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Ára 16 fillér.

o l I T K A I, T. R S D

III. évfolyam 44. szám.

Előfizetési ára!<:
Negyedévre 
Fél évra
Egész evre

1 pengő 8 fillér
3 pengő 40 fillér
6 pengő. -

Szerkesztöség és 'ja őr ivai:al :

, HH U r-J G AR I A" könyvnyomda
G y o m a, ,,' R:JAHAz"

La zárta P • N T E K d~1i 12 óra.
~~egjeleni!< minden vasárnap reggel.

-~~.

irdetések dijszabásai:
Egyhasábos I CIll.-es hirdetés 20 fillér. Ötszöri
!Iirdelésné! 10 százalék, tizszerinél 15 százalék, 1
negyedévi hirdetésnél 20 százalék és félévi hirdetés

esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

ell
Ujabb egyetemi zavar

gások szakitotJák félbe cl

főiskolai tanulók munkájM,
tv1'al;w az ifjuság hiva/alos
szerve a Mefhosz távoItarlja
mag'át minden zavargástól,
ez is bizonysága annal",
hogy az ifjuság nem a sa
ját vezetői után halad 1110sL
Nem egyetemi férfiak zak
latják a kedélyeket' s amely
zavarg'ásoknak vég·ül is (lZ

egyetemi ifjuság' érzi hát
rányát, hiszcn a bezárt
egyetemeken az Ö mun~é'llyt"

j~k akad meg, felelős

Klebelsberg kllltllszl11i-
!lisztel' a magyar tanya
kul!usznliniszterének hidelte
magát, amikor a mult hé~

ten megyén]<ben Orosházán
résztvel t él kisbirtokos Szö
velség székházának felava·
tásán. Büszkén hirdette,
hogya magyar faj acélos
akarata hozla létre az er~

dös, lápos, mocsaras vidé=
kekböl a' magyar róna ké·
pél és ez az acélos akarat
mos más irányu szolgálat

* "1: ~:-:

- ::,Pf.i01rYl ...\lbcrt ll(l!?~' ic-
lentős8gti beszámólóí tar~

lolt ösi kerülel·ében Jász
berényb12n. Szigorubb ta
karékosságot követel él

kormánylól, amelyeJ eliiéI
a közgazdasági miniszteri
um szervezéséért. Érin1etle
hazánk leg'sulyosabb prob o

len áját a l<irálykérdést is.
Azol<at az utóbbi idökben
el1erjedt hiresztelése!<et' cá
foltfl meg, melyek szerint
Alhrccht kir. herceg lenne
a magyar korona váromá
nyosa. Szerinte lehetetlen
az, hogya törvényes ld
rály (!) fejéről, a királyi
cSu!ád cgyik tagja u!<arn6
levenni a koronát.

III
rom nemzetszerkezetnek uj,
korszerü tartalmat adva.

(folytatás.)

Hogy állunk jelenleg az I Ida keretei közöli éppen a A rutén Íöld autonomi-
elszlJ1citott nemzeüségeklíel, tótok azok, akiknek nem le- áját nemzetközi szerződés
erre lJessünk néhány futó liet a határmenii magyar biztositja. Egy pillanatig
piliantást. A horvátok he!y- terti/etekről lemondaniok, sem lehet kétséges, hogy
zetc rendkivül egyszerü. ti mert a magyar tömegek nél- VIagyarország a csehek ál
sem a. terület földrajzi egy- kül az autonomia ügyét rö- tal aláirt, de határidő nél
sége, sem lakosságának videsen végveszedeiem jenye- kül meghosszabbitott váltót
majdnem teljes egyönteWsége, getné. Ha a Felvidék vissza- a ruténsóg óhajának meg-

felelően kész volna a ruténscm a történeti hagyomá- kerülne IHagyarorszégllOz,
nyak szilárdsága - nem vi- azonnal megsztinne a tótsó- nép boldogulására beváltani,
tás. A horvátok tisztában got il/efő2n az elnemzetiet- Az uj izazajiságnak ebben
])UílfiO/: azzal, hogy egy íenités veszedeime, amely (fogalmazásában ésjonná
Mc!.~r)\,rországgal ma . kö- ma olyan nagymérfékfJen fe- jábcn az a célja, hogy Szent
ft· il;[/; ./öderativ unió nekik nyegeti a iói:ságat. Viszonta ~S~J)j:zbiroda;má~.ak, ö~szes
CSifp.;·;z előnyt hozhatna, tót vezéreknek el keliene is- !lepel egyforma buszlceseggel
ai' .. )" O~ hogy nemzeti aspi- memi tót nemzeti domillh!Ttz-1 tekillthessék 1zazájuknak Ma
radoikool akar ..:safc l:gy i ;t:.J~ tU CL L,7!:•. L'- :', ,. :.::-:,>-.. - fYvarfJrs:yíp.flL 'C::~~/5t1)áII

jottányit is fel kellene ál- 40 százalék magyc.r cl zárt ·~/J~iiY{;; ;':: .:.:"ogu. . ~ {~zc~:ú-l'
- , t b" l A t 'f_I'] Q' .al::> a mleil.C s amint jogö a

dozniok. Mennyivel JOo tomegekJen. - o,tI.al::>yar tk' t"" , .... t··t' t'. , , 'I I e 111 Jll/C egy ,cozos or ene i
helyzet volna számu,nkra a problema megoldasana o yan --It k ,15' l k't tt

f · . , 'I I' l "k' 't mu, apcs.lIl az e sza t orérrj kultl!ráit tes. vemcppet pé!:uara vo na szu st"g, mm _; ., r.~. '. o.
~ {'l rf'k' .. 1 l "< f(sze/(crm.I!;Llnkenak, ugJtaTZ-é/ni ismét politikai közös- a cc aj rt al l!nw, a/w l ,{et l . k'

. . " l' o Y'1!l jogu' van a magyar
seaDcn, amelynek /la.oyobb llra!koCiO ny iV, az ango e . . ...'. ' o '

"" h II d t I' . 'sa' (!~ !ZelIZ lIlagy.. lGjku testve,
allJ'af!'i ere'j'ére bátran lellet o arz e jfS cayenjoalt -

~ '. ' ö ö reinknek a DU!1a-Tisza sik-
támaszkodni. Ma erkölcsi/ef! f!ot ('Ivez. , ., .., . 1 ' '''1

v L> ....' ..., • janoz. flint/(Or vlssZa,CerjlI/í.·
és politikailag megalázva, . c",de!~ foldj'ajZl !e;elei azt, amit tőllink jogtalanul
gazdaságilagkizsákmányo'va úsztak cs az ő~i ,,1~({:()17l és igazságtalanul elvettek,
nyögnek a szerhek fajtest- nemzet" re~~szereJ)el vI!~g:o- ugyanakkor tisztában va
véri uralma alalt. Saf? muta~!~k il m~g()o!Lias- gyal/k azzal, !zogy mi i.. tar-

A tátok szál!ásterülete ko- nak egyedull helyes es le!zet- tozlll1k visszaadIli az elsza
rálltsem mérkőzl7etik a /1Or- ~égcs utja~t. ,E~d(:ly~ell az ~ kitol'! területek ősla/iosságá
váfokéval. Nekik mint nel7l- legnagyobu oaj, /Zogy az el- nak azoí:at a kincseket amc
zetnek, egyelőre még po/i- dcS'Fi, ~oomáil ..k~lföldi SZ~I7~- Iyc!cei fNünk vettek et' igaz
tilwi és adminisztratív /za- ~zed.la.lia~ .kozos ere.detl! es ságfdt7íllll és amelyeknek mi
gyományaik sincsenek. A tát 19y nelJll Joggal t~rtJa ,ma- vagyullk egyedüli, jogos és
vezérek ma még nem biznak gát a havasalföldi olahhal hivatott örzői.

bennünk, de mindinkább láf- azon?s n~l!faj.nak. ~ .nagy Ezekben összegez/zető az
ják, hogy a cseh di/datura roman laJl lmpenallzmus . 1- ,{' , t·' f _
alalt solza sem tudják meg- I ezért sokkal nagyobb ellen- ll) za4aJls~g, a, ileopa ~1o lZ-

valósitani a tótság céljait. állásra képes, mint akár a mus alapJa es tanalma.
Nem kétséges, /zogy a ma- jugoszláv, akár a cse/zszlo- Ezek az elvek, elgondolások

gyal' közvélemény egyönte- vák állameszme. Remény 1('- és szü,gsegszerüségek azok,
Weil kész elismerni a tót /zet arra, hogy meg fog amelyek mindnyájunkat, ma
nemzet jogát az autonomiá- születIli az erdélyi román gyarokat és idegenajku ma
hoz, Ennek az autonomiának vezetőkben i . a Iza!/~ndóság gyal' testvérfinket át kell

a tartalma azonban csak arra, ~lOgy v~~~~ate?en~/~ ~z 110g,' hassanak, mert csak
közvetlen tárgyalások utján orgaTllklls toncneti jejlories /) -I - • t . -t I t ..

, Od . , •. 2 a.:. llj Cil a om, ez a ur-
volna tisztázható, men maj.- litjara s a nagy roman -m- .." , . .
nem teljesen atfói fiigg, peria lista eszme helyébe rellett mulmn nYllgvo ldeolo~

hogy mik voínállok a tóf"ág mcgteremtsék a független gia Ic/let az llj és boldog
igényei. A mai Csehszlová- Transsilvániáf, az ősi, há- jövendő igéretes záloga.
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érdekébe VéIn beilllitva, arra I
hogy kulturájában is meg
erősödve záloga legyen
Magyarország feltámadá·
sának.

* * *
A reánk jövő hét a magyar

ipar és kereskedelem hete:
"Magyar Hét". Semmi mást
nem céloz, minta magyar
munka megbecsülését, sze·
retetét, pártolását. Akkor,
amikor a külföldi ipar olyan
szimpatiával kezeli orszá,
gunkat, mint azt a Coty
ügy is mutatja, méltó és
jogos teljesen magunkfelé
fordulva a magyar munka
termékeit pártolni.

Takarékossági
nap.

A föld összes müveIt ál
lamaiban az év egy napját,
oldóber 31·ét már évek
óta a takarékossági erény
felébresztésére szánták. Eb·
I, ~n a mozgalomban az

llt évek borzalmas csa·
-:'lIitott Magyaror·

szác· mosr veSl másodsi'.: ..
részt. cz a nap figyelmez·
tetés akar lenni nemcsak
él felnőttek, hanem a sel"
dülő fiatalok. részére is,
hogy ime van egy eszköz,
mellyel szebbé, tartalma·
sabbá tehetjük életünket.
A takarékosság nem cél,
hanem csak eszköz, em·
beri, társadalmi, nemzeti
és erkölcsi célok szolgá·
latában. Eszköz a sok kÖM
zül, amellyel l<ésőbbi boI·
dogulásunkat, anyagi és
erkölcsi megszilárdulásun·
kát előmozdithatiuk.

A takarékosság erényét
mindenki gyakorolhatja,
mert a legszegényebbnek
is, akinek talán nincs mi
ből, de van mivel takaré·
koskodnia. A gyermek is
takarékoskodhat nemcsak
a szüleitől és rokonaitól
kapott fillérekkel, hanem
azzal is, ha rendben tartja
és nem rongálja ruháját,
cipőjét, könyveit és füzete·
is. Ha nem sérti meg és
piszkit ja be az iskola és
más házak falait. Ha en·
gedelmeske-dve szüleinek
és tanárainak vigyáz egész
ségére. Ha tanul azért,

hogy később jól dolgoz·
hasson s jó munkát vé·
gezve takarékoskodhassék.

Az a gyermek serdülő

leány ifju, aki az előbb

emlitett szabályokat meg·
tartja, nemcsak a saját
boldogságának veti meg
az alapját, hanem részt·
vevője lesz a nemzeti nagy
ideálok elérésére irányuló
harcnak is, amely minden
hazáját szerető emberré
válni akaró gyermeknek
legszentebb kötelességévé
kell, hogy legyen. Ha kiméli
a használatban levő tár
gyakat, azzal segit a SZÜl

leinek takarékoskodni, elő·

mozditja néhány fillérnek
félretételét. Kicsiből épül·
nek fel a vagyono\< s ha
nem is sikerül mindenkinek
vagyont gyüjtel1ie a takaré
kosság erényének ápolá~

sával, sorscsapások esetén
a takarékos, magával szá
mottevő, jövedelméből sze·
rényen, de tiszteséggel
megélni ludó ember I<ÖllY
nyebben gázol ki a bajból

könycI. _ ;re, áilii által
megmenti önérzetét és meg·
szerzi embertársai becsü"
lését.

Az egyes embereknek
takarékosan félrerakott fil·
léreiböl s most már érté'
kcs pénzben kamatot fi·
zelő pénzintézeteinkben
nagy vagyonok és tőkék

megint tovább vándorolva
ujabb kenyeret, munkát ad"
nak a szülöknek és gaz'
dagabbá téve az országot,
c!ömozdilják erkölcsi, gaz·
dasági önállóságunkat. Sok
takarékos ember mellett
fejlődjk a közjólét. A fejlő·

dó közjólét pedig meg·
könnyiti a nagy nemzeti
célok megvalósitását. Máris
észlelhetjük, hogy gazda·
sági talpraállásunl\at, meg·
erösödésünket nyomon kÖM

vcfi önérzetünk megerösö·
dése, külföldi barátaink
számának növekvése.

A takarékosság tehát
hatafiság.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

~~RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR~RI
Világszabadalom !

Tartóssága örökös!
A technika csodája!

10 éves garancia!

fatüzelésü, légfütéses,
folytonégö kályha

"Zephir" kályhával füt ma már a Makk
Ász is. Ha jó kályhát akar, szerezze be

már isI

1Okiló FOT EGY 24 órán
fával normál szobát át.

Nagyobb typusok 3-4 szobás lakást
egyenletesen fütenek.

Leggazdaságosabb, leghigieniJcusabb l

REKORD szén-, koksz- és fatüzelésü
folytonégö kályhák. -. Vegyestüzelésü
"ZEPHIR" kályhák, ELITE takarék-

tüzheiyek. Kéménytoldók.

Árlapot készséggel küld:

HÉBER SÁNDOR
kálya- és tüzhelygyára, Budapest, VI.,
Vilmos császár-ut 39. (Hajós-u. sarok).

Lerakat:

Gyomán: Berkovics Adolf.

Szántsunk ősszel

mélyen.
Régi sarkalalos tétele a he·

(yes talajmüvelésnek az. hogy.
ősszel egy talpalatnyi földet
sc szabad szántal\(lllul Iwgyni,
s mégis ez aranyszabály! olyan
nagyon sokan nem kövelik, s
csak lavasszal jul eszükbe a
tarlót megszántani samugy
rögtönösen kapásnövényi velni
bele, amely természetesen nem
adhat olyan nagy termést, mint
aminőket a mai megnehezült
viszonyok közöl! adni kellene.
Ősszel okvetlenül meg kell
szántani minden talajj és pe#
dig lehetőleg mélyen, s nem·
csak a felületet kell megkar.
colni. Ez legyen az év leg·
mélyebb slánlása. - Le kell
eresztenüllk az ekét legalább
20 em·re. Az őszi mély szán·
tás porhanyitja, lazilja a talajj,
irtja az évelő gyomokat, de
ami rendszerint száraz viszo·
nyaink között a legfontosabb
az, hogy őszi mély szántással
birjuk legjobban elraklározni a
téli csapadékot él száraz nyári
hónapokra. - Erre nálunk
igen nagy sz.ükség van, mert
él késői vetésü tavas7i növé·
nyek pl. él kukorica, tenyésze·
tének ideje alatt sokszor jófor
mán semmi esőt se kup és
teljesen az elraktározoli téli
nedvességre van utalvi.l. 
Gyökerei a mélyen szántott
földbe iobban behatolnak s

minél vastagabban van az mcg
porhanyilva, annál jobb tcr·
mést ad, mert az ilyen mélyen
porhanyilott talaj ugy szivja
magába a vizet, mint egy nagy
szivacs. Hogy a megfogott viz
mennyiség nagyságáról fogal#
mat alkothassunk, egy idevo·
nafkozó kisérjetet közlünk.
Egymás mellett lévő ugyan·
olyan ta!aju két parcella köz·
zUI az egyik ősszel meg letl
szántva, a másikon a tarlól
csak tavasszal törték fel. A
következő év márciusában a
viz egy kat, hold földben 60
cm. mélységig, az ősszel fel#
szántott földben 2100 hl·el volt
több. Bár azután esősre fordult
az idő, mégis a juniusban vég
zeit vizsgálat alkalmával kal.
holdankénl 1610 hl·el több vi~

zet állapitottak meg az ősszel

megszántolI részben. Az ősz·

szel felszántott lalaj vizfelvevő

és viztartó képessége sokkal
nagyobb termést biztosit, mint
az, amely télen felszántatlanul
állolI. De nagyobb a termőké

pessége azért is, mert éi talaj.
ban foglalt táplálóanyagok a
jelenlevő nagyobb mennyiségü
vizben jól oldódnak s ennek
folytán az alkalmazott szuper#
foszfát és mésznitrog-én vagy
bármely es-yéb mü!rágya ha·
tása sokkalla erőteljesebb, a
ferméstöbblel sokkalta nagyobb,
minlha a ialai lélen ál e-~é!'_!E1!

lanul állott volna. Egy talp6
alalnyi földet se szabad tehát
ősszel szántatlanul hagyni, min
den talait mélyen kell felszán#
tani s ha valaki ezt ősszel

mégis elmulasztaná, végezze
azt félen fagymentes időben,

mert még ilyetén módon is
sokkalla több csapadékot rak·
tároz el növényei résúre,
mivtha a szántást tavaszra
hagyta volna.
~...........,..,

Földbirtokokra I köl
csönt folyósittatok teljes
tOO százalékos kifiz«."'...
téssel '1 és fél százalék
évi kamattal, .lj évi törIesz
tásre, garantáltan S
nap alatt a föld forgalmi
értékének 50 százalékáig. (Vál
tó vagy kezes nem kell!)
Földbirtok tV vételeket
pénzintézetem az érték 50
százalékáig finansziroz. HátV
zakra I 10 évig terjedő köl
csönök 9 százalék évi kamat
tal! Épitkezési kölc:sö...
nöket 16 évi törlesztésre
8 és fél százalékos kamatala
pon folyósittatunk. V AJtó
hitelek. Kereskedőknek,

iparosoknak, 8 százalék évi
kamattal folyósittatnak. •....
rökségekre~ követelésel(
re kölcsönt, előleget folyós it
tatunk, magánpénzből (Vá ...
laszbélyeg bekülden"",
dan Radó Mihály"
bankbizo~ánvos" Bu
dapest, VI. Szondy-ucca 11.,
(Alapitva 1893.)
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ÜZLET ÁTHELYEZÉS!
Tisztelellei érlesiíem a nagyérdemü közönséget, hogy
üzletemet n vember 1-től a Horthy Miklós

utra a Fischer-'1éle házba helyezem át,
ahol rudvasak, IC;l1eze\<, iüzhelyek, kc.ílyhák, zománcozott
C'clények, mindenf~le vas3 füszcrg

, festék~ és vegyes·
tiruk a legolcsóbb árban kapható\<. A n. é. közönség
szives támogatását kérve, vagyok ieljes liszteleltel

SZENDREI FERENC V~sE:~S~~~~~R

PESTRE UTAZÓK
figyelmébe!

Hotel "JÓZSEF FÓHERCEG"
Szálloda Budapest, Keleti-pálya
udvarnál, Baross-tér 2. Elegáns,
tiszta szobák, hideg, meleg viz,

fürdök, lift stb.

Szobák már 4 pengőtől.

Olcsóbb mint otthon!!!

Szer!«?sztöség'nél beadcrndó.

UTALVÁNY-SZELVÉNY

Teljes penzió
szoMval, napi háromszori bő ét
kezéssel (naponta kétszer hus)

már 7 peng~téSl.

Tejivó és éiterem az Országos
Magyar Tejszövetkezeti Központ

vezetése alatt áll.

urnak
urnónek

mint a
GYOMAI UJSÁG

olvasójtinak.

.................................................. -_ .

Ingyen lakhatik Budapesten,
ha előfizet a "Gyomai UjságTa"
mert lapunk havon/a kisorsoJ
előfizetői között egy szállodai
utalványt, melynek tlllajdonosCl
a sorsolás hónapjában tetszése
szerinti időben három napon
át dijmentesen kap a kiváló
hirnévnek örvendő Park nagy
szállodában BuciClpest VlII,. B(1'
ross IéI' 10 (a Keletipályalldvar
érkezési oldalával szemben)
egy elsőrenclü szobát. A kö
velkező sorsolást nov. 19 a én
fogjuk megejtQni és erecIményél
lapunk nov. 25 a iki számábCln
tesszük közzé. Vágja ki
az alanti "Utalvány~szelvényl"

és adja be azt lapunk felelős

szcrkesz/őiénél.

- - - Itt levágandó I - - -

Eg-y tengeri góré, 2 jászol, 1I
dupla ajtó és ablak olcsón

eladó

I
Békésy Lajosnénál

Horthy Miklós ut 1235. sz.
alaH meglekinlhető bármikor.

Figyelem!
(j Y01ll6n, II vásárs ZL; fen

üzlethelyiség
van kiadó, ugyanott egy

pianinó zongora
van ,eladó.

eim aKiadóhivatalban.

BÁCSYésTÁRSAIBANKHÁZA
GYOMA,

tekintettel a Magyar :-~emzeti Bank hivatalos kamat
láb emelésére a nála elhelyezett látra szóló betétek
utáni kamatot fél sZi:.l,alékkal, a kötött betétek utáni
kamatot 1 százalékkal folyó évi október l ...iki érvénnyel

felemelte.

Endrődön
a föutcán egy csemege- és
papirkereskedésnck alkalméls

kerékgyártó-

~v~I~I~~YQt~~}'~~I~~~~~I
n1l1ldCllnCnlU munkat a leg'
juiányosabb áron. A nagy·
érdcmü- közönség'nek szivcs

párffogását kérem

BIJELIK pAL
kerékg·yártó.

Pethőné

pénzügyőri szemlészné.

Citllbalmozni
taniJok

kottáb61,
akélClél11iai módszerrel.

~~ ...._~O~. ~_

Korona mozgó Endrőd. 1928
október 28-án, vasárnap be~

mutatásra kerül a legnagyobb
iró, Tolsztoj Leó gróf világ
hirü regényének filmváltozata
"A Kreutzer szonáta" dráma
7 folvonásban. főszereplők:
Eva Byron, N. Spurger. "Óva
kodj a fekete macskától !"
"Bözsike költözik" vigjátékok
2-2 felvonásban. Hiradók. A
mai előadást csak 16 éven
feliiliek látogathatják. Előadá
sok kezdete pontosan 6 és 8
órakor.

Egy jó családból való ügyes fiut
tanulónak felveszek. Gecsey Béla uri
fodrász.

Olajos Lajos bornagykereskedönél
az elismert jó Tiszavidéki ujbor lite
renként l. Pengő, Ötven litertöl felfele
70 fillér.

Berstein Dezső értesiti a t. lako
ságot, hogy a vásárig a kész munka
Fried Géza házánál kapható, azután
itthon a lakásán árusit.

Rákóczy ucca 578 szám alatt 3-4
személy részére Ízletes és olcsó házi
koszt kapható azonnal is - ugyanott
egy külön bejáratu butorozott szoba
magános egyénnek november l-től el
látással és koszttal jutányosan kiadó.

Egy jó családból való ügyes fiut
tanulónak felvesz Sebessy János pék
mester.

Kovács János Arany János ucca
602 számu háza szabadkézből eladó.

Bárhory Gábor Gróf Tisza István
ut 396 számu házánál egy üzlethelyiség
és egy lakás van kiadó azonnali beköl
tözéssel ; egy kutágasnak és egy kut
gémnek való akácfája és trágyája van
eladó.

Kéri János Mal~lll utcai 1612 szú
illU háza eladó vagy esetleg haszon
bérbe is kiadó. Értekezni lehet az
egyetértés olvasó egyletben a kimérö
nél.

Egy .iókarban levő bicikli, I h0SSZlI
télikabát van eladó. Gyoma 581. sz. a.

özv. Szilágyi Ltiszlónérlak két
szoba, egy konyha és speizból álló
lakása ujévtöl kezdve kiadó Deák Fe
renc utca GIO. házszám alatt.

Egy darab teljesen jó karb:'1I1 levő

Kerekes féle cserépkályha eladó Mácz
Ákosnál, Gyollla:

HontI Antalnál cölöpnek is alkal
mas sliper, egy keveset használt foly
ton égő kisebb kályha, egy üsiház üsltel
és nagyobb mennyiségli mészpor eladó.

Korpa bél:éscsabai Illalombó! meg
ér\;ezett, mázsája 22 pengő. Mütrágya
még kapható. Egy férfi Vilgy leúl1Y se
gédkönyvelőnek felvétetik. Bővebbet a
Szövetkezetnél.

Schramm János esztergályos,
Gyoma, Petőfi utca 767. sz. alatt készit:
fa-, szaru- és borostyánlllunkákat, vil
lanylámpatartót, virágálványt, álió- és
falifoga!.it, függönytartót, cigaretta- és
szivarszipkát. Napernyő és esernyő ké
szítés, iavitás és átalakitást jutánycsan
készit. Üzeme géperöre berendezve.

Vadászati cikkek u. 111. löpor, sö
rét, kész és üres töltények legolcsób
ban szerezhetők be a Gyomai Han
gyánál.

Mindenki nevenapjára, lakodalomra,
disznó torra nagyon jó ti,zakül"ii uj
bort csak a fogyasztási szövetkezetnél
szerezheti be. 1 liter bor már GO fil
lértö! kezdve kapható fogy. adó nélkül.

Iványi Aladár és István cég tele
pein a korpa métermázsája 22 peni;ő,

ezen az áron elöjegyzéseket is elfoga
dunk november 15-ig. A szemestellgeri
30 pengő, csövestengeri 20 pengö, árpa
28 pengö métermázsánként.

A Gyomai Iparos és Keres
kedő Ifjak ÖnképzőKöre 1928.
évi október h6 27~én, a "Hol
lel' Szálló,,-ban, székháza alap3
ja javára, tetszésszerinti belé a

pődij mellett műkec!velői elö a

adást, október 28-án műkec!ve

lői előadással egybekölött
zártkörű táncvigalmélÍ rendez,
melyre közőnségLinket ezuton
is szeretettel meghivja a Ren~

dezőség. .

DUBLIKACIÚ.

1514/1928. végr. sz.

Csődárverési

hirdetmény.
Alulírott birósági vég-relwjtó

az 1881. évi LX. tc. 102. §~(]

értelmében dr. Szilágyi Dávid
lurkevei ügyvéd csődlömcg#

gondnok kérelmére ezennel
közhirré teszi, hogy a szol...
noki kir. törvénysz~k, milli
csódlJiróság'nak 1928. évi Cs.
441/8. számu végzése folyltm
néhai l<ácz István bej. vas és
fii.--/C':kcreskedő volt !urkevd
l;;k()~ csődügyében a csődlel·

lál bull az üzletben levő ingó~

ságra vonatkozólag 1-928. tc2~

tel, mig a raktárhelyiség'ben
lévő ingókra vonatkozólag a
csődleltár t - t 26. tételek alatt
összesen: 11.909 P 80 fillérre
becsült ingóságok neveze1cscn
bolti berendezés, cukorkál\, ve
gye') vas... és füszerárul" fes,
ték, kefe, edényáruk slb. állal
a c'5ődtömeggondnok kö;: ben
jötte mellett nyilvános birói
árverésen a legtöbbQ! igérőlIcI<

klÍszpénzfizetés ellenében,becs·
áron alul is el fognak odaini.

Az árverésnek Turkevében,
Kossulh ulca üzlet és rakjár...
helyiséRben a néhai Rácz Ist...
ván kereskedő voll helyiségé,
ben leenrló es%közlésére haíár
időül: 1928. évi október hó
29., 30., 31., november hó 2.,
3., 4., 5., 6., 7. és 10. napjai
nal( mindenkor délutáni fél 2
(fél kettő) órája tUzetett ki.
A csódle\lár csődlömeggond·

nok turkevei irodájában (Ár...
pád-utca) és alulirolt kikiildölt
nél Mezőturon, Kossuth·utca
59. házsám alal! lévő irodájá
ban a hivatalos órill< alatt meg'

tekinlkelő.

Árverési vevő a véle láron
felül 2 százalék forgalmiadót,
ha fényüzési cikkek árverez tcl
nck 10 százalék fényLizési
adót is köteles I<ülön fizelni.

MezőIul', 1928. évi október
hó t 2. napján.

BÉRCZY IMRE
bir. végrehajtó.

Pénzkö)(:sönt váHóra
{'öld ingatlanra, 10 és 1/2 %

meUeU, házra a legolcsóbb
kamat meUeU, továbbá 35
éves törlesztéses kö1csönt,
7 112 OJo ...os kamat alapon, tOO
OJo·os kifizetéssel legrövi~

debb idő alaU megszerzi és
a már fennáUó tartozásokat
á t v á 1: t o z t a t j a olcsóbb
kamatu kölcsönre
Wandlik László v. bank
igazgató törv. bej. pénzköl
csönközvetitő és kereske
delmi irodája Békéscsa...
bán, Szent István tér 8.
Kataszteri birtokiv és vidé
kieknél te1ekkönvvi szemle
szükséges.
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Cipő kűlönlegessség

saját készitményben!

Valach Vince
cipész-mester

Gyoma, Horthy Miklós ut 1100. sz,

. -

karácsonyi ajándék

könyve

országos szenzáció

lesz.

Mindent tudok

az LJ J S AG

Tisztelettel értesifem anagyérdemü
közönséget. hogy iizJetemef novem
ber l-ére a, volt Drogéria üzletbe,
a római katholikus templom mellé
helyezem M. hol továbbl'o is a leg
olcsóbban állok a n. é, közönség

szivC's rendelkezésére,

vi ilan yszerelés,

J<erékpárok eladásában.

Hölgyek figyelmébe!
Elvállalok eg'yszcrü és leg 6

divDlosubb ruhákat, mcnny
asszonyi ruhákat, gyásl-I'uhá·
kat, női és férfi fchérncl11ü·
ket, lélVaszi, őszi és téli kuM·
lokut él IcgillltJnyosabb tJrban
készilem. Kérem a hiilg'yek

S7.ivcs pártfogását:

Papp Matild varrónő,

Gyoma, Jókai Mór utca 837.
Egy ügyes leányt tanulónakfelvcf\zek.

Jelenlegi iizlethelyiségemet a polgári iskola mellett

azonnali beköltözéssel üzlet vagy lakásnak
olcsón kiadom.

Teljes tisztelettel:
DOMOKOS ALBERT
villanyszerelő és müszerész.

IvWUUWU~YYU~UYW~WWU~WYW~~UWWWUYWWWWUWWW
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Üz et áthelyezés!

~

l
i
l:

ii varrógép és

Póhalmi uradalomban a
parcellázás megkezdődött
A már eladott és birtokba vctt
parcellák után következő pm'cella
földek vétele ügyében érdeklődök

forduljanak a

BÁCSY és TÁRSAI
BANKHÁZHOZ GYOMÁN

Férfi kreptalpas nyersgummi a leg
tartósabb könnyü és kényelmcs,
duplatalpas vadászcipők varva és
szegelve, tiszti csizmák, női divat és
trötör sport cipők a legujübb divat
szerint a legjutányosabb áron cipész

üzletemben beszerezhetőlc

iadó!
Mindenki ide fig eljen!

Itt van kércm, it.t a bót,
Amilyen még sohasem vM
Van itt lámpa, vasaló
Patkószcg és daráló.
Szekérhez jó alkatrész
Szerszám, kulacs, mérőléc

Butor, stelázs, lúbasnk
Azonkivül minden sok.
Felsorolni ncm lehct,
Amit n:1lam meglellJet
Az ára meg oly pici
Ember Ea ncm lliszi.
Végül mint, hogy jl'ln a tél
Mitli! minde:1 magyar fél,
Pompás kályha remck jó
Melegit ha hull a hó.
Favág6nak jó fcjsze
Erös és éles perszc
Finom csengii szánkóra
Vagy csikóra vagy lóra.
Sporheltcmnek nincs párja,
Aki nem vc,;z 117 bánj:!
Itt a rcmek 011(;;1:)111

Has7.nf:lja ki ;,n!!:,,<:!nl\, !
HIRDESSEN LAPUNKBAN! . 'l':\!i' VAZUL.

:& III j IIIIII t 1IIInn~U"nra:rn;l(C{j;":':''-"L""'( .

K«)zségek, vármegyék és egy h kÖzi"ikl~kiIck. l:i:l:i,ési,~
jtJrda burkolási, vi Ilanyosilási, eSi,; om él,' l-iÍ ~ i ".~_ll! li, (1I.a iG i. S!!). ~
5-10 évig terjedő időre vulo ré§d :'~hJZa': ~5<),",~ cs
tpitkezé§i kölcsönöket (liid,özség,!(Il\:k h) 25 éVI
amortizációra eszközölfeliinl<. h(,II~ég\'l'll;~~cl :"701i=!f1IU!1k, i

mérnöklillkl'l l:iki·dJjld<. '
Vállalkozóknak, ipmo:3ok:lil!<: /!I"!cjlésckhcz, L(')z~

11l1lnkiÍk Lllly(uéséhez, stb. óvadékoKo:"t sZ('!"i·iillk buda:
ilcsli nagy banktól, ug'yszinlén fir.oncil'Onuk a "ójjal!

közmunkákat.
Kereskedők, iparosok vá tóit leszámitollajjuk.

Kernács és Társai bankbizományosok, Budapest,
VI., Terézkörut 43/B. (Válaszbélyeget kériinl<.)

ÉKPÉNZTAR EGYESOLETTEL Budapest.

láno
,

~~as!-.....

ar

t"géké

Ezelő!! "G
Érdekközösségben a PESTI HAZAI ELSO TAKA

Folyósit bánnely nagyösszegü váltókölesönöket 3-6 havi lejárat.,.
tal személyi hitelre vagy bekebelezés lnellett él legelőnyösebb kanléltfeltéte...
lekkel.

Földingatléll okra 35 éves 7 és fél százalékos félévenként utólago~

san fizetendő tőkekamattörlesztéses hosszukölcsönöket nyujt 100 száza.,.
lékos vagyis teljes kifizetéssel eljárásijutalék és bekebelezési illetéknlen...
tesen. A törlesztési részlet helyben fizethető. Másutt fennálló korábbi tar.,.
toz6st konvertál és azonnal készpénzben kifizet.

Betétek után az intézet évi 8 és fél százalék kanlafot fizet. A be

tétekből bármily összeget előzetes felnlondás nélkül fizet ki.
,. összeg állandó beléte esetén él közölt 8 és fél százaléknál

~,,:egYeZéS szerinti kamatot térit.

,~~~
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gycri István, lll. Gábor Antal.
Idő: 67 mp.

A sikfutások lezajlása után
a versenybiróság i:I magas.
ugró mércénél foglal állást.
110 cm·en kezdik az llgr<ísl.
Sportszerütlen volt ily alacso·
nyan kezdeni. Avisszahatást
érezték is él leventék. Hamar
kifultak s az egyébként jó
kondicióban levő ugrók fárad
tan ugrot/ák a magasabb éÍJlá
sokat s nem is érték el a várt
eredményeket. I. Megyeri Ist·
ván 140 em., lJ. Biró Benedek
135 cm., III. Gácsi Elek 130
cm.

Távolugrás. Izgatoltak a ver
sQnyzők. Nem csoda. Első

házi versenyük. Sokan belép,
nek s igy esik ki a legjobb
távolugrónk is a versenyből,

aki 60 cm·es fölénnyel hiztos
első lelt volna.

Igy I. Megyeri István 5'06
cm., lJ. Biró Benedek, lll. Biró
Lajos.

Sulydobás. Versenyzők 3
dobásból a legjobbat s7.éÍmitva
a következő sorrendben jöttek
be. I. Szántai Elek 9'79 m.,
II. Forgács Pál 9'40 cm., lll.

kiadása

GYE

Gyoma. SZELVÉNY.
T. Révai Testvérek Irodabni Iniézei Ri..

Budapesi~ VIII.~ eiUU..ui tS.
Értesitenl Önöket, hogy Oosztojevszky összes müvei Önöknél meg

jelenő sorozatát a kÖ'zölt hirdetés szerint ingyen óhajtom. Szíveskedjenek
nyugtatni e szelvény beérkeztét és értesiteni a szállitásról.

Pontos név .

Pontos eim .
(város, utea'-M~s~á_ll1} _

Legyen tehát igazság, a két
levente megismélli a futamot.
Zöld L. sporttechnikai szem·
pontból s/.épnek neve7hetó be
ugréÍssal kapja el a célszalagot
s ezzel az első dijat is. lelő 13
mp. ll. Biró Benedek, III. SZéÍn
tai Elek.

200 m-es sikfutéÍs. Indulás!
Zöld L. ismél az éJen, Biró B.
a nyomában. Ismét kétség
gyötri él két pártot. Biró iob
ban birja s szépen elhuz Zöld
melleit s el is huzza az első

dijat. Szépen dolgozott. II. Zöld
L., Ill. Megyeri IstvéÍn. Idő: 27
mp. 400 m,es sikfuíás. Pró,
béÍrfl tette az ifju darukat s a
közmondás sem mondolt csÜ·
töriököl, mint az inditó piszI
toly. Szépen slm·tolnak, de
hilrOlll levente méÍr 50 métel
ren kivéÍg és erősen szoritják
egymást. Sajnos, amitől féllünk
be is következett. Az első már
250 m,en kiállott, majd rövi
desen a második és harma·
dik is. Nem birták az iramot
hosszu téÍvon s igya mind·
vég'ig nyugodtan futó Zöld
vetélytárs nélkül ballagot be a
célhoz jó fölénnyel. II. Me·

I

te j

DOSZTOJEV

A "Megmételyezettek " cimü ha
talmas művel indijuk meg soro",
zatunkat! Szabó Enelre forditása
SchöpflinAladéÍr bevezető tanul..
mányával. Megjelenés pontos
ideje 1928. évi október hó 28.

Az orosz regényirodalom e Tiréínja müveinek rövidités nélküli

váltja a bekövelke,zendő ver
senyek izgalma. TaléÍlgatásol<,
fogadások, biztatások hangza·
nak itt is-ott is. Felderülnek
az arcol<. Fényképek. A termé
szet hamisitatlan fényképei.
Mily sokat látni egy ily izga·
Iomtól kipirult arcon. Mindent.
És sajnos sok méÍsikon semmit.
Ott a versenyzőkkel való együtt
érzés, iti él részvétlenség, tu;
datlanság a rosszakarattal.

No de nézziink tovéÍbb!
100 méteres sikfuléÍs, hallj Ilk

a megafonnak nevezett gram·
mofon tölcsérből.

Durran a pisztoly, már in·
dulnak is, s zöld mezőnyben

vannak méÍr a levenlék. Nem
megy szó nélkül a közönség
részéről sem. Az ülő sorokat
is csakhamar az érdeklődés

középpontjában látjuk. Min·
denki a célhoz. De méÍr késő,

a célszalag dorabokban. Biró
B. és Zöld L. levenlék eg'y,,
szerre érnek be. Kirobban a
két péÍrt és sporlszenvedélye a
biróknak szóló "gyengéd meg·
jegyzésekben" nyilvéÍl1l1l elég
frappéÍnsuI.

No de ez igy szokot1 lenni.

A nagyorosz iró művei hazánkban még korántsem birnak azzal az elterjedtséggel, amelyet
megérdemelnek és fontos hivatásunknak érezzük, hogya magyar közönséghez közel vigyük,
minden művelt és művelődésre törekvő magyar házba bevigyük a világirödalom e legnagyobb

értékeit: módot kivánunk adni a közönségnek arra, hogy ingyen is megszerezhesse Dosztojevszky
kiadványunk jelentékeny részét. Akik tehát ingyen óhajtanak e kiadványsorozatunkhoz jutni, (csak
a hirdetési kiadásaink fejében lesz köletenként 25 fillér téritendő), azok töltsék ki olvashatóan és
pontosan az alant látható szelvényt és' küldjék be hozzánk 8 napon belül. A szelvény beküldője

semmiféle kötelezettSéget nem vállal, e~ért ne is küldjön egyelőre semmiféle pénzt. El·
lenben sürgősen küldje be a szelvényt, mert elkészültük után a sorozatokat (egyszerre 4 köte....
tet) a szelvények beérkezésénl?k sorrendjében fogjuk expediálni a tényleges portóköltség mellett,
vagy portóköltség' nélkül átadni kiadóhivatalunk helyiségében. Azokat a szelvényeket, melyek 8

napon belül nem érkeznek be hozzánk, nem fogjuk figyelembevehetni.

évai Testvérek Irodalmi Intézet Rt.

. A legkiválóbb magyar irók fordításában (eredetiből) és bevezető tanulmányaivál
(BENEDEK MARCEL, BONKÁLÚ SÁNDOR, FÖLDI MIHÁLY, JUHÁSZ ANDOR,
KÁRPÁTHY AURÉL, RITOOK EMMA, SCHÖPFLlN ALADÁR, SZABÚ ENDRE,
TROCSÁNYI ZOLTÁN, VOINOVICH GÉZA, stb.) 36 kötetben kb. 6.600 oldalon,

a Klasszikus Reg'énytár alakjában

Leventék
háziversenye.
Őszi halványuló napsugarak

siklanak a nagy község' felelt.
Feliiletesen, felmelegitetienül
hagyva mindent - részvétle
nül - unottan. Őszi vasiirnap
délután van.

Csalóka már a nap fénye is,
még tüzel, de már nem mele,
gil. Tüze csak visszaemlékezés
a forró nyárra. Minden csen,
des.

Az őszi nyugalmas csendben
idegl?sen felharsan a kürt szava,
a leventék tettre hivó jelzése.
Sorakozó!

A már diszüklől félig meg'
fosztott ligeti kis erdő vén fái
többszörösen adják vissza és
tovább a sorakozó jól ismert
hangjait.

A természet lassan már pi.
henni tér, de nekünk porig
alázott magyaroknak pihenni
nem lehet s nem is fogunk,de
nem is akarunk.

Mert, ha valamikor és' sok
szor szükség volt a nagy küz·
delmekr~ és erőfeszitésekre,

iIgy most sZéÍzszorosan szükség
van erre.

Ádél z ellenségeink saját föl
diilll<iin ásták meg a sirt s ha
n,-'iTI vigyázunk, talán soha el
nem muló átkunk : a szeretet és
egyetértés hiánya taszit annak
mélyére. Onnan pedig nincs
többé visszatérés.

Előre hál ifju leventék ! .
Sorakoznak. Versenyre ké·

szülnek, eredményeket elérni
és felmutatni akarnak, tehát
dolgoztak. A leventék pályáján
már d. u. 2 órakor gyü!e·
keznek azok, kik veliik ércz'
nek és jól végzett munkájuk
eredményét látni akarják.

Pontban 3 órakor felhangzik
a vezényszó. A levente szá
zad Hajdu Béla főoktató veze·
iésével felvonul él pályára.

Sapkát le I Imához!
lsten áldd meg a magyart .•.
Áld meg ezt a kis c1olgozó

ifju sereget, kik hüek maradiak
hazájukhoz s. ahhoz a lobogó·
hoz, amelyre szent esküvést
tettek, s akik majdan vigyázni
fognak határainkra, hogy él bü
neiben fetrengő vén Európa
polyp karjai, hazánk testét to·
vább ne marcangolhassák.

Feldobban a szivü.nk látni
e kis lelkes csapatot, hátha
nem is oly sötét az ég, hátha
I~sz még feltámadás.

A Himnusz után, a leventék
szabad gyakorlatokat mutatnak
b~. Első szárnypróbálgatásol<.
De hát egyszerre nem is me·
hei ugy, mint a·z öreg sasok
nak. Jól esik látni. Sok ifju, egy
akarat, egy tett.

A szabadgyakorJatok után az
~ddig uralkodó nyugalmat fel,
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j\,rverési h~rdetmény.

1. Dr. Tóth István elldrődi ügy
véd, mint a gyulai kir. törvény
szék 2439/ l 928. sz. végzésével a
Venczák Vince és neje endrődi

lakosok kirendelt csödtömeggond
110ka ezennel közhirré teszi, hogy
.1 fentnevezettek csödWmegéhez
tartozó cséplőgépek, élő állatok,
g.1Zdasági szerszámok, butornemü
ek és egyéb ingóságok az 1928.
évi november hó 5-én d. e. 9
órakor kezdődő önkéntes árveré
sen a Venczák-féle malomban a
legtöbbet igérőnek. azonnalj kész
pénzfizetés mellett elfognak adatni.

A vételi illetéket a vevő viseli. Ia fenti módon az endrődi 1248.
2' Ugyancsak a fentnevezettek: sz. tkvi betétben A. I. l sorsz.

csődfömegéhez tartozó alábbi in- 6499. hrsz. 1 kat. hold 61 négy
gatlanok, végrehajtási árverés jog- szögöl teriilető décsi-páskumi
hatályával biró szabadkézbőli el- szőlő ingatlan 1500 pengő kiki
adásra kerülnek az 1928. évi 110- áItási áron,
vember hó 6-án d. u. 2 órakor b) ugyanezen betétben A. I. 2-

4. sorsz. 650 l, 6502 és 6503/ I.
Endrődön a községházánál, még hrsz. a felvett l kat. hold 172
pedig: négyszögöl területü ház, kert,

a) a gyomai 1892. sz. tkvi be- üzemben levö motormalom és an-
tétben A. t 2., 3. sorsz. 4629/1. nak tartozéka 47.700 pengő kiki-
és 4628/2. hrsz. a. felvett 7 kat. áltási áron,
l10ld 313 négyszögöl területű ta- c) továbbá ugyanazon tkvi he
nyaföld i szántó ingatlan 12,000 tétben A. II. 1-4. sorsz. 6491/3,
pengő kikiáltási árban, 6493, 6494/1 és 6498/1. I1rsz. a.

felvett 503 négyszögől terülefü
b) 3Z cnc1rödi 2871. sz. lkvi be-

décsi-pásku Illi 11{IZ, kert és szőlő
létben A. l. 1-6 sorsz. 6640/2, ingatlanok 1000 pengő kikiáltási
6641,6642,6643/2,6644/2,6645/2 áron.

hrsz. ,1. felvett 4 kat. ho:d 338 4. Az árvercznÍ szándékozók
négyszögöl terli!c!ü décsi-páskumi kötelesek bánatpénzül a kikiáItási
szé'tntóing<:lllanok 8000 pengő ki- ár 10 sZJzaiékát ké:izpénzben az
kiáltási áron, árverés megkezdése előtt a tömeg-

c) ugyantiZüll tkvi betétben A. gondnok kezeihez lefizetni. Az, aki
t 2. sorsz. 7838/1 hrsz. a. felvctt az ingatlanért él kikiáItási árnál
2 k"t. hold 312 négyszC'[;öl lerü- magasabb igéretet teU, - Ita töb

bet igérni senki scm akar,- kö
letü bóné-zugi s7.ánló ingatlan 600

teles nyomban bánatpénzét az ál- ,
pengő kikiáltási áron, tala igért ár 10 száUllékára, kiegé-

d) az endrődi 1057 sz. betét- sziteni.

ben A. t l sorsz. 7865. hesz. a. 5. Vevő köteles a vélelárat, az
felvett 1 kat. hold 1225 négy- árverés napjától járó 8 százalékos
szögöl területu bóné-zugi szántó kal11ataival együtt, három egycnlő

ingatlnnak vb. Venczik Vince ne- részletben, még pedig az első

vén álló l/!J-ed résznyi ille!ősége részletet az árverés napjától szá-
100 pengő kikiáltási áron, mitott 10 nap alatt, a másikat 20

e) az endrődi 1790 sz. tkvi be- nap alatt, <l harmadik részletet
tétben A. 1- l sorsz. 374 hrsz. a. 30 nap alalt a tömeggondnok ke
felvett 189 négyszögöl területii zeihez lefizetni. A bánatpénz az
beltelki !Jáz és udvarnak vb. Ven- utolsó részetbe fog beszálllittatni.
czák Vince nével! ;íll:í I/;~: ct! r6sz- 6. Vcvö él l11egveH ingaflannak
nyi illetősé'fc 200 pel1"Ő kikiál- . csak akkor lép birtokába,élmidön
tási áron '" " I a teljes vételárat kifizette és CSak

.' , . ezen időpontban fog a tulajdon-
f) tovabba ugyanazon lkvl be-I jog a vevő nevére tkvileg átru-

tél!>cn l\. + 2 sO:'S7.. 6754 hrsz. a. ház!atlli. Az adókat és kÖlterhe-
felvett 2 ka1. hold 374 négyszögöl kel azonban vevő már, az árve-
területű décsi-pusztai szántó in- rés napjától kezdve viseli és
gatlannak vb. V('czák Vince nevén ugyancsak vevő viseli a vagyon-
illó l/JR-éld résznyi il!etősége 200 átruházási, bélyeg, és jogilletélce-
pengő kikiáltási áron, ket, valamint az adásvételi sn'r-'

g) az endrődi 1129 sz. tkvi bc- sődés kiállitásával és a lulajdlJn-
tétben A. J. 2·4-G. sorsz. M91/2, jog átruházásával felmerülendő

6492/2 és 6495/2 hrsz. a. felvett költségeket.
388 négyszögöl terliletü c1écsi- 7. A vevő által megvett ingat
páskumi udvar-kert és szőlőnek lanok tulajdonjoga tehermentesen
vb. VenczAk Vincéné Kovács Ve- fog a vevő javára átruháztatni.
ron nevén :'dIó 8/a- ad rész nyi iJlető- 8. Ha a vevő az árverési felté-
séae 162 P. kikiáltási áron teleknek. pontosan eleget nem

!:>h) d "d' 5147 'tk' tesz, az. altala b.efizetett összege-az en rO I . sz. VI
betétben A. I. l-3 sorsz. 6491/1 ket a csődtöm~!S' javára e.lveszt! s

I, veszélyére és koltségére Ujabb al'-
6492/1, 649.5/~. hrsz:. ~: felve.It verés fog tartatni, mely árverésen
328 négyszögol teruletu décsI- azonban az ily vevő részt nem
páskumi udvarkert és szőlőnek vehet.
vb. Venczak Vincéné Kovács ve- 9. A fenti árverési határnapo
ron nevén álló 3/6- od résznyi ilJe- kon a csődválasztmány jelen lesz
tősége 162 P. kikiáltási áron, nyomban határoz a jóváhagyás

i) az endrődi 1637 sz, tkvi be- kérdésében, de fenlartja magának
tétben A. § 2. sorsz. 2842/2 hrsz. a jogot ahhoz, hogy a fenti árvc
a felvett 628 néayszögöl területü rési feltételeket a körülményekhez

, . é l:> V ' . képest módosithassa és meg nem
bóne-zugl s vb. enczak VlIlce felelő étel' e eté '6 'h 'v ar s n a J va agya'",i
tk~ön .kivüli tulajdonát "kép~z.ő megtagadhassa. Utóajánlatnak h;
szantó mgatlan 120 pengo klkl- Iye nincsen.

áltási áron. Kelt Endrődön 1928 évi októ-
3. a) t 928. évi november hó ber hó 19 napján.

7-én d. e. 10 órakor Endrőd Dr. Tóth István
községházánál eladásra kerülnek ügyvéd, csődtömeggondnok.

mindenki fel szokta frissiteni elhunyt kedveseinek sirját egy-egy koszortlval, erre az alkalomra kos:lOruk
minden színben és nagyságban jutányos árért kaphatók GECSEI SÁNDOR temetkezési vállalkozó
nál Sziv-utca a Polgári isl<oIa mellett. A tisztelt közönség szives figyelmébe ajánlja különleges gyö
nyörii koszoruit és mindenféle temelkezési cikkeit n:1gyon olcsó árért.

ti "

KözmÍÍvelődési előadás old.
;51. esle 7 órakor Polgóri olva
~ó egylc!ben.

Felhívás. A hclykli kir. pos#
li'li1Ívafal, fig'yelm12ztcli a llDg'y#
érdemli közönséget, hegy ró~

diót feltlIliIani csakis előzőleg

kikért engedéllyel lehel. Aki ez
ellen vél, az szigol'lwn büntet
telik meg. Aki pedig' a posla·
hivatalnak, oly egyént jeleni he,
ki engedély nélkül rádió k~szíi

léket tart é5 ilaszniÍl, a megál
Jilpitás esdéll. <IZ ezért járó
julalom dijul mcg fo~~;a kapni.

A Vörös Kereszt gyomai fiÓk-,
eg)' iete folyó évi november. hó
17-én este táncfiiu!ats;\p;J.i egy
bekötött Schubert centenáriumi I
hangversenyt rendez. A müsor
i;C:11 nivós, gazda; tllrtalmu lesz.
!1'il:Y az estéJy sikerét illagáball
is biztositjJ. A m~i:~crt lapunk
következő számában közölni fog
juk. Tekir.lelteI a jótékonycélra
reméljük, hogy községünk közön
sége e hangversenyt minél na
gyobb számban fogja megjelené
sé'fe! meglisztelni. Névre szóló
meghivók nem bocsáttaínak ki,
igy Gyoma község il IUSi.U i::'" itü=
ZÖ!lségét csak hirdetmény utján
hivja meg oz Elnökség.

Pénzt folyósitunk föld",
birtokra (váltó nélkül) tel~

jer'§ 100 §21á.zaiékos ki~

fh:eté§seJ..,.35 é"'i idéS",
ünfa:rn.rd iS kataszteri hold
tól kezeive, holdanként 600.
pcng'őig, évi 7 és fél százalék
ki;matalapon, az iratok vételétől

s/éÍmitott 8 napon belül;
(li. helyre is). Ild~dk.·a

pénzintézetiink 9 százalék évi
kflmattal folyósit l -10 évig·
lerjedő kölcsönöket, az ingat
lanérték 50 százalékáig. V €\ltó-
ka.t leszámitolunk, vált4 ..
hiteleket nyujtunk. 1'-.e r ...
n,,\cil és T árs€a·., bank
bizonlányosok, BUDAPEST,
VI: Teréz!(örut 43/5. (Válasz
1J<.~lyeg- beküldését kérjük)

na·,alotta

Megyeri István 9'32 lll. Suly I
II fonl.

Buzogánydobéls. Vonalról,
nekifutással. 1 font. 2 dobás~'

ból a jobb. l. Gácsi Elek 49'20
m., II. Papp Gábor 47'70 m"
Ill. Bátori István 42'50 m.

Igen érdekes száma voll él

házi versenynek az egyedüli
csapatverseny (kár, hogy több
nem volt, jobban simul a le~

vente kiképzés főcéljához) a
4xlOO m-cs staféta. .

A verseny már jóval nap;
lemen/e után zajlol! le. A le
vente század szakaszai álIilot
ták ki 4-4 legjobb futójukat.
A versenyt az I. század 3~ik

szakasza nyerte meg. (Biró B.,
Szántai E., Dancsó S., Kiss

, B.). ll. helyre az I. század 2-ik
szakasza jött be. (Gácsi E ..
Zöld L., Megyeri 1., Bálori S.)

A verseny ezen száma ellen
óvást' emellcl<. Bizonyára a
vcn:cnyc!< lisdaság'ának és
f,'dl-:licn igu7.ság-osságának ér'
dekében az óvás annak rendje
l:S módja szerint igazságos
..:Iint~zést nyerI.

Nagyon kényes versenyszám.
Nflgy sl.akértelmet és pontos;
s<lwlt kövelel, ug'y a renclező

lö l, va lel Jl>f11 I a birótól. '
[Z('!1 litolsó számmal a házi

verscI1Y befejezést nyerI, mell'
után <l dijak kiosztása kövel~

l\ ,,'z c II.

!<ö/,vctknl'ii adijak kiosz#
láSiJ elótl lJétermann Józsd
köz:'>. fÓjegyú), a testneveiési
biwtlság elnöke tartolt nivós
be3zéd~I, 111elyben a szellemi
és Icsli ncvclés között pár~

II11Zd11101 von!. Követendő pél~

d<l ~n(1l1éínt <'illitolta a levente
inuság' elé él régi római és
g'ürög ifjllS{Jg'ot s azok lán;
gok> hazasl.erc!etél. Köszö~

nctet mondoi! ugya Jevenk
oklalás kerelén kivül állóknak,
valaminl a levente oldalóknak
és az ifjlIságnak cl verseny
r,zndeúséérl és sikeres ie~

bon yoli tásáérl.
Majd felkérte Nónay Ferenc;

né és Juhász Sándorné ielen~

levő urhölg'yeket a díjak ki·
osztásilra. Ennek meglörténte
után él leven/.! század a pálya
közepén felsorakozott.

Sapkát le! Imához!

Hazádnak rendületlenül légy I
hive ...

Halljátük-e Kárpát öreg' nér
cei? Halljálok·e Adria kéklő

hullámai? Halljátok Erdély
havfls csucsai? Lesz még vir
rada f !

Szerte az ország'ban sok
kis lángot gyujtanak azok, kik
szeretnek benneteket. A sok
kis láng máglyát gyujt, mely
nek megszentelt lángjai sem·
mivé hamvasztják szenvdő tesl#
véreink rabláncail. Az óra
közeleg. RÓZSA SÁNDOR.
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Girószámla a MAGYAR NEMZETI BANKNÁL, Békéscsabán.
Folyószámla a PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANKNÁL, Budapesten... ..

Igazgatók: BÁCSY GÉZA, KOVÁCS LAJOS és VASS GÁBOR. Ügyész: Dr. CHRISTIÁN KÁLMÁN.

Dacára a pénz drágulásának folyósit bármely nagyösszegü váltó kölcsönöket 3 vagy
6 havi lejárattal személyi hitelte vagy bekebelezés ellen mindenkor a viszonyoknak
meg·felelő alacsony kamat mellett.

"=öldekre 35 éves 7 és fél százalékos tőkekamatförlesztéseshosszu kölcsönö
ket 100 százalékos vagyis teljes kifizetéssel már 300 pengőtől kezdve, katasztrális hol
danként a föld minősége szerint 700 pengőig. Előnye, hogya törlesztési részlet helyben
fizethető. Eljárási jutai' k nincs. Másutt fennálló korábbi tartozást azonnal kifizet és ez
esetben a bekebelezés illeték mentes. Uj ingatian vétel esetén az jg-azolt vételár 50
százalékát adja a Bácsy és Társai Bankháza kölcsönképpen.

Betétekre, melyeket bármikor felmondás nélkül visszafizet, a Bácsy és Társai
Bankháza évi 9 % kamatot fizet, nagyobb összeg betéte esetén külön megegyezés.
Vesz és elad mindenféle idegen vah.:tát, bármely külföldi államba· való kifizetéseket a
leggyorsabban eszközöl. Foglalkozik a banküz!et minden ágával!

Eddigi kölcsön kihelyezés 1 millió 200 ezer pengő.

a n osz á va:
buzát, árpát, csöves tengerit, here-, tök- és na raforgómagot mindenkor a leg

magasabb napi áron veszi. A hétközben esetleg történő árváltozá.s a Bankháznál minden...
nap rnegtudható.

felhivja a Bácsy és Társai Bankháza azokat. akik különösen a mostani ala·
csony buza árra való tekintettel él raktározott buzájukra későbbi tetszés szerinti időben
való elszámoléÍsig mái' most. vagy később előleg kölcsönt akarnak felvenni, jelenkezze...
nek a Bankháznál. Mázsánként 20 pengőt, vagyis waggononként 2000 pengő

előleg kölcsönt ad a Bácsy és Társai Bankháza a nála raktározott buzára évi
9 százalék kamat mellett későbbi tetszés szerinti időben való élszámolásig.

A Bankház tulajdonát képező ó tengeri és árpa kisebb...nagyobb tételekben az
Első Budape~ti Gőzmalom gyomai telepén (Tiszamalom), tengeri mázsánként 34'50,
árpa mázsánként 28 pengő árban, korpa és takarmányliszt is kapható. A Bácsy és'
Tá:-sai Bankházánál raktározott buzából kis és nagy tétel, minden külön százalékolás
nélkül kivánatra kitünő minőségü Iisztre és korpára becserélhető, az Első Budapesti
Gőzmalom gyomai telepén (Tiszamalom). .

APóhalmi uradalomban a parcellázás megkezdődött. A már eladott és birtokba vett
parcellák után következő parceJla földek vétele ügyében érdeklődők forduljanak a Bácsy és Társai
Bankházához. A megvett földek vételárának 10 százaléka az uradalom javára a Bácsy és Társai
Bankházához fizetendő be.

Buza pácoláshoz "TilIantin" pácoló szer a Bácsy és Társaí Bankházánál megrendelhetö.
A "Tillantinnal" pácolt buza 15-20 százalékos több termést ad.

•••
l::'.,rdek1<özösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel Békéscsabán.

••••

••••
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Folyósit váltó, folV ~SL~ 1. da és hosszulejóratu tör esztéses kölcsönöket
, a eg'eiőnyösebb feltételek mellett.

Elfogad foly 8 SzátTl'C ibetétek ;t, anlelyek után a leg'lllagasabb kanlCitbt
fizeti. Vesz és elad értékpapirokat, idegen pénzeket és általáLclll

foglalkozik éi ba k üzlet mLr.den ágávaL

-I, ,~;;

<\'ü, ,
" '"
.~:;;

17-30 gy, '::!O-,~O

20'29 t5'Y" '2- 1O
14'O,-l IG'':')2gy
19-20 F)',.j.R ln',

16,1415')'_ lt)"2CJ
16-51 g'y, 19'2R
20-30 g'y. 2-20
21'06 g'y, 3'23

')j.l.Sli'ól indu!
CJyon!tlra érje

-<!32' ki:~ber 11 - 1-éi6l.
BU~: ..'~Fi·:§' ',. G YOI'i,""..

6'2':;: SI-45 g't, I ~)'05
ll'OG 12"42l-!\, JCJ,I4

_1)'lJllléÍt'Ó! il~du! O'0~ fJ'37 ö'f>2 gy,
i''i'c~il\':: 01'k_ 0'- 11·10 11'45gy,

G YtO 1A - 13t[U~§CS,l\.nA..

• l:csaJ)iJrúl ílilluI2;-j-15 4'3-1- t)'14 gy 12'47
GyollléÍru érle 0'17 5'27 <')'51 gy 13'54
Gyo!1lé';r<jl indul 6'41 11'14 12-43 gy, 19'26
t')c::,a/;{Il"a .zl'!<. 7-34 12'08 15-21 py 20-26

Tehera

~
:; kéri a közöns' g Ji.;::: "'';;-'; 1:'<: ..,r.o~:i::: it

I\i' ......... r""~-.r·~-·-.:-sek e~ ... !... o··'::'·'··lp..e V'S" a r . .,..)'<',-:,c,r"-,,,,
1\f1"-~~3 ..:. •• ·",,:";';,C ""&.~.. _" Ir. ~: ...... -,-~~ Q~,

: He I"iL '1 F~i'enc é lakatcsr ái "S,~' él 'aká é~

Só~y m utca 959. szám 6i~at .

'_ka ~
---------
boko!', magas; szomoru,
futó is babarózsa töve~ .
ks-! s/.dbadföicli tenyész~
lés ;jÚP folyton nyíló
!-njtiÍ;dJiil1 .;ij': I őszi ki~

Ül!':::lé3!'e él

KÖZSÉGI KERTÉSZ
GYOMÁN.

-~c job~j;>~.&jé~ oz' ic..a

Vasu i é r~l3.júzási

~/~ e rt etrend á jság

A "gy" belLivei jelzell gyors-, cl többi pedig szemé!) VOlltll.

~~~I:.~~I~~".llllllliUlllltll:n.IIII'III;11.11::rml~~~~;;;;~;~~~~

hMAGÁNTANULÓK olcsó, felelősségteljes elők~szitése j
: B II d a p e s t, Erzsébet ){örut 48. II. 12. ~

~ AikJII1\i.'.oltaknak relidki:iiii k ~ él v c Z 111 é II y, (V á l a s z II é I Y(' g,) :

t:~~~~,~t>::~~~~I~~~~:-9~~~~~~:=""II'~II:1 111111111';

n

·0
GY NiA VasutáHomás, Kossdh La~:)S-Htc3, Pj3c~t&r, Horthy Mildós-ut és

ENDnÓD Községháza !(Ö.zöa.
Távolság 7 és fél !dlométer. Menetidő 15 perc.

18 Ó. 20 p.

14 Ó. 40 p.

Telefonszám 17.

délután"6.

GYOMA-ENDRŐDI,.
~S B ~RAUTÓFUV, ROZÓ VAL ALAT

GYOMA
AUTO USZ

Telefonszám 17.

... "l '" :I II t~~~~~I~~~I~I~~:t;~1!J:1 . -SIl ~~
- Yl;l!D iU',íJ Iln~8 h: ~ Feltételes ';legállúii :~. .Kl:.I1l.{ -II:'~ R' J; ~ndul:

~ Gyoman: ~ .•
t. já:'at reglrcl 5 Ó. 30 p. i;.'> I(\)2s;;11J L:lj,):> l!~ca . 1. .1é\rat reggel 6 Ú. - p.

2. " reggel 6 Ó. 30 1. ~ o,·", T;'.,;;;;,;:;"" """ ~ 2. " délelőtl 8 Ó. - p.

3. " délelőtt 9 Ó. - p. r ;!,,::~:~:i~~:~;~iei j 3. " délelőtt 10 6, 30 p.

4. " délelőtt l i ó. 20 p. ( 1'.'~'I~~\~(;);I!~:~~>I'1 c 4. " délután 12 Ó. - p.

5. "délután ó. 50 p. r: d "d" 5." délután 13 Ó. 20 p,
~ Cl ro 011:

6. 'I délután 14 ó. p.t Napkeleti vel1llégl0
Kórház

7. " délután 18 6. - p. - Kondorosi-ut 7." este
, Fiac-lér

8. "este 19 ó. 20 p. III",IlIl IUII~~~'~~~' 8. "este 19 ó. 40 p..

Feltételes megálló hdyel{en már 40-50 lépésnyi tf-volságról feiemelt kézzel keH
jelezni a megállás".

Menetjegy Endrődig vagy vissza 60 fillér, helyben 30 fillér, csom?'gjegy 20 fillér.
1< dvezm -nyes havi b' rleije _y 20 P. H<:.,ti kártya 12 menetre 6 P.

Külön menetekre, vásároJ{ra autó, vagy autóbusz a sonőrnél megrendelhető.

Grand H tel Parl~

Nagy. zálloda
Budapest" VIII. Baross-tér JO, mert

, 20 O'" (;:;bz~ménvt ki!p
mint e:~n l:li) c::',i";~ctője olcsó szoba

ár~~:;~j;!Jól

lD ":u enge: _,ény t kap
,ú!'>-,) dtenni ;'Ír;,'"kból. (KiWnö liázi

kuuyha.)
5 pzngőt megtakarH

autótaxi költséget, mert gyalug át
jöhet egy perc aiatt a pályaudvarról.
Nálunk otthon érzi magát l! l
Elsörendü kiszolgálás, szigoruan csa-

ládi jelleg.
Saját érdeke

ezen előnyök folytán, hogy okvetle
nül nálunl, szálljon meg, 'Előzetes

szobamegrendclés ajánlatos_

~"'L::JA.."",-:._ ..... __ ":T»iI

1---- ··--I'~eQhivó. I
Magáll, vagy ü~eti ügy(;kbclli uta
zások alkahmÍ'ial BUDAPESTEN
:l Icgkellemesebb otthont nyujtja (1

,ie;(c!őnyösebb feltUelek mcllc!t il
~ keleli piilyaud', ar érkezési oldalitval

szemben levő

Lr:pnn;{ Budapesten állan~

dóan olvasható 'a "Park
S.záíioJa" kávéházában. Vm'l
Baross-tér 10.

Szerkesztésért é~ kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTnp_

• .:.r ..~r~·~~~~~~~~~~~~
N !omtatta él _HUNGA.RIA" könyvnyomdai vállalat Gyomán. felelős cégtulajdonos : TEKET SANDüR.
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