránylagos pótlására.
""):X"legujabb Íneg~á'lrapWasők szerinf6Ifaláhan egy

katasztrális hold tápanyag szükséglete kilogrammok..
ban kifejezve, következő:

Káli, Nitrogén, Foszfor
Buza szükséglete 24 35 16 kg.

Rozs " 31 26 16 kg.

Zab " 37 30 13 kg.

Arpa:
"

.25 24 13 kg.

Burgonya " 90 52 23 kg.

Tak. répa H. 140 63 29 kg.

Cuko répa " 62 90 35 kg.

Vőrös j1ere
"

52 70 21 kg.

Ezen adatokból látható, hogy a különböző nö
vények sokkal több kálit és nitrogént vonnak el a
talajból mint foszfort. Ha tehát kizárólag csak szu....
perfoszfáttal trágyázzuk talajunkaf, ugy az káliban és
nitrogénban el fog szegényedni és a foszfor termés
fokozata állandóan csökkeni fog. Régebben a gazdák
azon nézeten voltak, hogyakálitrágyázás csakis
l<i:iliszegény homoktalajokra való és jobb vályog és
agyag talajok elegendő kálit tartalmaznak. Ezen fel....

tevés t az ujabban folytatott kisérletek megdöntötték,
mivel az ily nehezebb talajokban lévő kálik alig ol ..
dódnak és a folytonos szuperfoszfátozás következté....
ben végül káli szegénnyé válnak. A) fenti adatokból
látható továbbá, hogy főleg a buza és a cukorrépa
nitrogénfogyasztása felülmulja ugya káli mint a szu"
perfoszfát felhasználását. Számos kisérleti eredmény
a m~sznitrogén hatását különösen mint fejtrágyát
igen előnyösen emeli ki. Ugy'összel mint tavasszal
lehet a mésznitrogént mint fejtrágyát alkalmazni. Ha....
tása lassu és tartós, kimosás veszélyének kitéve nin
csen.

Egy mosonmegyei uradalomban az őszi buza~

vetés kat. holdját 50 kgr. mésznitrogénnal szórták le,
minek folytán a terméstöbblet kat. holdanként 180
kilogrammot tett ki. A trágyázás költsége k. holdan~

ként 14 P. 40 f. volt, többletjövedelem a trágyázás
javára: 42 P. 56 fillér.

Ez a példa is mutatja, hogy gyenge őszi vetések
feljavitásához a mésznitrogén fejtrágya formában
rendkivül jó hatásunak bizonyul.

A mésznitrogén nemcsak a kalászosaknáL de éi.

kapás növényzet és kerti veteményeknél ugy szintén
a sz616nél is nagy hozamot képes biztositani, mert
a növényzet és a talaj ezen mütrágya szer 100 kgramm..
jából 80. kilogn:lmmot tud értékesiteni. Hatása foko..
zatos és a gyökérzet fejlóüésétöTyhathatósárr'íudja
elősegiteni, hogy az huzamosabb szárazság esetén is
nagyellentállást tud kifejteni. A talajt lazitja és annak
bakterium flóráját növeli, viszont a talaj elsavanyo..
dását meggátolja.' A mésznitrogénozott talaj nem
cserepesedik, de omlós marad. Erős gyomirtó hatá....
sánál fogva a földeket gyomtól rrientesen tartja, élős

diek lárváját mint a cserebogárét a répanematódá
kat, csigaféléket és drótférget elpusztitja. A növény·
zet betegségeit mint lisztharmatot, üszköt és rozsdát
csirájában elfojtja.

Kiszórás előtt a mésznitrogén keverhető káli só
val és thomassalakkal, ellenben nem keverhető és
szórható egyszerre szuperfosfáttal mivel a vizben old....
ható foszforsav az ő oldhiitási fokába visszafejlődne.

Éppen ugy nem keverhető a mésznitrogén ammoni....
áktartalmu trágyafélékkel, mivel az ammoniák erős

elpárolgása folytán a nitrogén veszendőbe menne.
Ezért okvetlen szükséges, hogyamésznitrogén és
szuperfoszfát kiszórása között 10-12 nap elteljen.

A mésznitrogén, káli és szuperfoszfát tehát minden
körülmények között több hozamot biztosit a gazdá....
nak és ezen mütrágyafélék intenziv használata teljes
mérvben kjfjzetődik.

É r t e s i't é s !
Értesitem d nagyérdemil közönséget, hogy Gyo..
mán Endrődi ut házi szövődémetmegnyitottam.
Készülnek szövődémben abroszok, szakajtók,
pohártörlők, . íörülközők és lepedők kicsinyben
és nagybani eladások. Kérem a t. közönség b.
pártfogását. Tisztelettel

SCHÖN MÁRTON
szövögyáros,

GYOMA.

rr-----~·-------'.,Ii Van szerencsém't. vevőimet és a nagyközön- I
I séget értesíteni, hogy kiváló borok~ j
I tearuJn~ pálinka é§ §ör palackok- I
• ban üzletemben kapható. •
i Szives pártfogást kér iI özv. SCHRŐDER JÁNOSNÉ. j

IL ••• m ••• ~i

~-------.-------~
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26 fillér.
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6 P.

FigyeleD') ~

Gyoma és Vidéke
TcJ5ZÖVETKEZET ELADÁ5l

- ::: ÁRAI:

Mihályné
1#IXag1illlrXXXJIII#IIK

vendéglőjeörök áron el~

adó, vagy haszonbérbe
kiadó. Értekezni l e h e t

Baross ut 50D. Gyomcl.
:.t:DrXJIT'lOf1DO"TD )f ! li lt J xn

fillér egy publikációs hirdetés közlési
dija a GYOMAI UJSÁG publikációs

rovatában. Ha Ön alkalmazottat, ál
lást, lakást keres ha valamit venni,
vagy eladni akar, ha szobáját, la
kását akarja kiadni, vagy át-
adni, ha bármire szüksége
van, igy csak a GYO-
MAI UJSÁG publiká-

ciós hirdetéseit ol-
vassa e. és hal-
gassa meg a va-

sárnapi pub-
li k á ciókat.

Fiqyele:rn 2

50

Tisztelettel értesitem :a
nagyérdemű közönsé·
get, hogy a p ri v á t
disznóvágásokat ismét

m e g k e z d t e m.
Kérem a nagyérdemű

közönség pártfogását.
Tisztelettel:

Kovác~ János
hentes és mészáros
Gyoma, Petöfí-tér 2.

nUIUUU:UUiI!!UUU

r ivát
di§znóvágás.

1 liter édes tej
1 • lefölözött tej
1 iró
1 savó
t klgr. turó
1 • teavaj

eIőnyösen ismert üzletében
a BORPALOTA hírneves
horai kaphatók KARÁ
CSONYRA és UJÉVRE.
Azonkivül a leg-

szebb ajándékok porceUán
. és üvegkészitményekben,

képkeretek, elsőrangu

kiszolgálás éso I c s ó
f ű s z e r á r u k.

Kovács József

Szövetkezeti tagokhoz felhivás !
A fogyasztási Szövetkezet igazgatósá
ga a mai .napon tartott gyülésen elha
tározta, hogy a nagy gyűlés után rész
vényenkint mind azoknak, akiI: az üz
letben vásároltak, részvényenkint 50
deka sót és 25 deka cukrot kiszolgál
tat. Ennélfogva felkéretnek az összes
tagok, hogy vásárlási könyvecskéjüket
minél előbb adják át Platz József üz
letvezetőnek.

Honti Antalnél egy sódaráló, egy
cégtábla vasból, egy kézi kocsi, egy
targonca, egy besr:élőgép, egy üzlet ajtó
egy kirakat teljesen felszerelve üveggel
és két tornyos ágy sürgősen eladó.

Kádár István tanyájában 12 drb.
talpön álló, 28 éves növésű akácfa
részletben is eladó. Érdeklődés Gyár u.
337. sz. alatt.

Csapó Sándor lakatosnak 2 szobás
lakása, konyha, kamra egész udvar
haszonbérbe kiadó. Értekezni' lehet a
Fels6részi olvasókörben. Ugyanott árpa
szemes és csöves tengeri van eladó.

Egy 35 HP. Kéthengeres szivógáz
motor, kellő garancia mellett részletre
is eladó, Winter József gazdálkodónál
Mezöberényben a' polg. isk. mellett.
Ugyanott esetleg egy 3 éves 8-as gaz
dasági cséplő is eladó.

Braun Adáon mezőberényi lakos
nak I. ker. 70. másfél Csudaballai lege
lő részvénye eladó.

A béké,scsabai SUK téglagyár év
tiietie'k óta ismert kitűnő minőségü

hornyolt tefő cserepeinek lerakata
Gyomán Wagner Márton fiainál, End
rődön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.

öz...,. Szánthó Ignácné 39 számu
háza üzlehelyiséggel azonali beköltözés
se! eladó. Ugyan ott 2 kocsi hereszéna
vari eladó. Értekezni lehet Rákóczi utca
650 sz. (Mezei-féle ház) alatt ahol 1
üzlethelyiség van kiadó,

Uj hentesüzlet. Magyari Lajos mé
száros és hentes uj üzletében (ref. egy
ház épülete) friss hus és kolbászáru.
Naponta délután 5 órátóL friss, meleg
vacsora. Sertés vágásra lIázakhoz eljár.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bükh-ia és hajlított székek állandóan
raktáron vannak Vatay Gábor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Oyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épületasztalos munkák
jutái'lYos árcn megrendelhetök.

A békéscsabai világhiri.i Bohn
féle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható.

A Gyomai Fogyasztási Szövetk€zet
ben. és a Hangyánál l liter nagyon jó
bor 1'40 f, l 1. kisüsti törköly pálinka
4 pengő l kijó Burgonya 12 f. Ugyan
ott és Kovács János trafikjában is ked
vezményes utazásra szóló igazolvártyok
130 fillérért kaphatók. A Hangyánál pe
dig 2 üzlethelyiség kiadó.

A helyi "Ália-ttenyésztök" szövet
kezete értesiti tagjait, hogy a jövő

1928 évre leendő értékelést, illetve ujra
értékelést f. évi dec. hó 15-én megkez
di házszám szerint. Távollevők a honn
maradók által helyettesitendők, A biz
tositandó jószág napi értéke a család
tagokkaJ közölni kéretik. A becslő bi
zottság jogosult a még be nem fizetett
biztositási dijak beszedésére is.

Antik tükrös szekrény,
szalongarniturák, szek
rény, függőlámpa,vasár
nap délután 2 órakor
Deák Ferenc ucca 9
hsz. alatt önkéntes ár
verésen eladainak.

('" E rovat alatt köz!öttekért.nem
vállal feleIi3sséget a szerkesztőség:

FelkéÍ(iem aközönségef, h'ó'gy
ifj. Kovtlcs P~ter fiamnak S~l~l~
Illiféle hi/cH ne tlcljanak, mert
én érlefelelősség'et nem válla
Iok, és f'jem miFé Ic [lilei! ki nem
fizetek ..

Dancz Feren.c,· békéscsabai itir.
jádsbil-ósági végrehajtójá-tó!.

NytLT~TÉR. Cl:

Dancz Ferenc
kir. bir. vég-rehajtó.

Olajos lajos bornagykereskedö
né! Tompa ~1Iihály ut 879 . szám
alatt az elősmert jó .Tiszavidéki
bornak literje '1 P. 30 f. 10 liter·
től 25 literig 1 P. 25 f. 25 iitertől

50 Hterig '1 P. 20 f. 50 litertöl
főlfelé bármilyen mennyiségben
96 fillér. Ugyanott egy ember éves
cselédnek felvétetik.

Mészáros Róza 988 számu háza a
vásárszélen szabad kézből eladó.

Kertész Lajos vásárszéli 969 sz.
háza daráló malom nélkül is eladó.

Izsó Lajos Mirhó ut 546 számu
háza eladó. Érdeklődni lehet Izsó Be
nedek Mirhó ut 524 sz. házánál, ki az
összes helyiséget megmutatja, hol az
ár és fizetési feltétel is megtudható.

Egy jó karban levő pedálos cim
balom eladó. Értekezni lehet Szilágyi
Benedekné! Széchenyi ut 109 hsz. alatt.

DLIBLIKACIÓ.

Tis71clci1cl
Kovács Péter

lajtos.

1927 Dk. 2965 szárnhoz.
1927 vght. 2082 szám.

Árverési hirdetmény.

Dr. Tai'dos, Gáspár gybmai
ugyvéd által képviselt "Volun~

tas" autó és filmkereskedelmi
r. t. kérelmére és javára ,1656
D. 24. L követelés és i6rujékai
erejéig fl hudapesti közp. kir.
J. biróság 1927 évi 110.093/3
súímu vegzésével elrendelt ki
elégitési'végrehajtás folytán
végrehajtást szenvedőtől lefog~

lalt 3395 P.-re becsült- ing,ósá~

gokra a gyomai kir. járfÍsbi
róság fenti számu végzésével
az árvef\~s elrendellc'1vén, an
nak az 1908. XLI.' k. 20 §-a
alapján fentirt,valamint zálog
jogot szerzett másfoglaJt.atók
javára is a végrehajtást -szen~
vedő lakásán, üzletében Gyoe
máll 851 hsz. a. és folytatólag

.752 hsz. a leendő meg'tartásá
l"a határidőü! 1927 évi decem
ber hó:2'9 napjának d'erelőtt
10 órájra füzetik' ki, arnikor
a biróilag lefoglalt bulorok,
lovak, kocsik s eg'yéb ingósá
gokat él legtöbbet ig~rőnek

kéSczpénzfizetés ellenében eset
leg- becsáron alul is elfogom
adni.

Békéscsaba, 1927 évi dec. 6,

Hirdetmény.

Levente vagy, vagy katona,
Mindkettőnek egy a hona,
Édes hazánk, Magyarország,
NI!; vesszen el ősi joga.

Nektek szólok jó leventék,
Én is csak katona lennék,
Ha ugy kivánná a haza,
N.em mennék én bizony !zaza.

Elmennék én a vezérhez,
Még pediglen a fejéhez,
jelentkeznék katonásan,
Itt vagyok kérem alássan.

Osszanak be a. csapatba,
Vigyenek el majd ez harcba,
Magyarórszág, édes hazám,
Életemet érted adnám.

BERKI FERENC.

Bonyolult rokonság.

- Ki ez a szép kis fiu ?
- Leányomnak kis fia, de

egyszersmind feleségemnek öccse
is; ennélfogva unokám, de egy-
uttal sógorom is _. . .

-'-- Ezt sehogysem értem ...
, - Pedig egyszerü. Mikor én
özvegy . 'II, feleségül vettem
egy özve!;yc.",~,,::r lányát, az öz
vegyember' viszont az én lányo
mat vette feleségül, akinek aztán
ez a fia született.

Tréfás. esetek.

Játszunk pajtA§>
k.atonásdit... e

játszunk pajttis katonásdit,
Aki katonásdit játszik,.
Magyar gyerek, magyar fajta,
Az Isten áldása rajta.

Az Endrőcli Kereskedelmi
R. T. Igazgatósága értesiti az
.igen· tisztelt részvenyeseket,
hog'Y az uj 30 D. névértékü
részvények elkészültek, felké e

, retnek tehát a t. részvényesek,
hogy azokat összevonási 121
ismervényiik benyujtá sa mellett
mielőbb átvenni sziveskedjenek

Továbbá a 7000/1925 számu
P. Ü. rendeletre való hivajko~

zással fe/szólittatnak azon
részvényesek, kik még regl
rés;::vényüket összevonásra
nem mutatták be; hog'y azokat

'záros határidőn belül okvcílee
niil bemutatni sziveskedjC'llek.

A töredék részvény tulajdo#
nos0k pedig' a' 7000/1925 szá
mu rendelet 12 és L3-ik pont~

. jaira való hivatkozással felszó
iittatna,k, hogy a t'öreclek rész
vényeiket mielőbb eg'észitsék

•ki, mert ki.ilönben a fenti ren~

deletb.en előirt módon fognak
kezeHetn i.
Endrőd, 1927. dec. 14.
fenti kérésünk meg'jsmétlése

: meliett vagyunk, tisztelettel'
Az Igazgatóság.
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urnőnek

Karácsonyi ünnepi szá
munk érdekes tartalom
mal és nagy terjedelem
ben jelenik meg.

szerintí időben három napon
át dijmentesen kap ö kiváló
hírnévnek örvendő Park nagy
szállodában Budapest VJII,. Ba
ross 1ér 10 (a Keletipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
eg'y e]sőrendü szobát. Az ötö
dik sorsolást 1928 jan. 5-én
fog'iuk megejteni és eredményét
lapunk jan. 8-íki számában
lesszük közzé. - Vágjö ki
az alanti "Utalvány-sulvényí"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőiénéI.

'::-''~"',-::,,~tt,.I~,'!~~~D:I:~~,:,'~",::-__ ,~..

irdetések
... dij'szabásai:

:: Egy hasábos 1 .~m.-es
•• hirdetés 16 imér. Otszöri
:: hirdetésnéllO százalék,
•• tizszerinél 15 százalék,
:: egynegyed évi hirdetésnél
.~ 20 százalék és félévi hirt: detés esetén 25 százalék
.. kedvezményt adunk.

Leghasznosabb és legolcsóbb
karácsonyi és ujévi ajándékok

VÉGH BÉLA
könyv és papirk~eskedésében szerezhetők be.

Szépirodalmi és tudományos könyv- ujdonságok, ifjusági iratok, képes és
mesekönyvek, zsoltárok imakönyvek, levelezőlapalbumok, irószerkészletek,
festékkészletek, társasjátékok, hangszerek és hangszeralkatrészek, húrok

nagy választékban.
A. legpompásabb gyermekjátékok ó r i á s i választékban.
Karácsonyfa diszek rendkivül olcsó áron beszerezhetők.

A nagyérdemü közönség szives párfogását kéri

VÉGH BÉLA
könyv- és papirkereskedő.

gyermek-játékokban.

BJJIIIIXYTTK*#IXT'·'lliii71rl'SIILlI'lli'XlI"II'.

Ne mulassza el kirakataimat megtekinteni. Férfi és nOl
divatcikkek, legjobb minőségü cipők a legolcsóbb árban.
Gyukits-l{aiapok egyedüli árusitása nálam. Mindenféle

elsőrangu füszeráru.

~ri·~~."lill 11'1 'II (I, K.arac:§onyi és

1-= ~ .~. - ujévi ajándéknak
, ~ ~. legalkalmasabb 'egy' jólsikeriilt -'

III fénykép-nagyiíás.
~ II Pas!~Il, akva~ell.k~pek, vala.mi~t levelezölapokI I ~ In II V é § z s. kivItelben keszulnek. Felvételt

I ~ ~ boms időben is eszközIök.

~ I ~ LittMnann A .. Jnüter.ID.e
@; Gymna. Horthy Miklós ut

l ,

rVIikulás, Karácsony, Ujév!
Legkedvezőbb bevásárlási forrás! Óriási választék

g[lilJil!IlH!illlll!llIlillllilllll\lllllllllllllllllillllllllliIlIIJllllillll.!1:

il'" iA~A'~:~~'~~; A~'" o_:,,_::"·,_==~=;_=._;
Budapest, VII., Dohány u.84 =

Telefon: J. 424-47.

Alapítási év 1907. Előkészít
polgári- középiskolai ma- ~;;
gánvizsgára, érettségire. ::.s
Középiskolai összevont :g

;:~ö:?c~~it~,~O~:~*:~: .:i
-==-'7 -IH- ->fIl- "41!" -IH- -ql_ '~!J- ·qH- -ll'- '~l~- -lll- -:-;;;;;:

;;]llIilll!lllImlllllllll!lmlllllllllllllllllllllllllllllllll:lllllll!lI!l~

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet él "Gyomai UjságTa"
mert lapunk havonta kísorso\
előfízet6i közötl eg'y szállodaí
utalványt, melvnektulajdonosa
a sorsolás hónapjában tetszése

hősök szoorára

Állándóan raktáron tartok

ui é~ h4["l.~znlll.lt billiii:lí?d asztalt~

golyót') dákó-d:", §,akl-íotSl dO:lninót..
Billiárd asz!.:!1 javilásál, bC!1Ui'ását, gLlmmíi'ását vállB
lom részletfizetés mellett is. li2vri:!hívásra azonnal mc
gyek. Képes trrjeg-yzékct kivána/ra ing'ycn küldöle

bíl!iárd asztalkészitő

BÉKÉS) Kossuth lajos utca 15.

BERECZKY SÁNDOR

az emlékezés koszoruí mcgrendelésre nálam
J::nindof"nl,@i.' kaphalólc, Ugyancsak állandóan
vannak !i~ját késziV,ésii ulliikoszoru.k0

B:i:J'ó Benedek
Gyoma, a régi in·tézi kuf mellett.

Lakodalmakra, Névnapokra, Disznóöléshez,
Karácsonyra és Ujévre, legeW,]yösebben

állandóan Katona. Gyulánál vásárolhat
Hiszer, csemege, vegyes, bőr és ital kereskedése

G y o m a, Horthy Miklós ut 1140.

Kiemelkedő cikkeim : R ~ Z S, K AV É, T E A.
, Mikulás és karácsonyi csokoládé, Szaloncurkorkák.

MJndenféle csemege és déligyümölcs.

Valamint kitünő ASZTALI S~LlER BOR.

FINOM TEARUM, Barack, Szilva, Konyak és Likőrök.

Finom cser.1ege borok,

Játék áruk, karácsonyfa diszek.

1927. dec. 18.

---

GYOMAI uJsAG

fifin.ii1il••f~rMirMi~líiffIlíifillii,~
~ ~

I Mészáros Mihály I
~ ~~ rőfös- és divaiáruháza ~~I ~'Y ':::t~ G y o M A. ..2"'100"'''' , 30 I~<

I Felt~i,ést keltő ~,

il karácsonyi leszállított árak: i
~, Trikó selymek 2.96 ~,
~ TaHalin mosó selymek 4.84 I
~ 110 széles Selyem Epongeok 3.86 _ '

Kockás és sima Damentusok 100 széles 5.88
Gyapju. szövetek 110 széles 4.88
Kockás pamut szövetel{ duplaszéles 1.60
Mosó Voálok t á. minőség 112 1.00
Mosott vásznak és schifonok 176-150 1.12

I.
Kötött női és gyermek mellények: és harisnyák.
Férfi kötött kabiátok, pohwerek és női kötött

l, kabátok nagyválasztékban. ~

Egész éven át felg-yiilemlett m~radékok minden I
~ elfogadható olcsó árban lesznek kiárusHva. ~,
~ ~
~~W~.~•••••U~UUW.......W~
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háza GyoD1.a.
Érdekközösségben a BéI,éscsabai Tal{a~'ékpénztf;r EgyestHettel Békéscsabán.
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GlRÓSZÁMLA A MAGYAR NEMZETI
BANKNÁL, BÉKÉSCSABÁN

, POLY()SZÁMLA
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI

BANKNÁL, EUDAPEST

M. KIR. PÓSTATAKARÉKPÉNZTÁRJ
CSEKK- ÉS KLIRII"'OSZÁMLA 37.170. SZÁM

TELEFÓNSzÁl\1 21. SÜROŐNYCIM: BÁCSYBANK

*'

ank osztálya:
Kö lc s ö n ö ke t nyujt él legelőnyösebb feltételekkeI,
bármely nagy összegig.
Betéteket legmagasabb kamatozás mellett elfogad.

Foglalkozik a bank=üL~et összes ágaival!

abona osztálya:
VESZ a mindenkori lEGMAGASABB NAPI ÁRON MINDENfÉLE MEZŐGAZDA

SÁGI TERMÉNYT. B E R A K T Á R O Z AS R A vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt! nála beraktározott terményt bármikor I e g ln a g a s a b b n a p i á r o n
számolja el, -' akár részletekben is, lisztre becseréli, természetben kiadja.
S:zükég esetén előnyösfenéte~ekmenet! bármely összegü előlegkö!csönt folyósit.

íla szereti gyermeket \'egyc:: a kU'ácsony
fáJáu'a v;:l1:my karácso!"<yfa diszeke!.

S"-~Jl.1lzáciÓ~lI.lI.jd~n!iág~ l"1iJDlrden kdrá(:$onykoli:' ndS:i/:""

n.&H1l.<ii'1iJi. üréiUt.:ö.. dolog <l,ril ll:Do.indig ~iléép.

A szent estére titokban a gyermekek tudta nél~

kül díjtalanul felszerelem. - Készleteim bármi
kor bemutatom vétel kötelezet1ség nélkül. Hi-

vásra házhoz jövök. Kiváló tisztelettel

DOMOKOS ALBERT
viJlanyszerelő és milszerész.

13-06
14'13

2-l ;:;
~)'1 ö

20··W
2'05

14'04
19'20

17':20 gy.
'20 J 4l3'V.
16-5~ fon'.
19'45 f,)',',

16_14gy.
16'50 gy_
2(r15 gv.
20'51 gy.

trn

Legjobb
.... B .. ,. 1lI.r " .J,. ,<'
\1.é:~Jej{tJ...ozua~o

oc~

\lasuti és I-lajózási
M e netrend Ujság

kapható
Inmden

V d§ufA.n.oJ:rná ~@n.Oj

DohAn.ytÖ:iUjdéb en...

(ci_
~ Budapestre t:d:a:dk? I 20 száza.!ék engedtnény.a: kap mint ezen lap

_ . ~. ~ elófizetője olcsó szoba-árainkból, 10 százalék engedmény!: kap olcsór: é!~cn~i úraiból. (Kitűnő h~~!. konyha.) 5 pengöt t"J:':egbkarit autótaxi
Sze]d~e§z:t~§~rt ér!i ~,a.iu:lJ.á5élt"1 ~~ koltseget, meri gyalog at]Ohet egy perc alatt a palyaudvarról Otthon

~.. érzi magát l jól fűtött swbáinkban. EIső.rendÜ kiszolgálás, szigoruan
felelő§; : ~ családi jelleg saját érdeke ezen előnyök folytán, hogy okvetlen :!'!álunk

WAGNER MÁRTON ~ szálljonp1eg

~
i Grand Hotel park nagyszállada

Lapkiadó; ; VIIl. Ba1'os tér 10. BUDAPEST. Telf: J. 530'82,330'83.
"H U N G Á R ! AH i a keleti pályaudvar érkezési oldalával szemben. '

~~0önyYn.yon:m.ddi itftt.Üilo_téJ.~(l.. t.lA~~j~eC~~~~le~~~~~~

uti

A legnagyobb veszedelem a por,
meIy minden betegség csirá.ját CI

szervezetünkbe viszi. A legalélpo~

sabb lakaritás is, ba nem porszi
vóval történik, csak félmunka, mert
ugy cl seprésnél, mint él törülge
tésnél a por egy része a levegőbe

száll, hogy ezuton szerveze/ünkbe
hatoljon és ott betegségokozóvéÍ

váljék. Eg-yetlen kivezető ut él

VAMPIR PORSZIVO
Kérjen dijtalan bemutaJá.st egy le

velező lapon még mal

AEG UNIÓ
Magyar Villamossági ,RT.

Porszivógép Oszálya
Budapest, Andrássy ut 29. szám.
Qyomán ](aphCltó Domokos Ai~

bart villanyszerelő és műszerészz

nél.

A "gy" be1üvcl jelzett g'yo1'5-, (] többi pedig SZi2iT12!jvollaL

1927. október hó i-étől.
BUDAPES'I'- GYOl':VIJ.,

6'25 9'45 gy. LS'35
11'12 12'42 ~y. 19.14
0'32 5'34 S-57 g'Y.
5'- 11'10 11'50 g'Y.
GYOMA -BÉKÉSCSABA

BcsaMról inául2iS-15 4'ZO 8'13 g-y.
Oyomára érk. 0'17 5'31 8-55::ry.
Gyomáról indul 1i '22 6"46 12'43 gy. 19-24
Bcsabára érk. 12'18 7"59 15'21 gy. 20'24

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.

Bpcstről indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
5pest1'e érk.

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

~$~wc.~~~t"'4·1'':~'::IíJAJÖri.a:1't:IP''''CJ!'t~~~.~~lItaA:boe-MJA":a;~~

Nyomatott a ..HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán. Felelős cégtulajdonos: TEKET SÁNDOR.
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ködös, homályos mezejére?
Ragyogó ábrándokat szö
vünkaé belőle? FeIruház
zuk-é a lélek legszebb, leg
tisztább gondolataival?
Odaadjuk-é . neki a sziv
legdrágább kincseit, legne
mesebb, legszentebb érzé
seit? Nem is látunk6 é már
semmi más egyebet, nem
is törődünk6e semmi más
egyébbel széles e világon:
csak hogy megláthassuk a .
nagy magyar karácsonyt.

6h most még a nagy
magyar 'jövendő hajnala
csak lábujhegyen jár cl

Kárpátokon, és a magyar·
nemzet él mélységből, a
sötétségből jajdul fel az
elrabolt édes hazéért, Du
náert, Tiszáért, Szamos,
Maros kanyargó folyójá
ért, .erdő-koszorus szép
magyar hegyekért, székely
rónáért, havasok ormá 6

ért, mindazért, amiket
az ország szent testéhez

egy ezredév csatolt.
6h mintha most volnll

az éjjel legsötétebb, a vi
har legzugóbb, a fagy leg
dermesztóbb, midőn az
elszakított részeken már

sok akkor lesznek igazán termékennyé,
ha a tanár nem mint biró, hanem mint
jóbarát közeledik s ha a szülő is sze-·
retettel és bizalommal viseltetik a láto-

gató iránt. Be kell látni mindakét fél
nek, hogy egymásra vannak utalva, hogy
egymás segitsége nélkül nagyon kevésre
mehetnek s hogy csak a kölcsönös
őszinteség teremhet jó gyümölcsöket.

Nagyon helyes az is, ha a szülök
minél gyakrabban meglátogatják az is
kolát s annak tanárait. Sajnos, a leg~

több szülő csak akkor teszi ezt, amikor
val~mi baj van a gyerekkel. Tévesen
azt hiszik, hogy alkalmatlankodnak, pe
dig az iskola mindig örül a szülők lá
togatásának, mert ebből .nemcsak a
bizalom és a· gyerekkel való törődés

_ látszik, hanem ~okszor még egyes bajok

oe

Gyoma, 1927. december 25.

A lap szellemi és anyagi részét ill_Ui
minden megkeresés

"H U N G A R í AU könyvnyomda
eimére kUldendéS.

tizenkét old-al.

biztosabb kézzel, eredményesebben,
könnyebben .és· közvetienebb mÓdon
vezetfessék a nevelés nagy és szent
céljainak Iriegvalósitására, közelebb kell
hozni egymáshoz a szüíői házat és az
iskolát. A szülőknek is közeledni kell
az iskola felé, az iskolának is közeledni
kell a szülői házhoz.

Ezt a közeledést többféle uton-módon
akarják a mai iskolák megvalósitani.

Ma már gyakori jelenség az, hOgy a
tanitók meglátogatják a szU!ői házat,
hogyahelyszinen ismerkedjenek meg
a tanuló mindennapi környezetével,
szociális viszonyaival, családi körül
ményeivel, nierthiszen igy igaiságo
sabban· lehet megbiráini agyeteket, .
mintha az iskola padjaiban találkoznak
vele. Természetesen az ilyen látogatá-

gyujtott világosságot .a mi
. szivünkben '. az Isten dicsősé~

ge ismeretének a Jézus Krisz
tus orcaján való világolta
tása végett. Ez a kincsünk
pedig cserépedényekben van,
hogy amaz erőnek nagy
volta Istené legyen, és nem
magunktól való. Mindenütt
nyomorgattatunk de meg
nem szorittatunk, .' kétséges
kedünk de nem esünk két
ségbe, üldöztetünk, de el
nem hagyatunk, tiportatunk,
de el nem veszünk, minden
kor testünkben· hordozzuk az
Ur' jezlll halálát, hogy a
Jézusnak élete is látható le
gyen a mi· testünkben: Ez él

halál a bün és szofgaság
halála. Ez az élet: az lsten
dicsősége, a ié/ek békesége
és az igaz atyafiui szeretet.

E karácsonyi evangyéli
um a mi szivünknek vi
gasztalása, menedéke s
gyógyulása most is, ami
.dőn várjuk a sötét szo
,moruság, a nyomorgatta-
tás, kétség és siralom, ül 6

döztetés és eltiporta tás ne
héz ideje után a nagy ma
gyar karácsonyt.

Epedünk-é utána? Lel
künkből fénysugarakkal ve
titjük6éelőre, a jövendő

Ara 16 fillér.

,
szama

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"H U N.G A R I AU könyvnyomda
. G 'I o ln a, PetlSfi-tér 2.

lapzárta P É N T E K déli 12 óra.
Megjelenik minden vasárnap reggel.,

.
mal

ház és' az iskola között feszült, sokszor
ellenséges a viszony. Egyik ok, hogya
szülők nem ismerik az iskolát, a másik,
hogy az iskola nem ismeri a szülőket.

A szülők és az· iskola köiött a legJTIi
nimálisabb és nagyon hivatalos jellegü

az ~rintkezés. Beiratás, iskolai dijak
befizetése, esetleges tandijmentességi .
kérvények beadása, mulasztott órák
igazolása irásban : ezek azok az alkal
mak, amikor a szülő érzi, hogy köze
van az iskolához. Az iskola pedig ren- -

desen csak fizetési feltétele~kel, intő és
rovó cédulákkal, figyelmeztetésekkel
kellemetlenkedik a szülőknek. Nem
csuda, hogy ilyen érintkezés után nem
ismerik vagy nagyon rosszul ismerik
egymást.

Ha tehát azt akarjuk, hogy az ifjuság

megtestesülés. Testi szem a

mel nem látható, de mégis
tényleges való lett itt szent
bizonyosság, kézzelfogható
s boldogan megtapasztal 6

ható örök igazság, törté
neti tény s beteljesült igéret.

Mert amiről próféták
szája által szólott a kea
gyelem és üdvösség Istene,
az lett sóvárgott álomból
Tagyog6,.valós.g,. hogy el~

jött az idő teljessége, bétölt
mindenszentek reménysége.

A reménység" és igéret
beteljesedéséhez megvaI6·
sulásához az idők teljes
sége is szükséges volt tehát.

Le kellett szállni a földre
a sürü vakhomálynak, a
néma éjszakának, a der 6

mesztő hideg világnak, 
hogya sötétségből vilá 6

gosság, a néma éiszaká-
.ból pacsirtadallal beszédes
hajnal, a lelket s testet
boritó jégpáncélból ölelő

atyai szeretet meleg dédel
getése támadjon. Mert az
Isten, aki szólt: sötétségből

világosság ragyogjon, 6

1 pengő SO fillér
3 pengéS 40 fillér
6 pengő.

-, Lapunk
ll. évfolyam 52 s~m.

A szülöi hA~
és az iskola..

T A R CA.

Az ifjuság nevelését két tényező be
folyásolja döntő mértékben: a szülői

ház és az iskola.. Szomoruan kell
azonban megállapitani, hogy ez a két
tényező nincs mindenkor a kellő össz
hangban egymással s hogy igen gyak
ran az egyik lerontja azt, amit a má
sik épiteni akar; Pedig a gyerekek
helyes nevelése csak ugy lehetséges,
ha a szülői ház és az iskola megértik,
szeretik, támogatják, kisegitik egymást.

Két oka van annak, ho~ a szülői

Emlékezés a nagy
magyar karácsonyról m

p O l I T aK A I-, T A R S A D A l M I- É s K Ö Z G A Z D A S A G I H E T I L A P

Karácsony: e szó nagy
és mély jelentőségü. Bib6

liai értelme ezen igékben
van kifejezve: .

Dicsőség magasságban
az Istennek, a \ földön bé;
keség, és az emberekhez
jóakarat.

Angyali ének is eztzen a

g"ette Bethlehemnek mezea

jében régen az eg-yszerü,
szegény pÁsztoroknak.

Sötét, homályos, téli éj~

szakán, sürü ködök' fosz 6

lányain keresztül ragyogott
átal akkor a mennyei sze
retet dicsősége, az áldott
békeség üdvössége, midőn
az Ige testté lett, és lako
zott miközöttünk, és TTJi lát
tuk az 6 dicsőségét, mint
az Atya Egyszülöttének di
csőségét, ki teljes vala igaz
sággal és kegyelemmel.

A szent eszmény, az örök
ideál jelent meg ekkor föl
dön testil<épen.

Épen ezért a karácsony
szó ebből a latin szóból
ered, hogy incarnatió, vagyis
magyarul testbeöltözés,

Előfizetési árak:
Negyedévre 
Fél évre~
Egész evre j
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nemcsakholtnapjainkszob·
raitzuzzák szerte, de láb:"
bal tiporják és meggyaláz·
zák az élő magyar becsü
letet és magyar nevet is
s~honnai bitangok!.

,Óh hát mikor jön már
a nagy magyar karácsony
diada/éneke, szent csodája,
ujjáteremtése ?

Vagy a magyar }erémi·
ás: Ady próféta lelke a
kétségbeesés poklokra ta·
szitó érzésével ujra elzo·
kogja az egész magyar
nemzet felett:
"Óh az lsten ne könyörüljön- rajta,
Veréshez szokott fajta,
Cigánynépek langy szivü sihederje
Verje csak, verje, ve/je. J
Óh az Isten meg nesajnáljon engem
Én magyamc!{ születtem.
Szent gaL nehogy zöld ágat

[hozzon
Üssön csak ostorozzon. J"

Vagy fásult közömbös
ség, a gyalázatnak meg...
szokásából támadt gyáva
megalkuvás vegyen erőt

lelkünkön?
Nem, nem, soha!

Döbbenjünk magunkra, re...
megjünk meg uira, ráz
kódjunk őssze annak gon
dolatára hogy bármennyi
szenvedés, bármennyi gyász
is hull még alá a mi árva
fejünkre, t é p e t t dolmá·
nyunkra, viharvert zász
lónkra, a magyar még nem
hafoiti test.

A feladatok, melyek re..
ánk várnak, annál nagyob
bak, minél törpébb egy kor,
minél elesettebb egy nem
zedék. A nagy mepróbál·
tatások és az ennek nyo
mán fakadó nagy felada
tok tegyenek bennünket
állhatatosokká és alázato
sakká, józanokká és foga-

elmérgesedése előtt lehet közös erővel

segiteni. Ilyen módon lehetne elérni azt
is, hogya szülők nemcsak bizonyit
ványgyárnak tekintsék az iskolát. Hogy
necsak a diákok bizonyitványa és osz
tályzatai érdekeljék őket. Hiszen a diák
lelki életének afejlődésénél az osztály
zatoknál sokkal fontosabb tényezők is
szerepelnek, amik gyakran döntőbben

, befolyásolják a gyerek életét, mint a
bizonyitvány. Ezekre a tényezőkre azon
b:m a szülők nem sokat szoktak adni.
Ök a gyerek fejlődését az iskolában
csak a bizonYítvány alapján itélik meg.
Pedig bizony viselkedésben, akaratának, ,
érzelmi életének, erkölcsf felfogásának
fejlesztésében is az iskola a nevelője

az ifjuságnak.
S épen mert az ifjuság lelki életének

dalmainkat mind halálig
hiven megtartókká.

De vigyázzunk, mert a
fogadalmakból a kevés is
sok, a hüségbŐI pedig a
sok is kevés.

Hahgzatos jelszavak 1'12

negátokat nevelnek, csak
az igaz munka szül hősö·

ket.
Eszményeink magasan

álljanak. A karácsonyi ke
gyelem s igazság dicsősé·

gével sugározzanak. Kü
lönösen a te szivedben ha
zám ifjusága. Hidd, hogya
,végső sz6 mégis csak a
bethlehemi angyaloké lesz.
És akinek születését hir
dette az angyali ének.
Ö az Istennek látható képe,
- legyen a te orcádnak
ismertető jele, kimetszett
bélyege, hogy legyen a ti
nevetéstek csengőbb, sze
metek,ragyogóbb, gerince·
tek keményebb, izmatok
acélosabb; lelketek üdébb,
szivetek komolyabb és még
a mosolygásotokban is ott
rejtőzzék"az igazi magyar
élet halálos elsl?:ántsága.!

Akkor eljön majd a nagy
magyar karácsony és zeng
rónán halmon, s Illinden
magyar ajkoh;
"Dicsőségamagasban Jsfenünknek,
Dicsérje őt'a föld és nagy ég,

-Ki egy szavával hiva létre mindent,
S pillantásától függ ismét a vég;

(Madách.)

E mindenható isteni pil·
lantás, tekintet s akarat
őrizzen meg téged-édes
hazám a gyászos végtől,

a nagyszerü haláltól, sót
nagy magyar karácsonyra
derüljön fel az én szegény
árva népem 1
"Óh érzem, érzem:
Oszlik lelkemnek barna gyásza.

a fejlődése és fejlésztése nemcsak az
osztályzatokban kimutatható módon
történhetik, áldásos kezdeményezés né
mely iskolánál az egyéni jellemlapok
készitése, amikből a szülők gyerekeik
ről nemcsak a tanulás szempontjából
tájékozódhatnak. A jellemnevelés fon
tos célját szolgálná az is, ha az iskola
keretén kiviil megtudnák alakitani az
Iskcrlabarátok Szövetségét, amelynek a
célja az lenne, hogy az iskolát a gye
rekek számára második otthonná fej
lesszék. Nem adakozásra és pénzbeli
támogatásra gondolok, hanem arra, hogy
ez a szővetség a maga érdeklődésével,

bátoritásával, szeretetével, tanácsaival
egyrészt a gyerekek munkakedvét nö
velné, másrészt az iskolát a társadalom
nagy. vérkeringésébe szervesen bele
helyezné.

Nagy fehér fényben jön az Isten,
Hogy ellenségeim leigázza."

(Ady.)
Az Ó neve diadalének.
Az Ö szent nevében

készüljünk a dicsőség nagy
magyar karácsony ünne#
pére.

Az Ö szent nevében előre.

Az imádság.
A tudomány mai korszakában,

amidőn mindent elemeznek, bon
coinak. osztályoznak, nagyon sze
retnek az emberek ugy beszélni,
a tudományról, mint hatalomról,
mely minden dolog felett áll.
Azonban az a mondas, hogy a
tudomány hatalom, csak ott igaz,
ahol merőben a tudomány az ur.
De van-e világon valami fenköltebb
a tudománynál, az éltetá erő. Az
erkölcsi világban a mozgató erő

az akarat. Ennek szárnya pedig
az imádság.

Ha a nagyratörés hiányzik, a
lélek a földön mászik. Nem képes
röpülni s legfölebb olyan, mint a

'fogoly madár, mely látszólag csak
azzal foglalkozik, hogy számba
végye és osztályozzakalitkája drót
jait. Eszem ágában sincs azt mon
dani, hogy bárki is csak csekély
magával leben jóllakva és ne
ismerje a mindenség nagyságát,
hanem unos-untalan csak az eget
ostromolja imádságaival avégett,
hogyhacsak egy pillanatra is, de
változtasa meg az ó kedvéért a
világ rendjét. Nem azért imádko
zunk, hogy megváltoztasuk a
Gondviselés határozatait, hanem
azért, bogy ami emberi akara
tunk tanuljon egybehangzani
az isteni akarattal. Hogy mekko
ra hatása van imádságunkak va
lamely különös esetben, mikor a
lehetségek isteni láncolatában a
döntés még nem történt meg, ki
tudná azt megmondani? Egyet
azonban tudunk. Azt, hogy csak
egyetlen egy hathatós és termé
szetes mód van . arra, 'hogy saját
nemesebb természetünket össz
hangzásba hozzuk az élet-nemes-

Az iskola munkájának helytelen ér
tekelését idézi elő az is, hogy a szülők

nem is igen tudják, milyen munkát vé
gez és követel az iskola. Nem' lenne
hátrányos, ha a szülők néha-néha el
mehetnének egy-egy tanitási órára, hogy
lássák a tanár munkáját. Sok félreértés-
nek, sok kinövésnek lehetne igy elejét
venni. Ugyanezt a célt szolgálnák a
szlilői értekezletek is, amelyeknek folya
mán a szülők és a tanitók közvetlen
eszmecserében tisztázhatnak sok olyan
kérdést, ami feltáratlanul sok lelki sebet
okoz. Ki lehetne egésziteni ezeket olyan
baráti {)sszejövetelekkel, ,ahol a szülők,

tanulók és tanárok szinte a fehér asztal
mellett próbálnának egymáshoz köze
lebb jutni. A gyermeki lélek sok értékes
tujajdonságát lehet megismerni, ha köz-

F

ség forrásával, ha a nemes érzel
mek révén állandóan érintkezünk
az isteni nemességgel és ha alá
zatos áhitattal viselkedünk iránta
amilyen a teremtéshez illő Terem~
tőjével szemben. Nincs biztosabb
jel valamely ember erkölcsi álla
potának megismerésére, mint aza
mód, ahogyan imádkozik. Rend.:.
kivül tudatlannak látszanék-le
galább is keresztyén országban
az olyan ember, aki ocsmány, ha
zug, vagy ostoba tetteire kérné
az Isten áldását. A pogány kor
ban talán könyörögtek s könyö
röghettek Dionysoshoz, vagy
Aphroditéhoz jó lelkiismerettel
azért, hogy áldja meg részegsé
güket vagy paráznaságukat, azon
ban mi már tul vagyunk az ilyes
min s a mindennapi tapasztalat
is amellett S2;ól, hogya valódi
magános imádság, mely éltető

eleme a nemes erkölcsi természet
nek, durva, haszonleső' emberre
n~zve olyan légkör, melyben nem
tud lélekzeni. Mélységesen m~<Y-

, ' b

szivlelendő hát az apostol jelsza-
va: "Szüntelenül imádkozzatok!"
Az imádságon át maradhat a lé
leg mindig tiszteletremélt füg
gésben a minden jó legfönsége
sebb forrásával. Ez a leghatható
sabb" legtermészetesebb és Ieg
gyorsabban ható orvosszer azon

szellemnélküli önhittség és álávaló
arcátlanság ellen, mely a szere

tettől ment 'tudással nőttön nő,
mely csak pöffeszkedik, de nem
szolgál épülésre. Jámborhagyo

mány tanitott meg mindnyájunkat
arra, hogyebédünket imádságon,

mintegy illedelmes szertartáson
kezdjük. Szintugy tegyünk életünk

minden komoly feladatában, de ne
merő szokásból, hanem igaz érzés

sel legyen. Fogjunk bár tollat, vagy
kardot a kezünKbe, ne forgassuk
egyiket sem hányaveti önhittség
gel, vagy hivalkodó istendicsőités-

. sel. A szertelen öröm óráiban
épp ugy, mint a borus csüggedés
és sötét kétségbeesés napjaiban
mondjuk bizó lélekkel: "áldj
meg, óh áldj meg engem is jó
Atyám l"

vetlenebböl és nemcsak az iskola pad
jaiban találkoznak tanárok és tanítvá
nyok s sok ferdeséget könnyebb baráti
szóval, mint fegyelmi uton kiegyenesi
teni.

Amint látjuk, sok utja-módja lenne
annak, hogya szülői ház és az iskola
közelebb kerüljön egymáshoz s hogy
igy vállvetve szebb eredményeket ér
jünk el. De persze, nem minden kez
deményezésnek az iskolától kellene ki
indulni. A szülóknek kelIfte ezen a
téren egészséges eszméket felvetni és
megvalósitani.

•••

j
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Nagy még az ut, amit be
kell járni, sok az akadály,.
amelyet a magyar boldogulés
utjából el kell háritani. Eg-y
embernek az ereje pedig eh=
hez a munkához nem eJég'.
Jöjjetek khát, magyar Jestvé
r.zim, és segitsetek. Segitsetek
szeretni, segitsetek hinni, és
remélni, segitsetek dolgozni.

És mi nem segitenénk ?

Jó gyomaiak, kedves mag-yar
testvéreim. Ugye, Isten minket
ugy segéljen, hogy segiteni
fogunk.

(Vége.)

Ihlettől alkotott művészet remeke,
A hazának ez agg és zsenge gyermeke.
Egy örök jelkép, mely élethűn testet ölt,
Ez égő tekintet oly nemes, oly fenkölt . ..

A képzelet előtt a testbe lélek száll.
S mintha szólna néL nk a Téma, büszke száj.
Mintha csak feltörne a kebelből a hang,
Mintha igy szólana jó fiához az agg:

GycOJ1ekem,. az élet csak kin és szenvedés. ','
De, a Honért halni szép megdicsőülés.

Szent kötelesség. .. és fogadd Isten előll,

A Hazáért mindent, és mindenek előtt.

A Hon veszélyben van ... hivja hű fiait.
Védelmezni annak bérces határait . ..
Vedd ez ősi kardot, vidd azt győzelemre
Hozz uj babért, dicsfényt, hős magyar nevedre!

Óh, mint nU!nnék én is, de lásd nem mehetek . ..
Már csak áldó lelkem őrködhet feletted;
S mikor kitüzöd e zászlót diadalra, ...
Átöleli lelkem imádkozó karja..

- Atyám, lelkes szavad lángol, tüzel bennem ...
Ez ősi kard, mit nyujtál) erőt ad nekem)
Védelmezni vele Hazám szent határát
És kivivni bátran népem szabadságát! .

Légy te itthon atyám, anyáink vigasza .
Ékes szavad legyen sziveik balzsama
S szent imádságotok, szivetek szerelme
Buzdítson -bennünket hősi dicsőségre

És ment az ifju hős, messze harcmezőkre.

Vissza nem jött. .. ott maradt örökre . ..
S látnia kell, a halál véres ködén át,
Mint rabolták meg szeretett Honát.

VALENTIN.

zobor előtt.

titáni munkáját, és ha a jele....
nen legelteti a szemét, érzi,
hog-y él mai napOD egy ország
szive ver felé_ A multban a

munka, a jelenben a jutalom.
Ha azonban él jövőbe néz,
és látja, hogy mennyi még az
elvégczni, az építeni való,

annyi, hogyannak teljesitésére
egyetlen ember ereje elégtelen,
ugy képzelel11, hog'y alTa el
komorodik és elszomorodik.
De ugyanakkor kitárul a két
keze, hívón, nag-y~nag-y sere~

geket gyüjtőn és azt mondia
minden most élő magymokhoz:

hatalmas uradalma ~ és mégis
azt mondom, hogy ha száz~

szor kétségbeejtőbb volna a
helyzet, ha szemünk, fülünk és
minden érzékünk azt láttatoá
és hallatná velünk, hogy nincs
már mit hinni, ha csonkasá....
gunk poklának oromzatára
még rikitóbb betükkel volna
is felirva, hogy magyar itt
hag-yj fel minden reménnyel,
- még akkor is hinni és re
mélni kellene. Nekünk mélgya
raknak a hit megszálioljjdinak,
a hit fanatikusainak kell len~

nünk, kelj, hog-yez a hit ker'
g-esse halaJmasabb iramalba
a vérünk, tlleglódiJsa hevesebb
dobbanásra a szívünk, kapjon
bele aj;1-yunk !;répezetének
szerkezetébe, hogy mozogjon,
zugjon, zélkatoljon bensőnkben

minden, és e különböző han
gokból verje ki bennünk a hit
él munka himnuszát. Munka.
t\1unkél nélkül a hit holt, szint,
meleget, életet bele a munka
lehel. Munka nélkül olyan a
bit, mint él harang nyelvnélkül,
amely hiába himbálódzik a
haranglábon, hQn']'pt nem ad.

A magyarn~k-most élő-ele'
ven, munkával Ielkesitelthitre
van szüksége. Ennek a mun
kának pedig magyar munkának
kell lenni. Mi a mag-yar munka?
Az a munka, amelyet akkor
szokotl vég-ezni az ember,
amikor vég'szükségben van,
aza munka, amely a Iegszi,
gorubb lelkiismeret itélőszéke

előtt is biztos fölénnyel és
emelt fővel tud megállni, az a
köz és magánéletben teljesi
tett munka. amelynek végzése
közben nincs pihenés, nincs
megállás, nincs lankadás. amely
nek csak egy jelszava van,
hogy Előre, az összes erők

Iltolsó megfeszitéséig, a leros
kadásig, és méa- azután is, a
sok és nagy munka, a verej
tékes, az alig kibirhaló, a vér
tanuk munkája; ez a magyar
munka.

Nagy vezériink utánzásának
munkája, mindent összegezve,
tehát ez: Töltsük meg a lel=
künket a szeretet vollásossó=
g-ával. és épitsük meg- ott a
hit templomát és a nag-y nen:
zeti munka mühelyét.

Hölgyeim és Uraim! Én ug-y
gondolom, hogy Horthy Miklós,
Magyarország kormányzója, a
mai napon nag-yon cIe nag-yoll
boldog lehel. Ha ugyanis visz
szatekint a multba, .olt látja

1927. dec. 25.

Dr. Uhrin László beszéde
a gyomai Negyvennyolcas kaszinóban a Kormányzó ur Őfő

méltÓsága neve napján.

Mélyen tisztelt hölgyeim és
uraim! Ime egy nagy ember
élc1énck és lelkének, hacsak
nag'y vonalakban is, - rajza
és feltárása.

Emberi élet, és lélek, tehát
nem bálvány, nem hideg már
vány, hanem élő eleven élet!
Közelitsünk felé, hadd mele~

gitsen a sasok utjának megjá
rására, az ő hű utánzására.
Az ő utánzása pedig' a ma
g-var szeretdben a mag-yar
llilben és a magyar munkában

l

fejeződik ki.

Szcl-essük tehát egymást.
Mi magyarok itt az európai
nemzetek nag-y családjának
mostoha g-yermekei, az elha~

gyolt keletnek sokszor vissza
siró árvái vagyunk. Minket itt
a nekünk idegen európai nem
zetek felhasználnak valahány~

szoí' érdekük ugy kivánja, de
szeretetből qnik sem segit
rajtunk. Szeress[ik tehát árva
magunkat, és csonkaságunk~

ban még inkább, mint valaha.
Szeretetünknek uj elemekkel
kell gazdagodnia, Mert mi
magyarok olyanok vagyunk,
hogy, ha sérelem és rhegbán~

tás ér valaki részéről, akkor
nincs az ElZ . Isten angyala,
akinek kedvéért letudnánk mon
dani a meg-torlásról, . első ha
ragunk lángját ráfujjuk teljes
erővel él sértőre és csak ak
kor jön a szán()m~bánom, ami~

kor barátság, jó viszony, bé~

kés egyült müködés, minden
pernye alakban ott hever a
lábunk előtt,· akkor kapunk
d~zbe, amikor már késő. Mi
magyarok él késő megbánás
gyermekei vagyunk.

Tehát szeressük eg-ymást
megértőn, megbocsátón és segítőn,

mert annak él s.z:ere1etnek.
amelynek csak szava yan,
olyan a hangja, mint a repedt
fazéké, annak a szeretetnek
azonban, iJmeJy a teltekben
nyilatkozik meg, olyan a hangja,
millt a puszták harangjáé. HI2Y'
jünk a nemzet jövőjében! Tu
dom én azt, hogy csonkasá·
g-unk ónsulyként nehezedik
most· minden magyar vál1ra,
hogy (j mag-yar helyzete az,
ami a börtönbe zárt rabé, aki
hiába döngeti, nem tudja át....
törni a falakat, pedig azokon
tul várja az élet, a napsugár,
a boldogság, olyan a helyzete,
mínt a !':etrecbe zárt királyi
v"dé, melynek ezelőtt a vége
láthatatlan afrikai sivatag volt
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Akar pe' nzt ? megtakaritani, ugy vegye meg haladéktalanul a Viktoria soföriskola Il. kiadásu, mérnökei által szerkesztett és ábrákkal ellátott
• autóve'R:etök kézikön:yvét, mely az Autószakkönyvek szenzációja, miután egyetlen könyv, melybő! egyedül :anegtanpl..

hatja az autómotor, traktor szerkezetét és kezelését és csak vezetési gyakoriat szükséges, ami rövid idő alatt elvégezhető lelkiismeretes kiképzés mellett. Meg-
rendelhető utánvét mellett 8 pengőért Viktoria Autószakiskolában, Budapest, VI., Vörösmarthx utca 53/a.
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esetek.

a
Hirdessen

Apró Jegyzetek.

Tréfás

A népjóléti n1iniszter a rette
netes lakás és házbérmizériaval
kapcsolatosan megigérte, hogy uj
rendeletet a ki.

Ez is egy eredmény ...
Ha már lakás nincs, legalább

lesz pótrendelet ...

A remény..

A beteg szorongva kérdezi az
orvost:

- Mondja meg őszintén dok
tor ur, nincs még veszve minden
remény?

- lVlicsoda beszéd! - fortyan
fel az orvos. - Ameddig én hi
telezek magának, addig nincs mit
rettegn'te ! , , .

meg a Habsburgokat. Bezzeg
máskép beszélt akkor vele!
fak~pnél hagyta az egész kö
vetséget. Még pedig papostul,
pápai bulIástul, szép öcsém!
Nekiforditotta jó paripáját ke...
letnek, aztán hajrfl! A Kunok
hoz! A Krassóból jött kiséret
utána. A cifra ruhás papok is
visszafordultak nyugatnak, ün
nepeljen a király ugy, ahogy
tud, ők ugyan nem részesítik
a mennyei malasztban. El is
ment László kunjai közé. Bi
zonyosan jól is karácsonyo~

zott. ..
Éles fájdalomra ébredtcm,
Ott aludtam az asztalra bo

rulva oly helyzetben, hogy
belefájdult a nyakam. Az öreg
levéltárost kerestem az asztal
végén, nem volt sehol.

Épen leáldozott a téli nap,
a rőtvörös ég aljáról tekintett
be izzó golyója. Mikor a falu
ban szállásunk felé haladtam,
a csendes havas utcán vég'ig"'
csengett a harangszó. Embe
rek, asszonyok haladtak ro
pogó léptekkel a 1emplom [e~

lé, Karácsonyeste volt.
Vén deák.

A Kör~)s-Beretjyö összefod
lyásánál járult a követség a
király elé. Az ellenpárt köve p

teit mélg'a elé sem bocsátotta.
Eg'yezkedjenek a csclákokkal,
mint eddig cselekedték. Elfed
lejtették már, mennyi drága
magyar, meg' kun vérbe ked
rü1t, hogya cseh Ottokárt le

verték? Az aranyos ruháju Most mqr biztosra vehető, hogy
papokat azonban meghallgatta, a sokszor hangoztatott leszerelés
A pápa levelét is felolvastatta végre megtörténik. Ugyanis a vi
magának. De feleletet nem láglapok arról irnak, hogy Ame~

igen adott. Csak olyasfélét rika, Kina és Anglia gyanusan
válaszolt, mondja a fáma, hogy fegyverkezik.
ő szentsége a papjait regu~ Kétségtelen, hogy csupán azért
iázza meg először, ne pedig' fegyverkeznek, hogy - egymást
a magyar királynak parancsol", I leszereljék . , . '
gasson. Hanem a német ki-
rály levele, öcsém, egészen a
fejébe kergette azt a sürii ma"'
gyar vért. Micsoda atyáskodó
pártfogói hangon ir neki. 6
is elfelejtette má.r StilIfriedet,
meg Mörvamezőt? Itt verte
tönkre a cseh Ottoká.rt Kun
László 1278-ban és mentelte GyOmai Ujságban!

pok, meg Pektárius uram
az akkori, mondjuk horvát
bán, a Kun László anyja, az
öreg királyné tanácsadója, ter d

mészetesen László ellen, Gyak
ran olyan lázadásokat prakti...
záltak az ifju fejedelem ellen,
hogy bizony, szeg'ény fejének,
néha be-be kellett magát egyik
másik királyhü várba vennie
és ott várni a vihar elmuJtát.
128,.~ban is odalent, Krassóban

volt igy karácsony tájáig, ond
nan vonult fel Kassa felé a
szent ünnepekre, meg egy kis
vadásza1ra, mire. Hosszu ut
volt az akkor, öcsém! ([vIost
még csak hosszu, A szedő.)

Meg aztán ott, felétek, a Kö"'

rös-Berettyó fáján, (tudta az
öreg', hogy erről a vidékről

való vagyok,) csak be kellett
térni a kunkomákhoz, (Ahá!
gondoltam magamban, meg a

menyecskéikhez t) Még megse
köszönte nekik a hód-mezei
(Itt verte meg a tatárokat Kun
László, még pedig kun se
gitsége}. Nag'y muri volt ott
akkor, szép öcsém az ilyen
mag'unkfajta szegény ördögd
nek g'ondolni se lehet olyanra,

Bizony öcsém, olt eslek meg
a karácsonyi ünnepek ara~

nyoscifra ruháju papok nél"'
kül.

Pedig' a lerakodó ellenpárt,
mikor neszét vett László moz
dulásának, küldte a· fényes
követséget, meg az aranyos
süveg ü papokat eléje, Hozták
azok magukkal az ellenpárt
egyezség-ajánlatát, a pápa in
tő levelét, meg' Je/ejébe Habs~

burgi Rudolfnak, a német ki
rálynak sajátkezü levelét. De
hiszen hozhajják azokat az
ország' nvolllorllsagÉln elkese p

redejt Léisz]ónak!

*
"Öcsém, ti veletek, satnya

késő unokákkal még' a saját
véreinket is kifwnyoltajják azok
a kupcihér iskolamcsterek !
Még' hogy il mi Könyves Kál
mánunk pupos, kancsal vo11 l
Dehogy volt! Csak épen tu
dott annyit, ha nem többet,
mint a korabeli papok, aztán
nem lehetett az orránál fog'va
vezetni. Nagy büne volt ei
neki. Vagy, hogy uZ al ig',ni
utolsó Árpád, László, a· IV..
(Endre, a III., nem számit 1
Neki már fél oldala velencei

(}

volt,) csakugyan olyan csapni
való, liha, országával mil sem
törődő fejedelem lett volna,
Szó se igaz belőle, öcsém.
(IH ravaszkásan csillant meg'
az öreg- apró, szurós fekete
szeme, perg'alllenarca ezer
ráncba szedődött.)Nono, hogy
szerette a kunok szabad, az
aranyos püspök~bolíól nem
igen ré:ö népét, ez csak azt
bizonyítja, hogy a szabildsá
got szerette. Hanem háj legény
volJ a talpán., Különösen Rö
má.val, a pápákkal szembell,
Hogya parázsszemü kun me~

nyecskék elől sem bujT az
anyja szoknyája megé, az is
szent ig'az! De ug'yan, tedd
szivedre a kezed, szépöcsém,
nézett rám szurósan az öreg,
aZJcITl1 ítéld eL Meg, hogy sze
gény volt László alaH a föld
népe! Hát, öcsém, szük idők

jártak akkor, meg aztán az a
rakoncátlan Tisza, meg él KÖd.
rös, Berettyó, mindenütt folyt,
csak a medrében nem, Elsze"'
gényedett a nép. Milyen köny
nyen lehetett annak a sokféle
istencsapásának okául László
kiTályt odaállitani,aki még a
pápa ő szentségével sem átal
lojj szembeszállni, (igaz, hogy
országa érdekében cselekedte,)
meg aztán olyan cselekedeteket
is büntetlenül hagyott, mint ő

Ladomérságának "megfogd os
tatása. " Pedig, hej, azok a pa-

scit, (Még életében többször
kutatjam a levéllárban s olyan
kor mindig oktatott.)

Nem tudom, az előző nap
fáradalmai miatt, vagy a sötét,
boltozatos tcri?l11 féihomálya
okozta-e, hanem egy délután,
(épen karácsony előH) olyan
bágyadJ, álmos lankadtság
lepett meg, hog'y él kezemben
levő kötegre' hajtottam fejemct
egy kissé pihenni s akkor
odaesett pilJantásom a nagYd
asztal vég'ére. Ni! Az öreg' ott
ül! Ide nézz, én rám!

~ :J1

IlIlo~oza§o egy
ley Itárban.

A háboru előtt egyik erdélyi
mágnásunk családi !evéltárát
az Erdélyi Nemzeti Muzeum
levéltárárahagyta örök letét
ként. A muzeum a levéJ1ár át~

vételére két alkalmazottját
küldte ki a családi kastélyba.
Ilyen levéltárak átvétele sok
szor hetekig tart s ez eset~en

is hosszabb ideig kellett a
kastélyban tartózkodniok. A
vén ku/csáron és feleségén ki
vül, akik a kastélyra felügyel~

tek, senki sem lakta a kas~

télyt. A kiküldött két muzeumi
alkalmazottat a bonorum di"'
rektor vezette be a levéltárba
s azután eltünt.

A vén kulcsár és a felesége
még a mult századból (ha
nem még régebbről) iH felej"'
tett vénséges vén pár cseléd
volt. Maga a kulcsár az olasz
szabadságharcban vitézkedő

gazdójaról ejtett néha egy pár
mogorva 'szót.

A kastély maga is különbö~

ző századok épületrakása voll.
Az a rész, hol a levéltár volt,
hatalmas, boltozatos falaival
valaha még védelmül is szol
gáIt. Zivataros időkben.

A hag'yományozó végrende
lete értelmében a levéltár mind
addig', mig a családlevéltárasa
élejben volt, a kastélyban ma
radt. Az öreg levéltáros halála
után pár hét mulva vette kez
detét az átvétel. Micsoda kin"'
esek (már él szakember sze
mében) kötegeít rejtette ez a
!evélt6r! Több helyiségből ál
lott. Mivel pedig a munka sür
gős volt. al egyik részben az
egyik muzeumi alkalmazott,
a másikban meg a másik dol
g'ozot!. Az alkalmazottak egyike
csekélységem volt. Ismertem
az elhajt öreg levélJárast. Öregd

öreg', ragyogó kopaszfejü, perd

gamcnarcu, afféle vén házi bu
tor, talán egy némelyik nag'y"'
pecsétes kutyabőrnél is véd
nebb, mindenesetre épen olyan
ütöttdkopott. Hanem milyen
magyar! Szent Isten! Szerinte
az Árpádokkal együtt letűnt

a mag'yar dicsőség, azóta csak
rágódik a magyar az Árpádok
hagyaték án, mint kutya a kon
con, szokta mondani.

Átvétel közben, mig a poros
kötegeketládákba raktam, az
öreg kuruc járt az .eszemben
folyton. Mintha ott láttam vol"'
na a nagy" hatalmas tölgyfa
asztal végén, egy hatalmas,
disznóbőrös foliáns möge' eid
sáncoltan, ahonnan annyiszor
eregette gyilkoló megjegyzé...
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A FEKETE

BOR!TÓ SZALAGOKAT.
Jutalomkiosztás '

Január 15.

Karácsony második napján,
hétfőn, a vlIághirü magyar Kertész Mi
hály első amerikai nagy filmje a "Mo
dern inkvizició" kerül szinre 8 felvo
násban, Dolores Castellóval a női fő

szerepben, Kertész Mihály annakidején
a magyar Phőnix filmgyár darabjainak
csodaszép rendezésével szerzett magá
nak európai hirnevet, s amikor a mért
földes léptekkel előretörő magyar film
gyártást a háboru után bekövetkezett
gazdasági válság teljesen tönkretette,
Bécsben, majd később Berlinben ara
tott nagy müvészi sikereket. Nemrégi
ben Amerikába szerződtették s első

müvével a "Modern inkvizició"-val ha
talmas sikert aratott ott is. A részben
cirkuszi, részben társadalmi tárgyu
dráma valóságos iskolapéldája a jó
filmnek. Az idegfeszitően izgalmas je
lenetekből összeszőtt cirkuszi rész, va
lamint a 15 évvel később lejátszódó
társadalmi dráma rendkivül élénk és
fordulatos meseszövése a kitünő ren
dezés keretében frappáns hatásu, s ér
dekességét jelenetről-jelenetre fokozza.
A mesterien szőtt bonyodalmak minden
felvonás után széles alapot nyujtanak
a kifejlődés feletti kombinációkra a
néző fantáziájában, A müsort "A kény
szer cowboy"- cimü 2 felvonásos POlil

pás burleszk és Pathé journal egésziti
ki. Előadások mindkét napon 4, 6 és
8 órakor.

Csudabogár...
Sok a csudabogár
Ezen a szép Gyomán,
Fel-fel bukkan gyakran
Az ember lépte-nyomán.
Erősen burjánzik
A bősz ünneprontó,
Kinek nincsen szive,
A lelke meg ugy kong,
Mint az üres hordó!
Nagy szerencse mégis,
Akárhogyan dohog,
A rendbontás vágya
Csak ő benne lobog.
CSlldabogár urnak
Nincsen dicsérője

Elvének csak egyedül
Ö a követője,

S _amint kis szellőre

Nem reagál
Erős tölgynek fája:
Csudabogár rágódhatik
Nincsen olyan okos ember,
Ki hallgatna rája! ...

Krix...Krax ~

A vig-almi bizottság elnöke:
Wag-ner Péterné. A választás
után elhatározta a választmány,
hog-y jélnuár es február hóna
pokban összejöveteleket ren
dez, hogy nemes feladatait tel
j esit hessc.

A magunk részéröl is tiszte
lettel kös:;::öntjük az uj tiszti
kart élnal a kivánsálmal, hog'y
minéllöbb szc,[2c?ny testvérün;
kön segithc:'ssen e jótékony
egyesüle!.

Karácsony első napján.
Az Apolló filmszínház ]927 évi dec.

hó 25-én karácsony első napján·az
amerikai filmkultura egyik legkiválóbb
remekét a "Fanamet" filmgyár "Norma"
cimü 10 felvonásos exsuper filmjét mu
tatja be, melynek főszerepeit Amerika
legnagyobb drámai színésznője Norma
Talmadge, Beregí Oszkár és Gilbert
Roland játszál<. Norma Talmadge örök
igaz alakitásában benne lobog minden
idők klasszikus szerelmi hősnőjének

tüze, vágyódása, szenvedélye és szen
vedése. Norma Talmadge az abszolut
nőt játsza, aki érzelmeiben és érzéki
ségében egyaránt határt nem ismerően
áldozza fel magát az édes és kinos
szerelemnek. A "Norma"-film másik
érdekessége, nekünk magyaroknak egye
nesen sZE:nzáció: Beregi Oszkár ala
kitása. Beregi Oszkár azóta, hogy az
ország első szinpadának deszkáiról
lelépett, nem változott semmit. Ma is
az akinek minden szerepében megszok
tuk : a fölényes, a hóditó,':a~ szuverén
férfi! A szerelmes szerepét <, "Norma"
filmben Gilbert Roland alakitja, aki az
amerikaiak legujabb felfedezése és aki
sokak szerint az ,egyetlen méltó utódja
Valentinónak. A müvészi rendezés Fred
Nibló munkája. A legelsőrangu müsort
hatásosan egésziti ki: "Az ember nincs
fából" c. 2 felvonásos burleszk és két
filmhiradó.

Kedves szórakozás vár Gyo
ma közönség-ére a karácsonyi
ünnepek alatt.

Gyoma agilis ifjuság'a, amely
két egyesületbe csoportosul,
műkedvelői előadásokkal ked
veskedik a közönségnek.

A GySE az uri kaszinóball
adja elő a "Hazudik a muzsi
kaszó" cimű operettet, amely;
nek női főszere"e5 t Akantisz
Ica, ez a roha. ian fejlődő,

bájos megjelenésü fiatal leány
fogja kreálni, viszon! az Ipa;
ros és Kereskedö Ifjak Ön;
képzőköre a "Pillangó föhad;
na2Y" cimü énekes szJnművet

mulatja be, a cimszerepben
Varsandán Lászlóval, a szép~

hangu baritonisiával.

Természetes, hogy mindkét
előadás iránt élénk érdeklődés

mutatkozik,

Gyomán:

Filmszínház.

Karácsonyi
szórakozások.

folyó évi december hó 19
napjtJn !ürtoíta tisztujitó köz
gyiiiését, melyen oZ C'gyesület
me~fielenJ tagjai él legleljesebb
egyetértés jegyében eg-ybangu
lag CI kövelkezö tisztikar! vá
lasztották meg-:

Elnök: Dr. Záhonyi Aladár
né. Alelnökök: Feller Ernőné

és Pélennann Józsefné. Uond=
nokok: Iványi Aladárné és
Korbuiy Lajosné. Pénztárnok:
Pintér Józsefne? Jegyzők: Ivá=
nyi Mária és Saár! Jolán. El
lenőrök: BcinsehroJh Gáborné
és Wagner Ivlártonné_ Titkár:
Dr. Miklós Ferenc

Választmány: Dr. Barlha
Gusztávné Berkovits Adolfné
Glück Árminné HarLwstein Ig
Iláezné Kner Izidorné Dr. Cris
Jián Kálmánné Dr. Messinger
AlberJné Dr. sarkadi I\Jagy Er
nőné Nónai Ferenené Nyiszlor
Péterné Dr. Pálka Pálné Palo
jás Istvánné Pikó Béláné Pápay
Károlyné Dr. Tardos Gá.spár
né Dr. Vogel Károlyné.

A Gyonlai Jótékony
Nőegyesület

hónapban töltötték házasságuk 50
éves évfordulóját - olyan boldog
és szeretetteljes életet élte!:, mely
feljebb való e világ gazdagságánál.
Nem volt ő szegény, mert kél de
rék fia, kik közül az egyik az
Alezredes ur, a másik pedig a
szoboszlói főszolgabiró ur olyan
gyermeki tisztelő szeretettel vették
a két fehér koszoruzott éltes szü
lőket körül, amilyet a biblia mint
eszményt dicsőit. Nem volt ő

szegény, mert valakik csak ismer
ték e tisztes családot, örültek, ha
kalaplevéve köszönthették őket,

hogy megbecsüljék bennük a
tisztes öreg kort, a nagyon sze
rető szivet és a háborunak való
ban béketiirő áldozatait_

Halála hirét mindenki részvét
tel fogadta -emlékét mindenki
tisztelettel áldja.

Temetése szombaton délután
3 órakor lesz.

--------~~-_.!'!!""'"'_------_'?:!'_"!"'*":!

zsef, Szilág'yi János. IV;ik:
AiIer MártoIl, Bércs Mihály,
Kovács János,- Kruchió Lajos.
V ~ik : Kruehi Ó István, Zs. Ti3

már András, Baráth Albert,
Tóth Pál. Póttag-ok: Lukács
László, Garai Imre, Béres Mi
hály, Bácsi János. Wag'ner Ádám
Barna Lajos, Icsa János, ifj.
PuJnokiMihály, Haibach György

Az előljáróság válaszjása
december hó 29-én lesz.

I Dr. Kovács Aiberit. I
Mms~"gWJt&iii49&At'fti1j!&t#fiU'At!ilQ§fj~

Lapunk zártakor vesszük a sza-I
moru hirt, hogy dr. Kovács Al
bert nyugalmazott közsé!;, i orvos, l
a városszerte tisztelt és szeretett
nemes lelkü testvérünk 81 éves l
korában december 22-én este 8
órakor váratlanul hirtelen elhunyt.

Lelki értékekben, tudásban és
szivjóságban, szeretetben és sze
lidségben egyaránt kiváló féJjlu
volt ő. Négy -oklevelet szerzett if
juságában, mint isKofáinak első

fanulója, orvosi pályáját a 70-es
évek kolera járványa idején köz
ségünkben kezdte, majd a bérces
Erdély földjén teljesitette egy
egész életen át életet mentő ne
rnes orvosi szolgálatát. A meg-.
szállás idején magyar szive nem
birta el az oláh uralmat s idejött
fzol (fjusága emlékei vették Öt
körül. Egész élete keresményét
hadikölcsönbe fektette s élte öreg
ségére teljesen vagyontalanul ma
radt. De ha a mindennapi élet
kétségeivel vivódnia kellett is,
iTzégsem volt ő szegény, mert jó
és hű feleségével - kivel mult

Nagy érdeklődés melleJJ, a
termet szorong'ásig megtöltő

szép közönség jelenlétében
folyt Je a Közművelődési egye
slilet szerdai előadása a Fel~

sőrészi olvasóegyletben.
Vitéz Varga Kálmán ref. ta;

niló a csillag-okról tartot!' ér;
c\ekreszitő, nag-y tejszéssel fo
g-adott előadásj, Domokos Géza
g-imnáziumi tanuló szavdIt,

őszinte, meleg érzéssel, finom
szinezéssel és ennélfogva óri
ási haJást keltve. Hatos Tivadar
mag'yar népdalokaJ játszott he;
g-cdün s végül Farkasinszky
Gyula klasszikus g-ordonka
szójóval kedveskedett a köp
zönségnek.

Legközelebbi előadás január
bó 4-én, szerdán a moziban
lesz, pompás műsorral.

Közművelődés.

épviselőiestületi

válas:ztások ~

Gyoma község- képviselőtes

tület választásai a !cg-szebb
rendb.en folytak le december
hó 22:én. A választás ered
ménye a következő:

1_ választó kerület: G. Nag-y
Lá5zló, Szendrei Balázs, ifj.
Gecsei Sándor, H. Kovács Gá31
bor. II~ik: f. Kiss Gábor, Vind
ce Andor, Oláh István, Kató
Ferenc. 11Idik: Nagy József,
Kruehió Lajos, ifj. Weigert Jó~

1927. dec. 25.
-"'-~------~~--~
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VÉRTESSY /.

Pécsvárad állomásai közöJt.

Karácsonyi <' különvonatok a
MÁV-on. Megerősitik és meg
növelik a személyvonatokat
a nagyobb forgalmu fővona

lakon. Sok utas esetén kiilön
vonatokat is inditanak.

A vetés állása kitünő. Az
egész országban hótakaró fedi
a vetést. Némi egér és csikos
hát'" '-'lzalégy kártevés észlel
het

Dunántul megalakult az el,
ső nagy villamos centrálé.

átadná képviseletét az ottani vidék vevőinél jó bevezetett
megbizható ügyökségnek.

Értes~tés SZEGED 73. számu postafiók cimre intézendő.

Karácsonykor II

Időjárás. Északi szelekkel
változékony, igen hideg idő,

helyenként havazással várható.

Avarescu volt román minisz
terelnök is sulyosan megbe#
tegedett.

A MÁV., tervbe vette, hogy
alkalmazottainak részesedési
jutalékot ad. Hir szerint az el
ső ilyen jutalékot már kará
csony előtt kiutaIják.

Székesfehérvár határában
egy mező őrt agyonlőtlek.

Hóakadály volt Jutai és Zirc,
valamint Hosszuhelény és

Kondul harang, zendül az ének,
Buzgó imádság tör jel az égnek,
Honnan csillagos, sugaras uton
jő a Szeretet, hogy a szivekben

Világot gyujtson.

Amerre csak száll, nyomán fény támad!
A jaj elnémul, könnyű felszárad,
Ahol a gondnak ekéje szántott,
Eltörli a bllf~ elsimifja a

Redőt, a ráncot.

Örök irgalom, ahogy ma szállasz,
Palotán, kunyhón amig megállasz,
Annyi kesergőt találsz az uton,
Kik reád várva feléd kiáltnak

Bus nyomorultan.

Hisz annyi ma a panaszló árva,
Kiknek nem derül bus éjszakája.
Kiknek csak buja, bánata számos,
Kiknek jöttödet Várva

Ma sem világos.

jHégis óh Uram! hozzánk leszállva,
Ne csak a könnyüt szedjed ma számba!
Ne csak az árvát bocsásd ma hozzád!
Hallgasd meg e hon feléd kiáltó

Síró panaszát!

Népünk szivébe gyujts ma világot!
Ki soh sem alvó, ragyogó lángot.
Áldd meg a munkát dolgos kezében
Hisz ugy is járt az ezer csatában

Évekig vérben ...

Ki letörlesz ma fájó könnyeket,
Kötözd be óh a', legfájóbb sebet!
Hisz balsorsában annyit megáldtad
Küldj szabaditót : egy uj Hunyadit

Szegény hazánknak.

Évtize~dek óta fennálló

ElSŐRANGU

SZEGEDI PAPRIKA EXPORTCÉG

Serédi hercegprímás bencés
ruhában akarja átvenni a pá
pától a bibornoki jelvényeket.

A cinkotai postaküldöncöt i

rablók támadlák meg. Szorulí
helyzetéból egy közeli gyár
munkásai mentették ki.

Vilmos voH német csász<'ir
beperelt egy német színházat,
mert becsületé! sértő darabot
adtak elő benne. A pert meg
is nyerte.

Csehországban is annyira
terjed a kommunista mozga~

lom, hogy már több letartóz
tatást kellett foganatositani.

Nizzában egy 80 éves öreg
hölg-y megölte házvezetónőjéf.

Tilos a repülőgépekről röp
cédulákat ledobáIni.

Az oláh kormány rövid időn

belül átalakul.

Mexikó nem engedi be a
földjére a kommunistákat.

A nyiregyházai vasaron
egyszerre hat zsebmetszőt fog
tak el.

A pesti Nemzeti Szinház uj
bólszinre vitte Sophokles klasz
sziku5 drámáját Antigonet.

Sajókazán községben egy
bárói választottak meg biró
nak. Báró Radvánszky Kálmán
a hivatalát el i"i foglalja.

Hamisitják a török pénze-
ket is. A banda fészl<e külfö!;..
dön van,

A Falu Országos Földmives
Szövetség tavasszal országos
kongresszust rendez.

A jugoszláv határon egy
nagy csempészbandátfogtak el.

Nagy Bach-zeneestély lesz
karácsony és ujévközöttPesten..

A francia és angol követek
felkeresték Maniu Gyula oláh
képviselőt s hosszasan tárgyal
tak vele.

Klebelsberg kultuszminisz
ter Rómából haza .. érkezett.
Hir szerint Serédi hercegpri
mással már több aktuális egy
házi kérdést meg is tárgyalt.

Angol magyar kultur társa
ság al'akult, hogy az Angliával
való kapcsolatainkat jobban
elmélyitse..

A tenyészállat kiál1itást és
vásárt márciusban rendezi az
Országos Magyar Gazdasági
Egyesület.

Lisszabonban nagy zavargá
sok vannak.

A Duna Linznél megáradt.

Egy csizmadia legény TG
bon holtra itta magát a friss
kisüstös pálinkából.

Mindenféle.
A francia sajtó erősen pa

naszkodik az angol békerevi
ziós hangok miatt.

Kolozsvárott 190 tagu ének
és zenekar adta elő Beethoven
IX. 5zimfoniá)át. A kart Doh
nányi Ernő világhirü zongora
mLivészlink ví?zényclte.

Vass József minisztert az
f. T. C. diszehlökévé válasz
toJta.

Rál{óczi-emléktáblát helyez
tek el a budapesti Pannonia
szálló homlokzatán.

Diszkardot adott át a ma
gyar lengyel egyesület Bem
grófnak, Bem apó unokájának.

Az orosz szovjet keze ujból
lángba boritotta Dél-Kinát.

Az .angorai ügyvédi Kamara
most iktaJta tagjai közzé Surey
Hanumot. O az első nő-ügy

véd Törökországban.

Sándor Pál élesen támadta
a kormány! a hadiköIcsönköt

'vények ügye miatt.

New-Yorkban kigyulladt az
árvaház. Körülbelül kétszáz
gyermek benn égett.

Az oláh kormány helyzete
tarthatatlanná váll a diákzavar
gások miatt. '

Richter magyar szenátor a
cseh szenátusban bátor beszé
det mondott él magyar jövőről.

A francia szocialisták titkos
szövetségre léptek a bolsevi
kiekkel.

A Mexikóba repült Lindber
get nagy ovációval fogadták.

Szendrő várát megrongálta
egy véletlen gránát robbahás.

A varsói gyorsvonat elgázolt
egyautóbuszt. Har ember vesz
tette életét.

Bethlen István miniszterel
nök visszatért Genfből s fon
tos jelentőségü beszédet mon
dot! a magyar külpolitikai hely
zetről.

Az idén épp 50 éve, hogy
felfedezték a Mars bolygó so
kat vitatott csatornáit.

Csikágó egyik külvárosában
egy mozit felrobbantottak bom
bával.

Megalakult a magyar ügy
v.zdek nemzeti egyesülete.

A buza 10, a rozs 25 fillér
rel lett olcsóbb.

A magyar kormány elégté
telt kért az oláhoktól Hajnal
László magyar ujságiró bán
talmazásáért.
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Egyenesen vicdapba il
lő tehát, amikor azt olvas
suk, hogy a félhalott We
iszlovics Emil szállodatu
lajdonost, akit 64 sebből

vérezve szedtek fel a föld
ről és egy hete egyebet
sem csinálnak vele az or,
vosok, minthogy kötözik
és varrják, letartóztatta a
hadbiróság. Egyik oldalon
az orvostanár áll a nagy

beteg ágya mellett mütő

késsel a kezében, de a
másik oldalon a feltüzötí
szuronyu baka. Teljesen
érthető, hiszen a b4 kés
szurást szenvedett öreg·
ember lesz a bizonyítéka
a külföld előtt a román
kormánynak, hogya rend
zavarókat letartóztatták.
Kimélet nélkül. Még a hal,
doklónak sem kegyelmez;

tek.

ják le azzal az ürüggyel,
hogy ők provokálták a
vérengzéseket és puszti
tásokat, mig a diákság leg
följebb védekezett.

~Enrilo

A román
rendcsinálás II

Román diákok dulása és rombolása Erdélyben.

Nagyvárad és Kolozsvár
uccáinak kitört kirakatüve
gei még magukon viselik
a felbőszült román diákok
dulásának szörnyü nyo
mait, de a bukaresti kor'
mány, amely minden al
kalmat megTagad, hogy a
külföld előtt dokumentálja
a királyságban élő összes
nemzetiségek tökéletes
egyenjoguságát és a sza-
badságjogok széleskörü
gyakorlását, már intézke;
déseket tett egyrészt az
okozott károk megtérité
sére, másrészt a bünösök
kinyomozására és megbün
tetésére. A kárbecslés ugy
megy végbe, hogy aki,
~üldött miniszteri biztos a
rendőrségtől és a diák-
egyesületek vezetőségétől

kér információt, a bünösö
ket pedig szintén rövid
időn belül kinyomozta a
román mindenható szigu
ranca. Nem a regatbeli
diákok voltak a bünosök,
ahogyan azt szerintük az
elfogult ,magyar sajtó be
állitja, hanem a feldult vá
rosok magyar polgárságát
és munkásságát tartóztat-

az a kitünő kávépótló, ~
melynek egyetlen ház- .
tartásból sem szabad
hiányoznia.

Szemeskávészerü ize,
finom zamatja, kiadós
sága a legolcsóbb csa
ládi itallá teszi.

E g vet Ie n kiséi-Iet
meggy6zí Önt e gyárt

mánykitűnőminőségéről.

Enrilomindenfü
szer- és gyarmatáruke
reskedésben kapható.

Kizárólagosan gyártja:

Franek Henrik Fiai
IJillJlUW~ Budapest,

Nagykanizsa,
Mosonszentjános

GYOMAI UJSÁG

=e.....,..

Nem kell többé félni. ..

Nem kell többé félni
Nem kell már reszketni,
A nagy lakáshiány
Hamar meg fog szűnni!

Pótrendelet készűl

Illetékes helyen
Amely segitni fog
Minden lakás-pecchen.

Én már nem is félek
Egész nyugodt vagyok
Tudom, mit csinálok,
Ha lakást nem kapok.

Krix..Krax.

egyik vállukról egy pillanatra
levonják ruhájukat. A zsidók;
nál az alá:wtosság kifejezésé;
re szolg'ált il saruk levetése.
Mózes ClZ égő csipkcbokorbö\
e szavakat haIloHa: "Vesd Ic
saruidat, mert a hely, élhol ál;
lasz, szen!." De él mlivelt né~

peknél is van efféle jelenség.
franciaországban egy város
feje1467~ben, hogy cg'V győ

ző hercegnek kikkzzc aláren
deltség-ét, száz emberből álló
küldöttséget vitt hozzá, kik
minr! ingben voltak puszta fő,

vel és mezitláb, a megalázk;o·
dás teljes kifejezésére,

Ezekből . a szokásokból a
civilizált világnak a kalapievé·
tel maradt örökségül. Levesz,
szük a kalapo! tiszteletből fel
jebbvalóink iránt, aminek elmu
lasztása sértés szá.mba mc~n·

Temetéseket fedetlen fővel ki
sérünk végig. A katholikusok
kalapflj emelnek a szentképek
előtt. Templomba. is födetlen
fővel lépünk be. tiszteleitel az
iránt, kinek hajlékául épitették
a templomot.

Igy lesz a legyőzött ellen

ség'nek ruhéÍitól való megfosz
tása annak alapjává, hogy a
testnek vagy a test egyes ré
szeinek fölfedése alázatosság,
önkényes alárendelés kifejező

jévé váljék. Az egész test föl,
fedésének kényelmetlen, hosz
szadalmas volta részleges fel,
fedésre vezet. A vállnak, a
mellnek a kitakarása. a saru'
leve/és, a kalapemelés erede,

tüket mind a rabszolgák fo·
gyatékos öl/özetére viszik visz
sza. S ami ig'y előbb csak a
rabszolgává IeU leg'yőzö!tnek

alárendeltség'ét fejezte ki urá;
val szemben, az lassanként
önkéntes alázatosság jeIévé
válik törzsfőkkel, királyokkal,
később pedig minden korban
és rangban idősebb emberfar
sunkkal szemben.

Mint Kolumbus tojása
Egyszerű a dolog:

. Egy pótrendeletbe
Belehurcolkodok!

1927. dec. 25.

A kalaplevevés
eredete.

Sok apró c.;;remóniát vég"
ZÜI1k egymás 1ísztclctére. Is~

mer":h'cinldzel lclfJlkoz\'i:1 meg'e
meijülZ kalapunkat, fe!icbbvajó~

inkat \lzen felül m2g'!lajlássélIl
is üJvözöljűk, baráL~inl:nak

szivesen megszoriljuk él kez l2l,
szeretteinket örö'nest megcsó
koljuk stb.

Ezek a szokások nem vé m

letlen vagy önkény szüleményei,
s nem is ilyen formában szok
ta meg őket az emberiség.
I'\1inden ily apró cel . !"liánk
hosszu fejlődésen mem keresz
tül s rendszerint hosszabb, ne
hezebb ceremóniák maradvá,
nya.

Ennek a fejlődésnek a kez'
ddét ugy lá1hatiuk meg, ha
visszamegyünk az emberi mü
velődés legalsó fokaira. Ez al
sóbb fokokat sok ausztráliai,
afrikai vad nép életében ma i.s
meglalilljuk, sót ilyenféle nyo:
mokra akadunk a müveJt né;
pek multjilban is.

A vad állapotban élő ember

fajok barlangjaikban vagy kuny
hóikbí1n elszórva IE1ssan rájöt
tek, hogy védekezés céljából
okos dolog egyesülni, egymás
nak segiteni és egy törzsfőnek

engedelmeskedni. Más törzsek
támadásaival ig'y könnyebben
lehet elbánni. Ennivalót, ruhát
szerezni maguknak s védekez

ni eIlenségeikkel szemben
ez tölti be a vadon élő ember

életét. Az asszonyok végzik a
házi munkát, a férfiak pedig

'idejük n21gy részét harcban
töltile

A Iegyőzö1t népeket termé'
szetesen rabszolgáikká teszik,
vagy isteneiknek áldozzák fel
őket. Ebből a győző és legyő

zött közt keletkező viszonyok
b0l nagyon sok minden követ
kezik.

A legyőzött ember rabszol;
gává, azaz győzőjének tula.j,
donává lesz. Igy természetesen
neki magának többé nem lesz
tulajdona, hanem minden, ami
az övé volt, az a győzőé lesz.
Innen a szokás, hogya legyő

zö1tet még a legkisebb tulajdo
ná/ól, él ruhájától is megfoszt;
ják. A rabszolgák rendesen öl ..
tözék nélkül, vagy nagyon fo,
gyatékos öltözetben járnak_
Ennek a megszokásával las'
sankint a ruhátlanság az ala
csoiW sors, az alárendeltség

. jeiévé lesz. Ebből fejlődik ki
az a szokás, hogy aki önként
akarja kifejezni alárendeJtségét,
alázatosságát valaki előtt, az
ruha nélkül jelenik meg' off. A
tahiti benszülöttek királyuk jc,
Icnlétében egész, mcllükeí 'fel·
födik, az aranypartiak pedig
U~fY üdvözlik egymást, hogy

25.
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Szenved.ő nőKnél a
természetes (Ferenc József) kese
rüviz könnyü, erőlködés nélkül
való bélkiürüIést idéz elő és ez
által sok esetben rendkivül jóté
kony hatással van a beteg szer
vekre. A női betegségekre vonat
kozó tudományos irodalom több
alapvető megalkotója irja, hogya
Ferenc Józ§ef viz kitünő

hatásáról a saját kisérletei alap
ján is alkalma volt meggyőződést
szerezni. Kapható gyógyszeliárak
ban, drogériákban és füszerüzle
tekben..

Szemle.
A magyar-olasz barátsági szer

ződést - mint tudjuk - nyom
ban követte a francia - jUgOSZ-1
láv szerződés) melynek kikiáltásá
tól Francia-orszát; megrenditő ha
tást várt. Nem kevesebbet) hogy
Olaszors2éÍg megrettenjen; A várt
hatás azoh;"éilZ elmaradt és a ha
talmas francia gondolkodóba esett.
Mérlegre vetette) hogy vajjon a
jugoszlávok bizonytalan ereje) vagy
pedig az olasz nemzet barátsága
ér e többet számára. Nem szive
sen vesz ugyanis maga mellé egy
harmadik aspiránst is. Tudvalevő

ugyanis) hogy a Földközi tenger
uralmáért Francia és Olaszország
verseng, de titakban ily szándék
érlelődik a nagy szerb ábrándok
tól dagadó komitácsik országának
fiaiban is) mely most még csak
az Adriai tenf5ert vallja be. Ezt
megfontolva Franciaország is jobb
lIak látja Olaszországgal szemben
engedni a hur feszültségén) mert hi
szefl hátában ott az örökös német
veszedelem. Ki tudná hová vezet
ez az ujabb orientálódás) mely az
olasz-francia béke megteremtését
célozza. Ez nekünk mindenesetre
csak jót hozhat) mert amily mér
tékben ez az ·uj átcsoportosulás
megtörténik, abban a mértékben
v,eliink szemben is enyhül Fran
ciaország rideg álláspontja s ha
nem is fog küzdeni; de nem is
akadályozza meg az alkalmas
időben felvetett béke-revició meg
valósitását.

Karácsony

estéjén.
A karácsonyi fenyőfa viasz

g'yertyácskái alatt együtt ül a
család, amelynek tagjai az ékt
viharaiban kliIön-kLiJön utakon
járnak és csak a szent este
harmoniája sodorta őket ismét
\?gybe. Karácsony estéjének
békesség'es hangulata tölti el a
lelkeket és a felnőttek is elér~

zékenyiilnek az őszinte, sziv~

ből jővő öröm láttára, amely;
Iyel a gyermek a kis Jézus

csillogó ajándékait fogadja. A i
szivekben bent lobog a názá~

reti jászol békéje és csak az
a kár, hogy ezt a békét és
harmóniát nem iudjuk lerögzi~

teni és nem birjuk konzerválni
az év egyébb, nem pirosbetüs
napjaira is. Miért van, hogy az
ember embertársának farkasa,
miért kel! annak ugy lennie.
hogy az éle! csupa' gondbó!,
keserüségből, kellemetlenség
bőI áll, holott ma este eg'yüjf
ül békében, boldog'ság'ban és
napi gondoktól men!en a csa~

lád és mert minden család és
minden tüzhely ezt a képet
nyujtja, együtt ül az egész
emberiség.

A világ karáesonyából esak
mi vagyunk kirekesztve, csak
a magyarság' g'ubbaszt árván
és elhagyottan. A mi kará;
csonyfánk ott nő a Kárpátok
ormán és a Harg'Wa csucsán,
de más vágja le, bitorló éke~

siti fel és mi azalatt eJkesere~

dettcn iiIhetünk emlékeink és
egykori nagyságunk lekopasz
tott fájánál. A Jézuska születé
se napján arra gondolunk, hogy
él fagyos telet felváltja a rügy
fakasztó tavasz és a tavasz
ünnepe: a feltámadás.

Békésvárrnegye
törvény haíóságának
közgyülése Gyulán.

Dr. Kovacsics Dezső főispán

ur elnöklete melle1t december
hó 22-én a vármegye törvény
hatósága évnC2gyecles rendes
közgyülést tar/olt. A Főispán

ur meg'nyitó beszéde kapcsán
javaslatoft lett arra nézvC2, hogy
a törényhatóság tisztelő szere
tette! köszöntse Dr. Serédy
Jusztinián herceg'primást. Majd
Dr. ~(ornits Géza B.-csaba kul
tur1anácsnoka szólalt fel napi~

rend előtt, s emelkedel; hang'u
és mély érzésü héltallllas be
szédben róvta meg a közel~

mult napokban lejátszódott
oláh vandalismust. A várrneg'ye
közigazgatási bizottság'a ujon
nan alakíttatott s e bizoltság'ba
Dl'. Kardos József szeg'halmi
üg'yvéC! s földbirtokos v[l!asz~

tatott. A közgyü!és a déli órák~
ban ért véget.

Ünnepi Isienti§zteic
tek sorrendje II Karácsony
első napján délelőlt 9 órakor
predikál Répás Pá! lelkész,
ágendát mond Harsányi Pál
esperes, ünnep délutánján és
másodnapján predikál Gulyás
András legátus. Szombaton ó
év dél estvéjén délután fél ;)
órakor imádkozik Harsányi

Pál espcres, uj év első nap~

ján délelőtt 9 ó. predikál Har~

sányiPáiesperes.Az ág. ev. tem
plomban. szombaton délután 2

órakor könyörgés. Karácsony
első napján délelé5tf 9 órakor
és délután 2 órakor prédikáci
ós istentiszteletek német nyel;

ven. Hétfőn délelőtt 8 órakor
urvacsora osztás német nyel~

ven, 9 órakor prédikációs is~

tentisztelet magyar nyelven,

délután 2 órakor könyörgés
német nyelven. Ó év estve 5ó

hálaadó Istentisztelet. A r. k.
templomban szombaton éjjel
12 órakor éjféli mise. Vasár~

nap reggel 9 órakor szent mi
se beszéddel, délután 3 órakor
vecsernye. Hétfőn reg·ge[ 9
órakor szent mise. Dec. 31 ~én

este 5 órakor hálaadó ájtatos""
ság szent beszéddel. Január
1~én reggel 9 órakor szent
mise.

Kedves oivasóinknak, hir
detőinknek és munkatársaink
nak kellemes és örvendetes
karácsonyi ünnepeket kiván
a Gyomai Vjság szerkesztősé

ge és kiadóhivatala.
Boldog karácsonyi és ujévi

ünnepeket kivánok tisztelt ve
vőimnek és a nagyközönség
nek! Biró Benedek.

Doktorrá avatás. Házy Imre
g'yomai ügyvédjcJöltet a na~

pakban avatták fel a budapesti
kir. Tudomány:"cgyetemen a
politikai tudorl',ányok dokto
rává.

Karácsonyi ajándék: Becher
Rezső gyomai kereskedő fo~

g'adást kötött egy bizonyos
vitás üg'ybcn ugy, hogy az azt
elvesztő 100 pengőt fize! a
másiknak. A fogadást ő nyerte
meg s ezen összcg·ct a ka
rácsonyi ünnepek alkalmával
szétosztotta ünnepi ajándékul
és pedig' ug'y. hogy kapott be~
lőle az Ő iTnc!elkezése szerin!
özv. Nagy Anlalné 2Q, Klein
!Vlárton 20, özv. Kis Lajosm>
1O,özv. Mészáros Imréné 10,
özv. SchwarJz MikséÍné 10,
özv. Gál Györgyné 10 peng'őt.

A fennmaradó 20 peng'őt a
református egyház elnökségé'
nek adta át, hog'y azt két S2e

g'énysorsu családnak juttassuk
el. Igy az egyház elnöksége
kifizetett Marjai Imre néma 10,
R. Szücs Sándor ujságárus1 O
pengőt.

Szülői értekezlet. Az év utol
só. harmadik szülői érteke7112
td tartotta meg e hó 21 ~én a
ref. népiskola. Ez alkalommal
Szőke ferenc tartott a jelen
voltakat mindvég'ig lebilincselő,

értékes előadást a családi ne~

velés fontosság'áról.

Leventéink estéJye. A gyo~

mai levente-egyesület január
hó 8-án az Uri Kaszinóban

estély t rendez, amelyen három
egyfelvonásos szindarabot ad
elő a levente;egycsület lllűk~d

velői gárdája. Az estély iránt
érthető nagy érdeklődés nyil~

vánul meg mindenfelé.
Vreede János kitüntetése. A

kormányzó a magyar vörös-
. kereszt érdelllkeresztjét ado~

mányozta Vreede János német
alföldi királyi alkonzulnak-, a
"Magyar-Hollandi B i z t o s i t ó
Társaság" vezérigazgatójának,
a magyar-holland gyerllleknya
raitatási akció körül szerzett
érdemei elismeréseül.

Divat! Irimy és OUáry. uri
divat szalonjában (Békéscsa
ba, Szent István-tér 12.) ké
szülnek a legelegánsabb kivi~

telben báli és estélyi, frakk és
szmoking ö!tönyök, valamint
tea-délutáni fekete zakó mel~

lény, világos csikos nadrág
feltünő olcsó árakon. Az őszi

szezonból visszamaradt szö;
veteiből egy teljes öltöny tet~

szés szerint elkészitve 120 P.
Saját érdekében l'lwdeléseikkel
megtisztelni sziveskedjék.

Urológiai-., ve:§e-~ hó
lyag- és végbélbete""
gel'-:q.él a természetes "fe
renc József" keserüviz gyorsan
csökken Ji cl székelési zavaro
kat. Kórházi bizonyítványok
elismerik, hogy a Ferenc
József viz biztos és kelle~

mes hatása következtében ál~

lancló használatra rendkivül
alkalmas. Kapható gyóg'yszer~

tárakban, drogériákban és fü
szerüzletekben.

A csikófejes fekete Club ci~

garetlapapir jula!omakciójának
legközelebbi kiosztása amint
ezt a g·yár lapunkban már
több izben közzétette. 192R
év január közepén fog I1lcg'~

történni. A kedvelt cigareHa-,
papir g'yártói - értesülésünk
szerint - még a leg'kisebb
fog"yasztóknak is a hozzájuk
beküldött boritószaJagok szá
mának arányában különféle
célszerü és hasznos iutalom
tárgyakkal kedveskednQk, feI
hivjuk tehát olvasóink figyeI
mét ebeküldés ha1áridejére,
nehogy az elkésve érkezett
boritószalag'ok beküldői az
őket megillető juta]omtárgya
kat emiatt eset!eg késve kap
ják kézhez. A küldemények,
ugy minI eddig is cl Samull1
Altesse részv. társ. eimére irá
nyithatók, Budapest, VI., Gömb
ucca 32 szám.

El ne mulassza senki aki
igazán szépet és érdekese~

akar látni Glück Ármin ur Ü7

!"dének kirakatában megtekin~

teni Domokos villanyszerelő

villamos karácsony fáját. Na;
gYOI1 'Szép és érdekes és leg~

érdekesebb az egészben 5Z,

hogya teljes fát odaadja a
Jézuska annak, aki jó lessz,
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Az "Állattenyésztö" szövetkezet
vezetősége ezuton kéri tagjait, hogy
azok, kik még folyó évi biztositási di
jaikat nem fizették meg, haladéktala
nul fizessék be aszöv, penztárába. A
folyó év végéig be nem fizetők a bu
dapesti központ által ügyvéd utján
lesznek felszólitva a fizetésre, mi csak
felesleges kiadást akoz. - Egyben ér
tesittetnek a tagok, hogya jövő 1928
évre történt, illetve eszközlendő érté
kelések legmagasabb összege 4·S0 P.
ben állapittatott meg.

Olajos lajos borl"lagykeresked5
nel Tompa I'mhály ut 879 szém
alatt az elősmert jó Tiszavidéki
bornak literje 1 P. 30 f. 10 liter
től 25 literig 1 P. 25 f. 251itertől

50 literig 1 P. 20 f. 50 Iítert61
fölfelé bármilyen mennyiségben
96 'fillér. Ugyanott egy ember éves
cselédnek felvétetik.

Kertész lajos vásárszéli 969 sz.
háza daráló malom nélkül is eladó.

Egy jó karban levő pedáJos cim
balom eladó. Értekezni lehet Sziliigyi
Benedeknél Széchenyi 'ut 109 hsz. alatt.
Szövetkez~ti tagokhoz felhivás I

A fogyasztási Szövetkezet igazgatósá
ga a mai napon tartott gyülésen elha
tározta, hogya nagy gyűlés után rész
vényenkint mind azoknak, akik az üz
letben vásároltak, részvényenkint 50
deka sót és 25 deka cukrot kiszolgál
tat. Ennélfogva felkéretnek az összes
tagok, hogy vásárlási könyvecskéjüket
minél előbb adják át Platz József üz
letvezetönek.

Honti Antalnál egy sódaráló, egy
cégtábla vasból, egy Icézi kocsi, egy
targonca, egy beszélőgép, egy üziet ajtó
egy kirakat teljesen felszerelve üveggel
~s két tornyos ágy sürgősen eladó.

Kádár István tanyájában 12 drb.
talpon áJJó, 28 éves növésii akácfa
részletben is eladó. Érdeklődés Gyár u.
337. sz. alatt.

Csap6 Sándor lakatosnak 2 szobás
lakása, konyha, kamra egész udvar
haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet a
Felsörészi olvasókörben. Ugyanott árpa
szemes és csöves tengeri van eladó.

A békéscsabai: SUK téglagyár év
tizedek óta ismert kitűnö minőségű

hornyolt tető cserepeinek lerakata
Oyomán Wagner Márton fiainál, End
rőclön Vaszkó Mihály és társainál, cse
rép minden mennyiségben kapható.

özv. Szál'lth6 Ignácné 39 számu
háza üzlehelyiséggel azonali beköltözés
sei eladó. Ugyan ott 2 kocsi hereszéna
van eladó. Értekezni lehet Rákóczi utca
650 sz. (Mezei-féle ház) alatt ahol l
üzlethelyiség van kiadó.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, modern
bűkkfa és hajlitott székek állandóan
raktáron vannak Vatay Gábor motor
erőre berendezett asztalos ipartelepén
Gyomán, Kossuth Lajos utca 737 szám.
Ugyanott épUletasztalos munkák
jutányos áron megrendelhetők.

A békéscsabai vHághiri.i Bohn
féle hornyolt cserép egyedüli lerakata
Grosz Zoltán fatelepein, ahol minden
mennyiségben a legkedvezőbb fizetési
feltételek mellett kapható.

A Gyomai Fogyasztási Szövetklilzet
ben és a Hangyánál 1 liter nagyon jó
bor 1'40 f, 1 I. kisüsti törköly pálinka
4 pengő 1 kiló Burgonya 12 f. Ugyan
ott és Kovács János trafikjában is ked
vezményes utazásra szóló igazolványok
130 fillérért kaphatók. A Hangyánál pe
dig 2 üzlethelyiség kiadó.

A helyi "Álla-ttenyésztök" szövet
kezete értesiti tagjait, hogy a jövő

1928 évre leendő értékelést, illetve ujra
értékelést f. évi dec. hó IS-én megkez
di házszám szerint. Távollevők a honn
maradók által helyettesitendők, A biz
tositapdó jószág napi értéke a család
tagokkal közölni keretik. A becslő bi
zottság jogosult a még be nem fizetett
biztositási dijak beszedésére is.

DUBLIKACIÚ.
Cs. Patkós Gábor örököseinek <l

simai foknáI 10 hold prima jó f?ldje
18 mm. holdja sürgősen eladó. Erte
kezni lehet Mezőtur Hangyaszövetke
zet mellett Cs. Patkós Oábornál.

Özv. Kádár Jánosnénak, a Rév
laposi l kat. hold gyüp1ölcsös kertje
szabadkézből eladó. Ertekezni lehet
gróf Tisza István ut 498. sz. alatt.

I<özg'azdaság.

fokozása.

, ..

A rétek termésének

Dacára annak, hogy külfölclön, külö
nösen Németországban, a rétek ápOlá-

, sára és trágyázásál'a óriási gondot for
dítanak, s jórészt ennek köszönhetik,
hogy nagy állatáliományukat oly kitűnő

karban tudják tartani, hazánkban a ré
tek ápolására, főleg pedig trágyázására
alig-alig fektetnek sulyt a gazdák.

Ennek következménye azután, hogy
rendszerint nincs elegendő mennyiségű

és elég jó minőségű takarmányuk, amit
persze az állatállomány szellVed meg.

Pedig a rétek és legelők gondozása
és trágyázása nagy haszonnal jár, s
nagy terméstöbbleteket eredményez, de
sőt a takarmány minőségétis igen je
lentősen javitja,

Ennek bizonyitására csupán két pél
dát emlitiink fel, amidőn egy felsőgör

zsönyi gazda egy kat. hold rétiét 2 q,
"zuperfoszfáttal és 1 q. kálisóval trá
gyázta meg.

Ez a rét azelőtt rendszerint két
szekér szénát és egy szekér sarjut szo
kott adni, a mütrágyázás után három
szekér szénát és egy szekér sarjut ter
mett.

Az eredmény - miként irja, egészen
meglepő volt, mert eddig lóherét nem
talált rétjén, most pedig egyszerre na
gynn elszaporodott a lóhere, s ennek
következtében a széna minősége rend
kivül megjavult. Sarju is két szekérrel
termett volna, ha nincs olyan nagy
szárazság.

Majd azután egy szopoki gazda irja,
hogy egy kat. hold rétjét 150 kg. szu
perfoszfáttal, majd pedig ezenfelül, 200
négyszögöles parcellákon, kálival és
mésznitrogénnal is trágyázta. A termés
többlet 1514 kg. széna volt. Legnagyobb
terméstöbbletet adott az a parcella,
amely szuperfoszfátot, ldlisát és mész
nitrogént kapott, s amelynek széna ter
méstöbblete kat. holdra átszámitva

, 2434 kg.-t tett ki.
A sarjn terméstöbbletet már nem

állapította meg, de bizonyos, hogy az
is jelentékenyen nagyobb volt, s kétsé
get sem szenved, hogy a műtrágyázás

a jövő évre is termésfokozó hatással
lesz,

Amint ezen két példából is látható a
rétek mütrágyázása nemcsak hasznot
hajtó terméstöbbletet ad, de a széna
és sarju minőségre is igen kedvező be
folyást gyakorol.

Most ősszel vagy a tél folyamán kel
lene minden rétet keresztül-kasul jól
megfogasolni, hogy vizátjárható képes
ségét fokozzuk. s egyszersmind műtrá

gyával is behinteni, amely célra kat.
holdanként 150-200 kg. szuperfoszfá
tot, 60-100 kg. mésznitrogént és ugyan
annyi 40 százalékos kálisót kell alkal
mazni.

kitják a lapot, amely még köz
li "A levél" teljes szövegköny
vét. A kétszáz oldalas Szinhá
zi Élet ára 1. pengő. Szinházi
Élet Kiadóhivatala, Budapes!.
Erzsébet-körut 29.

A Baromfitenyészíöli Orszá
gos EgyesiiIete holyó évi ele ...

cember hó 8-11-én, Budapes
ten, az Országos Tenyészál~

latvásártelepen nemzetközi bél~

romfikiállitást rendez. amelyet
ajánlunk ig'en tisztelt olvasó
közönségünk fig'yelmébe. Ba~

romfikivitelünk az eimuli évben

75 millió aranykoronára eme!~

kedett, ami világos bizonyitéka
annak, hogy a bdromfitenyész
téssel ig'enis érdemes foglal ...
kozni; hog'y minő nagyszerű

haladást telt ez a termelési ág,
azt a kiiJllilZlS meg' fogju mu
tatni. Minden tenyésztö vegyen
részt ezen a \{ijllitáson, Mutas
suk be él magyar failákat is.
Sok igen szép dij áll rendc!~

kezésre. A kiállitással kapcso-
'latban értékes előadások fog"
nak meg'tartütni. A kiálli!ás
megtekintésére féláru menet~

dij-kedvezmény áll rendelke...
zésrc. 19azo!v[myok kaphatók
él rendezőségnél : Budapest,
IX., Ctllői~nt 25.. I. 10. Egy
Má.v.~igazolvány ára 1-30 P.
DUna~Száva~Adria vasu!ra 2
P. Az igazolványck érvénye~

sek kiutazásra december hó
5-12;ig, viss7autazásra dep

cemher hó 8-15,íg. A rende~

zőség élén gróf Teleki József
né. él biráló~bizottság élén
Békessy Jenő 111. kir. g',ndasá'
g'i főtanácsos áll.

22 pengő értékű karácsonyi
és u.iévi ajándék tíz pengőért.

Az ilyen ajándék a legalkalmasabb,
egyrészt értékénél fogva, másrészt
azért, mert az ajándék értékének keve
sebb mint a felébe kerül. Ezzel a leg
alkalmasabb Karácsonyi és ujévi aján
dékkal kedveskedhetik ismerőseinek,

barátainak és rokonainak, ha részükre
az 1928,-as év első negyedére a Szin
házi Életet elöfizeti, Sziveskedjék tiz
pengöt beküldeni a Színházi Élet kia
dóhivatalának és egyidejűleg közölni,
hogy az ajándékelöfizetés kinek a ne
vére szól? A beérkezés után a l<iadó
hivatal karácsonyra, vagy ha (Jn ugy
kivánja ujévre elküldi annak a ci mére,
akinek az ajándék szól a következőket:

Az idei 378 oldalas karácsonyi albu::wt,
amelynek ára 1. P. 50 fillér 1928. ja
nuár l-től ápl'ilisig megjelenő 13 péld:
ára 13 P. Aranynyomásu egész vászon
kőtésben a Színházi Élet, legutóbbi
folytatásos regénymellékletét. J. O. Cur
vood szenzácíósan érdekes "Aranybá
nya" cimű müvét, amelynek bolti ira
3. A Színházi Élet januári ajándékköny
vét az "Operakalauzt" amely a buáa
pesti operaház müsordarabjainak rész
letes szövegét tartalmazza és amelynek
bolti ára 5 P. A Szinházi Élet e heti
számának darabmelléklete: "Mesék az
irógépről", kottameUéklete: Schul11ann:
"Téli dala", "Olga édes Olga"", a
legszenzációsabb tangó és Balázs Ár
pád egy magyar nóíája. A Szinházi
Élet egyes számának ára 1 Po, negyed
évi előfizetési dij 10 P. Kiadóhivatal:
Budapest VII. Erzsébet körut 29 sz.

A bikák miatt tilos a piros
szmu autó. Az ország eg'yik
vidéki rendőrkapitánysága elé

eg'y vidéki vállalat egy pom~

pás, de pirosszinü autót álli~

totl a szokásos renclőrvizsgá~

lat alá hog'y a forgalmi enge;
clélyt megkaphassa. A vizsgán
azonban az autót visszautasi~

tották és elrendelték 6Z uuto
mobil átfestését azzal, bogy
a piros szintől megvadulhatnak
a bikák és igy az autó köz'
vetve sulyos szerencséí1ensé~

g'et okozhat.
Singer varrógépen él himző

és az összes diszmunkák ta~

nitása már megkezdődött, je;
lcntkezni lehet Gyoma, Baross.
LL 488. Lerakat ug'yanott. Sin~

ger ValTóg'ép Rt. Gyoma. Ba~

ross. u. 488. '
Huszonkét uj református is

kola nyiHk Debrecenben. Deb
recen város több kerüle1ében

nincsen eleg'endö számu iskola
az elemi iskolai tanulók réS7é'
re. A református presbiterium
leg'utóbbi ülésén foglalkozott
az iskolahiány kérdésével s ki
mondotta, hogy a szükség'es
helyeken huszonkét ui iskolát
létesit.

Gyula marad a Munkásbiz
tostó székhelye. A Munkásbiz~

tositó pénztár uj kerületi be~

osztása január elsején lép élet

be, Békésmegye egy kerülete!
fog alkotni s Gyula maradt to
vábbra is a sZékhely. Békescsa$
ba kirendeltség'et kap. A kiren
deltség muni(ája ugyszólvan
azonos lesz ~ kerületi pénz
tárak munkájával, me/y él mun
kaadók ü:;ryeií minden tekintet
ben hasonlóképen intézi s te,

l-í.Íntve, hogy a kirendcltség'~

nél orvosi intézcl is lesz. a
biztosított munkások igényeit
teljes mértékben kielégithetik,
Szarvason persze minden ma~

rad a régiben. mert az érde,

keltek nem gondoltak reá,
hogy Szarvas is kapjon kiren
deltsége!.

Keresztrejtvény utján kipat
tant titok. Ez él legujabb pes li
társadalmi szenzáció, amelyen
egész Pest mulat. !nJim Pista
p;:tlt<i!1lotta ki ezt a lrélgikomi~

kus esetet, a Szinházi Élet uL
számában. Ezenkivül Nag'v
Endre, Szász Zoltán, Szép Ernő.

tim'sányi Zsol!, Kálmán Jenő.

Szilágyi László, Lakatos Lász~

kj. Nádas Sándor, Titkos llona.
l(ornor Gyula, Lestyán Sándor.
farkas Imre. Ra ngsit sziámi
királyi herceg és még sokan
idak cikkeket az uj számban.
iJmely harminckét oldalas mély
nyomásu mellékIetet és har~

minckét oldalas regénymeJlék,
letet közöl. farkas Imre és
Bus fekete László regényei,
él, Mersz-e Mary egy slágere,
az Arabcik, mint koítamellék
let és sok kép. riport, tréfa tar-
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I séget értesiteni, hogy kiváló borok, j
i tearUB:n, pálinka és SÖlt' palackok- I
il ban üzletemben kapható. II

I Szives ~~rtfogá,st kér, II özv. SCHRODER jANOSNE. j
L ••• ~ ••• ~j

~~"""'~."~4-4lIZIllHII.+CZ:iJIH.~""""~+<ilIII:ID--&"""""""""'"~

['~r-_._.......,.,,-~~.,..~.-Jv~Ie~g""""'h~i-v~ó~~""""· --_ ........

~I dijmel1tes himző és varrótan!olyamunk látogatására melyet
~I:. Gyomán 1928, január 9-től január 28-ig az lparte§tü-

let nagytermnében. rendezünk. Ezen alkalommal
mélyen tisztelt vevőinket alapos dijJrnente§· oktatás
ban részesítjük él SlNGER varrógépek és a hoz;závaló
készülékek használatában. Tanítjuk továbbá díjmentesen:
fehérnemü és harisnyatömést a SINGER varróg'épen, fehér
és szines himzést a SINGER V éliTÓg·é pen, a modern mü-

· ~ hímzés összes fajtáit, madeira-, . ajour-, monogTamm- és
~I smyrna- és raffia munkákat. Részvételi bejelentéseket a

tanfolyani részére fclvesz: gyomai képviselőnk NAGY'
ANTAL BAROSS utca 488 és az· IPARTESTÜLET
szolgája. Si.nger va.rrógép r. t.

~\ERTÉSZLAJOSNAL,
aki a GALAMB és T. R. T. B. CSABAI fORD

lerakat megbizottja.
Telefonszám: 40. GYOMA. Házszám 969.

Jönnek az uj "Ford" autók!

amely a mai igényeket is kielégíti, kényelmes és
rázás mentes személy.-autó 6 tipusban; teher au-:
tó 2 tipusban jelenik meg. TRAKTOROK 15 szá
zalékkal olcsóbban szerezhetők be, mig az állami
segély tart, siessék minden gazdálkodó taktorjáí

beszerezni.

Bővebb értesítés nyerhető

~~::~
I a" apnyugati" I
I

ve:ndéglöt át.vetteJn. ~

és a legkiválóbb, garantált fajborokkal és egyéb kitünő szeszes italokkal ~
. felszerelve, megnyitottam. Szoiid árak, pontos, figyelmes kiszolgálás. EgY-I

ben tudatom, hogy az "Angol-magyar bank" képviseletét továbbra is meg-
~ tartottam s irodámat, raktáramat a ..Ndpnyugati.. épületébe he-

C
lyeztem át. Terményeket a legmagasabb napi áron vásárolok. Telefon
szám 35. Szives támogatást kérve vagyok

kiváló tisztelettel

Sch"W"arz Dávid..

~-----_ .....
~1i111I""filMi( ~Ii',1'1MIl1~[M·ilMIi11Mili•••_~
~I'- Van 'szerencsém a n. é. közönséget értesiteni. hogy
· gr. Tisza István u.t 8t8. szám alatt (Schwacz Dávid
~I'-= gabonal{eresked.ő helyén) é"fiei:an.iszer üdetet nyi
.- tottam, hol eJsőrangu burgonya, káposzta és egyéb
'- zöldségféle jutányos áron. kapható. I"-.itünő fajaI....

I Jna: mindenkor kapható. f. évi december t9-től,kezdve
· amezőberényi 'iNinter-malomból vató kitűnő friss
· - há.zi kenyér kilogrammonkint 40 fillérért állandóan
· - kapható. Kiváló tisztelettel
~ tlatvany Antal.
~1lW:I~1.I I I I'

26 fillér.
4 •

GYOMAI UJSÁG

1
-'tO »

6 P.

iMri

50

pjl

1 liter édes tej
1 » lefölözölt tcj
1 » iró
1 • savó
1 klgr. turó
1 • teavaj

r ivát
di§iznóvágá~..

előnyösen ismert ihletében
a BORPALOTA himeves
borai kaphatók, KARÁ
CSONYRA és UJEVRE.
Azonkivül a leg-

szebb ajándékol{ porcellán
és üvegkészitményekben,

képkeretek, elsőrangu

kiszolgálás és o l c s ó
f ű s z e r á r II k.

Tisztelettel értesitem a
nagyérdemü közönsé
get, hogy a p r i 11 á t
disznóvágásokat ismét

m e g k e z d t e m.
Kérem a nagyérciem1.i
közönség pártfogását.

Tiszteletlel :

Kovács János
hentes és mészáros
Gyoma, Pet?fí-tér 2.

FigyeleJin. ~

fillér egy publikációs hirdetés közlési
dija a GYOMAI UJSÁG publikációs
rovatában. Ha Ön alkalmazottat, ál
lást, lakást keres ha valamit venni,
vagy eladnialcar, ha szobáját, la
kását akarja kiadni, vagy át-
adni, ha bármire szüksége
van, igy csak a GYO-

MAI UJSÁG. publiká-
ciós hirdetéseit ol-
vassa el, és hal-
gassa nleg a va-

sárnapi pub-
likációkat.

- \

-

OYOlna és Vidéke
TEJSZÖVETKEZET ELADÁSI

- ::: ÁRAI:

·l(ovács József

Értesités !
--gm n b

Értesitem cl nagyérdemü közönséget, hogy Gyo;
mán Endrődi ut házi szövőd.émet megnyitottam.
Készülnek szövődémben abroszok, szakajtók,
pohártörlők, törülközők és lepedők kicsinyben
és nagybani eladások. Kérem a t. közönség b.
pártfogását. Tisztelettel

SCH6N MÁRTON
szövögyáros,

GYOMA.

HirdcÍlllény.
A g'yomai m. kir. postahiva

tal közhirré teszi, hogy mind~

azok kik fizetésüket nyugcliju~

kat a posta utján kapják meg,
ezentul ilIcíményüket csak llg'y
vehetik fel, ha személyesen
jelennek meg' és arcképes iga
zoIványukat felmllt?ltják.

Gyoma, 1927 dec. hó.

M. kir. postahivatal

Gyoma.

Kertész Lajos értesili a mé;
íven lisztelt utazó közönsé~

g'et, hog'y autójával szolid
árban szállít helyben és vi
dékre. t<éri a közönség szi ....

ves pártfogását.

TelefonszáJn: 40..
IIáz[!§;zálill. ; 969. és 818

fig-yelelll
UJ telefonszám!

1927. dec. 25.

Hirdetmény.
Az Endrődi Kere.skedelmi

R. T. Igazgatósága érlesiti az
igen tisztelt részvenyeseket,
hogy az uj 30 P. névértékü
részvények elkészültek, felké;
rctnek tehát a 1. részvényesek,
bogy azokat összevonási el
ismervényiik benyujtása mellett
mielőbbátvenni sziveskedjenek

Továbbá a 7000/1925 számu
P. Ü. rendeletre való hivatko;
zássa l felszó littatnak azon
részvényesek, kik még régi
részvényükeí összevonásra
nem mutalták be, hogy azokat
záros határidőn belül okvctle~

nüI bemutatni sziveskedjenek.
A töredék részvény tulajdo;

nosok pedig a 7000/1925 szá
mu renclelet 12 és l3-ik pont~

jaira való hivatkozással feJszó
liltatnak, hog'y a törQdek rész
vényeiket mielőbb egészitsék
ki, mert különben a fenti ren;
deletben előirt módon fog'nak
kezeltcíni.

Endrőci, 1927. dec. 14.
Fenti kérésünk megismétlése

mellett vag'yunk, Jisz1c!cttcl
Az Igazgatóság.
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UTALVÁNY-SZELVÉNY

Szerkesztóségnél beadandó.

GYOMAI UJSÁG
olvasójának.

•

Karácsonyi ünnepi szá
munk érdekes tartalom
mal és nagy terjedelem
ben jelent meg.

urnak
urnónek

mint a

szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendó Park nagy
szállodában Budapest vm,. Ba 3

ross tér 10 (a Kelefipályaudvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrendü szobát. Az ötö
dik sorsolást 1928 jan. 5-én
fogjuk megejteni és eredményét
lapunk jan. 8-iki számában
tesszük közzé. - Vágja ki
az alanti "Uíalvány...szelvényt"
és adja be azt lapunk felelős

szerkesztőjénél.

_~._.=._:':__ ~.~.t. ..!~:!.~?_~~_~.~._~._:': ~... ::-.

. . . . .Ifi'ltílfifrM'ilnnlfI'Mfffi·.·•.~.H'lim'I
Karácsonyi és

ujévi ajándéknak
legalkalmasabb egy jól sikerült

fénykép-nagyítás.
PasteU, akvarell képek, valamint levelezőlapok

In fi v é!i Z i kivitelben készülnek. Felvételt
borus időben is eszközlök.

LittID.ann A. InüterDl.e
GyoD).a~ Horthy Mildós ut

dijszabásai:

Egy hasábos l cm.-es
hirdetés 16 fillér. Ötszöri
hirdetésnél 10 százalék,
tizszerinél 15 százalék,
egynegyed évi hirdetésnél
20 százalék és félévi hir
detés esetén 25 százalék .
ke d vezm ény t adunk•

irdetések

Leghasznosabb és legolcsóbb
karácsonyi és ujévi ajándékok

VÉGH BÉLA
könyv és papirkeJeskedésében szerezhetők be.

GLÜCK ÁRMIN

Szépirodalmi és tudományos könyv- ujdonságok, ifjusági iratok, képes és
mesekönyvek, zsoltárok imakönyvek, levelezőlapalbumok, irószerkészletek,
festékkészletek, társasjátékok, hangszerek és hangszeralkatrészek, húrok

nagy választékban.
A legpompásabb gyermekjátékok ó r i á s i választékban.
Karácsonyfa diszek rendkivül olcsó áron beszerezhetők.

A nagyérdemü közönség szíves párfogását kéri
VÉGH BÉLA

könyv- es papirkereskedő.

Ili "'IIIIXU,'" ,., j« i ••• '", I" 111111.1 •••• IIIIIII 'II

Mikulás, Karácsony, Ujév t
Legkedvezőbb bevásárlási forrás! Óriási választék

gyermek-játékokban.
Ne mulassza el kirakataimat megtekinteni. Férfi és női

divatcikkek, legjobb minőségü cipők a legolcsóbb árban.
Oyukits-kalapok egyedüli árusitása nálam. Mindenféle

elsőrangu füszeráru.

••••••••••••••••••••••••••
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=: ;A~Á~T~N~O~A~ :==:.: Budapest, VII.,Dohányu.84 _:__.:=
Telefon: J. 424-47.

=~ ",:,=r:=. Alapitási év 1907. Előkészit =

=
-_"'_:.: polgári- középiskolai ma- ::'~=:.=

gánvizsgára, érettségire. _
=.:. Középiskolai összevont .=
="" tankönyvek, segédköny- ~
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Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előnzet a "Gyomai Ujságra"
mert lapunk havonta kisorsol
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tulajdonosa
a sorsolás hónapjá.béÍn tetszése

GYOMAI ~UJSÁG

Mihály

BERECZKY SÁNDOR
billiárd asztaIkészifó

BÉKÉS, Kossuth Lajos utca 15.

rőfös- és divatáruháza
Horthy Miklós ut. G y O M A. Telefonszám: 30.

Állándóan raktáron tartok

uj és használt billiárd asztalt,
golyó't, dákót, sakkot, dOIninót.
5i1liárd asztal javitásá.t, behuzását, gummizását válla
lom részletfizetés mellett is, levélhivásra azonnal me
gyek. Kitpes árjegyzékct kivánatra ingyen küldök.

Trikó selymek 2.96
Taftalin mosó selymek 4.84
110 széles Selyem Epongeok 3.86
Kockás és sima Damentusok 100 széles 5.88
Gyapju szövetek 110 széles 4.88
Kockás pamut szövetek duplaszéles 1.60
Mosó Voálok I. á. minőség 112 1.00
Mosott vásznak és schifonok 176-150 1.12
Kötött női és gyermek mellények' és harisnyák.
Férfi kötött kabátok, poluverek és női kötött

kabátok nagyválasztékban.
Egész éven át felgyülemlett maradékok minden

elfogadható olcsó árban leszn'ék kiárusitva.

Mészáros

Feltünést keltő

karácsonyi leszállitott árak:

......•.u......

Lakodalmakra, Névnapokra, Disznóöléshez,
Karácsonyra és Ujévre, legelőnyösebben

állandóan Katona Gyulánál vásárolhat
fűszer, csemege, vegyes, bőr és ital kereskedése

O y o m a, Horthy Miklós ut 1140.

Kiell'.elkedö cikkeim : R I Z S, K Á V É, T E A.
Mikulás és karácsonyi csokoládé, Szaloncurkorkák.

Mindenféle csemege és déligyümölcs.

FINOM TEARUM, Barack, Szihra, Konyak és Likőrök.

Finom csemege borok,

Valamint kitünő A S Z T A II S IIIE R B OR.

Játék áruk, karácsonyfa diszek~

Az már közismert, hogy jót és olcsón
z ? =:

. 1927. dec. 25.
l.-
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GlRÓSZÁMLA A lvIAGYAR NEMZETI
BANKNÁL,BÉKÉSCSABAN

fOLYÓSZ.\.MLA
A FESTI J\lAGYAI~ KERESKEDELMI

BANKNÁL, BUDAPEST

NL KIR. PÓSTATAK.ARÉKPÉNZTAR!
CSEKK- ÉS KLlRINGSZÁMLA 37,170, SZÁM

TELEFÓNSZÁ1VI 21. SŰRGÖNYClM: BACSYBANK

ank osztálya:
Kölcsönöket nyujt cl legelőnyösebb ,feltételekkel,
bármely nagy összegig.
Betéteket legnlagasabb kamatozás mellett elfogad.

F o g l a l ko z i k a b a n k,: ü z I e t ö s s z e s á g a i va I

G a b o n a o s z t á I Y a:
VESZ a mindenkori LEGMAGASABB NAPI ÁRON MINDENFÉLE MEZŐGAZDA

SÁGI TERMÉNYT. B E R A K T Á R O Z Á S R A vállal miadenféle mezőgazdasági

terményt, nála beraktározott terményt bármikor I e g m a g a s a b b n a p i á r o n

számolja el, - akár részletekben is, lisztre becseréli, természetben kiadja.
Szükég esetén előnyösfeltételek mellett bármely összegű előlegkö!csöntfolyósi!.

'5&SWAAM&

varrógépek
és a "Vampir"

porszivó

fSP'f.lI itI II Ujul' j( **nXX)OOU[A III k !# III ilU III *ti i 11'!JO!Il!Ji!JU~

A legalkalmasabb

karácsonyi és ujévi ajándékok
a Kőhler és Excelia

B?,~ap_~Bb'e ~-I:azik?! ~o száza1ék engeáményt kap mint< ezen Iap,ll!
~lofIze!oJe ,?Icso s,:o,?a:araul:kb6I, !o százaiék"engedményt kap olCSÓ"I!

~
;.C etterml áralb61. (KItuno háZI konyha_) 5 pengot megbkarH autótaxi;!
~ költséget, meri gyalog átjöhet egy perc alatt a pályaudvarról OUhon ·1'

" érzi magát I jól fütött szobáinkban, Elsőrendü kiszolaálás szigoruan ii

családi jelleg saját érdeke ezen előnyök folytán, hogy bokv~tlen nálu.nk..
I
.,

szálljon meg 'j

Grand Hotel park nagYSZállöda:li'
VIII. Baros tér 10, BUDAPEST. Telf:}. 530'82,330'831

a keleti· pályaudvar érkezési oldalával szemben_r

,
ep,

r:;:fHa szereti gyermekét vegyen a karácsonv- t..;.7
fájára vif1anV karácsonyfa cliszeke-l:. ~',

:·:·:~~::::~:r~::::~7·:~:::::::::h:.~~...r
kül díjtalanul felszereIem. - Készleteim bármi-,

'~ kor bemutatom véte.1 kötelezettség nélkÜl.. Hi-
, vásra házhoz jövök_ Kiváló tisztelettel

DOMOKOS ALBER:J'·"t

. villanyszerelő és müszerész. . .,

~!U II 101 uXTJITlI"ouuJ rra::ucn n n:r;n 1\1I !It!!tI .. ". ,

20-40
2'05

14-04
19-20

17"20 gy,
20-14gy_
16-52 gy,
19'45 gy_

16,14gy_
16'50 gy,
20'15gy_
20'51 g'y_

tr

Legjobb
tájékoztató

a

Vasuti és Hajózási
Menetrend Ujság

k.apható
:Jm.inden.

Vasutállo:anáson..,
Dohánytözsdében"

Sze~keszté!lért éiJi kia~á5éri

feie!ös:

WAGNER MÁRTON
Lapkiadó B

"H U N G Á R I A"
l~ön"'Y"'n'Y(nndai JlD.iiintézet.

mti

A legnagyobb veszedelem a por,
mely minden betegség csiráját a
szerveze/ünkbe viszi. A legalapo
sabb takarítás is, ha nem porszi
vóval történik, csak félmunka, mert
ugy a sej:lrésnéI, mint a törülge
tésnél a por egy része a levegőbe

száll, hogy ezuton szervezetünkbe
hatoljon és ott betegségokozóvá

váljék, Egyetlen kivezető ut a

VAMPIR PORSZIVO
Kérjen dijtl'llan bemutatást egy le

velező ,Iapon még ma I

AEO UNIÓ
Mag'jar ViUamossági RT.

Porszivógép Oszálya
Budapest, Andrássy ut 29, szám_
Gvomán kapható Domokos AI
bért villanyszerelő és müszerész-

nél.

A "gy" betüvel j'elzett gyors-_ a többi pedig személyvonat.

1927. október l1,ó i-étől.
BUDAPEST-GYOMA.

6-25 9'45 gy_ 13-35
11-12 12-42 gy. 19.14
O-32 5-34 8-57 gy,
5- - 11'10 11'50 gy.
G YOl"iA. - BÉKÉSC.SABA.

Bcsabáról indul 23'15 4-Z0 8'13 gy_
Gyomára érk. 0-17 5-31 8'55 gy,
Gyomáról indul 11-22 6-46 12'43 g'V- 19-24
Dcsabára érk. 12'18 7'39 13'21 gy. 20-24

BpeslróI indul
Gyomára érk.
Gyomáról indul
Bpestre érk_

Lapunk Budapesten állan
dóan olvasható a "Park,
Szálloda" kávéházában. vm.,
Baross-tér 10.
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