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"Hungária-nyom«a Gyoma" csekkszám 18.280, ,

Lapzárta c sü t ö r t ö k este 6 óra, I
Megjelenik minden szombaton reggel.
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Felelős szerkesztő: WAGNER 11,1ÁRTOi\;
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNOARIA" KÖNYVNYOMDA
G II o m a, Kossuth lajos utca 576.

Telefon: 22.

, Hirdeté~ek dijszabásai:
Egyhasábos (55 lllm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésné! 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, í negyedévi hirdelésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Képviselőtestületi közgyűlés.
ol ,

ev~

Az egész föld miívelt né
pei falán soha nem talál
koztak annyira össze gon
dolatban, érzelmekben, mint
ahogyan a szilveszteri éjfé
Jen mindannyian egy jobb
esztendő kövefkezését kérik
az IstentőL

Szerte a földön éjfélkor
pár percre megkonduló ha
rangok hangjára elmélyedve,
ha csak egy percet szakí
tunk el a vísszapillantásra,
ez is untig elég a mult év
mérlegének elkészitésére: a
"nyereség" oldalon semmi)
a "veszteség" oldal tele-
irva. l

A népek összeségének helyp I

zete sokkal sulyosabb, a vi
lágromlás felé tartó ro1za
násunk sokkal gyorsabb,
hogysem megfontolt megá/
lássa!, mérlegeléssel a "mi
ért" kereséséveJ bajlódjllnk.

*
Nekunk nincsenek fát és

ércet adó hegvségeink, de
van áldott fermöföldfink. Ez
a mi aranybányánk. Az ész
szerű talajművelésünkkel, az
elhelyezhető és legtöbbet érő
termelvények termesztésével,
a fürge élelmességgel, fárad
hatatlan tanulással biztos,
hogy a népek versenyébel1
olyan Izelyet szerezhefünk
magunknak, hogy anyagi
Jólét, megelégedettség és bol-
dogság lesz az életünk.

Az eímult évvel egy el
múlt világot, régi felfogást,
avúlt világnézetet is vetünk
le. Új emberek új eszméket
vetnek fel, új irányt mutat-
nak. Az a nemzet, az a

osztály, amelyik
jó vezetőre talá!, boldogulni
fog, de elpusztul az, aki
rossz vezető után halad.

Hélfőn larlolta a képviselő'

testület ez évi ulolső közgyü'
lésél.

A mult g'vülés jeg'Y2őköllVV~

v6nek felolvasása közben be,
népesediek a képviselőleslü!eJi

faghelyek. Hallgajóság is voll
szép számmal. A 20 megvá
lasz/oH, él 20 vil'ilisjogu és a
17 tisztviselő képviselő közül
3S-an voltak jelen, feháf p0l1 4

tosan egyharmad hiányzol!.
A mult gyülés jegyzőkönyvé

hez Beinschróth Márton szólt
hozzá, utána meg],czdfék a
tárgyalást.

1. Tudomásul velték a nC'
vember és december havi pél1z~

lárvizsgálat eredményének be,
jelenlésH

2. Másf(~l órájr; tarló iér,
győ/ás ulán, a kérdés feltev'~se

köcüli hosszu vajudás után az
előljárói tanács előterjesztése

melleit egyedül dr, Szász Lajos
h. főjegyző szavazott, nlig az
előljáróság és még többen
Beinschróth Márton indilvflnyát
fogadták el,

hog'y 1932 szept. 1u ig a
Bessenyszegre, BánomkerIre
és a Körösbidig kiépiltessék
EI villany és egyultal a Keres·
kedelmi Miniszterhez irjon
fel a község és kérjen főle

műszaki és jogi szakvéle~

ményt arra nézve, hog'y a
község miképen ludná az
áramdijakat leszállilani, az
óradijat csökkenJeni és á!la~

lábélr1 az áramszolgáltajás
terén kedvezőbb hciyzelel
teremteni.
Helyén való volt, hogy dr,

Szász LcJos flgy'clmeztetle az
előljárósági tagokat arra a
visszás magötartásra, hogy oz
előljárói tárgyaláson hozafi
sajál halározalukai EI képviselő'

testületi gyűlésen ők maguk is
leszavazzák.

3. Daá! Sám1Jel polg. is
kolai igazgatóI a község köte
lékébe feIvel/élc

4. A községi iskolaszék
lagjaif kiegészitellék 22-re Q,

köve1kezők beválasztásával :
Kovács G. Lajos, Parais Imre,
vitéz Varga Kálmán, F. Kiss Gá
bor, Tiba András, Gaál Antal,
Wagner Ádám, Tápay Károly,

Schusztek Sánd01, Hartenstein
Ignác, ifj. Wagner Mártall.

5, Fekete Lajos és Demeter
Pál ingyen házhelyéj mcg-sza,
vazJák.

6, A lige1i vendéglő bérlő,

iének bérleszá!litási kérvényét
elvetették és tudomásul vették,
hogy az előljáróság felmondoll
a bérlőnek.

7, A vágóhid és husvizsgá,
laliszabályrendelclcl módosi,
follál<-

8, A Hősök emJékmlive
alapból fennmaradó összegel
az em!ékmli karbanlorjási alap, I
jaként meglarlják.

9. A Hor1hY$seg-ély bizoít~ I
ságba beválasztoliák: Szőke I
Ferenc, Hajdu Béla, Domokos!
Jáno.", Schusziel< Sándor és I
tv'lolv"GW János tanítókat. I

10, M kért bánomkerli járdát
lllegszavazlák.

ll. A reformá1us konvent
utasítására beado1t indilványf
hogy az országos vásárok ne
vasárnap, hanem hél!<öznap
tartassanak - egyhanglllag el
veleUék.

12, A kÖ7.ségi pénzekef a
gyámpénzeken kivül fe!c,fe!e 4

részben az Endrőrl-Oyomai

és él. Békésmegyei Általános
Takarékpénztár gyomai fiókjá
nál helyezik el 7 százalékos
kamat melle!L

12. Batár)' István felülvizsgá
lali kérelmére bmondja, hog'y
nem alkeímazza továbbra ól.

13. Knrsay Lajos községi ven'
déglőf: haszonbér bízíosiiékául
ing'aJlan bekebelezés! elfogad.

l!;, Kovács Gábor házielek
kii~Jazitá.si kéreiméi teljo?siíik.

15. ':'zámvizsgéló bizotlStiglll
a kö';etkczőkel válasz/aUák

meR:
Dr. Debreczen i Iván elnök,

Kruchió Jstván, Szilágyi János)
Wak:ner Ádám, iJj. Gecsei Sán
dor.

16. Az Iparostanonciskola,

községi oIToda és községi 'I
elemi. iskolék 1930/31 évi zár;
szám.aclásál jóváhogylák.

17.:.. Az Ivánfenéki tárSUla/nál I
a lörpebirtokosok számábó] I
adódó 126 szavazat gyakor4

Jására dr. Szász Lajos h. főjegy

zől és Kovács Gábor községi
birót halalmazza meg'.

17. Egy létesitendő jég'gyári
iizemhez a ll-ik számu ár/ézi
kut vizét bizonyos kikötésekkel
á!cngedi.

18. Az 1%2 évi költségvc p

tést az Alispán 75 százalékról
54 százalékra csökkentette,
melyre vonatkozólag a kövel~

kező észrevéte!ekel Jetie él

képviselóJesJiileJ:
Kéri az albiróL 4 uJkaparói

és egy kocsis állás fennlartá~

sát, mely állásokat meg'szüll~

teli az alispáni átirat.
Pont cgI' órakor ért véget

a g'yűlés.

emes türelmesség
Az elmuli héten lemeJték cl

nagy részvé!· mellell id. Ágosm
ton Józsefet, l\i 36 ével él!.

id. Agos1on Józsct II i-<Ó75Cl

utca vég'~n !aI,oU. O!t. éHe ié
életét a legnagyobb részi né;
met ajkl-l szomszédjai között,
kikkel olyan megértő jó vip
szonyban volt, mikor 1922-ben
a háboru alaH berukkol! nagy
harang helyébe uj harangTCl
gyüjtötlek, Ágoston József is
adot! az uj barangra 80 koro
nát, azzal a kikötéssel, ha
akár Ő, akár a felesége hal
meg, harangozzanak c. luthem

rál1us toronyban nekik is. Elem
get is tettek ÁgosJon József
kikötésének, meghl'dák a ha,
rallg'okat.

jeJ. Agoslon Józ~ef a maga
egyszerű polgár: gondolkOd
zásában nemes p,zldál Dluia m

tolt él. llcmzetiségi és feleke,.
zeli Hirelmességre, 6, a mam
gyal' származJsu, református
vallásu poJf,l'á 1' él körűlöJ/e lakó
némel származásu, lutheránus
vallásu polgárlársait hosszu
élete alaf! megismeric és meg·
becsűlll', c:rnioí azok is s7erel
ték és becsi.iliék ől.

Ezzel l\opc501alban n1egem."
lililik, hogy 1917 iunius I-én
vitiék el a lulherátlL's nagy ha
rangol. A hdrangoll 350 kg.
súly voll megjelölve, El vasuti
mérleiJC'lés 344 kg, volt. 1922
janu6r i3-án é;'kezeJi meg az
úi harang, melynek a súlya
310 kg, Ez a harang sz~lIi1áso

sal és felszereléssel egyiHI
81598 koronába került
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Karácsonyi előadás Kondorostanyán.

Vaszkó Pál törvényhatósági bizottsági tag
inditványaL

(Endrődi tudósitónktóJ.)

családia meg'érdcmclték az még ezek közölt is kevesen I
ünilcpélycn elhangzoH beszé' vannak. akik adpak is. a mcg'~ l

clekben kifeiezcH dicséretel. ajándékozoil szegény í?ycrlile-
Ennek az ünnepélynek egy kek és szUlcik egészségé! \'C~

másik helyen való mcg1ar1ásá, szelyezlcJó kíméletlenség lclt
val kapcsolatban olyan irány' volna. ha ennek az ünnepélya
za! kcrekedelt felül. ameli'ik nek él szabad ég alait k cjl
eg-y magánember részérő: tör- volna meglörléni. lia valaha
ténó értéktelen, talán nem is érdem voi!, hogy valaki a szep
kivánatos kis eseménnyé akar/a' gény gycrmck~ken segilsen,
ezt él körülbelül 500 pengő ma százszoros érdem éV. lel!
érlékü adakozást összezsugo- légyen az illet{í akárki is.

rítani. Amikor ma olyan kevés A segitésben csak verse·
ember van abban éi helyzetben, nyezni szabad, dc gáncsolni
hogy adakozni tud és amikor nem.

Az elmult héten kiásták,
ledöntötték él vasuli állo
máshoz tartozó kert hataid
mas akácfáit. Idő kell a
megszokásához, hogy az
állomáshoz kiérve, az utób p

bi évek alatt szép keritéssel
ellátott lds liget terebélyes
akácfáit ncm látjuk már.

Körülbelő! 40 évvel eze 4

[őti, Örs álJ.omásfőnök ide#
iében űJtették ezeket a fá#
kat. A gyomai . intelligen
ciának kedvenc szórakozó~

helye volt nyáron át ez éi

kis liget, abol élénk kugli
zással töllötték az időt.

Még Kemény Gyula főnök

sége idején is víg nyári élet
folyt· oH. Azután hosszu
ideig a nyáron itt átutazó
és várakozó utasoknak volt
az ingyen "zö!dszáJlodáia",
no meg egy-két I(óbor ku~
tyának él buvóhelye. Nyolc
évvel ezelőtt tavasszal egy
varjutörzs fészkelő tanyát
ütött a nagy fákon; ott köl
tötték ld kicsinyeiket és ve
szélyeztették a vasul!lozme g

nők tisztasági épségét.
De jött a rideg élet. Szép ..

sodronykeritéssel keritet#
ték el él kis ligetet. A hajdani
sétáló és kuglizó helyen
baromfi és sertésfarm léte
sült. A kidöntött akádákbó]
a bognár kerékküllőt és
keréktalpat készit s ki tudja,
tikkasztó nyári melegben,
az ezeken él kerekeken
gördülő kocsi bóbiskoló
kocsisa egy jobb világról
álmodozik-e, vagy a mos
tarIi élet nyomoruságáról
álmodik, mire borzalommal
felébred! ?

Akácfák.

tis:da ősmagyar lélek meg
nyilatkozása voll ez. A da
rab kitünő betanitásáért és
megrendezéséért a l.egna g

gyobb elismerés illeti meg
Bencze József kántortanitót
és nejét Tihanyi Mária okI.
tanitónőt, akik időt, fárad
ságot, sőt költséget sem
kímélve szerezték ezt a ne
mes szórakozcist a kon#
dorosta nyai él kn al(.

FÜLÖP IMRE
kisgazda.

AAflfHtfi~~~RAARft

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen. _
~u~uu~VUUUUUUtiuuvvuuv*

adónál is pótadó vetessék ki".

Az első indilvány feltétlenül
iogos és méllányos kérelem.
- Azok, akik felekezeti iskoláj
tartanak fenn, a sulyos iskolai
adón kivi\l - hozzájárulnak
az összes állami iskolák fenn·
tartásához is. Azok lebát, akik
felekezeti iskolai adót nem fi
zetnek, legalább valamivel pó'
tolják a Jekintélyes anyagi
könnyebbséget jelentő adó
mentességet. - Nem uj tör
vényről van szó, hanem a régi
nek helyes visszaállitásárÓI.

A második javaslat 100 pen-
gr5s millimumát· kevese/jük.'
Legalább 200 pengőn alul nem
kell érinteni a kereseti adói
fizető, kisebb jövedelm ü pol
gárokat. - Indiiványom meg.
lélelével az volt a célom, mon
dotta Vaszkó Pál, hog-y a 10
20-30.000 pengős jövedelmU
egyének adója arányos legyen
a gazdálkodól< - sulyos meg~

terheléséveJ. - Azl hisszük,
hogy e javaslat intenciói nem
fognak hódítani a bank direk
torok és a tőzsérek soraiban.

Szerény véleményünk szerint

e terv beállilása - a liszlvi

selők és nyugdiiasok fizetésé d

nek ujabb csökkentését - el·

háriiol1a volna.

nem akaró tapssal feiezte
ki tetszését. Aki a darabnak
él szellemét, a lelkét kereste
és megértette, az minden
bizonnyal nemes érzésekkel
g'üzdagodva távozhatott

onnét. Igazán nem akarunk
szerénytelenek lenni, de
mégis bátorkodunk annyit
megjegyezni, hogy ezt az
előadást nagy-nagy lelki él~

vezettel nézhette volna meg
a legfinomabb izlésü kö
zönség is. A romlatlan,

Békésvármegye kisgyülése
legutóbbi gyülésén - a tör
vényhatósági bizoltság tavaszi
közgyűlésének pontjai közé
velle fel az alább ismertetett
fontos és célszerű indiIványo
kat :

"Békésvármegye Törvényha p

tó sági Bizoltsága irion fel él

magyar országgyűléshez és a
m. kir. pénzügyminiszterhez az
iránt, hogy rninda70k, kik vala'
melyik egyház iskoláinak fenn·
tartásához - rendszeres adó'
val nem, vagy kismértékben
íárulnak hozzá, az 1868:
XXXVIII. tc.. ;)5. § a értelmében I
5, illetve a vóltozolt viszonyok,
nak megfelelően legalább 10
sziizaték iskola adót fiussenek.
Az igy befolyt összeg - a
községek és egyházak nyugdii
járuléka fejében - a taniJói és

tanári nyugdiialap növelésére
fordiftassék" .

"Békésvármegye .Törvény ha
tósági Bizottsága keresse meg
a m. kir. pénzügyminisztert
arra nézve, hogy mindazon
nagy iövede/mü polgárok ke
reseti adója, kik eddig is 100
pengőn felül fizeItek kereseJi
adót, a községi póladók szá·
zalékáig emeltessék fel, vagy
pedig az eddigi kereseti adó
után, miként a ház - és föld,

A kondorostanyai Leány-,
kongregáció Karácsony má
sodik és harmadik napján
délután 4 órai kezdettel elő
adta a "Karácsonyi le~

genda" cimü irredenta szin~

darabot. A szereplő kongre
ganista leányok és a ll. fel
vonásban szereplő betlehe~

mes fiúk mind egytől egyig
kitünőell játszották el szep
repüket. A lelkes közönség
minden felvonás után 
sőt közben is - szünni

asárnap reggel fél hét~

kor fekete Géza és Kató
tibor él Hízőrségre sza~

ladtak és közö!ték, hogy él

Hangya üzletében tűz van.
A tűzoltóság Biró Bélél al~

parancsnokkal kivonult egy
mozdonyfecskendővel és
két lajt vízzel. Már akkor
nagyszámu közönség VOlf

az üztet előtt, kik közül
páran tulzott jgyekezerrel
a kirakatot akarták betörni.
mielőtt még a tOzollóság
megállapította a tűz fész
két és nagyságát. A kö
zönség soraiban nyugralan#
ságot keltett egy esetleges
lőporrobbanás, azonban ez
nem következett be, mert
a tűzoltóság első ténye a
lőpor eltávolitása volt. A
tűzfészszkének felkutatása
után egy sugárral könnyű

szerrel eloltották a mél2 kis
területen égő tüzet, A füst
elmulása után megállapí#
torták, hogy az egyik pult
fiókjában keletkezhetett a
tűz és a pultnak ez él része
el is égett. A tűzoltóság

becslése szerint körűlbe!ő]

1000 pengő kára van a
Hangyának, ami biztositás
utján megtérűl.

első

angy

Szövetkezetek
karácsonya.

51 pár cipőt osztottak ki.

Ünnep második napján dél·
után a lutheránus iskola egyik
tdntermében l1agyszámu gyer~

mekekből és felnőHekből álló
közönség jelenlétében osztot~

ták ki a helybeli Hangya,
Gyümö!csértékesilő és Szesz'
főző Szövelkezetek, valamint
Kovács János és családia ré'
széről ajándékozoll 51 pár
cipől és egy-egy apróságok ból
álló csomagot 51 gyermeknek.

A Hangya közponl Szojka
Ká.roly lilkárt küldte ki, ki ünnepi
beszédet mondott és a szövet~

kezeli eszm ére felépi/ett beszé'
dében cl hallgatóság nagy 1et

szé'3ét váltotta ki, mikor azl
hangoztatta, hogy cl szövetke'
zeli tömörülés végcé/ja nem az
egyesek meggazdagodása, haa
nem az apró házikók lakóinak
könnyebb megélhetése.

A mindvégig bensőséges

ünnepély 51 gyermek boldog"
ságával és 51 szülő hálájával
ért végeI. Kovács János és
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Karácsonyi
műkedvelők.

Uri muri.

Móricz Zsigmond 7 felvo·
násos vigjátékát annakidején a
Vigszinházban mutaiták be nagy
aparátussal. Mükedvelő szin
padok, tekintve a mCíkompli
kált színpadi voltát, egyáltalan
nem próbálkoztak szinrehoza
talával. A Gyomai Dalárda mü·
kedvelői tehát nagy feladatra
vállalkoztak. Hogy ez sikerült,
arra fényes bizonyíték a nagy'"
számu nézőközönség egybe·
hangzó, őszinte elismerése.
Kár, hogy ezt a szép előadást

él szerző nem láthatja, ki már
él próbák elején meleghangu
szavakban érclekiődöll a da·
lárda c!nökénéI ... "ez az egy
darabom az, meiynél nagyon
érdekel egy mCíkedvelő előadás

lehetősége".

A Gyomai Dalárda derék
gárdája: Csapó Gergely, Kiss
Juliska, Beinschróth Gilbor és
neie, Nagy Lajos, Kőszegi Te
réz, Krammer György, Paraizs
László, Vatai László, Bácsi
Lajos, Csonti lstváll, Szántai
Lajos, Molnár Antal, Szabó
Mihály, Rostás ferenc, Bencze
Zsigmond, Nemes István, Bu·

. kovinszky József és Imre Fe
renc - jóleső érzéssel kell
megállapilanunk - becsületes·
munkát végeztek. Ez a derék
együttes sok szép feladat meg
oldására nyujtoH garanciát az
Uri muri előadásáról,melynek
Molnár Gyula voll a rendezője.

A szindarab előtt és után
előadott két karének összhang,
lendület és pI~ecizilás tekinle·
Iében teljes volt Hajdu Béla
szakképzett vezényletével.

Csárdáskirályné),
A Gyomai Iparos Ifjak Ön

képzőköre szokásos kará·
csonyi mükedvelő előadá.sát az
idén is megrendezte a Holler
szálló nagytermében. A CsárI
dás királynő cimü opereltet
zsufolt ház nézle végig ugy a
nyilvános főpróbán, mint az
előadáson, meJy hangulatos
volt és vidám ének és tánc·
számait örömmel ujrázfa a köp
zönség. Ügyes szereplésükérl
sok tapsot kaptak és dicsére
tet érdemelnek: Szilágyi Ilon·
ka, Bódi Rózsi, Szánlay Elek,
Halbach Árpád, Gyebnár fe
renc, Balogh· Lajos, Kertész
Erzsébet, Vatay Mariska, licr
ter Jujiska, SC'hwalm Mariska,
Pápai Erzsébet, Balogh József,
Oláh Sándor és Márlan Bálint. .

Az operettet Molnár Gyula és
M. Vajda Adél rendezték. A
hatásos velitéseket Domokos
Albert véR"ezte.

Védekezés
a futrinka ellen.

A ],örnyékben több helyen igen nagy
mértékben pusztitó futrinka sol< he
lyen oly nagy méretü károkat okoz,
hogy a gazdák egy része alig tud már
bizni a jövő évi termésben. Segitené
nek most már a bajon, csak lehetne,
erre mutat az alább közölt levél is,
melyet ugy látszik a bajbajutottak ki
vánságára irt a gazdasági iskolából
egyik tanár ur.

Az Orosházi Kisbil'tokosok
Szövetsége

tekintetes Vezetöségél'lek.
Orosháza.

A gabonafutrinka elleni védekezés
tárgyában hozzám intézett kérdésűkre

vonatkozólag tisztelettel közlöm a kö
vetkezőket:

A permetezéssel való védekezés sok
kal időszerübb .lett volna akkor, ami
kor a kártétel kezdődött, mivel akkor
egyré~zt hatásosabb lett volna a per
metezés, másrészt kevesebbe került
volna, mivel kisebb területet kellett
volna permetezni; továhbá a pusztítást
hamarabb megáJlithattuk volna, tehát
kevesebb lett volna a kár. Mivel azon
ban a pusztitás ősszel az erősebb hi·
degek beálltáig tart és tavasszal tovább
folytatódik, most is permetezhetünk,
mégha látjuk, hogya pusztitásmég
tart, vagyis a kártevők még éjjelenként
előbujnak. Ha azonban erősebb fagyok
jönnek, a kártevők már nyugalomra
térnek. Ez esetben a permetezés feles
leges kiadás és munka volna, mert a
permetezőszer a hatását tavaszig ugy
sem tartaná meg. Ez esetben a perme
tezést jobb tavaszra hagyni.

A permetezöszer elkészítése a kö
vetkező módokon történhetik:

l. Nagy trafikokban hatósági enge
déllyel vásárolható a thanstol'l-do
hányiug, aminek hatóanyaga a niko
tin dohányméreg. Mivel a thanatonnak
a nikotintartalma nem egyforma (ren- .
desen 6-10 százalék között szokott
lenni), az minden dobozon jelezve van.
A thal'latonb61 annyit keverjUnk a
100 liter vizre 30-35 dekagram
nikotin essék. (Vagyis ha pl. a tha
naton 10 százalékos, akkor 3-3 és fél
kilogramot, ha pedig a thanaton 6
százalékos, akkor 5-6 kilogramot szá
mitunk belőle 100 liternyi vizre.) Hogy
a méreg jobban tapadjon a vetésre,
tegyünk még a permetező szerbe 100
Hterre számitva 3-4 kg. cukorgyári
szörpöt (melaszt), ha ez kapható Oros
házán, ha nem, akkor e helyett l-l
és fél I,g. káliszappant (kenőszappant),
ami ~yógyárukereskedésekben, esetleg
vegyeskereskedésekben is kapható. A
permetezőszer elkészítése igen egy
szerü. A kimért vizhez előbb hozzáke
verjük a kevés meleg vizben feloldott
melaszt, vagy a káliszappant, azután a
megfelelő mennyiségü thanatont és
kész a permetezőszer. Ezt azonban
csak aznap készitsük el, amikor per
metezní akarunk, mert az állás alatt
veszit erejéből.

2. Thanaton helyett használkalunk
nyers (vagy tiszta) nikotint is, amit
hatósági engedéllyel a gyógyárukeres
kedésekben vásárolhatunk. Mivel ez
csaknem tömény nikotin, ebből 30
35 dekagramot adunk 100 liter vízhez.
Az elkészitése ennek ugyanugy törté
nik, mint athanatonos szernek. vagyis
a vízhez előbb hozzáadjuk arnelaszt,

'vagy a káliszappant s azután elkever
jük benne a nikotint.

3. Ha valakinek volna olcsóbb mi
nőségű, vagy hulladékdohánya, az e]öb
biek helyett dol1ál'lyfőztet készithet,
ugy, hogy másfél kiló dohányt egy
fazékba téve, a fazekat teletölti forró
vizzel és néhány (3-4) napig áilani

hagyja. Ekkor a dohányról a levet. le-l
szüri és vizzel kiegésziti 100 li terre,
azután hozzáadja a másfél kg. káli
szappant, vagy 3-4 kg. melaszt. Ivlivel
azonban adohányok nikotintartaJma
llem egyforma és ismeretlen, az ilyen
módon készitett szemek az erőséae is
ismeretlen. Lehet gyenge, vagy na~yon
is erős. Azért megbizhatóbbak az előb

bi módokon készitett permetezőszerek.

Bármelyik módon iskészitjűk azon
ban el a permetezős7.ert, tudnunk kell,
hogyadohányméreg (a nikotin) em
berre-állatra is igen ártalmas, tehát a
permetezószer elkészitésénél (különö
sen a tiszta nikotin használata eseté
ben) és a permetezésnél nagyon vi
gyázni kell. A permetet be ne lehel
jük, szemünkbe, arcunkra ne menjen.
A használt edényeket utána nagyon jól
mossuk ki s a kezünket is jól mossuk
meg.

Mivel a futrinka pusztitása foItokban
szokott történni, permetezni nem az
egész vetést kell, hanem csak a. pusz
tuló foltokat és azok körül a még
egészséges vetést 2-S méternyi
szélességben. Természetesen a már
egészen kipusztult kopár terület köze
pél, alTeJyről a futrinkák már tovább
haladtak, szintén felesleges volna per
mete2'lli.

Máskor a költséges permetezéssel
járó védekezésre nem lesz szükség, ha
aratás után a tarlót meghántjuk s a
kizöldült tarlóhántást mélyen leszánt
juk. Továbbá, ha kalászos után, de kü
!önösen árpa után nem vetünk őszi ga
bonát.

Szarvas, 1931. november 30.
Tisztelettel:

Dr. UZONYI JÓZSEF
gazd. akad. r. tanár.
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Előfizetési felhívás.
Lapunk hetedik évjolyamába lép.
Amikor kedves előjizetőinknek,

hirdetőinknek, munkatársainknak
boldog új évet kfvánunk, hálásan
megköszönjük azoknak a támoo·a-o

tását, akik rögös utunkon kitar-
tottak mellettünk. Volt idő, ami
kor azt hittük, a nagy közönség
jélre érti önzetlen munkánkat és
több hitelt ad azoknak, akik a
közmunkálkodás látszatával a
maguk érdekét szolgálták. jól
esően vettük a bátoritást és újult
erővel jolytaljuk a megkezdett
munkát községünk, járásunk, me
gyénk és hazánk javára.

Régi előjizetőinket arra kéljük,
maradjanak meg továbbra is elő

jizetőink sorában és ajánlják la
punkat ismelőseiknek.

Előjizetési árak: egész évre
5.20 P, jél évre 2.60 p, negyed
évre 1.30 P, mely összegért a la
pot házhoz küldjük.

II GYOMAI VjSÁG
kiadófzivatala.

Eljegyzés. Kovács Piroska
postakiadónő Gyoma és l'vIol
dován Sándor áll. felv. jel.
Szentes jegyesele (Minden kii
lön érfesHés helyett).

Borahszenátor szerint: EllE
rőpa nem gyógyulhal nlC'~;r éJd
di~L mig i.l jövflfételekcl cl nem
törlik,

Újévi hó. A decemberi tar
tós száraz hidegek hólakaró
nélkül találták az őszivelésc'

ket és azokbi'lll kárt is leHek.
Az. esztendő utolsó napján
puha hó hulldogáll és ha ol
vadás is volt nyomában, mégis
fehérbe öltözteIle a fájal.·A
gazda lelke felderül: meleg
takarót kap az őszivetés. De
még mindig nyi!~·a marad a
másik bizonytalanság: mire
eladásra kerűl él féltett vetés,
lesz-e annak megfelelő ára és
kiderül-e akkorra a magyar
jövő sötét felleges ege?

Békési református papvá
lasztás. Kedden és szerdán
voi! él békési papválaszlás.
Az első mene/ben Balogh Má,
tyás és Nagy Lajos pólválasz g

jásra kerúltek. A pótválasztás'
ban Balogh Mátyás 117 szava'
zattal győzöft, igy ő let! a bé·
kési református lelkés7.

Három generáció. Szabó
Pál gyórmegyei birtokos most
ünnepelte 90-ik születésnapját
és ezen a napon 122 rokona
gyült össze nála. Az öregur,
aki még ma is a legjobb egész
ségnek örvend kijelentette, hogy
egész életében olvaso!! és so'
ka! olvas ma is. Legkedvesebb
olvasmánya Tolnai Világlapja
és arra a legbüszkébb, hogy
ezl a népszerü képeslapol már
unokái is olvassiík. "Sok örö
met és kellemes órát szerzet!
nekem Tolnai Világlapja 
mondotta Szabó Pál, de nem'
csak nekem, hanem gyerme'
keimnek is. tilost pedig már
a harmadik generáció is ol,
vassa.

A békéscsabai kisgazdák
élesen Jiltako7nak külföldi len...
geri vámmentes \1ehozaJa ellen.

Január végéig érvényesek a
kedvezményes áru Máv. bérlet·
jegyek,

A külföldi valulákat január
9-ig kell bejelenteni.

A magyar vámpoliJika csufos
kudarco! szenvedeJt : Nem gy&rt
már varrógépet él Weisz Mun
fréd gyár, megbukotl a Csepei
varrógép. .

121 elítéltet kegyele III ben
részesítert a kormányzó éJ ka,
rácsonyi ünnepek alkalmából.

Mi az az "esz" és "isz"?
l(aesoh Pongrác egyszer meg·
hivla barátail "esz" és "isz"-ra.
Persze eszem iszom bőven

volt cl. János vitéz halha/allan
szcrzöjénél. Rengeteg inJimi·
tás t közöl a Délibáb a .szinházi
világról. A népszerLi szinházi
képeslap uj számában sok
cikkel, riportot, folytaJásos rc·
gényl, eg·yfelvonásos szinc!a,
rabol és elbeszélést la!ál az
olvasó. Egy szám ára 26 fillér.
('<'articsonyi számunk, szédiló
példány számban fogyott el,
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Kanada volt miniszterel
nöke, - Trianon ellen. Meig·
hen,Kanada volt miniszler.el
nőke sorozatos előadást tar·
1011 Winnipegen az európai
helyzetról s előadása során
megemlékezett a trianoni szer·
ződésről, amelyre azt akije·
lentésttelle, hogy." még a rab·
lókn~l is rOssziJbbiJk voltak a
felszabadilók". Meighem a voll
miniszterelnök a kanadai köz,
élet egyik legsulyosabb vezér

eJlyénisége.

Meghülésnél, náthaláznál,
mandolalobnál, torokgyulladás",
nál. valamint idegfájdalmaknál
és szaggalásnál naponta fél
pohár természetes "Ferenc Jó
zsef" keserűvíz rendes gyo·
mor- és bélműködést bittosit.

Borzalmas szerencsétlenség
a karácsonyi ünnepélyen. Loh
neb~n az eg'yik karácsonyi ün
nepélyen, amelyet az Acélsisak
szövetség egy vendéglőben

renclezelt, végzetes szerencsét
lenség ért haj kisfiul. A fiuk él

szin padon hóemberek szerepét
jálszollák s ebből a célból tel.
jesen be voilak burkolva val,
lába. Egyikük a szünetben ugy
iátszik, fu!közel került az egyik
égő karácsonyfához,ugy,.!1ogy
a valla tüzet fogotl.PiUana~bk

alaf t mind a6 nun lángolt [ú

goll a vallaöltözel. Kélségbe-_
csetten rohaníaka színpadi
ajtó felé, az ajtót azollbannem
tudlákkinyilni. Csak amikor
kivülről a teremben levők nyi
totfák ki az ajtót, nagy nehe·
7cn tudták a gyermekeket bor
zalmas helyzelükből kiszaba.
ditani. Ekkor már valamennyien
sulyos égési sebeket szenved.
tek. Egyikük, egy földmives
fia, a kórházban meghajt.

Jóslat az 1-932-ik évre. CUI
lomb párizsiaszJrológus a

.jövő esztendőre horoszkópot
állitott. MegállapiHa ugyan,
hogya horQszkópban kedve.
zőtien befolyások is megmu.
talkozlak, de a kedvező jelek
általában annyira tllJnyomó<lk
szerinte, hogy a jövő eszten.
dőre egész Európa számára
meginduló fellendülés/jósolhal
belőlük. Az év utolsó harma.
dában összeülIónemzelközi
diplomáciai értekezlet meg-talá,
ja majd él vHágvillságkáoszá.
ból való kivezető utal. Már az
értekézlet előltnagyollendülél

Németország és Franciaország
között való közeledés. Kelet.
Európában háboru feflyeget
Oroszország és egy vele
szomszédos állam közö/t.de
már ennek elején sikerül AngUá.
nak és Franciaország'nak éi

konfliktusl elsimitani. 1932,ben
két államfő fog meghalni.

Debrecenben 72 bizot/sági
taginditványt nyujtoH be a
városi közgyüléshez, amelyben
az aranyvaluta feladását és in
gatlan,fedezettel biró pénz
kibocsátását javasolják.

A miniszterelnök a héten
átveszi él népjőléli miniszíerium
vezetését.

HozzávetőlegesenJ3ékésvár
megye ferületén 125.000 kép..
viselóválasztó van.

MegváJaszt9ttá~.Békésköz.,;
ség ujelőjáróil.

Megsziint éi svájci magVaT
követség.

A Társ~dalmiEgyesületek

Szövetsége mozgalmai indifoH,
hogy az ipari cikkek iirát .il
mezőgazdaságitermények árá.
vaj összhangba fenessen hozni.

Békéscsabán ~gazdák havi
30-36 peng6s részletre adják
el az élő sertéseket.

Szegény iparosok is kapnak I
inségbuzát. A kcrccl;cll1li mi~

niszter érlesite1tc él ilélt(\:-::éigo·
kal, hogya féli hónapokhan
ellátásra szoruló inségesQkkel
egyült az inségben szenvedő

kis és kézmííves iparosokat is
lássák el inségbuzával.

A badikölcsönbizíositások
a Jörvény érjelmében - nem
valorizáltat!ak. azoknak más
uton való érlékmegállapitási
és érvényesilési lehetőségéről

azonban a legtöbb érdekel/nek
nincs tudomása, e tekintetben
él Pesti Takarék Tisztviselő

Egylet (Budapest, lV.,.Muzeum
köml 21. Il. 16.) készséggel
nyujt támogalást, ha az érde
keltek ahadikölcsönbiztosilási
kölvényeiket átvizsgálás végett,
az utolsó kifizetell díínyugtá·
val együtt vá!aszbélyeg
csatolása melielt - egyszerű

levélben. fenti címre beküldik.
Elintézés kizárólag levélileg.

A földművelésügyi minisz
térium fűmag akciója. A föld·
műve.lésügyi minisztérium a
legeltetési, társulati, biriokos.
sági közös legelők és községi
köz]egelőkgyepesilésének elő,:

mozdilása céljából kedveznl(~'

nyes áru, a magkereskedelmi !

árnál 40 százalékkal olcsóbb
hazai termésü jó minőségü fű

vetőmagot bocsát rende!ke·
zésre. Az 1-1 jelentkező állal
tgényelhető összes vetőmag

szükséglet 10 kg.-nál kevesebb
nem lehet s az igényeket az
illetékes vármegyei m. kir.
gazdasági felügyelőségeknél
kell bejelenteni. A következő

vetőmagvak igényelhetők: An
golperje, csomós·obir, fehér,
here, francia-perje, hámozott·
baltacim, hámozatJan·baltacim,
komlós' lucerna, korcs· vagy
svéd here, közönséges lucerna,
nyulszapuka, olasz~perje, réti
csenkesz, réli-komocsin. réli
perje. szarvqsk"rep, larackos
tipp.an, vörös csenkesz és vö
rösherc.

Rendelet a jégsziikséglet l
biztositása tárgyában. Békés'
csaba megyei város polgár,
mestere az alábbi intézkedésI
léptette életbe a jégszűkséget

biztosítása ügyében: Tekinletlel
a város körül fekvő gödrök
vizének ferlózöl! voltára, el,
rendelc:m, hogy természetes
jeget csak a Köröscsatornának
él Cser utcától ddre csó ré'
széből szabad termelni. A .
helyek kiosztását a füzo!ló
pflrancsnok végzi él jelentkezés
sorrendjében. Egyben eiren de
Icm, hogy tej és t~jlermékek:

kel, fagylaltkészitéssel foglal
kozó üzemek, fagylallárusok
és általában mindazok, akik
nyersen fogyasztott élelmisze.
rek hütésére jeget használnak,
csak műjeget vehetnek igénybe.

Kedvező angol vélemény a
magyar gazdasági helyzet jö
vőjéről. A"Times" cimű angol
lap foglalkozik a Magyar Nem,
zeti Bank jelentésével a deviza
helyzetről és kiemeli, hogy
tekintettel arra a körülményre,
hogy az adók hozadéka no·
vemberben meghaladta a vára,
kozásokat, nyugodtan meg le
het állapítani, hogya költség.
vetés egyensulyál helyre lehet
álli/ani s fenn lehet tartani. A
tervezett rendszabályok segjj·
ségével MagyarQrszág kilábol
a ielenlegi válságból, gazdsági
életének lényegesebb károso
dása nélkül.

Ezer pengő jutalmat kapott
egy becsületes megtaláló. A
kecskeméti postáról egy meg.
tévedt postaBItiszt 51 ezer
pengőt tartalmazó pGstazsákot
lopott el és azt a sétatéren
rejteHe el. A kincses zsákot
Kovács M. Gyula kecskeméti
ro-kkant találta meg, aki azt
azonnal beszolgáltatlél. A pDsta
igazgatóság e rokkant becsü
lelességét ezer pengővel jutfll·
mazta.

Az 9TI bravurja. Az Orszá·
gos Társadalombiztositó Inté·
zet fizetési meghagyást küldött
egy iparosnak Pomázra és fel
szólilia benne, hogy 8 filLéres
hátratékát a fizetési meghagyás
kézbesilésétől -,>zámitotl 8 na·
pon belül, él levélben ielzett
lörzsszámra való hivalkozással
fizesse be, különhen a tarto.
zást a felszámilandó havi két
százalékos késedelmi kámattal
együtt közigazgatási uton. köz·
adók módjára haj/ia be. A 8
fillérró! szóló fizetési megha.
gyás! OTI tértivevényes levél·
ben kérzbesítelle és a levelet
készpénzzel bérmentesitve adta
fel. Az ilyen levelek portója
tudvalevően 70 fillér.

Október hó végén 68.3 mjl·
Hó ércpénz volt forgalomban.
Nagykőrösön a buza 6ra 19

pengore ugrott.

~~~~~~~~

A román tüzifakiviteli szin
dikátus ügye. Ismeretes. hogy
december elején Romániában
Nagyvárad székhellyel tiízífa;
kiviteli szindikátus alakult,
melynek él román kormány
kizárólagosságot biztositott /Ü,

zifának román területről való
kivitelére. Ez a szindikátus mü,
ködését azzal kezdte meg,
hogya kivitelre szánt lüzifa
árát vagononkint ,:60-80 pen.
gővel felemelle, lová bbá olyan
eladási feltételeket állapított
meg, amelyek a vevőt neki
reklamáció kizárásával teljesen
kiszolgáltalják. A román szin,
dikátusnak ez a sérelmes ár
és kondíció - politikája meg
mozdulására bírta a
fakereskedőkel, akik földrajzi
helyzetből kifolyólag szükség,
letüket csaknem kizárólag
mániából szokták fedezni. Bé
késcsabán, Szegeden és Deb·
recenben él fakereskedők már
több összejövele1t tartoHak,
melyeken elhalározták, hogy
egyrészi a kamarák és dZ

OMKE közbejöttével egységes
védekező rendszabályokban
állapodnak meg~ másrészt az
iIlelékes miniszteriumok lám.o'
galását is kérni fogják, hogy
ne legyenek védtelenül kiszol.
g'általva a romáll kar/ell árdik
taturáíának.

5. Ügyvéd, szónok, szinész,
utazó és mindenki, kinek hi,
vatása sok beszéddel jár, jól
teszi. ha állandóan zsebében
hord egy doboz valódi Rélhy
féle Pel11elefii cukorkál. Páratlan
hatásáról hamarosan meg fog
győződni.

Beomlott a világhirü vati
káni könyvtár mennyezete. A
f,zlbl!csül1ll2lellen kincseket őrző
volikani könyvtárban beomlott
a mennYClet s magávairáll'
lolla a fölölle lévő els6emeleli
padiólalot is. Négy emberI
mngd ala lemelett él lezuhan!
menyezet. Vaíasso dr. könyv
lorórl haldokolva ásták ki a
romok alól. Nem is ludták
megmenteni az életét. Később

két munkás holttestét is meg,
találtak. A mennyezetbeomlás
következtében mintegy 15 ezer
kötel könyv - legnagyobbrészt
pó/olhatatlan rilkiisiig - ment
tönkre.

Almássy Dénes gróI gyula·
vári birtokos vadászoton meg
iSí?besü!L
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B O I og új évet
Dr. E

k i v á n kedves pátienseinek, barátaina és
É HONFI 10g- és szájbetegek szakorvosa.

is seinel,

Az ünnepek előtti és mai számunk
ból rádió müsorunk technikai akadályok
miatt elmaradt, a miért olvasóink szi
ves elnézését kérjük. Az e hétre vo
natkozó műsor! közöljük az alábbiak
ban:

·Rádió,

SZERKESZTŐi ÜZENET.

Debreczeni Endre

Péntek, január 1.
9: Hirek

10: Egyházi zene
11.15: Gör. kath. istentisztelet
12.30: Zenekari hangv. szünetben:

"Rádiókrónika"
2: Oramofonhangv.

3.30: Ifjusági előadás

4.15: Szalonzenekari hangv.
5.30: "Két történet"
6: Cigányzene
7: "Japáni pillanatképek"
7.30: Operettrészletek
9.15: Zongora-hegedüszonáták.

Szombat, jal1"lu:&r 1.
9.15: Zene!>ari hangv.

12.05: Hangv.
4: Oyermekjátszóóra
5: "Missziós üzenetek"
5.30: Könnyüzene
7: Mit üzen a rádió
8: "Maya". Operett

Az első felvonás után: Pontos idŐd

jelzés, hírek, cigányzene.

K. Gy. F. A tanyai apostolok cimű

cikket nem Enclrődröl kaptuk. Hálásak
vagyunk, hogya nekibusult szilveszteri
hangulatunkba egy kis derüt hozott
azzal a hirrel, hogy valaki Endrődön

találva érezte magát. Nyugtassák meg
az illetőt, ő még nem lehet apostol,
mert az ő köpenyege azzal az egy-két
forgatá ssal még nem eléggé kopott,
még nem ri ki belőle eléggé a sze
génység, Már csak azért sem lehet ő

róla szó, mert ő nem benzinnel, csak
motalkóval füt.

1434 számu piactéri
bor 35 fillérért iiterenként ís

kapható.

Debreczeni Dénes
gazdaságában
V. 54 cséplőszek-
rénYl

egy szaima elle\lator
egy 81ábas traktor~arató

gép, egy teherautó,
traktor után való kocsi l

egy vadász-szánkó,
tojáskeUetögép és egy
vadászpuska. e I a. d ó.

Mindezek garantált
üzemképes állapotban.

Szinház.
A színtársulat az ell1Julí hé"

ten folytatta előadásait. Igen jó
darabokal bozoJt szinre, kifo"
gáslalan rendezésben.

Kedden, dec. 22-én a Hara
pós férj opereH ado1t egy ke],
lemes estél. Szilvássy Tusi,
Kelemen Mária és ományi Al
bin nagyszerüen alakiJolíak.

Szerdán él Potya ulasban
Kelemen Mária, Simon Sári,
Burányi és Kondacs Andor

l váltoliák ki a közönség érdek
lődését.

Csütörtökön, karácsony eló~

eslélyén sziinet volt.

Pénteken. szombaton pedig
Endrőclön jálszot! a társulat.
ahol reméljük szintén kiviv/ák
a közönség elismerését.

Vasárnap szokaílan leJt ház
melleit a rluszárfogás ment, a
mikor az egész társulat kivétel
nélkül brillirozott.

!iétfőn a Fruskát adták, ahol
a temperamentumos l{elemcll
Mária Simon Sárival, Gáspár
Amáliával és Kállayval, !(ató
és Burányival vi!lék teljes si
kerre a darabol.

Kedden Marica grófnő min
denkinek nagyon tetszet/. Nem
is tudjuk, hogya sok jó sze...
repJő közölt melyiket dicsérjük.

Az eddigi sikerek azt bizo
nyiíják, bogya társulat tagjai
hivatásuk magaslatán állanak
és méltán tarth:'llnak számot a
közönség érdeklődésére és
tapsaira.

Szerdán Kelemen Mária ju
talomjátéka közkivánaJra az
Elcserélt ember.

Csütörtökön 2 előadás. Film
és szinház egy előadás kere
retében. Szinre kerül a Csoda
bár operett és ha nő akar ...
Előadás a moziban tartatil{.
Első előadás 6 órakor, má...
sodik előadás 9 órakor.

Pénteken d. u. Okos Mama.
Este a nőlIen férj.

Szombaton Szilvássy Tusi
jutalomjátéka: A mosoly or'
szága.

Vasá.rnap 2 bucsuelóadás:
délután a Torockói mennyasz
s7;ony vigjáték, este a Csárdás
királyné helybeli műkedvelők

közreműködésével.

Hisszük, hogy Solli Ernő

I igazgaJó ügyes kis kulturgár'
dájával ismét meghóditotla a
szinháztól szinte elvaditolt kö"
zönséget és reméljük, hogy a
jövő nyári szezonban jobban
támogatja majd az a }O-80
bérlő, kik eddig sohse marad,
tak el a színház/ól. -er.

A fogá pG-
ás ba II több

mint 50 éve
ismert és kedvelt
K cl i o d o n t most
mint egyedűli fog
krém tartalmaz egy
hatékony alkat
részt (dr. BrölJl'l!ich
féle Sulforizil'1o
leat-ot) ol fogkövek
e tüntetés ére és
keletkezésük meg
gátlására is) melyek
annyi súlyos fog
bántalom okozói.

Köszönetnyilvánítás.
Ezúton mondok hálás köszöne

tet mindazoknak, akik szeretett
édes anyánk, nagyanyánk elhalá
lozása alkalmával részvétükkel
fölkerestek, valamint a temetésen
résztvettek.

Bolehovszky család.

Köszönetnyilvánítás.
Ezúton is hálás köszönetünket

fejezzük, ki mindazoknak akik
szeretett férjem, édes apánk és
nagyapám eJhalálozása alkalmá
val szeretetükkel és részvétükkel
felkerestek és nagy fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

ÖZ\!. H. Kovács Gáborné
H. Kovács Mária és férje

Heinfarth Mihály
Heii'ifarth Gabriella.

Magyar papokat kérnek I\:a
naclába.

Párisban jugoszláv forrada
lom kitörését várják.

Egy· uszóbajn.ok erőrekord

teljesittl1.~nye, Charlton ausz!"
ráliai uszóbajllok fogad0Jt egy
cápahalásszal, hogy annak
cápahalász készülékét uszás
közben összelépí. Ez sikerült
is és a cápahalász kijelentelte,
hogy az uszóbajnok erőtelje"

silménye felLilmu!ja eg'y cápa
ha lálk üzc1.z1 mét.

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születtek: Gál János, R. l\.iss
Piroska. Elhaltak : özv. Biró
Jánosné-Dobó Eszter 25 éves,
özv. Bolehovszky Gusztávné
Lelelotos Anna 78 évc:s, Do
mokos Benedek 4 éves, Ma·
léth Ádám 16 éves, Biró Mihály
78 éves.

Szenvedőnől'-nél él ter
mészetes ~Ferenc JÓz'iefo.i
keserüvíz könnyü, erőlködés

nélkül való bélkiürülést idéz
elő. és ezállal sok csefben
rendkivül jótékony hatással

. Valla beteg szervek re. A női'

betegség'ekre vonatkozó Judo·
mányos irodalom több meg'"
alkotója irja, hogy a Ferenc
Józ!ief víz ki/ünő hatásáról a
saját kisérletei alapján is al
kalma volt meggyőződéstsze"
rezni. A Ferenc Józ§ef
keserűviz gyógyszeriárakban,
drogériákban és !füs7.erüzletek
ben kapható.

A járvány okozta áilatvesz
teségek. A Statisztikai Szemle
legujabb számában Szőlősy

Zoltán dr. cikket közöl, mely
szerint az utóbbi 10 évben

.Magyarország állatveszíesége
a járványos állatbetegségek
miatt 3786 ló, 29.884 szarvas
marha, 43.028 juh és 770.628
sertés.

A kormán.y 300 ezer mázsa
külföldi tengeri vámmentes be
hozalalát engedélyezi.

Halas város kereskedői, ipa...
rosai és gazdaközönsége ha"
vonta kivánják az állaJvásárok
megtartásá!, ugyanakkor pedig
a kirakodóvásárok fokozatos
megsziinletését.

Magyary kormánybizlos 1er
veze/e: Délpestmegye Bács...
bodroggal kiegésziíenclő,ebből

ui vármegye alaldtandó Kis ...
kun hala s székhellyel.

Szegeden 50 százalékkal
emelkedeJl az önálló ipa1'Osok
száma. Mig 1913·ban 2151
iparos voll, most 3322 a szá
P1uk,
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~
a megtakaritás a tűzifával szem- ~

ben, ha száritott lignittel tüzel. ~

A száritott lignit ma a legolcsóbb tüzelőanyag. ~

Különösen alkalmas takaréktűzheJyekben sütésnél,
főzésné!. Mindenkinek érdeke, hogy megismerje

ezt a fűtőanyagot, mert él

száritott lignit hamuja igen kevés
" " füstje nem kormoz
" " elég könnyen gyullad
" " hosszú lánggal ég
" n salakja nincsen
" " tartós parazsa van,

Tegyen egy próbát és meg fog győződni!

Kapható:

1. lvlinden szén nehezebben gyullad meg, mint a fa, azért a tüzelő teret ~
a szén vagy lignit berakása előtt fával kell felmelegiteni, csak azután
rakjuk be a szenet vagy lignitet.

2. Rárakás előtt az izzó parazsat toljuk hátra vagy kaparjuk az egyik Ol
dalra és a SZEmet vagy iignitet rakjuk a rostély elejére vagy a másik
oldalra.

3_ Az igy felrakott szénből fokozatosan kivál6 éghető gáz fejlődik, mely
a7 izzó parázs tömeg felett meggyullad.

4, Az izzó parázsnak szénnel való elooritása hibás, mert a tömegesen és
hirtelen fejlődő gáz nem tud elégni, a tűzet is elfojíhatja vagy hirtelen
feJlobbanva kicsap és elegendő légvonat hiányában a szobába vagy
konyhába áramlik.

5, A szén vagy lignit berakása után a tüzelőajtót egészen Je kell zárni és
a hamuajtón is csak kevés nyílást hagyni.

6. Töltőkályháknál és koksz kályháknál a szenet vagy lignitet felülről le
felé való égetéssel tüzeljűk. A kályhát előbb félig vagy 3/4 részben meg
rakjuk szénnel vagy lígnittel és tetejére gyujtóst, aztán fát és pár darabka
szenet teszünk. Ez a tüzelési mód meilett nincs széngáz, nemkormozód
nak a csövek és a legkevesebb Uizelőanyag fogy.

Békéscsabai Taka pénztár Egyesület
hözhin'é teszi, hogy a ési kerület IX. kerület
293 sz. alE1H, Özv. Veres Pálné sz, Koloh Mónika
tulajdonát képez6, él földvári ll. egyenes dülőben,

berényi oldalon levő összesen ~2 katasztrális
343 négyszögöl, - harminckét kis
343 négyszögöl - kitünő minőségü

szántóföld tanyával a békési járcísbiróságnál
1932 év január 7-én árverésre kerül.

KikicíHási ára 12.562 pengő.

6'15 9'4513'3617'3020'45 i Spest k, p. é 4'5710'4011'4519'10 19'45

VASUTI ENETREND 1931. október hó 4-től,

!gyors! iiYOiSl !:gy0;:51 Igyorsl

11'0612'4218'1920-29 2'10 é Q-32 5'34 8'5214'2816'52
6'41 11'1412"4718'2920'34 235 i Gyoma é 0'17 5'18 8'5114'2016'51 19'25
7,3412'0913'2519'2721-11 338 e Békescsaba i 23'15 4'26 8'1413'2616-141826

1

3,5312'4617'3020'45 i Gyoma é 7'24 12'23 16'4721'45

4'21 13 14 17'5821'13 é i 1153 11'52 16'1621'14

1
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4'57 13'50 18'3421'49 é S i ed5 11'03 15-3820'36
4'58 13'51 18'4521'50 i zeghalom é 6'1310-5715'372034
5'17 14-10 19'0422'09 é Vésztő i 5.5310'3715'17 20-141
7'27 16-1020'58 é Békéscsaba i 4'05 8'20 l3'30 18'24

6'1614'00 19'00 j Szeghalom é S-30 15'25 18'42
7'50 18'0420'36 é.." . i 5'30 13'50 17'08
7-5519-52 1'30 i Puspokladany é 1'20 l3'37 15'36

20'58 2'41 é i t)-JO 12'30 14'30
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Pk. 2960 sz, 1931 vghtói 458 szám.

Arverési póthirdetmény.
Dr. Nagy Lajos ügyvéd által képvi

selt báró Huszár Lászlóné javára 20,000
p tőke s követelés járulékai erejéig a
gyulai kir, törvényszék 1930 évi P
4361-30 sz. végzésével elrendelt ki
,elégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőtől 1931 évi október hó
22-én lefoglalt 3226 P becsült ingósá
gokra a gyomai kir. járásbiróság fenti
számu végzésével az árverés elrendel
tetvén, annak az 1908. évi XLI_ t.-c,
20_ §-a alapján a fent megnevezett s
a foglalási jegyzőkönyvbőJ ld nem Wpő

más foglaltatók javára is az árverés
megtartását elrendelem, de csak arra
az esetre. ha kielégítési joguk ma is
fennáll és ha ellenük halasztó hatályu
igénykereset folyamatba nincs Gyomán,
Iványi 'Aladár és István áruraktárában
az ugyanezen napra kitüzött és a gyO
mai "Árvaház" raktárában megtartott
árverés után leendő megtartására ha
táridőül 1932 évi január hó 7 nap
jának délelőti órája tüzetik ki,
amikor a biróilag lefoglalt buza, zab
s egyéb ingóságokat a legtöbbet igé
rőnek készpénzfizetés mellett, esetleg
becsáron alul is el fogom adni.

Gyoma, 1931 évi december hó 14 n,

GLUDOVÁCZ FERENC
kir. bir_ végrehajtó,

mint birósági kiküldött_

~~~~

INDENKI
.a

legm'\gyobb példányszámban megjelenő

Magyar

É T F Ö-t
olvassa.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁRTON_
~~l!tl!tlml~IIl!tl!tIJ!lllill!t!!liITX

:lU JE Jit ll: JtlCJDtlÜt lit íí: JE íí: lilit J!I nt lIll: l(

HirszoJgálata legjobb.
Tartalmával minden más lapot felül mul.

Ára minden más lapnál

leS BB
mert csak

4 FILLÉR.

Dr. Nagy Lajos
seH báró Huszár Lászlóné Ja vara
20,000 p tőke és több követelés jáfLl
lékai erejéig a gyulai kir. törvényszék
1930 évi P 4361/30, sz, végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán
végrehajtást szenvedőtől 1931 évi ok
tóber hó 22-én lefoglalt 3,226 P 44 f.
becsült ingóságokra a gyomai kir. já
rásbiróság fenti számu végzésével az
árverés elrendeltetvén, annak az 1908,
évi XLI. t.-C, 20. §-a alapján a fent
megnevezett s a foglalási jegyzőkönyv
bői ki nem tünő más foglaltatók javára
is az árverés megtartását elrendelem,
de csak arra az esetre, ha kielégitési
joguk ma is fennáll és ha ellenük ha
lasztó hatályu igénykereset folyamatba
nincs végr. szenv. lakásán, Gyomán,
Horthy Miklós u, "Árvaház" raktárában
leendő megtartására határidöül 1932
évi január h6 7 napjának délelőtt

10 órája tiizetik ki, amikor a biróilag
lefoglalt butorok s egyéb ingóságokat
a legtöbbet igérőnek készpénzfizetés
mellett, esetleg becsáron alul is el fo
gom adni.

Gyoma. 1931 évi december hó 4 n.

GLUDOVÁCZ FERENC
kir, bir, végrehajtó,

mint bírósági kiküldött.

osCsermá
dévaványai vas- és fűszer

kereskedő

üz!etét feloszlatja,
A még meglévő áru a be p

rendezésse! együtt eladó.
Értekezni lehet vele a
lakásán - bármikor.

Tanúkihallgatás.
Egy szegény falusi zsidót beci

táltak a törvény elé tanúnak.
- Az öreg valamikor abból élt,
hogy szénát szálUtott az egyik
állami méntelep számára, később

azonban, - mert penészes szénát
szál/itott - kicsöppent a válla-.
latból.

- Hogy hivják ? - kérdi a
biró.

Megmondja a nevét.
- Mi a foglalkozása?
- Szénát szálUtottam az állami

, méntelepnek.
- És most?
- Most - feleli nagyot só-

hajtva - most más szálfi,

A fösvény skót.
Egy skót, egy angol, egy wa

lesi, meg egy Ír ebédre voltak
hivatalosak: szokatlan ebédre,
mert a vendégek mindegyikének
hozzá kellett járulnia valamivel
az ebédhez.

Az angolhust vitt, a walesi
süteményt, az ir krumplit, a skót
pedig - magával vitte az öccsét,
~~~

HUMOR.

eo ho~d j6minőségU szántóföld
a dévaványai határban nagy tanya épü
letekkel előnyös feltételek mellett ol
csón eladó. A földdel P 7000 hosszu
kölcsön átvehető, Bővebb felvilágosi
tást a Bácsy és Társai Bankházában.

A Gyomai Központi Szeszfőzde, a
pálinka főzés diját leszállította, akinek
bármilynemü kifőzésre való cefréje van,
jelentkezzen a szeszfőzdében.

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnáI.

há disznóölésllez 3 sonka védjegyü
Sonkapácot vesz, mely a

sonkáknak, husnemüeknek prágai
sonka izt és zamatot kölcsönöz,
Egy adag 10 15 kiló sonkához 70
fillér, 40-50 kiló hushoz 2 pengő

GYOMAN a következö helyeken
kapható: Berkovics Adolf, Platz
József, Katona. Gyula. Glück
Armin, Kis Klein üzleteiben.
Továbbá minden gyógyszertárban,
drogériában és füszerkereskedésben,
Ha valahol nem kapná, ugy a pénz
előzetes beküldése mellett rendelje
meg a Főraktárnál. "Baross H\at
szertár" Baross ut 7, Tel. 867.

~~~~~

B KACIÓ.

~~~ ~~~~~~~~1taf"tb""~#t.&~~
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irdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizsr;eriné~

15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

ElŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
nHungária-nY0I"lll. Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s li t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelfís sa:erkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szel'kes:et6ség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'JI o nl lill, Kossuth lajos utca 576.

Telefon: 22.
====== ÍI'!!Il!lI

A példaadás nevelő hatása.

Hófergeteg
szilveszter és újév napján.

Ablakokon bújtak ki a tanyákon.

Leghatalmasabb tanHó
mester az életben a példa.
A neveléssel foglalkozók
tudják, hogy az értelmi és
az erkölcsi fogalmak érzé
kítésére egyaránt milyen
fontos és hathatós eszköz
(] példéli:1dás gyermekekre
nézve.

Az i:1tyák élete (l fiak
életutjának mutafója - tar
toft~k a régiel\.

Általában elmondhatjuk,
hogya példa magában
véve má.r félnevelés. Ezt
semmi sem pótolja. A pél
daadás nyujt erőt, életet a
tal1itásnak. . .

Nem mindenki tud tani
tani, példájával ellenben
bárki használhat, vagy árt~

hat. Környezetére kisebb
nagyobb hatása van min w

den embernek. A szó, mely
. ajkairól hangzik; tetJei, cse·

lekedetei, melyek még han
gosabban beszélnek SZél~

vainál; mind jó vagy rossz
hatilst idéznek elő. Lehet·
nek ezek él bünnek vagy
erénynek forrásai, külö
nösen a kis gyermeki kor
ban levőkre, de még az
ifju korúakra nézve is.

PéldéH adni nehezebb,
mint beszéd által, szóval
tanitani. A példa, melyet
lát az ifjú, sokkal nftgyobb
hl'l.íással van reá, mint amit
az elbeszélés által elérw

hetünk a taniíásnál.
Amilyen mintákat látnak

a gyermekek maguk előtt

otthon, a rokoni, baráti
körben, olyanokká fejlőd..
nek. A jót, a nemest és a
szépet a példa nyujtásával
séljátitják ellegbiztosabbéln,
de II káros, gonosz és il..
letlen szavak és cselekede
tek is a rossz példákból
származnak és táplálkoz
oélk.

A legelső nevelő, a szülői·

hiJl után következik az is w

ko!a, majd azután maga
(:lZ élet is, mint a legna
gyobb,leg'hatalmasabb ne,
velő mester mindnyájunkra
nézve.

A jó és rossz társaságok
befolyása al6 kerül az
életbe kil,zp() ifju. Amilyen
nagy szerencse jó barátok
társaságába kerülni, épen
olyan káros példát mufat
nak a léha, tolakodó, köny·
nyelmü. hazug emberek.

Akötelességét mindenkor
pontosan végző, istenfélő,

szüJót,felebarátot tisztelő,

rendszerető, szerény és il
lemtudó barátok társa.ságát
keresse tehát minden ifjú,
mert ezek példája tanítja
jóra és nemesre. Önkén
telenül is alkalmazkodik
természete, szokása, mo.,.
dora, viselkedése, beszédje
a mintához.

A becsületes, derék és
jellemes emberek viselke
dése, jó tulajdonságai, te w

hetsége, jó szive és igazw

ságossága sokat ér, sokat
jelent az életbe kilépő if·
jakra nézve. Keressék tehát
ezek társasá.gM az ifjak,
hiszen példájukat követve
a maguk életének boldog
ságát alapozzák meg.

Komolyan kell gondolni
az élet folyásának bölcs és
okos berendezésére.

Egész életünk ,ugyanis
nem egyéb, mint a tár
sasággl'll való állandó ÖSZw

szeköttetés és kapcsolat.
Egymásra vagyunk utalva
és embertársaink között
élünk.

Mindenki neveli az em
bertársát, felebarátját, hi·
szen folyton látunk, hallunk;
észrevéteJeket! tapaszte'lla·

tokat teszünk és gyűjtünk

Szükséges állandóan ta
nácsolni és figyelmeztetni,
különösen a gyermek és
ifjti korban lev6ket, hogy·
ami bűn, szégyen és sze w

rencsétlen erkölcsi lépés,
cselekedet előfordul az élet'
ben, az mind a rossz tárD
saság befolyására vezet
hetó vissza.

A börtönök alakjait több,
nyire a rossz társ(:lság ne
velte rossz példája, befo w

Iyása által. A durvCl és em,
bertelen magatartású; a
dologkerűló, isziÍkos és
könnyelmüen pazeifló em,
berek leginkább a roSsz
társaságban formálódfak át
és szedték magukba a rom w

lás csiráját. Az elszegénye-
e

Szilveszter estéjén erős I
északi szél kerekedett. Hat
órakor már szép kis hó
takaró vonta be az utakat,
házakat. A szél folyton
erő~ödött, mig vad orkán
lett belőle. Ez a vihar tar·
tott egész éjjelen, ujév nap
ján és újév éjjelén is 
állandó hóeséssel. Már
újév napján is voltak a
községben helyenkéni hó
fúvások, de szombat reg ...
gelre, mire elállt a vihar,
különösen . az utcakereszw

tezéseknél a járdákon, a
kocsiutakon valóságos hó
torlaszok, dombok akadá'
lyozták a járó-kelőket a
közlekedésben. Volt is nagy
nyüzsgés az utcákon kora
reggeltől estig, mikorra a
járdákat csak letakaritoíták,
de bizony akocsiutakon,
különösen él Kossuth utca
és gróf Tisza István utca ke...

désnek, az anyagi roml6s
nak is sok esetben oko
zÓjll a rossz társaság rossz
példájCl.

Nagyon fontos tehtít
mindnyájunknak életében,
hogy milyen példákat Iá·
tunk magunk előtt. Az lIIm
rat I~épzése, (:lZ erkölcsi
jellem alapja a jó példcr
nyujtásával legbiztosabban
elérhető.

Szerencsés az, kinek
környezetében (:lZ élő jó
példák nem hitínyoznak.

A példmldás biztoscm
működik. Csak jó példM
nyujtsunk tehát, hogy hasz
ntílhassunk embertársaink...
nak.

SZŐKE FERENC
ref. ig. tanító.

resztezésénél még vasárnap
reggel is veszedelmes volt
a járművel való közlekedés.

Balassa. Pál utbiztos
Endrődön már szombaton
munkába állitott .. 120 em w

bert, kikkel vasárnap estig
helyreállították a forgolmat.
Legnagyob hófuvás az
Öreg szőlók előtti szaka
szon volt, hol az egész út
szélessége helyenként 2
méternél is magasabban
volt beteritve hóval.

Kint, a ll-es kilométer...
nél is hosszu szakaszon
keliett a havat letakaritani.
Nagyobb hófuvások voltak
még az endród-mezóturi
uton II Juhász tanya men·
tén és a nagylaposi régi
gát melletti részen avasut
előtt.

Gyomán vasárnap reg
gel á.llított be az utbiztos
40 embertl kik először Q



Pásztorijáték az Endrőd, öregszőllői

kápolna iskolában.

Megszünnek a kisebb községi
forgalmi adóhivatalok.

vont összeget megludja e spó
rolni az államkincstár, mert
hiszen reá háru! ezután a hiva
tal fenntartása, nyomtatványok
készitése s a bevétel biztosi
tása és az ellenőrzés gvakor~

lása végeI! az ellenől'ök állandó
ulaztatása Gyulár(\I, azok napi.
díja. e!elmezési kűJisége, ko#
esik dija sth. Ezt az Ö55Z<,g-c1

fel fogja emész/eni, mig a j.;(íz

ségi háztartások ez: az eIma,

raelt összeget nenl luiliak pó,

tolni. Vag'yis: kisér'cl !Csz ez
megint s amit megspórolunk a
vámon, eJveszitjük a réven.

Gyomai anyakönyvi
sta.tisztika 1931-ik évről.

Az elmult évben született: 247
egyén, (128 fiú, 119 leány) elha
lálozott: 202 egyén, (113 fiu, 89
nó) a szaporodás 15 fiú és 30 nö,
összesesen 45.

Vallás szerint született:
reform. 78 férfi 74 nő

ág. ev. 12" 9 "
rkath. 31" 30 "
bapt. 1" 1 "
izr. "l "
halva született 6" 4 "

Vallás szerinti elhalálozás:
reform. 87 férfi 68 nő

ág. ev. 12" 6, "
rkath 16" ll"
bapt. "I "
izr. "~ "

Házasságot kötött: 103 pár.
Ebből vegyes házasság: 39 pár.

Szilveszter.
A boldogabb időkben még a

legszolfJabb ember is virasz ...
toll Szilveszter estéjén, mert
akkor még az ébrenlét volt
nagyobb boldogság. De ma ? ..
csak akkor tud az ember egy
kis boldogságot szippantani,
ha alszik és boldogságról ál.
modik.

Micsoda élénkség volt az
utcákon, szórakozóhelyeken
ezelőtt! Most alig egypár el
szitnt dacoló gyű~e fel él ga!.
lérját a fejebubiáig és vacogó
fogakkal taposta a viharsodortél
havat, de mégis megmutatta,
hogya tradició tisztelet na'
gyobb nála, mint a gazdasági
helyzet és a ·<;üvftő szél vicsor
gató rossz érzése. Azon él pár
helyen, ahol mulatságot vagy
összejövetelt tartottak, jó han...
gu[atban löHölték az időt, mino
den különösebb esemény nél8
kül.

De hogy még is hozzunk
valami különleges szilveSZIeri
hírt, közöljük, hogy Pesten él

mentők Szilveszter éjjelén 65
ször vonultak ki, 22 alkohol...
mérgezés ese/éhen nyujtottélk
első segélyt, de történt halálos
Ql~oholmérB"ezés is. E~y páran

tészetben rejlő szépségeket.
Tudniillik a diszlet falára festeíJ
képek annyira élethüek voltak,
hogy a nézók egyike megkérte
a nevezel! tani/ót, hogyadia
neki az egyik képet. maid jó
lesz a szobában il falra. Saj
nos, kérésének nem tudott ele a

get tenni.
Tóth József tanitó agilis

munkásságát, széles tudását és
müvészi felkészültségét hálás
elismeréssel adózza a közön
sége. ami személyét sokoldalu
szerepre Jeszi alkalmassit.

Itt emlilem meg az öreg·
szöllői úi iskola szerény, de
annál agilisabb tani/óiát Brichse
Ernőt, aki nagy fáradsággal, de
annál nagyobb buzl5!alommal
négy hangra lanília énekelni
él tanyai ifJuságot. Az eredmény
mitr most is észlelhelő, mert
igen szépen énekelnek.

Gratulálunk él Tóth párnak
és Brichse tanitónak, akik fá
radságot nem ismerv9 arra tö'
rekednek, hogy él tanyai ifju g

ságot ily módon összetartsitk
és léleknemesitó szórakozást
nyujtsanak nekik.

A legnagyobb tanitóomester,
az Ur Jézus Krisztus fizessen
m"g fitradsitgukért és Ö adja
meg, hogyatanitóság az is
ko!ánkivül is ugy elérje a cél
ját, mint az iskolában, hogya
mostani ifjuság becsületes ka
tonája legyen eg-yházunknak és
szegény megcs0nkitoH haa
zánknak. -mer.

hogy az ellenőrök hetenként
kijárnak a községekbe. A vár·
megyében - valószinűleg 
Békéscsaba, Orosháza és
Szarvas községek forgalmi
adóhivalalai maradnak meg.

Az bizonyos, ebből az intéz
kedésből, hogy a községek a
jövőben elesnek a befolyt ösz
szegből eddig kapott részese·
désíől, nem bizonyos azonban
az, hogy ezt él. községtól el-

Vasuti szerencsétlenség. I
denüvé. Majzik valószinűleg

felgyürta éj gallérját s igyeke·
zeíi végigjárni él reá bizott
területet, közben jött éi 612#cs
személyvonat, melynek abla
kára reá rakódott él hó s pár
méterné! tovább nem lehetell
azon kiláJni. Jgy magyarázható
meg, hogy a vonal dűbörgését
Majzik sem hallotta s az elü'
tölte szegény embert, ki rögtön
meghalt.

A vizsgálat megindult.

A rettenetes hófuvás és szél·
vihar nálunk is megköveielte a
maga áldozatáI és isméi elesel!
egy hős, ki !elkiismerelcseD 1el
jesitelie kötelességét.

Majzik iVIátyds 53 éves róm.
kath. vallitsu 42· cs számu be
járó pályaőr 1952 évi ianuár
hó '2 ci" délelőll 11 és 12 óra
közölI elindull ellenőrző út·
iára él sinek közölI. net
teneles szél volt és vágta a
havat embermagasságra, min·

A karácsonyi ünnepek al,
kalmávallélekemeló, impozéns
pás-zlorijálék volt az öregszöl
lőj kápolna iskolában, melyet
Tó/h józsef tanítá és felesége I
rendeztek.

Az előadáson megjeleni Or'
bók Józsefigazgató1tanitó fele
ségével, fl. Aucsin György s.
lelkész és Klinghammer László
tanUó feleségével, akik a leg·
nagyobb elismeréssel gratulál
tak a jól megrendezell és be·
!anitoH elóaditshoz. Különös·
képen felemlitésre méltó, hogy
él rendezők teljesen magukra
hagyva, minden szinpadi kellék
hiányában, él nagy IéI számu
szereplőket tanyai gyermekek·
ból toborozva, óriási nehézsé
gekkel és roppant fáradsággal
kellett megküzdeni <I belanitás
és a játék előaditsál illetőleg.

Mindezen nehézségek ellenére
az előadást mind él kél napon
telt ház mellell a közönség
teljes megelégeclése és ovatió·
jával sikerült lejátszani.

A szereplők úgyegyenkint,
mint együttvéve kitünően illesz·
ked/ek szerepük be s joggal
sorakozhatnak a leguiabb ge
nerátió mükedvelőigitrdájához.

Kedves kis epizód játszódolI
le a diszletek körűl is, melye,
ket Tóth József tanit ó nem az
átlagos diszletfestők sablonos
ságával, hanem a szerényen
visszavonuló müvés~':lélek ihle
tével festett meg és munkája
tökéletesen adta vissza a fes-

A takarékosság uj rendszert
léptet életbe a forgalmi adó·
hivatalok életében is. Mint érte
sülünk, a pénzügyminiszterium
f. év február 1·ével megszünteti
az összes kisebb forgalmi
adóhivatalokaL A békésvár
megyei hivatalokat Gyulitn köz·

po'ntositják, hol egy M. Kir.
Központi Adóhivatalt állitanak
fel s az egyes községek ügyeit
innen fogják irányítani ugy,

községben takarították el a l
hófuvásokat, azután a kül
só területeken. A Iigett61 él

gátig az egész útszéles
ségben kellett él. haVat lea
Takaritcmi. A legnagyobb
hófuvás él kÖzl.1íakon KOb
vács jános körösladányi
melletti tanyáia mentén vott.
A hó vastagságát itt he
lyenként D-4 méterre be
csülték. Dolgoztak még a
ladányi út melletti útkaparó
ház mentén, a mezóturi
úton a csergettyüi lejárónáJ,
a Szántóné lanyájánál és
cl dévaványai vasút keresz
tezésénél. Ezen az Ú/Oll

még kedden is do!g'ozott 6
ember,

Balassa úthiztos 500
pengő körüli összeget fi~

zetett ki e munkákérL
A tanyák között adta ki

él. mérgét igazán a fergeteg.
Mindenik tanya úgy néz ki,
mintha egy-egyeróditmény
volnel.. Az istálló ajtóról a
takarmányig hóbi) vájt futó'
árkokol1 közlekednek. Né
melyik tanyának csak a
telője látszik ki. Amelyiket
végröl fogta él vihar, eg'é

szen a gerincig betakarta
ezt a végét. Nagyon sokan
az ablakokon bujtak ki
szombaton reggel és kivül
r61 s{:abaditották ki a be
járati ajtót.

Alighogy egy kissé fel ..
lélekzettünk, vasárnap este
olyan ólmos esó zúdult a
nyakunkba, hogya iárdá
kon való közlekedésünk a
legügyesebb korcsolyabaj·
nokok nyaktörő mutatvá
nyait túlszárnyaló teljesit
mény volt.

Bármennyire is kivántuk
a havat őszi vetéseinkre,
megelégedtünk volna ki
sebb viharral, kevesebb
hóval, de egyenletesebb
elosztásban.

Kaptunk Uram havat, de
nem mindenütt van köszö...
net benne.

Mikor már lassacskán
mindezekkel is megbékű!a

tünk volna, nyugati lég...
áramlással olyan kellemes
meieget kaptunk, hogy él.

hirtelen olvadással máris
tünófélben vannak a hóhe...
gyek és ennek nyomán
egyik-másik utca már sík
tengert mutat.
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lakos :mellett 290, 1914~ben

föbb min! 600 voJ! a születések
száma,)

Elhalt 147 férfi és 131 nő. 
Tüdővészben 38 egyén ball
el.

Kérjen dijtalan ismertetést:

A

BAROMFHENYÉSZTÉS

VL, Vilmos császár ut 59.

Bu.dapest,

Házasságot kötött az end;
rődi ric. templomban 129 tiszta
katholikus, 13 veg-yes vaJlásll
jeg·yespár, csak polgári anya..
könyvvezelő előll 2, Gyomán
ref. templomban 2, Turkevén 1
vegyesvallásujegyespár.

Katholikus vallásra tért;) ref.
es 1 evang'élikus egyén.

Az évi szenJáldozások szá.ma
Endrődön 54.000, Kondorosta.
nyán 6000 voll.

Az egyházi segélyezésekből

- a község szeg·ényei - leg··
nagyobbrészt természe1ben
1600 pengől kaptak. Ezenkivül
150 szegény gyermek részesült
rllha~cipő és fehérnemü se'
gélyben. A szenl Antal sze
gényalap él nagyobb ünnepek
előll külön liszt és élelmiszer
segélyt nyuj/ofl szegényeinek.
Remélhető, hogy az ui Női'"

Liga serény munkája nyomán
El jövőben még nagyobb aráF
nyu segélyezésben részesülnek
él nyomorral küzdő szegények.

vözölte az c::lkövctkező Ui']!. ...
Mindenkinek a feién ott vi;jiotl
egy mókás, szines B. Ú. l~, !<:.
sapka, mini egy furcsa masz
az elmul/aknak és e1?Y <Zc!'JCS,

r~m.én~t~lj~s moso:y CJz .. ,c:ikö- I
veIJ<,ezükn"k .... Temc kozben, i
II órai kezdeJtei egy inlim kis
színpadon él GySe múkedvclői

teil ék még vidámabbá a. han
gulatot. Egy talpraeseH kabaré
műsor keretében sok jót nyuj;
toJtak: Schwartz Ilonka. Arany
Róza, E.iss Margit, Kiss Maflda,
Szilágyi Ilonka, Lach Miska,
Biró János, Izsó Pista, Zöld
László, Kéri Gábor, Német
János, Breier László és a ren~

dező Molnár Gyula.

Statisztikai adatOK
EndrődrőL

(EJlHlrőd! tudósitólfJ1kíÓJ.)

Részletes adatokat kapjunk az I
endrődi róm. kath. Eg-yházköz;
ség 1931. évi anyakönyvi ada
tairóL - Aminl az egyik Káp
lán ur megjegyezte, él születési
adaiok lerontották Endrőd or
szágos hirnevé!. E nagyhírú
katholikus !a1<.osság közzé is
bcférkőzött a gyermeki5Idásfól
való félelem ésa lelkiismeret'
erkölcsi· hanyatlását jelentő

óvakodás. Leginkább él nehéz
megélhetési viszonyok, a kon~

junkíurális időben elterjedt su
[vos anyagi áldozatokat kiván ó
"diva!qőrüle!", olykor az anyák
hillsága és kényelem szerelete
- idézlc elő a természet leg;
nagyobb kincsének: az élet
fakadásának megakadályozál
sár.
Külőnösen nemze li szel11~

. pontból g-yászos a magyarság
éleHájának lassu sorvadása,
amikor él balkán;Mlamük,fehát
ellenfeleink országában a né
pesedés rendkivüli iramban ha
lad előre.

Endródön 179 fiu és 165
leány részesült a kereszlség i
szentségében. Halvaszi.iletQjj 1 J I
csecsemő. (1831 1 ben felényi

Gy" S. C.
Szilvesztere.

spontán kifejezést adjon szereteté
nek 22 olasz testvémemzet vezé
révei .szern[)·":1 oly módon, hogy
sok millió rnagyar aláirását össze
gyüjtve, il jLl~)j!eum napján köte
terekre rnenő könyvtár képében
nyujtsa át az 0135z miniszterelnök
nek, mint a hálás magyar nemzet
szeretetének kifejezését.

A Társadalmi Egyesületek Szö
vetsége tehát ez uton is fe:kéri a
magyar nemzet minden igaz fiát,
hogy korra és nemre való tekintet
nélkül, aláir<ís?val fejezze J.:i hálá
ját és szeretetét Benito Mussolini,
a magyar haza őszinte barátjával
szemben.

A Társadalmi Egyesületek Szö
vetsége már e napokban megin
dítja az akciót és ez uton is fel
kéri az összes közhivatalokat, tár
sadaimi egyesületeket, iskolákat,
testülete et, kamarákat, ipari és
kereskedelmi érdekeltségeket, sZó
vai az egész polgári és gazdEJtár;
sadaimat, valamint az ipari mun s

kásság minden tagját, hogy minél
nagyobb számban igényeijenek
aláirási íveket.

Egy~egy díszes kivite!ü ívet tiz
egyén irhat alá.

A Társadalmi Egyesületek Szö
vetsége helyiségében (Budapest,
V., Falk Miksa-ut.ca L Telefon:
183-83) ívek naponta 9 és 14
óra között, a nyomdaköltség meg
,éritése elle.nében személyesen is
átvehetők, illetvea!áirha1Ó1L

Legyen minden betü, legyen
minden tol1vonás egy~egy kapa
vágás a magyar nemzet feltáma
dásához vezető úton.

Nagy érdddődés előzte és
nagy siker iegy.zben zajloH le.
Esli 9 árára - dacára az ab..
nornlá!is iclójárásnak - zsu..
folásig megtell éi Holler Szálló,
külön e célra sok í71éssclfe.i~

diszi!eH nagy terme. Községünk
aranyifjusága itt rázta ie magá..
ról az Ó-év minden keserűsé

gét és vidám hangulEtlban üd~

"""""""'~'!"'-",""",",,,:-,,!!,,,-,,,,,,,,,,,,,,,",,"~,,,,,~~,I
., I

Int

öngyilkossáQo! követlek el..A
hetörök is !!1Unkában voHak.
lvlalac és pc;' sg t') kevesebb fo·
g-yoít, mini az előző években.
Csak egy !érl211 volt nugyobb
forg,l!om. r;, lin I indSKor: Több
úiévi beszéd hangzoil el
kevesebb tartalommal.

Április lE!.vában ünnepeli Olasz
ország Benito Mussolini lwrmány
rajutásának tLcdik évforcu]ój:it

Az ünnepségek swks.datl<:Ji lán
colata méltó Jesz egy nagy nemzet
szeretetének lázas, szinte roooa
násszerü kifeje.,;ésthez, n:éltó lesz
az egységes Olaszország legkivá
lóbb fiához; az olasz nemzet
körÜlrajongott vezéréhez.

Kétségen felül, a Duce ma a
világ egyik leghatalmasabb, tiszte
letet és tekintélyt parancsoló egyé
nisége, hazája egén pedig oly izzó I
fokus, melynek tüze-lángja élteti l
és energiával táplálja ennek a
negyven milliós nemzetnek minden
igaz fiát.

Az olasz miniszterelnök kor
mányrajutásának ezen decenniuma
- tekinteHel tüneményes egyéni
ségére és az általa elért hata! mas
sikerekre - oly esemény lesz,
melyrő! majd annak idején az
egész, világsajtó méltóképen f9g
megemlékewi, a magyar nemzet
azonban ez alkalommal ünnepelni
fog magyar szivvel, magyar hű

séggel, igaz magyar hálával és
szeretettel!

A magyar nemzet ünnepelni
fogja Olaszország miniszterelnö;;
kében azt a férfiut, aki dörgedel~

mas szavával elsőnek harsant bele
a magyar éjszakába és - mint
egy nagy nemzet felelős állásban
levő vezére - mintegy a hiteles
ség bélyegével látta el nagy angol
barátunk márványba vésett örökké
felejthetetlen azon kijelentését,
hogy Magyarországnak is helye
van a nap alatt!

A Társadalmi Egyesületek Szö
vetsége vetette fel elsőnek azt az
eszmét, hogy a nemzet összessége

TÁRCA

Főhadnagy Úr kérem!
Halálos fáradtság kinozta GaJgóczy

főhadnagyot a Kowelen tul elszenvedett
rettenetes harcok után. Eg·ész lénye a lé..
bolyu!tságot próbálta lerázni. Nem Iehe
tett. " VisszagondolI az éjszakai nagy
harcra, ahol ember-ember ellen küzdö!t
öntudatlan, semmitérő rábomlással. Em..
ber rontolt emberre, merj a titokzatos
irányitók a leheletlenségig kiván/ák a
harc eldöntését ... Nagyon kivánt vo!t a
végsŐ ütközet, mely után EI kibontako
zás magától adódott valóság leH volna.
Galgóczy zsebébe nyull... egy rózsa
:színű tábori lapot velt ki. Reá.meredve

nézte a kusza beJüket, gondolkozoll:
hogyan jutott hozzá él lap?. la, igen!

. - emlé:~ezeJt . , . egy népfelkelőtólvelte el,
mikor egy ellenséges golyó nagy utra
késziteHe elő ... Haínali szürke derenI
gés veHe kezdetél, mikor valaki oda állt
Oalgóczy elé, fegyelmet iudá ön akarás'
sal, tétován imbolygó véres katona voll,
a pécsi 19 gyalogezredből. Főhadnagy

úr kérem! ... mondta elhalkulva., az'
után karját előre lendílve összeeselí.,.
A k. u. k. halol/ak tábora egy cllvakszal
szaporodott l Galgóczy lebajolt hozzá,
- nem él - állapiloHa meg gyakoro!!
szakértelemmel. Valion mil akarhatott?

Épen bus piJJanlásl vetell él haloltra, mi
kor észrevette a haiolI kezében alábori
lapot. ElveHe, zsebébe téve, igyekeze1t
felesleges sietséggel, maga sem tudta

hová? tvlost, hogy elnémult minden, ela
olvasta él lapot ... Egy gyermek, d ha..
1011 gyermeke kérle apját, hogy küldjön
pénz!, mert "anyuka" beleg ... Galgóczy
elgondolkozott, kezdeti ujra önuraima
lenni, gondolkozni a rémes éjszaka ulán.

Milyen boldog voll, hogy lud még gon a

dolkozni. Eh mit, - szólt félhalkan és ela
akarta dobni a lapol. Mi közöm hozzá?
- gondolta ... , de mégsem dob/a el, hanem
egy gondolattól meg·kapoJtan, régi kato
nás tempóval indulI most már egy biz..
tos cél felé: pénzt fog küldeni nekik
- gondol/a ... szegény gyermek .. sze
gény anya! - és harmadik nap este ci

hevenyébe eszközölt gyüjlés eredménye:
kéiezer korona volt, ió pénz, szivesen
adfák, emberek adták, akik ma még- él ..
nek. Holnap? .. a haJál ural mindent., <
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I jÓzs:~dap::t~ája
i teréz-kőrut 35. telefon: 125-58
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Fel ívás.
"Egy ember lehet erős. de

minél többen vannak, annál
erőssebbek".

A Gyomai Önkéntes Tűzolló

Testület, hogy nemes hivatásá·
nak minél jobban megfelelhes
sen, hogy áldásos működése

életképesebb, sike'resebb le·
gyen, tagjai számát növeln i
óhajtja.

Felhivjuk tehát mindazokat,
kik ezen Testütet iránt érdek·

. lődnek, községünk javát szi
vükön viselik és az egyesek
- legyen az bárki, gahdag
vagy szegény - veszedeImén
való segítség vágyát érzik ma·
gukban, lépjenck be éi Gyomai
Önkéntes Tüzol1ó Testületbe,
hogy ott egyesült erővel sike
resen szállhassunk szembe az
egyik legnagyobb elemi csa·
pással, a tűz veszedelemmel.

Tag lehet bárki, aki 21 éjet·
évét betöltötte, jó rnagaviselelü
egyén, állandóan Gyoma köz·
ség ben tartózkodik és aTestü
let nemes célja irán/lelkesedik.

Aki/ a Teslület tagjai sorába
felvesznek, ruhái és teljes fel·
szerelési kap a Testülellől és
mind ama kedvezményekben
részesül, melyeket él parancs·
nokság a tagok részére a
jövőben kivívni tervbe velt.

Jelentkezni lehet a nap bár·
mely szakában Arany Gusztáv
kÖZSégi jegyző, parancsnoknál,
vagy Biró Béla alparancsnok·
nál.

Jelentkezőket bajtársi 5zere·
tettel várjuk.

ARANY GUSZTÁV
parancsnok.

Református istentisztelet
Endrődön, Folyó évi januM hó
lO-én, vasárnap délelóll 11
órakor Enclródön él gyoma·
végi községi ovodd helyiségé.
ben, él szokolt helyen reformá
tus istentisztelet lesz. Prediká·
dól larl Répás Pál gyomai
elnök-lelkész. Az istenliszteletre
a gyülekezés fel 11 órakor kez
dődik. Az istentiszlelet végez.
tével az ,zndrődi reformátusok
részére gondnok és presbiter
választás lesz. Ezen egyház'
községi közgyülésre agyüle·
kezet minden tagját tisztelettel
meghivjuk és szives szeretettel
várjulc Elnökség.

A gyomai járás főszolga

birája, mint rb. biróság a ki·
hágási ügyekben elkobzoU tár
gyak (mérleg·, puska, hájó stb.)
árverését 1932 évi január hó
30-ikára déJelőlf 9 órára Hizte
ki a főszol~Iahirói hivatalban.
A venni szándékozók az elö#
dásra kerülő lárgyakat folyó
hó 28- áll és 29 én fél 12 órá#
tói-12 óráig meglekinthelik.
Fegyverre csak olyan egyén
árverezhet, akinek fegyvervá
sáriási engedélye van, hálora
pedig csak halászjegy alapján.
Bakos s. k. tb. fószolgabiró.

Községi iigyforgalom 1931.
évben. Gyoma községben az
elmult évben beérkezett 8303
iktatott ügydarab. Kisebb pol·
gári peres ügy 455, mezőrend

őri kihágási ügy 38, biinügyi
nyomozás 45, kiadatolt mező

gazdasági cseJérlkönyv 30, me
zőgazdaságimunkásigazolvány
95. házi cselédkönyv 40 drb.
Külföldi jö!t 105, utlevelet kért
54 egyén látogatás céljából.
Kivándorló nem volt egy se.
Táncmulatság és társas össze
jövetel tartatott 57.

Kovács Mihály tiszaföldvári
kéményseprő-mesteregy havi
jövedelmét, 1500 pengőt jóté.
konycélra adta.

qYODu:n.'.,
bélzavarok, émelygés, kelles.
metlen szájíz, hom[okfájás, 16z,
székszorulás, hányás vagy has
menés eseteinel már egy pohár
természetes ;'l'Ferenc Jó""
z!1ilef~ késerűvíz gyorsan, biz··
tosan és kellemesen hat. A
gyakorlati orvostudomány ig'a·
zolja. hogy él Ferenc Jó...
lEsef víz használata él sok
evés és ivás káros következ·
ményeinél igazi jótéteménynek
bizonyul. A Ft"renc JÓlEsef
keserűvíz gyógyszertárakban,
drogériákban és fűszerüzletben

kapható.

A gyomai kir. járásbiróság
ügyforgaJma. A kir. járásbiró·
sághoz az elmult 1931. évben
beérkezett 3476 ügy (1930-ban
3973) polgári per lefolyt 370,
büntető per lefolyt 412, végre
hajtási ügy volt 331, hagyatéki
ügy 190, polgári itélet 200
ügyben, büntető itélet 147 ügy
ben hozatott. Telekkönyvi ügy
6727 (1930, évben 6181) drb.
érkezett be, árverés 52 ügyben
kérelett. Telekkönyvi bejegyzés
pedig 9146 tjkvbe történt 5806
végzés alapján.

Shakespeare büniigye. A vi
lág legnagyobb drámairójának
egyik eddig ismerellen bün·
ügyéről rendkivül érdekes cik
kdközöl a Délibáb uj száma,
amely gazdag és változatos
tartalommal jelent meg. Egy
száma 26 fillér. A népszerü
s2.inházi képeslap mínden szá·
mában rengeteg cikket és ké·
pet, valamint folytatásos re·
gényt és egyfelvonásos szin'
darabot közöl.

OyümöIcsHsztet gyártanak
Németországban. Berlinben
egy mérnök olyan eljárást fe·
dezett fel, amellyel minden
gyümölcsöt liszt lé lehet őrÖlni.

A szakemberek szerint a gyü
mölcsliszt teljesen pótolja a
nyers gyümölcsöt és a lisztben
minden tápérték és cukor benne
marad.

Erdélyben kiöntöH a SzamQs.

A hadiköIcsönbiztositások
él törvény értelmében - nem
valorizáltaHak. azoknak más
uton való érfékmegállapitásiés
érvényesHési lehetőségéről

azonban él legtöbb érdekel1nek
nines Judomása, e lc!cinteJben
a Peslí Takarék Tis7.tviselő

Egylet (Budapest, IV" rvluzeum
körul 21. ll. 16.) készséggel
nyujt támogatást, ha az érde,
keltek a hadikölcsönbiziosiíási
kölvényeiket átvizsg·á!ás végett.
az utolsó kifizetelj dijnyuglával
együtt - válaszbélyeg csato,
lása mellett - egyszerű levél.
ben, fenti cimre bekÜJdik. El
intézés kizárólag levélileg.

Ezt kapja teljesen ingyen!
Tolnai Világlapja a következő

hat ajándékot adja: 1. Ambrus
Zoltán: "Mozi Bandi kalandjai"
cimü ·160 oldalas müvét, 2.
Richard Katz: "Vidám napok
barna emberek között" cimü
324 oldala; nagyszerü ulazási
könyvét, 3. Balzac: "Goriot
apó" cimű 256 oldalas, két
köletes regényét, 4, Egy csinos
előjegyzési naptárt, 5. Tolnai
Világlapja 112 oldalas kan'i.
csonyi számát, 6. A Délibáb
szinházi képeslap egy albumát.
Ezt a hat ajándékot teljesen
ingyen kapják minclazok, akik
Tolnai Világlapjára januártól 5
pengő80 filJérreJ félévl'eelófizet~

nek. A hat ajándék teriedeime
összesen több mint 1000 oldal
és tekintette! arra, hogy sulya
mintegy 1800 gramm, az elő,

fizetési összeggel egyidejüleg
a bérmentes szállításra 40 fil.
lér~ küldendő be Tolnai Világ.
lapja kiadóhivéltalának: Buda.
pest, VII. Dohány u. 12.

Megsziint az utmesteri iskola.

Akinek a gyomra fáj, bél.

müködése megrel<erlt, mája
megnagyobbodolt, étvágya
nincs. emésztése elgyengül,
nyelve fehéressárga, annak na.
ponta egy pohár természetes

"Ferenc József" keserŰVÍz

rendbehozza az emésztését és
jó közérzetet teremt.

Évek teltek. A háboru iszonyát fel·
vállatta egy még rettenetesebb zürzavar :
a forradalom. Galgóczy főhadnagy el·
vesztelt mindent.. Az őrjöngő jelsza·
vaktól részeg embQ'rek áldozata lett ő is,
mint sok más. Nem sikerült ellenforra
dalom után bebörtönözték ... Ezért volt
hát a titáni harc? - mondta magában és
állatot is megszégyenitő vadsággal dön.
gelte cellája falát. Tárgyalásra vezették,
alkalma volt és megszökött ... Sok napi
bolyongás után fáradtan, kimerülten meg
szállt területre ért. Pécsen volt és az em·
lékezés visszavitte Galgóczyt nagy elha
gyatottságában a harctérre ... rózsaszínű

lap .. sok halál és Pécs l ... Szerp Ernőné,

él népfelkelő felesége... vibrált előtte a
cimzés .. , élnek e még? Anya és
leánya?

Sietős léptekkel igyekezett. Már
este volt, mire célhoz ért. Belépett a ka·
pun. félő embert jellemző tétova lassu·
sággal lopódzott be az idegen udvarba.
Egy mogorva ember jö!t elibe. Kölcsö·
nös köszönés. Galgóczy feltett kérdé·
sére immel ámmal adott szó volt a vá·
lasz - Szerpné?.. igen, az ő felesége
lett ... és kényszeredeflen tessékelte bel·
jebb Galgóczyt a lakásba.

Mikor elmondta Galgóczy a két·
ezer korona történetét és hogy honnan
menekült, semmi meghatottságot nem
észlelt. Elfáradt, agyongyötört emberek
közé került, ahol nem tudnak örülni
semminek ... háboru utáni évek kietlen
szivü emberei lettek ~ .. Galgóczy kényel
metlenül érezte magát, tudta, hogy tör·
tént véllami az emberekkel, fáil neki,

hogy élni kell l .,. Virágtól pompázó me.
netzászlóalj, ezred vonatok vonultak el
lelki szemei előtt ... 1914 ... 1918 ...
és a forradalom .. Évek, rettenetesen be
szélő évek, történelmet teremtő idők. A
mult elfelejtve, a "ma" nagybizonyta!an,
sága rázuhant az emberekre ... Könnyet
törölt ki szeméből Galgóczy. azután bu.
csuzott ... Nem tartózlatlák ., . Fájl neki ..
ElinduJ1 .. , kuszált agyán oH toporzékolt
valami vad, rejtelmes ösztön... ördögi
bizlalás .. Halálra kisérte a végzet .•. és
amikor éjfél lett... nagyot csattant va.
lami az éjszakában. Egy csattanó dörej.
jel tett pontot életére szegény Galgóczy
főhadnagy!

BÁCSI LPJOS.•••
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SZERKESZTŐiÜZENET.

Örmény: A Krónika egy, szinte zárt
társasággal foglalkozik és nem is az
Öntől megszokott kellemességgel, tehát
jobbnak tartom azt nem hozni, mert
biztosan harag is lenne belőle.

A
"Gyomai Ujság"

minden szombatra
megbizható

ki hordói és árusitót
keres, ki egy nap alatt
2-3 pengőt kereshet.

: 3.30: Morse tanfolyam
. 4.10: Felolvasás
. 5: Napi jeremiádák

5.20: Hangv.
6.30: ülasz nyelvoktatás
7: Cigányzene
8.15: Vigjáték a studióból
9.50: Időjelzés, hirek, időjárás

majd zenekari hangv.
11.15: Cigányzene

Csütörtök, január 14.
9.15: Gramofon

12.05: Cigányzene
4.20: Felolvasás
5: A termő talaj
5.30: Hangv.
6.30: Angol nyelvoktatás
7: Jazz hangv. Weigand Tibor

énekszámaival
8: Francianyelvű előadás

8.30: Jugoszláv rádió állomások
közvetítése .

10.30: Idő, időjárás, hirek, majd
cigányzene és argentiniai tangóband.

Péntek, január 15.
9.15: Szalonzene

12.05: Hangv.
4: Heltai Nándor előadása: Két

régi szinészről

5: Cigányzene
6.15: Gyorsirótanf.
6.45: Gramofon
7.30: Németnyelvü előadás

8: Szalonzene
9: Kiss Ferenc eiőad6estje

9.45: Időjelzés, hírek, időjárás

10: Zongorahangv.
II : Cigányzene

S2ombat, január 16.
9.15: Postászene

12.05: Férfikvartett hangv.
4: Gyermekjátszóóra
5: Védekezés az autótolvajok ellen
5.30: Cigányzene
6.30: Előadás

7: Mit üzen a rádió?
7.45: Hangv. szünetben kb.
8.45: Rádió Külügy

kb. 10: Időjelzés, hírek, időjárás

utána cigányzene
11.15: Gramofon.

Január

Vasárnap, januá!' "10.

9: Hirek, kozmetika
10: Egyházi zene és szentbeszéd
11.15: Evang. istentisztelet, utána

idő, időjárás majd hangv. Szünetben:
Sipőcz Jenő előadása

2: Gramofon
3: A tejelő állatok tisztántartása
3.45: Rádió Szabad Egyetem, utána

idő, időjárás

5: Cigányzene
6: Helyszini közvetités Szombat

helyről

8: Sport és ügetőversenyeredmény

8.15: Zenekari hangv.
9,45: Időjelzés majd szalon, jazz és

cigányzene.

Hétfő, január 11.
9.15: Hangv.

12.05: Gramofon
4: Assz\\llnyok tanácsadója
5: Az állami gyermekmenhelyekről

5.30: Szalonzene
7: Német nyelvoktatá~

7.40: Filmharmóniai hangv.
10.15: Hangv. átvétel Newyorkból
11.15: Cigányzene

Kedd, janwir 12.
9.15: Hangv.

12.05: Szalonzene
3.30: Meseóra
5: Novella
5.15: Magyar nóták
6.30: A Nürnbergi mesterdalnokok

dalmü. Az első felvonás után időjelzés,

hirek, előadás után cigányzene.
Szerda, január 13.

9.15: Katonazene
12.05: Balalajka

10-.16-lg.,....----,.----...,--..--,......, I
Állandó műsor hétköznapokon:

9.30 Hirek.
l UO Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 Hirek.
1.00 Idő-időjárás-vizállás.

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 Idö-időjárás-vizállás-hirek.

ádi

lés jó erőkből tiHó lár,:,ulat,
mely sok, kellemes estét sJer
7'2lt, nem is érdemelné lllCg.
.Abban elZ egyben igazal O·

dunk, hogy cl szerepo~." jás ilcm
egészen megfelelő \"o!l: A
Mosoly országában és cl Vik,
tóriában - de azl el keil is
merni, hogy S. Solii Vilma, a
főszereplő, pár nappal bdzg g

sége ul án is gyönyörücn éne·
kell. Igaz, cl közönség hozzá
vall szokva, hogy a julalom
iálékul kiti.i7ötl darabban a fő

szerepet a julalmazandó szokta
játszani s igy az eIkedvelleniJő

"Szigoru kritikából" csak any
nyit közlünk. hogy "az
illusió is valami, amit nem he
lyes dolog helytelen szerep'
osztással elron/ani, mert nem 6

csak cl szinészek jó játékában
akar a közönség gyönyör.
ködni, hanem ... " (Értsen be·
lőle az igazgató ur l)

Pénteken : Kél leány az u/·
cán, szomba/on: Vihar a Bala·
tonon, Vasárnap: A Mosoly
országa megy. Megnyugtatá
suI : talán más szereposztás·
ban... Öd ..

Szinház.

A népjóléti miniszteriumban
uiabb fegyelmi vizsgálatokat·
folytatnak.

. Solti Ernő szinigazgató de·
rék, kis társulata itt tartózko·
dásála mostoha időjárás miatt
rrlásbdizbenin<zghosszabbitotta
e~éSzjarltrárhÓl0.ig bezá-
rólag.

Szombaton szinrekerült: A
Mosoly országa - mint Szil·
vássy Tusi jutalomjátéka.. Jól
énekelt Solti Vilma és partnere
Burányi. Bájos volt - kis mel'
lékszerepében is: Szilvássy
Tusi és sok derüt hozoit Kató
János.

Vasárnap: A Csárdáskirály'
nő helybeli műkedvelőkkel.

Hétf6n: Sybill, melyben Szil
vássy Tusi és Kelemen MÉÍria
brilliroztak, méltó partnere volt
Solti Ernő, Burányi és Bányay.

Kedden: A torockói menny
asszonyban frappáns volt Si·
mon Sári és Bányay, akik vit
ték a darabot. Burányi, Kállay,
Gáspár Amália és Kelemen
Mária hozzájárultak a sikerhez.
Amilyen jól áll Simon Sárinak
a vigjátékban a tréfás szerep
olyan bájos volt aparasztleány
szerepében is.

Szerdán: A Viktóriában,
Solti Ern6 nagykövete nagyon
jó volt Burányival és Bányayval
- Solti Vilma nagyon szépen
énekelt.

Csütörtökön: Az Okos Ma·
mában Solii Vilma neki való
szerepet kapott és becsüleltel
reá szolgált az együttessel a
legnagyobb dicsérelre.

Hogya beérkezett szigo ru
kritikának is eleget legyünk,
kijelenljük, hogy mi senkinek

Iél művészetét ledorongolni nem
. óhajtjuk, ezt ez él kis lör~kvó

fogkövel-
cmnyi súlyos fog Ibe
te gség okozójával!
Majdnem mfl'lden
kultúrember szemfed
miatta! Rendszeres
fogópolás Kalodant
tal - mely mint egye
düli fogkrém tartal
mazza a dr. Bröoolkh
féle, fogkő ellen hatá
sos Sulforizinoleat-ot
- eltünteti a fog
követ és keletkezését
is meggátoJja, ami
1:1 fogok ti sztán- és

egészségben
tartását jelenti.

KAL820.

6~ Zimankós téli időben fo,
kozottabb a meghülésből eredő

köhögés, berekedés és hurutos
bántalom. Ilyenkor tartsunk
kéznél egy doboz Réthy-féle
Pemetefü-cukorkál.

Pa.lágyi Lajos a Nemzeti
Szill haz művésze meghall.

Orosháza közsé:g
1-~Í1 i 4 ld",hirr.1

Szolnok vármegye törvény·
halosa~ibi7ollsagaötéves mo
l'alóriumol és olcsó kamatoK::,}/
kér a kormánylól.

A kormány csökkenteni fogja
cl vasul, posla, táviró és táv·
beszélő dijakat.

Japán és az Egyesült Álla·
mok között konfliklus támadt
az .amerikai konzul telleges
bántalmazása miatl.

A francia bank pincéi nem
elegendők az arany készlelek
befogadására.

3 Sonka védjegvü "MagVar
sonkapác" egv háztartásból
sem híánvozhatik, 1: doboz
ára 2 pengő. Főlerakat :
Gvőr, Baross Illatszertár
Baross-ut 7. Teiefon: 867.

Beck Vilmos él Royal Orfeum
igazgalója agyonlőtle magát.

Az indiai alkirály parancsára
Gandhi! és Patel köztársasági
elnököt letartóztatták.

Karafiáth Jenő kultuszmil
nisztert aranyplakettel tün/ette
ki az Országos Testnevelési
Tanács.

Fegyverneken kisiklott él

gyorsvonat három kocsiia
személyek nem sérültek meg.

Meghivó. A "Református Ifju·
sági Öl1képzőkör" tagi ai! f. hó
1O-ére, vasárnap délután fél 4
órára a központi fiuiskolában
tartandó összejöveteire meg·
hivja a Vezetőség.

Budapesten a Teréz·köruton
Kreiner Imre volt kávéház tu·
lajdonos agyonlőlte dr. Báder
József fóvárosi ügyvédet.
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legD.:.lgyobb példányszámban megjelenő

Magyar

VASUTI MENETREND 1931. október hó 4-től.

liYOrSl Igyorsl IgyQiil 1:gYorSI
6-15 9'45 13-36 17-3020-45 i Bpest k. p. é 4-57 W-40 11'45 19-10 19-45

gazdaságában egy
V. 54 COll05 cséplő szek
rény, egy Fortis,on trak-
tor, egy szalma e!evátor, olvassa _

egy 81ábas traktor-arató- Hirszolgálata leg.iobb_
Tartalmával nlinden más lapot felűlmul.

gép, egy teherautó, egy --_._-
Ára minden más lapnál

traktor után való kocsi, O l C S Ó B B
egy vadász-szánkó, egy mert csak

tojáskeitetögép és egy 4 F! II É FL
vadászpuska e I a d ó. ~'~.iW#íJll\~~M\il"'i:Pi;ji~~~

Mindezek garantált 1D! IIuxn 1\ :lill< '!Ii It lll!! ti lOTl[1l'
Szerkesztésért és kiadásért felelős:

üzemképes áUapotban, ifj. WAGNER MÁRTON_
~~~~~A ;« 0'1 H I g 19 I Jtl K i IllXXJlXJJ!OCJ.'x

~~I.!IIJUK

a megtakaritás a tűzifával szem
ben, ha száritott lignittel tüzel.

A száritott lignit ma a legolcsóbb tüzelőanyag. ~

Kf,~I?nö'SIenM~lkdalmk~sktak?fdékk1űzhhelyekben sütésnél, .•
ozesne . m en 'me er e e, ogy megismerje

ezt a fűtőanyagot, mert cl .

száritott lignit hamuja igen kevés
" " füstje nem kormoz
" " elég könnyen gyullad
II " hosszú lánggal ég
" " salakja nincsen
" n tartós parazsa van.

Tegyen egy próbát és meg fog győződni!

WAGNER MA~~ON FIAI-nál. ft
FŰTÉSi UTASITAS: ~

I. Minden szén nehezebben gyullad meg,' mint a fa, azért a tüzelő teret
a szén vagy lignit berakása előtt fával kell felmelegiteni, csak azután
rakjuk be a szenet vagy lignitet.

2_ Rárakás előtt az izzó parazsat toljuk hátra vagy kaparjuk az egyik 01-

~
dalra és a szenet vagy lignitet rakjuk a rostély elejére vagy a másik

. oldalra_
3_ Az igy felrakott szénbő] fokozatosan kiváló éghető gáz fejlődik, mely

az izzó parázs tömeg felett meggyullad_
4_ Az izzó parázsnak szénnel való elboritása hibás, mert a tömegesen és

~
hirtelen fejlődő gáz nem tud elégni, a tüzet is elfojthatja vagy hirtelen
feIlobbanva kicsap és elegendő légvonat hiányában a szobába vagy
konyhába áramlik.

5_ A szén vagy lignit berakása után a tüzelőajtót egészen Je kell zárni és
a hamuajtón is csak kevés- nyílást hagyni.

~
6. TőItőkályháknál és koksz kályháknál a szenet vagy lignitet felülről le

felé való égetéssel tüzeljük. A kályhát előbb félig vagy 3/4 részben meg
rakjuk szénnel vagy lignitiel és tetejére gyujtóst, aztán fát és pár darabka
szenet teszünk. Ez a tüzeJési mM mellett nincs széngáz, nem kormozód
nak a csövek és a legkevesebb ti.ize!őanyag fogy.

11"06 12"42 18-1920'29 2-10 é i O-32 5-34 8-5214-2816-52
6-41 11'1412-4718-2920-34 2-35 i Gyoma é 0'17 5-18 8'5114-20 16'51 J9'Zi
~-0913-2519-2121'11 3-38 é Békéscsaba i 23-15 4'26 8-1413-2616-1418'26

3'53 12"46 17'3020-45 i Gyoma é 7-24 12-23 16-47 21'~

4-2113'1417-5821'13 é i 6-5311-5216-1621"14
4'2613-1918-0321-18 i Dévaványa é IN811-3716'1121-
4,-57 13-50 18'3421-49 é i 6'15 11-0315'38 :ID-36
4'38 13'S11!NS 21-50 i Szeghalom é 6-13 W-57 15-3720-3
5'1714'10 19-0422-09 é Vésztő i 5.5310'37 lS'17 20'14
7-2716-10 20-58 é Békéscsaba i 4-05 8'20 13-30 13'24,

~'1614-00 19-00 i Szeghalom é g'30 IS-25 18-:4:2
7'5018-0420-36 é __ _ i 5'30 13'50 l'N~8

7'5519'52 l-30 i Puspokladány é 1'20 1:l37 IS-36
8-51 20'58 2-41 é Debrecen i 0-10 12-30 14-30....,.

.-.--'~ ~~~("-~

Debreczeni Dénes l N D E t~ K I
Érdekes mozijelenet.

Egy mozi e16tt egyik este meg
jelent egy elegáns úr s beakari
menni, de a portás Jl2t71 engedte
be, Erre az elegáns úr izgatottan
kiabálni kezdett:

- Bent lil a feleségem {) sze
retJjél'el J Bocsásson be, meri kü
lönben betöröm az ajtót!

A portás rávetette magát a dii
höng6 elegáns úrra és birkózni
kezdett vele. - A mozi tulajdono
sát értesitették az esetről, aki azon
nal berohant il nézőtérre, felgyuj
tatta a villanyt és igy szólt:

- Hölgyeim és uraim! Egy
féltékeny férj kezében revolvert
szorongatva mindenáron be akar
jönni, hogy feleségét szeretőjével

meglepje. - Most el fogom söté4
titeni a termet s azokat, akiknek
vaj van a fején, arra kérem, hogy
a sötétséget használják fel s ezen
a kárpitlajtón távozzanak el - _.

A következő pillanatban sötét
lett s hallani lehetett, amint a
székeket jobbra-balra tologatlák
és általános mozl;olódás, suttogás
hallatszott, melynek lecsendesiilése
után újra felgyujtotta a tulajdonos
a villanyt . .. - a terem majdnem
teljesen iins lett.

DUBLIKACIÚ.
60 hold jóminőségi.i szár.tóföid

a dévaványai határban nagy tanya épü
letekkel előnyös feltételek mellett ol
csón eladó_ A földdel P 7000 hosszu
kölcsön átvehető_ Bővebb felvilágosi
tást a Bácsy és Társai Bankházában_

A Gyomai Központi Szeszfőzde, a
pálinka főzés diját leszállitotta, akinek
bármilynemü kifőzésre való cefréje van,
jelentkezzen a szeszfőzdében_

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnáI. -

Debreczel"li Endre 1434 számu
piactéri házánál bor 35 fillérert literen
ként is kapható_

Jó házból való fiu péktanoncnak
felvétetik Hartmann Sándor sütőmester

nél Jókai utca.

ld. Zöld Imre 134 számu teher
mentes háza örökáron eladó_ Érdek
lődni ugyanott.

Kruchió Gábornak egy jó karban
levő kocsija van eladó, ért. Nap ú, 97 sz.

Rál<ócziu. 637 sz. a. 2 ágy 2 ruha
szekrény eladó,

özv. Herter MihállfD'lé899 sz- háza
haszonbérbe kiadó, 4 fertókölesfenéki
nyilasa eladó ért. Honti Antalnál.

Iványi lajosnak 1 fias tehene el
adó.

Kruehió Ferencnek trágyája van
eladó Sólyom utca 945 sZ.-a,

~~~~~

dévaványai vas- és fűszer

kereskedő

üzletét feloszlatja.
A még meglévő áru a be·
rendezéssel együtt eladó..

Értekezni lehet vele a
lakásán - bármikor.
UUW~~~

Csermák Vilmos

EZIS
okvetlen vegyen egy adag 3 sonka
védjegyü Magyar-Sonkapácot, mely
a sonkáknak, husnemüeknek prágai
sonka izt és zamatot ad_ Egy adag
40-50 kiló hushoz 2 P, 10-15 kiló
hushoz 70 fillér_ GYOMÁN a követ·
kező helyeken kapható: Berko
'lifies Adolf, Platz József, Katona
Gyula, GliJek Ármin, Kis Klein
üzleteiben.Továbbá minden gyógy
szertárban, drogériában ,és füszer
kereskedésben_Ha valahol nem kapná,
ugy a pénz előzetes beküldése mel
lett rendelje meg a FŐraktárból.

"BAROSS ILLATSZERTÁR"
G y ó r, Baross ut 7. Telefon 867.

H U MOR.

Két apa beszélget.
Két apa dicsekszik a fiával:
- Az én fiam még csak öt

éves, de már százig számol.
- Az semmi. Az én fiam még

csak háromhetes; de már Usztá
ban van az egész közgazdasági
helyzettel.

- És miből következieled ezt?
- Abból, hogy - folyton sir,

Aki szerem:sétlen a játékban
- szerencsés a szerelemben.

Férj - (diihösen diihösen dobja
az asztalra iires tárcáját.)
Ugy kell nekem, miért kártyázom.
- Mégis szörnyiiség, minden
nap vesztek!

Feleség - (mosolyogva.)
Szerencsétlen a játékban, szeren
csés aszeTelemben. - Ugye . ..

Férj: Halgass ezzel az ostoba
közmondással. - Hát voltam én
valaha szerencsés a szerelemben?

Feleség: Óh ezt nem látom át.
Férj: Nem?! - No majd

mindjáTt meggyőzlek. - Az első

kedvesem egy szinésszel szökött
meg; - a második két héttel a
lakodalom előtt halt meg; - a
harmadik ott hagyott a faképnél;
- a negyedik pedig te - nőmmé

lettél. .. No, most beszélj?

Földgáz és olajforrások u/éin
kutatnak Göd és Fót között.

Az indiai nemzeti kongresz
szus vezető tagjai! tömeg'esen
tcartőztalják le.

Gyomai anyakönyvi hírek.
Születés: Gtll János, R_ Kis
Piroska, Pusztai István, T_ Kiss
Zsigmond, Beinschróih József.
Házasság: Márki Imre-Kovács
Teréziéival. Halálozás: Hatvani
László 45 éves, H. Kovács
Gábor 58 éves, Makesali SimI
dor 3 hónapos, özv. Debrec
zeni Mihályné-Csökönyi Lidia
66 éves, Nagy János 26 éves,
Majzik Má.tyás 53 éves, R,
Nagy Gábor 3 hónapos.

Nvomtathil a eHUNGÁRIA" könyvnyomdai váll/jllat Gyomán. Felelős eégtulaidonos: T~~l!T SÁNDOR.
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ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

t

I

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MARTJO Hirdetések dijszabásai:
Szerkesztőség ás kiadóhivatal: Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA 20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
G y o m a, Kossuth Lajos utca 576. 15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és

Telefon: 22. félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Endrőd község
képviselőtestületi közgyűlése.

- Endrődi tudósitónktól. -

Több mint három havi szüne
telés utá.n a mult hét péntekjén,
vagyis január h6 8-án rendkivüli
közgyüJést tartott Endrőd községe.
A gyűlést nagy érdeklődés előzte

meg l1emcsak'ázért, mért a hosszU'
szünétalatt igen sok érdekes és
fontos tárgy gyüit össze és szere
pelt a tárgysorozaton, hanem leg-'
inkább azért, mert e közgyülésre
az uj virilisek hivatván be, a több
ség átcsoportosulását várták s erről

napokkal a közgyülés előtt nyiltan
is beszélgettek. Két csoport áll
egymással szem ben, a kisebbség
Kovács István és Libor vezetése
alatt, a többség Csernus Mihály
apátplebános háta mögött sora
kozik. A kisebbséget legtöbbször a
többség, de leggyakrabban 3zon- .
ban az apátplebános iránt érzett
harag és gyűlölet vezeti, amiért
minden a többég által támogatott
ügy ellenzésre talál, ezzel szemben
a többség sohse feledkezik meg
hivatásáról, tisztában van felelős

ségével és minden ügyet a község
és lakosságának érdekében biráI
el, miért is a kisebbség okos és
célirányos javaslatait - ha ilyen
akad - minden további nélkül
magáévá tesz.

Már jóva! kilenc óra előtt együtt
vannak a közgyűlés tagjai. Az el
nöki széket Bakos József lb. fő

szolgabiró foglalja el és 9 órakor
megnyitja a gyűlést. Jelen vannak:
a teljes számban megjelent elől·

járósági tagokon kivül, a virilis
jogán Csernus Mihály, Hanyecz
Vince, Balogh István, Varju József,
Uhrin M. Imre, . Kalmár Vince,
Kalmár Károly, Bácskai István, dr.
Tóth István, behivás folytán ifj.
Kovács Frigyes, dr. Hoczmann
István póttagok és megbizás foly
tán Kovács Péter, Ambrózy és

. FQsztó Elek közsé~í napidíjas,

Az út.
A legtökéletesebb mű az

emberi test. Ami/yei1 egy
mással összefolyóan műkö

dik ez az egész testgépezet,
az egész zseniális mű egy
hajitófát sem érne, ha hiá
nyoznának belőle a véredé
nyek, az erek, a vér "or
szágútjai".

Ga.zdasági életünk ,,01'

szágutjai" is ilyen fontos
szerepet töltenek be orszá
gunk életműködésében, akár
a vér országútjai a test mű
ködésében. Hiába öntenénk a
legfinomabb vért vederszamra
a~qljJattember szervezetébe,
kinek nincsenek meg a vér
szállitásához szükséges vér
edényei, nem lenne. abban
emberi élet soha.

A magyar mezőgazdasági

élet ezt a csodát is kitermefte.
A helytelen, szinte nagy

birtoki kedvezésnek láfszó út
politika miatt sok-sok ezer
kisbirtokos kis földecskéjéf
a községfől 3-15 ki/omé,
teres távolságban, egy pár
poros nyári hónaptól elte
kintve, feneketlen sárban,
vagy lovalábál lesántító - l
eltörő fagyos rögök között
kénytelen járni. Amikor az
időszaki őszi munkák össze
torlódva ismétlődnek évről

évre, az "országuti véredé
nyek" hiánya miatt késik a
szántás, a vetés, sietni kell
a termés hazaszállitásával,
mert ha eső lesz, elromlik
az út.

Mezőgazdáink megfelelő

útak nélkül ember- és állat
feletti erőlködéssel, rájuk
kényszerített felesleges koc
kázattal ·végzik munkájukat
évről-évre. A gazdasági élet
hez szükséges megfelelő"or
száguti véredények" nélkűl is
fentartották az ország gaz
dasági életjo lyamatá t, mi-

közben a társadalmi osztá
lyok között a legkisebb igé
nyűvé, az elnyomottak közé
sűlyedt le a kisbirtokos osz
tály ...

Országunk gazdaságijej,
lődésének egyik alapfeltétele
az alföldi közúfak állandó

burkolattal való kiépitése, a
másik feltétel, hogy a kis
gazdáinkban rejlő erőt egy
egészséges szövetkezésben
összefogjllk.

. .. A héten nálam járt
kisnyilasi kísbirtokosok erről

panaszkodtak. \il!.

valamint a választott tagok egy
két kivételével majdnem vala
mennyien.

Napirend előtt LesniczkyJózsef
kérdést intézazelnök!őfőszoJga-

biróhoz, miért nem kapott meg- I
hivast'-VászkóPál' förV'él1ybiró,
mert nézete szerint, ha a törvény
birói volta megszünik, ugy föl
éled választott tagsága és e cimen
kellett volna őt a mai közgyülésrt
behivni. Nagyobb vita indul meg
e tárgy körűl, majd az elnök a
közigazgatási bíróság döntésének
ismertetésével megadja a kellő

felvilágositást, me]y szerint Vaszkó
Pál, amikor albiróvá választatott,
miniegy önként lemondott válasz
tott tagságáról és a helyette be·
hivott póttag a megbízás egész
tartamára tagja marad a kozgyü
lésnek és igy ezek szerint Vaszkó
Pál tagsága megszünt.

A mult gyülés jegyzőkönyvét felszó
lalás nélkül veszi tudomásul a közgyü
lés és áttér a tárgysorozat 2. pontjára.
Gácsi Vince községi végrehajtót több
rendbeli cselekménye miatt föl kel
lett függeszteni és ennek behelyettesi
tése s.zükségessé vált. Öt pályázó van:
Cslk József, Uhrin Frigyes, Bencze
János, Becker Ferenc és Szabó
lElek. Elnök nem akar a választásba
befolyni, csak azt kéri a közgyüléstől,

hogy megfelelő ügyes és megbizható
egyénnel töltsék be a helyet. A főszolga

birói átirat Csik József mellett foglal
állást, CEernus Mihály Uluin Frigyest
ajánlja, ki sok gyermekes családból való,
katona viselt és mindenképpen méltó
az állás betöltésére. Elnök Csii< József
és Ul1rin Frigyes között elrendeli a
szavazást, amelynek eredménye Csik
JÓzs.ef 13, Uhrin Frigyes 26 szavazat,
mire a főszolgabiró a 13 szótöbbséggel
megválasztott Uhrin Frigyestől kiveszi
a hivatalos esküt és néhány keresetlen
szóval üdvözölte és lelkiismeretes llnlll

kára utasította az uj végrehajtót.
Juhász Imre községi pénztáros le

mondását tudomásul vette és az állás
betöltéséig Német Imre állami pénz
tárossal helyettesíti.

A tárgysorozat 4-ik pontjánál elnök
javasolja, hogy e pont a következő

ponttal együtt tárgyaltassék, mert a
kettő összefügg egymással. Közgyülés
hozzájárul. Tóth Libor ismerteti a két
bank ajánlatát, melyek mindegyike hivat
kozva a törvényes rendelkezésekre 7
3/.1 százalék kamatozást ad. Az Encirőd

Gyomai Takarékpénztár hivatkozik helyi
jellegére, igazgatósága helyi emberekből
áll s mig a Békésmegyei Ált. Takarék
pénztár 1600 pengő, addig az Endrőd

Gyomai Takarékpénztár 3500 pengő,

tehát több mint kétszeres adót fizet A
Békésmegyei Általános Takarékpénztár
hivatk:ozik anyaintézeténel( nagy boni
tására. Az első Wlszólaló DiI11'<il Vii·
mos ipartestületi jegyző, ki azt indit
ványozza, hogy vegye le a közgyűlés e
tárgyat a napirendről, mert a mai sulyos
gazdasági válságban, mikor régi bank
intézetek is összeomlanak, a felelősség

fokozottabb mértékben hárul a képvi
selőtestületre, miért is azt javasolja,
hogy a rendes bankgarancián felül
~éqencek ~lind)<é~ intézett91 Ni~öIt. nlég .
Igazgatósági kezésséget, ínel)' szerint az
igazgatóság saját vagyonával is felel az
elhelyezett összegekért. Dr. Kovács
Páter szerint nincs szükség a külön
garanciára, mert az igazgatóság ugy is
felel minden betétért, miért is ellenzi a
napirendről való levételt. Lesniczl<y
József örömmel fogadja az inditványt
és annak a reményének ad kifejezést,
hogy a plus garancia gondolata csak
általános tetszést kelthet, hisz nJÍnclen
képviselőtestületi tagnak csak örömmei
kell fogadni olyan inditványt, amely a
község vagyonának hatványozottabb
biztosítását célozza. Megmagyarázza, mi
a különbség a belétek után nyujlott,ren
des bankgarancia és az azon felül adott
igazgatósági kezesség között. A válasz
e felszólalásra különleges módon nyil
vánul meg, dr. Hoczmal1li1i Istlfá,"l és
Kovács libaI' hangosan kiáltják, nincs
szükség garanciára, nem halasújltk el
a döntést s mikor Csemws Mihály
áll föl s a kérdés föllevéséhez kér szót,
a lárma még nagyobb lesz és "érdekelt"
közbekiáltássaJ nem akarják szóhoz en
gedni és most már dr. Tóth István
is bele kapcsolódik s veszi át a veze
tést, ki erőteljes hangjával igyekszik
mindenkit tul kiabálni, majd goromba
módon neki támad az őt csendre intő

községi birónak, mire Bakos elnök
mindkettőt rendre utasitja. A szavazás
megejtetvén, a közgyülés 20 szavazat II
ellenében elfogadja Dinya Vilmos in
dítványát s igy a tárgysorozat két pont
ját ~eveszi a napirendröJ és utasítja az
előljáróságot, szólítsa föl mindkét inté-
zetet, .hajlandó.k-e külön igazgatósálii
kezesseget adnI.

A következő pont az alispáni rendeler
ismertetése az 1932 évi köHségvetéshez
eszközölt változtatásokról, melyek ,sze
rint az alispán rendeletlJeg a költség
vetésbő] törölte az albiró, egy esküctt,.
két rendőr, egy kocsis és egy pár ló
tartás illetményeit, ill<:tve költségét
Ennek értelmében az előljáróság f. év
január hó l-től kezdődőleg már eszkö
zölte a gyászkocsihoz adand6 ló 5zo1-



gáltatást. Dl'. Kovács Péter Endrőd'

speciális helyzetére val6 hivatkozással
az egy pár lótartás és kocsis törlését
nem tartja keresztülvihetönek, . 'ert a
szegények eltemetése végeredményben
a községet terhelik és az nagy zava
rokra fog okot adni. Kovács István
~;zintén a fogat szükségességét hangoz-,
tatja, mert annak megszün!etése esetén.
a betegek orvosi és papi látogatása·
ugyszóiván lehetetlené válik. Kalmár
Vince mint éveken át volt l<özségi
gazda is a fogat szükségességét bizo
nyitja. Hsnyecz Pál a megszüntetett
esküdtnek visszarendelését kéri, mert
arra a munkásság szempontjából szük
ség van. Dinya Vilmos az albírói in- .
tézmény fontosságát hangoztatja s ki
mutatja, hogy a megszüntetni rendelt:
intézmények tényleges megszüntetésével
csak lényegtelen összeget lehet megta
karítani, az elért anyagi megtakaritás
nincsen arányban az erkölcsi veszte
séggel. Csernus Mihály szintén a
megszüntetések ellen beszél és nem
tudja megérteni az alispán által véghez .
vitt redukálást, mert mikor a vánnegyén
tárgyal ták a költségvetést, ezek a téte
lek mind benne voltak a költségvetésben
és akkor 52 százalék volt a pótadó,
most pedig a felsoroit tételek törlése l
után már 62 százalékos pótadó lett
megállapítva. Ugy látja, hogy az alis
pán itt tullépte hatáskörét, mert az
idevágó törvényes rendelkezések sze
rint nagyközségekben rendszeresítve
van az albir(>i állás és annak megszün
tetését csak kis községekben engedi
meg és ott is csak a képviselőtestület

hozzájárulása mellett. Javasolja, hogy
az alispán rendeletét csak olyan felté
tel mellett vegyék tudomásul, hogy kér
jék a törölt összes tételeknek a költ
ségvetésbe való visszahelyezését és
amennyiben az alispán ennek nem tudna
eleget tenni, ugy tekintessék a kérelem
felülvizsgálati kére! emnek. Többek
hozzászólása után a közgyülés az in
ditványt egyhangulag elfogadja. Az el
nöklést e tárgy befejezése után Kalmár
Imre biró veszi ál.

A hadiárvák és hadiözvegyek
felsegélyezésére tett alapitványra a
népjólétiminiszter elrendelte az alapit
ványilevél elkészitését. Az előljárósági

javaslat szerint a 17.60S pengönek ka
matai évenként az 1914-18 évi világ
háboru hadi<irvái és özvegyei között
kerülne szétosztásl'9. Csernl.ls Mihály
inditvúnyona, hogy il segélyezendők

névs(wát tartozik a/~ elöljáróság a ki
osztandó öszegek föllUntetésével a köz
gymésnek jóváhagyás végett a szétosz
tás előtt bemutóJni. l(olftics István
rámutatott arra, hogy az 1914-18 évi
világháboruban résztveHekelhaJálozása
utánra nii1Cs rendelkezés,. miért is ki
vámüosl1iil, tartja a szövegből az 1914-
18 éveknek törlését, vagyis csak hadi
árvák és özvegyekröl szólna a rendel
kezés. A közgyülés mindkét inditványt I
elfogadja. A kiosztandó összeg évenkén t .
kb. 900 pengőt tesz ki. I

A községi mez56rök felfogadása .
tekintetéb'en az alispáni rendelet akként
intézkedil<, hogy csak alkalmas é:;: 60
éven aluliak fogadhatók föl. Közgyülés
a 38 mezőőr felfogadását e!őljáróságra

bizza.
Föszolgabiró visszaadja a Timár G.

Gerge:y községi gazda ellen telt lel
jelentést azza!, hogya közgyülés hoz
zon határozatot tudomásul veszi-e utó
lag az elajándékozott buzát vagy nem.
A feljelentés ugy szállott, hogy Timár
G. Gergely a község gazdája a csép~

léskor a munkásoknak önhatalmul21g,
anélkül, hogy erre a birótól föl1Jaí;\]
mazást kapott volna, 6 zsák buzát adott
állitólag pálinka váltság eimén. A gaz
da állítása szerint csak 3 zsákban volt
buza, a másik 3 zsákban állítólag
disznó pelyva. Kalmár Imre elnökiő

biró annak ellenére, hogya buza az ő

tudta nélkül adatott ki, mégis azt ja
vasolja, hogya közgymés hagyja utó
lagosan jóvá a gazda intézkedését.
l{ovács István kiiogásol.ia a gazda
cselekedetét és nem hajlandó semmi
féle ,úándékozás! utólag sanktionálni
annál is inkább, mert ilyen ajándéko
zás seho. szokásban nem volt, a csép
lést a géptulajdonos vállalja fői, az
tartozik a munkásokat fizetni és igy
azoknak a községtől semmi néven nel'ü
követelni valójuk nincs. Csernus Mi
hály bár helyteliniti a szabálytalansá
got, mégis a biróelőterjesztéséhez csat
lakozik Az elrendelt névszerinli sza
vazás szerint 32-5 ellenében a biró

incEhányit fogadja el. '~:

Uj csel'ldörörsi lakt~nY8ltpijése '.
ügy~b::n az elöljáróság aztjavasülja, ~l

miszerin t az iratokdt terjesztenék flil a Q

a belügyminiszterhez azon jelentéssej, .
hogy a község csak abban :lZ esetben
épithet, ha a csendőrség legalilbb 15
évre szóló lakbérleti szerződést köt éo; ~

legalább 5-6 évi lakbért á 12«) ;1\

pengőt elölegeznek. Egyhangujag eifo- .
gadtatott.

Homok István és társai Kon-
dorostanyára telefont kérnek.
E!őljáróság nem javasolja a ké-,
relem teljesítését, mert ezáltal!
nem jut Kondo;os(anya különö
sebb előnyl1öz, hanem intézkedik,
hogy egy oltani megfelelő lakos
kisebbközs2gi ügyek elintézésével
bizassék me,; és azonkivül min
den hónapban kiszál!ana egy köz- f

ségi tisztviselő vagy jegyző, aki
nél adóbefizetések eszközölhetők.

A közgyülés az előljárósági ja
vaslatot egyhangulag elfogadja.

Németh János körösönlulj 10'
vaskézbesitő eilelí beadott panaszt
a főszo]gabiróhoz áttenni rendelik'
elintézés végett.

Küzségi rendőrök kéreime,
bogy csizmáva! láHasséH1ak el, a ~

képviselőtestület fedezet 11iánya
miatt elutasitotta.

A körösöntuH rész kéri a tűz

oltó-váltság megszüntetését. A köz- .
gyülés előljárósági javasIatra ak-:
ként határoz, hogya folyó évre
már nem irja elő, de a muitban
követelt összegeket nem áll mód~

jában törölni, azokat meg kelJ fi
zetni.

Hatvani Máté és társai az Uj- .
telepen járda építését kérik, a kép- i

viselőtestület kimondja, hogy az I:

egyik utca keleti oldalán járdát,
létesít. .

A tárgysorozat 16 pontjaként '
tárgyalásn került Csenms lviiháJy ~

és társainak beadványa, amelyben
a ., községi szabályrendelet átvizs
gálisához kiküldött hatos bizottság
müködése elé görditeit akadályo
kat teszik panasz tárgyává. A be
ad\'2.ny elmondja, hogy annak el·
lenére, miszerint a legutóbb tartott
közgyü!és Orbók Jözsef inditvá
nyára kiküldött hat iagbÓJállóbi·
zottságot a szabályrendelet c'itíanul
mányozására és esetleges módo
sitások eiő!erjesztésére, de ez a
bizottság nem ült még eddig
össze, mert a töj c;'J'Z ő annak
összehivását elienezte. A főjegyző

kijelenti,hogy ő nem e.llenzi a bi
zottság kiküIdését és müködését,
ennek bizonyitékául [üzte ki a be
adványt a mai tárgysorozatra,
hogya képvlselőtestületnek mód
jában álljon sZ.'ibá!yszerü határo·
zatot hozni. A legutóbbi közgyü
lés rendkivüli közgyüiés volt,
amelyen csakis a tárgysorozatban
felvett ügyek szerepelhetnek, mi
után pedig a bizottság kiküldése
iránt inditvány a tárgysorozatban
nem szerepelt, annak kikiildése
szabálytalan és végre nem hajtható.

Csemus Mihály elismeri, hogy
a határozat ezek szerint szabály
talan, de nézete szerint jóakarattal
a müködése lehetövé tehető lett
volna, annál is inkább, mert ugyis
csak e!őterjesztési joga van a bi
zottságnak és érdemben ugyis a
képviselőtestület határoz. A fő

jegyző ismételt felszólalásában an
nak hangoztatása mellett, hogy
nem ellenzi a bizottság kikű!dé

séi, kénytelen tiHakozl1i olyan be
állil3s ellen, hogy az ő személye
akadáJyozná anna k működéséí,

alakuljon meg a törvényes formák
betartása mellett, de szabálytalan
ságot ne követeljenek tőle, erre

Káros - hasznos
oénzinfláció.,
irta : BELL MIKLÓS.

A bankokrácia évszázadok óta nagy
szerű eredményt ért el je]szavakkal. lJyen
jelszava jelenleg az "infláció".

Liberális babonakorunkban kevesen
gondolkodnak a saját fejükkel. Ezzel a tény
nyel a bankokrácia teljesen tisztában van és
ki is aknázza ezt jelenleg a bukott rendszere
érdekében, mert nem jöhet felszínre olyan
új rendszer, amire ne sütné rá az "infláció"
jelzőt, söt állandóan napirenden tartja ezt,
mint elrettentő példát. Más szavakkal, a ban
kokrácia a a multban végrehajtotta a inflá
ciót és tönkrete te vele a nemzetet és most
védi a saját bűnével a maga rendszerét min
den új rendszerrel szemben. Lássuk ezt a
"jelszót" közelebbről.

Káros infiáció.
A mai aranyfedezetű jegybankrendszer

természetében rejlik a káros infláció és pénz
devalváció. Ezt bizonyitják a következő

tények:
l. a takarékbetétekre és kü!önféle ala-

pokra elhelyezett aranyfedezetű pénz elhe
lyezése pillanatában a devalváció áldozata,
mert sem a takarékbetét könyvecskére, sem
pedig abetéti nyugtára az aranyfedezet nem
hat ki. Például 1912- ben, január l-én kitet
tek a takarék- és folyószámlabetétek, árva
pénzek, állami, vallási, nyugdíj, biztositási
stb. alapok, valamint az értékpapírok és a
forgalomban volt papírpénz 18 milliárd
aranykoronát. Ugyanakkor a hasonló alapok
kitettek Ausztriában 25 milliárd aranykoro
nát. Összesen 43 milliárd aranykoronát.

Az Osztrák-Magyar Bank 1912 január
l-i mérlege szerint forgalomban volt bank
jegy kitett 2.540 millió koronát. Ugyanak
kor volt a bank ércfedezete 1.575 millió
koronát.

Ha most már számitásba vesszük a
takarékbetét és különféle alapokat, amelyek
mind· mind aranyfedezetű pénzzel lélesültek,
azt látjuk, hogy akkariban csak 3 és fél
százalék volt az ércfedezet, vagyis minden
papírkoronának 3 és fél fillér volt a fede
zete. Továbbá, ha elképzeljük, hogy az ak,
kori időben a papirpénzre az a szöveg volt
nyomtatva, hogy ezt a jegybank arannyal
beváltja, világos lesz előttünk, hogy micsoda
vakmeröséggel tartotta a bankokrácia az
egyes nemzeteket bolonddá ezzel a szélhá
mos rendszerrel.

2 d mai rendszer hitelrendszer, amely
ben a vélitó a legnagyobb szerepet játssza.
Mi a váltó? Pénzpótló. Tehát a váltó he
lyettesíti a hiányzó pénzt, vagyis az állandó
váltóinfláció semmi más, mint a káros vál
tóinfláció, meri a kamat áthárul a termelésre,
végeredményben a fogyasztóra, emeli az áru
árát s így csökkenti a pénz vásárlóerejét,
azzaz pénzdevalvációt von maga után;

3. olyan pénz, amely improduktív célra,
vagy nemzetkifosztásra kerül forgalomba,
szintén káros inflációs jelieggel bír.

Hasznos infláció.
A XX-ik században élő ember a nyo

morúság folytán, amit a mai rendszer elő

idézett, kénytelen a liberáiis babonából fel
ébredni s a saját fejével gondoJkozni és jel.
szavak helyett a reális tényeket elfogadni.
Például:

1. A világkereskedelem kitett 1800~ban

12 milliárd pengŐ! és emelkedett 19OO-ig évi
165 miHiárdig.

Anglia hajószállítása volt 100 évvel
ezelőtt évente négy és fél millió tonna,
amely 1927-ben évi 124 miilió regiszterton
náig emelkedett.

Anglia nemzeti vagyona kitett l8l2-ben
2.700 millió fontot, amely 1912-ig 16.427
millió fontigemelkeclett.
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,sohse lesz kapható. Az elrendelt
.szavazás·eredményekéntképviselő
testület ugy határoz; hogyabi 6

iZ0ttságot megalakitjaés 'abba a
főjegyzö, községi hírón kivül, kik
hivatalból tagjai,kiküldi :Csernus
\Mihály, Kovács Ferenc,Uhrin

Imre és Nagy Imre tagokat.

A r. kath. egyház kéri a
mirhói iskola előtti vizáliásnak
lecsapolását és a tér rendezését.
Előljárósági javaslat szerint a vizet
az' árkok kitakaritásávallevezeiik
és a területet befásítják. Egyban 6

gulagtudomásui szolgál. Az idő

előrehaladottsága miatt agyülés
folyíatásadélután 2órarahalasz
tatott.

Délután első tárgy a tárgyso-
.rozat 18 pontja, amelyben a r.
kath. Egyház a Kovács Péter
,meHettiközségi telket a r. kath.
polgáriiskola részére kéri. A leg
utóbbi képviselőtestületi közgyülés
a kérdésestelket átengedte a pol
gáriiskolának, de a hozott hatá
rozatot alaki okok miatta vár
megyei kisgyülés nem hagyta
jóv~ésuj határozat hozataira uta-j
sitotta a képviselőtestületet. Ko
vácsék azon indokolással, miutáp
a polgári iskola fölépitése jó ideig

. nem lesz aktuális, a telek át nem
ádását inditványozzák. Csernus
'Mihály . többek hozzászólása
után a képviselőtestület 15-14

Lszailazatellenében kimondja,
hogya felket átadja a polgári

-iskoJánakés igy 30 nap mulva
a képviselőtestület névszerinti sza-

vazássalfog majd ez ügyben ér
demben dönteni.

A tárgyso1'ozat többi pontjait
gyors ütemben tárgyalja a köz
gyülés. Özv. FrolyóIstvánné,
Baán István, Porubcs<álnszky
Gyöcgyközmunka törlését eIren·
deli, Rajeczky Dániel buza köl
csönét nem engedi el,'Mardói
Mihály községi kocsis segély
iránti kéreIme nem teljesíthető,

HabzdaMiháIy 42 q buza föld
haszonbér tartozása végrehajtás

Történelmi jelentóségü cse- I
mény történt az elmult vasár
napon, f. évi január hó 10-én,
a midőn Endrőd községben a
református islenliszfeiel után
tartott egyházi közg"yülés al 6

kalmá val, az egybegyült hivek
teljes egyérteJmüséggel az
egyházi törvények ide vonat
koző rendelkezései alapján ki
mondották, hogy egy házközségi
szerveze/be tömörülnek s meg 6

alkotják Endrődön a református
fiók-egyházközséget.

Répás Pál gyomai elnök
lelkész előadla, hogy az End~

ródön immár egy év óta rend6
szeresiteU istenliszteleteket oly
szép" számmal és dicséretre
méltőbu7gósággal látogaliák
a hivek. a mely a legszebb re 6

ményekre nyujt biztatást; s igy
egyházi törvényeink értelmé,

ben is elkövelkezelI az a pi1-

utján behajtandó. A gyámpénzek I
utáni:kamat 1. 314 százalékban álla
pittatott meg.

A közgyülés utolsó tárgyakén!
jegyző bejelenti, hogy akisgyülés
a tüdőgondozó létesitése ügyében
hozott határozatot nem hagyta
jóvá, ezzel szemben az uj-telep i
iskolának az Egyháznak való át
adását illetőleg kötött megállapo
d~st jóváhagyta.

A közgymés délután 4 óra után
ért véget. -sc.

lanat, hogyhiveink egyház
községgé szervezkedjenek 5

ügyeiket maguk intézhessék,
természetesen a g"yomai anya
egyház felügyelete mellett.

Az egyházi közgyülés nagy
leiki örömmel egyhangtJlag
csatlakozoJt az elóterjesztéshez
és a mcgalakulás után igazán
példás kereszlyéni egyetértés 6

sel, egyhangulag válasziolIa
meg gondnoknak : Szalóki An
talt, presbitereknek : Szabó JÓ6

zsefel; Fosztó Eleket, Balogh
. Istvánt és Kis Nagy Sándori,

pótpresbiternek pedig Varga
Istvánt.

A meg"választottakal Répás Pál
lelkész ur az eskü letétele után
szép szavakban buzdilolta a
további egyház épitő munkára,
erősen hangsulyozva azt, hogy
csak hitben, vallásos érzésben I
erős nép tudja lelki erejét ki:

fejleni a nemzetépités nagy
munkájában is. Minden ma,
g·yar testvért, bármilyen vallás
felekezetnek a tagja is, szeri?'
tettel hivunk erre a szen! mun
kaközösségre s ne az! nézzük,
a mi elvá1asz!ana egymástól,
hanem mindig csak azt, él mi
eg·ybeforraszt. Magyar testvé

rek jöjjelekés épitsünk !
A kezdet szerény és kicsiny,

mint a bibliai mustármGg; de
?lZ lsten áldó kegyelme hatal 6

mas. terebélyes f?ivá növeiheli
és növeli is azt, ha az elszánt
és minden áJdoza!ra képes
apostoli szen! tűz lobog az
emberi szivekben.

Adja lsten, hogy ugy legyen,
a krisztusi egyház és a magyar
haza boldogság"ára.

I~imutatás

a.z e!mult év fertőző be
tegeiről.

A községi ügyvezető orvos
minden év végén részletes ki
muiatflsba foglalja azokat CI

fertőzóbeíegségekel"melYi2k

az illető évben· előfordultak.

Ez él kimulölás számol tarthat
a közönség érdeklődésére is,
meri egyrészt meglátja, -hog"y
micsoda gonosz ellenségek
leselkednek egészségére, más'
rész! a halálozási esetekből

megnyug"vásl merilhel arra,
hog·y cl hatósági orvosok leg",

Németországban 1830-ban volt az évi
-teherfJrgalom 120 millió tonna kilométer,

amely 1927-ben évi 65.000 míllió tonnakilo
méterig emelkedett. Azt hiszem, hogy a leg
egyszerübb ember előtt is minden szónál
többet beszélnek ezek a számok és egy pil
lalJatalatt megérti ezeket mindenki, hogy a
fqrgalom emelkedése arányában kell, hogy
állandó cpénzinfiáció, azaz forgótőkeszaporo-

. dás történjék,mertezt .követeli a fejlődés,

v.~gyjs a. forgótőkerendszernek olyannak !cell
lenn.ie, ,amely a gazdasági éle! fej!ődése sze
rintszolgáliassa a jorgótőkéf, mert ha ez
nem lehetséges, akkor olyan okos korszak
köszönt.be, amilyenbe most élünk.

3. A háromszoros ingatlanjedezetű

jeg})bankJendszer szerint káros injláció nem
fordulható elő. Az ilyentállítani a legna#
gyobbvakmeröség".~vagy . tudatlanság, mert
évs.zázadok ófa nemJordulielá, hogV olyan
v.áltó devalválódott· volna, amely hdromszo
ro,sillgatlan fedezettel bÍrt. Az ingatlanfede-

. zetű .. jegybankrendszer szerint kibocsátott
paplrpénz semmi más, mint váltó, amelyet
,háromszoros in..gatlanértékgarantál s ennél

.foglJCf- .káT1JS infláci6t, va,gy devalvációt nem
idézh.e1elő soha.

.•.. 3. Az ingatlanjedezefű jegybankrend
sZefszerin:i a pénzhatalom, annak irdnyítása
t'" szal:)(j1YQzása .az _. államvez~tőség .. kezébe.

kerül s ennélfogva a gazddsági élet követel·
ményei szerint történhetik a forgótőke írá
nyításaés szabályozása. Ez annyira termé
szetes, hogy a legegyszerübb ember is be
látja már, hogya sZilbályozási és irányítási
lehetőség ugyanazt a szolgálatot teszi gaz
dasági életünknek, mint a tengeren az irány.
tű a hajósoknak. Az az áHitás, hogy az jn~

gatIanfectezetü pénznem li quid, mert nem
lehet az "ingatlant úgy, mint az aranyat kü!
földre szállítani és pénzkriziseket előidézni,

semmi más, mint ostobaság, mert a mai
korban már mÍflden józan ember tudja, hogy
minden nemzet léte aktív külkereskedelmi
mérlegétől függ s ennélfogva szükségtelen,
hogy pénzünk küljöldre vándoroljo fl, mert

. az aktív külkereskedelmi mérleg rnindig ele
gendő külföldi valutát biztosít, másrészről

módunkban áll olyan nagyaranylapot tar
tani.ami rendkívüli alkalomra s2;ükséges.
Más szavakka], az arany ezentúl mint kül
kereskedelmi eszköz és rendkí'lüJiesetekre
fog szolgálni,mert ezekhez még egyelőre

elegendő érték áll rendet!<tzésünkre,de an
nak feltételezése, hogy, belső f.Q:rgótőkefede

zet gyanánt még tovább szolgáljon, az őrült

séggel határos.

A nagy infláció és pénzde!lJ's1
váciÓ.lezajláss.

Avilágháboru .olyan nagyösszegű for-

gótőkét, iiletve készpénzt követelt, amely az
aranyfedezetű rendszer erejét ::okszorosan
túlszárnyalta, annál is inkább, mert ezen a
téren a VÁltóval, azaz pénzpótIóval boldo
gulni nem Iehetett sennéjfogva beállt a há
ború kitörése pillanatában a káros infláció,
azaz pénzdevalváció. Például 1914-ben az
Osztrák-Magyar Jegybank papírpénzforgalma
2.994 millióról 5.136 millió koronáig emel~

kedetI, az aranyalapja pedig 1241 millióról
leszállt L055 millió koronáig. 1916-ban

. volt már 10.889 mi1Jió papírkorona for;ga p

lomban. elienben az aranyfedeze:t 290 millió
koronáig csökketlL Amennyiben az akkori
osztrák és magyaráHamvezetőségek, továbbá
az Osztrák-Magyar Bank vezetősége a hely
zet magaslatán álH volna és a bank áttér
az amerikai jegybankrendszerre, azaz állami
érfékpapírfedezetre és felhasználja a hadi
kölcsönkölvényeket JOO százalékos péllzfede
zetül, a káros infláció nem következik be és
nem pusztalt volna a. fentemliiett 18 milliárd
aranykorona nemzeti .'agyon.

Amikor a pénzdevalváció veszedelmét
a vezetőtényezők is észrevették, aiakult ugyan
az országos pénzügyi bizottság, de ez a bi
zDttság, amint a tények azt igazolták, a de
valvációvai szemben 101 százalékig tehetet
len volt s egy szép napon minden felsőbb

. kitüntetés nélkül, csupán a csend zenélt;
""li
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jobb íudomásukkal igyekeznek
mindenki egészségére vigyázni
és a járványos betegségek elé
gátat vetni.

Ez a kimutatás Gyoma nagy
községben 1931 évben CI kö
vetkezőket mutatja:

Vörheny előfordult 12 eset'
ben, torokgyik 4 esetben, hasi'
hagymáz (tifusz) 3 esetben,
vérhas 7 esetben - t halálo'
zással, bárányhimlő 7 esetben,

roncsolő toroklob 43 esetben
- 3 halálozással, kanyaró 153
esetben, szamárhurut l esetben,
szövődményesinfluenza 2 eset
ben, tüdőhaj 1 esetben-ciha,
lálozással, trachoma l esetben,
járványos gerinc és agyhárlya,
log 1 esetben, elhalálozással,
emberi lépfene 1 esetben, gyer
mekbénulás 2 esetben, nvilt tu'
berkulózis 1 és vesegümőkor .
1 esetben, elhalálozással.

Az összes fertőző megbetQ
gedések szá ma 1931,ben 240,
et tett ki, akik közül meggyó,

gyult 232, meghal/8.
Gyomán tehát a fer/őzó be

tegségeknek 4 százaléka halá...
lozol! el s igya kijzegészség'"
ügyi állapotok kedvezőeknek
mondhalók.

A Kisréti Olvasó Egylet f.
hó 1O,én vasárnap tartotta
részleges tisztujításáL A le
mondott Gecsei Sándor elnök
helyett megválasztotlák az ed

digi alelnököt: Vincze Endrét,
pénztárnoknak ; ifj. Gecsei Sán·
dorl és gondnoknak ; Erdei
Mihályt.

Kner Izidor, a szociális ér...
zékéről, iótékonyságáról min,
denck előtt ismeretes ember,

barát, ki eddigi adományaival és
a tőle megszokotl bőkezűség

gel nebány társával naponként
14 szegény iskolás gyermek
nek három fogásos ebéddel
való ellátását tette lehelővé

száz napon keresziül, ismét
jelentkezelt a jótettek mezején,
amidőn 1050 drb. irkával ado,
mányozla meg a gyomai ref.
iskolák szegény tanulóit, .6. se
gítség nagy hiányt szüntelett
meg és - mint a Kner ado
mányok szokása - jó helyre

is eseti, mert bizony ezen a
téren is nagy volt a szükség.
Ez a nemes g'lsztus is - mint
a többiek - magában hor...
dozza a dicséretet. A kedves
ajándékért e helyen is köszö'
nelel mond az; Igazgatóság.

felmentés. Békésvármegye .
testnevelési és népgondozó
felügyelősége Nónay ferenc
ny. áll. honvéd századost saját
kérelmére, bár sajnálallal, de
a felhozolt illdokokra való fe,
kinteHel eddigi fáradságol nem

ismerő eredményes munkássá
~ának teljes elismerése mellell
vezető főoktalói tisztsége alól
felmentette. A Levele Egyesület
az alatt az 5 év alatt, mig an...
nak élén állt, virágzott fel s
kár. hogy ezt a megértő, de
az Egyesület érdekeit minden'
kor megvédő vezeJőt nélkü(öz
nünk kell.

A gyomai járás főszolga

birája, mint fb. biróság él ki ..
hágási ügyekben elkobzoJl IM,
gyak (mérleg, puska, hájó stb.)

árverését 1932 é\'i január hó
30-ikára délelőtt 9 órára liizte
ki a főszolgahirói hivatalban.
A venni szándékozók az eld~

dásra kerülő tárgyakat folyó
hó 28-án és 29 én fél 12 órá'
tól-12 óráig megtekinlhetik.
fegyverre csak olyan egyén
árverezhet, akinek fegyvervá,
sárlási engedélye van, hálóra
pedig csak hajászjegy alapján.
Bakos s. k. tb. főszolga biró.

A gyomai Központi Uri
Kaszinó f. hó 17·én. vasárnap
délután válasz1mányi gyűlést,

január 24-én, vasárnap délután
pedig közgylilést tart.

Gépkocsi szerencsétlenség a
gyulai országuton. A gyula
kigyósi országuion vasárnap
délután gépkocsi szerencsétlen
ség történt. Gróf Haller ferenc
jobbcombtörésI szenvede/t. A
gyulai kórházba szállilották.
Orvosi véiemény szerint gróf
Haller ferenc két hél mulva
elhagyhatja a belegágyal. A
gépkocsiban ülő grófWeckheim
Lajos sértetlen maradt, mig
báró Collas Tibor és a soffőr

könnyebben sérült meg.

Leégett egy malom. Szarva
!son vasárnap virradóra kigyul
ladt fazekas Pál malma. mely
teljesen leégelt. A füzet való
'3Zinüleg a szitakészülék okoz/a.

A népszövetség péllzügyi
bizottsága Genfben megkczd!e
üléseit.

Gyengélkedés ide...
jén~ kii!önösen ha él rosszuI
lélet szorulás fokozza, a ler~

mészeles ."Feren~J6zsefOíló

keserűvíz fájdalomm('ntes szék
ürülés! és kielégitő emésztésJ
hoz lé/re. Hires nóorvosok a
legnagyobb elismerés hangján
irnak a valódi Feren«: Jó...
z§ef vízről. meri ez a kritikus
korban is hosszabb időn ál al,
kalmazható, anélkül, hogy ki,
tilnő eredménye változnék. A
Ferenc József keserŰVÍz

gyógyszerlárakban, drogériák,
ban és füszerüzletekben kap,
haló.

A Szarvasi Öregdiákok em
lékművet emelnek gróf Bolza
József tiszteietére.

Párisban az EiffeHorony
tetejéről Klimó István pozsony
megyei kajáli sziiletésü cseh
szlovák állampolgár levetelle
magát és meghalt.

Lemondott a francia kor
mány.

1. Hurutos bántalmaknál, kö'
högésnél, rekerltségnél legjob.
han beváJI a valódi Réfhi.féle
Pemelefü-cukorka.

. Briining némel kancellár vál
tozatlanul ragaszkodik meg
ingathatatlan álláspont jához,
hogy Németország pedig több
jóvátételt nem fizet.

3 Sonka védjegVü "Magyar
sonkapác" egy ház-lartásból
sem hiányozhatik, 1 doboz
ára 2 pengeL Főlerakat:
Győr, Baross I:i:latszertár
Baross-ut 7. Telefon: 867.

mellett kénytelen volt elvonuini.
Amennyiben az akkori osztrák és ma

gyar áJlamve],etőségek, az Osztrák- Magyar
Jegybank vezetősége és a későbbi országos
pénzügyi magas tanács már megértette volna
azt a természeti törvényt, hogyha valamelyik
rendszer bajt okoz, hogy ezt a bajt csak
annak ellenrendszerével lehet meggyógyitani,
abban az esetben az illető tényezők már
akkoriban az állami értékpapír, jobban
mondva az ingatlanfedezetű jegybankrend
szert bevezették volna, például annak, ho
gyan kell egy nemzet gazdasági életképes·
ségét, létét és szebb jövőjét biztositani, a
kulturális törvénye szerint.

Konklúzió.
Az internacionalis bankokrácia a for

gótőkeszükséglethez viszonyítva rendelkezik
aránylag néhány százalék arany fölött és
rendszere szerint szaporítja ezt papirpénzki
bocsátással és még pótolja ezt hitellel, fő

képpen váltóhitellel, kiuzsorázza magas ka
matlábbal az összes nemzeteket, módjában
áll kénye-kedve szerint a hitelt elvonni, pénz
kriziseket, gazdasági pangást és vele nyomo·
rúságot előidézni. Ez a mai helyzet.

A nemzeti bank által kibocsátott pa
pírpénz kitett 1929 október hónapban 525

.és fél millió pengő!} most 365 millió pengő

forog közkézen. Tehát 160 millióval keve
sebb, mint 2 évvel ezelőtt, azért, mert a
mai ércfedezet nem enged több papírpénzt
kibocsátani. Ha most már valaki a nyilvá
nosság elé mer lépni olyan elgondoJással,
amely gazdasági életünkben hiányzó forgó
tőkét pótolná, rögtön jelentkezik a bankok
rácia és ordít: "infláció! infláció 1"

De hiába minden megerőItetése, mert
a fejlődő embeíi értelem a természet tör
vénye szerint felcserél minden elavult rend
szert, vagy eszközt, újabb és újabb szellemi
vivmánnyal. Ezt megakadályozni nem tudja
senki. Ha hajlandók vagyunk nyitott sze
mekkel a világ haladását nézni, azt látjuk,
hogy nemcsak a fiatal generációk váltják fel
az elődeiket, nemcsak az őserdők tűnnek el
és a fiatal csemeték fejlődnek a régiek he
lyén, hanem amint az aranyfedezetű rend~

szer elődjét, az aranyművesek rendszerét fel,
váltotta, épúgy felváltja a legközelebbi idő

ben az ingatlanfedezetű rendszer a mai
aranyfedezetűrendszert, amely a kulminá
ciós pontját már túlélte é~ nem képes az
emberiségnek azt az eszközt (forg6tökét)
szOlgáltatni, amivel gazdasági és alkotótéren
annyit produkálhasson}am~nl1yit az általános

jólét követel.

Azt hiszem, hogy a legegyszerübb em
ber is belátja, hogy ha gazdasági üzemeink
annyi 2 százalékos forgótökéhez juthatnának,
hogya meglevő adósság konvertálására és
az elavult üzemek helyreállítására elegendő

volna, egy csapásra beálIna az üzemek élet
képessége és rentabilitása az egész vonalon
és megszűnne a munkanélküliség a nyomo...
rúsággal együtt. Az a kérdés, hogy lehet-e
valaha a mai aranyfedezetű rendszertől ezzel
a kis százalék arannyal olyan olcsó és nagy
mennyiségű forgótökét remélni, amennyit a
helyzet követel. Továbbá az a kérdés, hogy
Jehet-e a váltóhitel!ől a helyzet megmenté
sét remélni? Azt hiszem, hogy nincsen ko
moly hazafi, aki a mai rendszertől olyan
reális és annyi forgótőkét meme remélni,
amennyi a nemzet megmentéséhez szükséges.
Ha tehát igy áll a helyzet, akkor talán min
den magyarnak lelkismeretbeli kötelessége a
saját fejével gondolkodni, az "infláció" jel.
zőt pedig a legnagyobb megvetéssel elutasi
tani és vasakarattal odahatni, hogy mielőbb

bevezetést nyerjen a mai rendszer ellenrend
szere, mielőtt az internacionális bankokrácia
rendszere még fokozottabb nyomorúsággal.;:a
nemzetet végzetes helyzetbe sodqrja.
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Szerda, jam.ia'ír 20.

9.15: Hangverseny
12.05: Szalonzene
3,,3,0: M.\)rse tanfolyam, !

4: Postászenekar
5.25: Történetek N10zártról
5.50: Hangverseny
7.10: Felolvasás
7.40: Békeffy est
8.40: Cigányzene
9.30: Előadás

10: Időjelzés, időjárás, hirek
tO.15: Hangverseny
11.15: Jazz zene.

Csütörtök, ji!JlUl<i\r 21.

9.15,:: Hangverseny
12.05: Balalajka
3.30: Előadás

4: Gyermekl1lesék
5: Nemesprémü állatok tenyésztése
5.30: Zenés jelenet
6.30; Angol nyelvoktatás
7: Gramofon
7.30: Manon - opera előadás, a

H.-ik felvonás után időjelzés, hirek, a
IlL felvonás után hirek, az előadás

után időjárás jelentés, majd cigány
zene.

Péntek, j:E.H1Uár 22.

9.15: Rendőrzene

12.05: Gramofon
4: Előadás

5: Szalonzene
6.15: Gyorsirótanfolyam
6.45: Cigányzene
7.45: Előadás

8.15: Mocsányi és Lakos hangv.
9: Rádió külügyi negyedóra
9.15: Hangverseny

10.45: Hirek, majd cigányzene

Szombat, január 23.

9.15: Hangverseny
12.05: Cigányzene
4: Gyermekjátszóóra
5: Irodalmi délután
6: Zongora hangv.
6.35: Előadás

7: Ária és dalest
7.30: Rádió amaíőrpostz<

8.10: Erdélyi est
10.25: Idő, időjárás, hirek majd ci~

gányzene.

Kös.zönetnyHvánitás.
lVlindazoknak, akik feledhetet

len jó férjem és testvérünk teme
tésén és hosszas betegségében
látogatásukkal mérhetetlen fáj
dahnunkat enyhíteni igyekeztek,
ezuton is hálás köszönetünket
fejezzük ki

őzv. Győri Dánielné
és cl testvérek.

~~~~~~~~"&t~~~

Ideges embereknek és lelki
betegeknek az enyhe termé·

sze!es "Ferenc józsef" kese~

rűviz rendes béJműkődést, jó

emésztési és elegendő éivÁgy'

érzete It teremI.

\ ~"?~'H~'l~ftM'~~~'~~'!!!IIJ1i:~~'lt~~

I

Állandó műsor hétköznapokon:

9.3üHirek.
H:lO Viijeliés.
12.00 Déli'harangszó.

. 12.25 Hirek. .•
1.00 l,dő-idQjárás-vizállás.

2.45 Hírek, árfolyamok.
4.45 ldő-időjárás-vizállás~hirek.

Vasárnap, január 17.

9. Hirek, kozmetika
10: Ref. istentisztelet
II : Róm. kath. ének és szentbeszéd,

·utána idő, időjárás, majd zenekari
hangv. Szünetben Liber Endre alpol
gármester előadása

2. Gramofon
3: Sörárpatermesztés
3.30: Rádió Szabad Egyetem
4.15: Zenedélután
5.15: Hangverseny
7.15: Súnmüelőadás a Studióból
9: Időjelzés, sport és lóverseny-

eredmény, majd zongorahangverseny
10: Cigányzene
II : Jazz és tangózenekari hangver

seny.

Hétfő, január 18.

9.15: Gramofon
12.05: Hangverseny
4: Asszonyok tanácsadója
5: Cigányzene
6: Hogyan él és dolgozik Hinden

burg
6.20: Szalonzene

·7.30: Német nyelvoktatás
8: Mozárt emlékest

10: Idője17és, hirek, időjárás, majd
szalon, jazz és cigányzene.

Kedd, janulÍir 19.

9.15: Katonazéne
12.05: Hangverseny
4: Oyermekmesék
5: Előadás

5.30 : Zenekari hangverseny
6.30: Fra~cia nyelvoktatás
7: Gramofon
7.30: A zsidónő. Dalmű, a IL fel

vonás után időjelzés, hirek, előadás

után időjárás, majd Cigányzene
11 : Angolnyelvü:előadás,

ádió

l
Március l-ig össze kell irni

él haszonállötokat és leg'elókct.

Buday Dezső a keresztény
gazdasási párI egyik ve'lérfér
fia, pénteken éjjel meghalt.

Gróf Batthyány Elemér felsó
házi tag meghalt.

Miiyen hosszu a budapesti
villanydrót? Legutóbb egy tár·
saságban nagy vita volt arról,
hogy mennyi lehet Budapest
áramvezetékeinek hossza ösz~

szeseo. Nagy fogadásokat is
kötöttek és él fogadások el·
döntésére Tolnai Világlapját
kérték fel. A népszerü képeslap
kiszámiJoHa, hogy a fóváros
elekiromos vezetéke1 légvo#
nalban, összesen 2307 kilop
métert teszek ki és ha ezeket
a dró!okat egyvonalban lefek~

lelnék, akkor egyik vége Bu·
da pesten, a másik pedig Gib;
raltárban volna. A főváros

gázcsövei pedig, Konstantiná d

polyig érnének el, ha eg'yellen
csöve! cslnálnának beló!ük.

Spanyoljárvány dühöng Ang
Jiábán.

Farsangi cserkésziinnepély !
Az 557 sz. Botond cserkész,
csapat 1932. február hó 6;án,
szombaton tartja szokásos víg
dám műsorú farsangi ünnepé
lyél. Az alapos elókészü!et és
a már elóre megnyilvánuló
nagy érdekJódés a cserkész.
ünnepély sikerét biztosítja. A
műsor tarka, változatos és tar
talmas. Megállapított beiépódíj
nem lesz. Bóvebb felvilágosí
tást nyujtanak· él napokban
megjelenó plakátok.

Az eUopott orgonasipok. Ez
a cime annak a rendkivüli ér.
dekes cikknek, amely Pucci.
niről, a nagy zeneszerzóról
szól és amelyet a Délibáb,
legujabb számában közö/. A
népszerü szinházi képeslap
ezen a héten is gazdag és
vállozatos tartalommal jeleni
me~. Sok cikket. képet, ripor
tot, szinházi pletykát, valamint
egyfelvonásos szindarabot,
folytatásos reg'ényt, novellát és
rejtvényt talál az olvasó a
Délibábban. Egy szám ára 26
fillér.

Bombamerényleíet követtek
el él japán császár elle1l C"gy
katonai diszszemlén.

Csehszlovákiában 250 uj
vágóhidat épitenek.

Az ügyvédgyilkos Krei ner
nem kerül s(atáriális biróság
elé.

A gyulai statáriális. bir<EJság
,eiójl, vott,Fjlyó :PáJ},,(k~t(-év\

fegyházra' itélte' el a Tábla
g'yujtogalásérL

Árdrágitás miafl eljárás1 in~
diloltak él soproni mészárosok·
ellen.

Meghalt Hamangiu, a román,
igazságüg'yminiszler.

"""'E". "" ""

A gyomai Iparos és Keres
kedő Ifjak Őnképzököre f. hó
10·én tartoita, 3 évenkén I is·
mélIódó tiszlujitó közgyülését,
amelyen a következók válasz
taltak meg: Kiss István elnök,
Domokos Albert és Petei László
alelnökök, Haibach Árpdd jegy...
zó, Zöld Péter pénztárnok, Izsó
Baldzs könyvtárnok,Herter Mi-:
hálygondnok, HalnfarhMihd!y
háznagy. Balogh Lajos ellenór.
Izsó józsej,Szántal Elek, Gecsey
Sándor ·számvizsgálók. Németh
Géza, BenkeMárton, Qyebnár Fe
renc, Arany Endre, Sütő Imre,
Oláh Károly, Balogh Lajos, Pfeif
fer Márton, Balogh józsef, Me
gyeri István, Szendrei Ferenc,. Gd...
bor András választmányi tagok
és Szerető Elemér, Izsó lstván,
Rozsnyal Mlhdly, Balogh Géza
választmányi póltagok. - Ker
tész László volt elnököl él köz
gyülés évlizedeken át való lel
kes fáradozásai elismeréséül
örökös tiszteletbeli elnökké vá·
lasztolta meg.

Együttesen kezelt adóban
befolyt az 1931 évben 492.635
p 16 fillér. ált. kereseti adóban
4978 p 20 fillér, alkalmazottak
külön adójában 4844 P 65 fillér,
.szükség adóban 12;913 P20
fillér, ebadóban 3726 P 22 fillér,
hátralék együttesen kezelt adó
ban 125.037 P 05fiJlér.

. Vágaiási statisztika. Az 1931
évben levágatott Gyoma l>öz·
ség vág-óhidján: 194 szarvas.
marha, 460 borju. 794 juh, 34
bárány, 1118 sertés. fogyasz.
tási adóban befolyt 28.842 p
65 fillér. Piaci és vásári hely,
pénz cimén 9640 P 53 fillér.

1920 óta 271.667-te! szapo'
radolt az ország lakóházainak
a száma.

A Oubacsi~uti London lak·
tanya fóvárosi menház lesz.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:
ifj_ WAGNER MÁRTON.
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Debreczeni Dénes
gazdJaságában egy M. A.
V. 54 coll05 cséplő szek
rény, egy FOlI"dson trak
tor, egy szalma elevátor,
egy 81ábas traktor-arató
gép, egy teherautó, egy
traktor után való kocs.i,
egy vadász-szánkó, egy
tojáskeltetőgép és e~gy

vadászpuska e I a d ó.
Mindezek garantált

'üzemképes állapotban.

6-15 9-4513-3617"3020-45 i Bpest k_ p_ é 4-57 W-40 11'45 19-1O 19-45

PUBLIKACIÓ.

VASUTI MENETREND 1931. október hó 4-töl.
IgyorsI Igyorsi Igyorsl Igyo;:sl

A 900 számu háznál a német
templommal szemben egy, kettő, eset
leg háromszobás lakás a szükséges
mellékhelyiségekkel haszonbérbe kiadó_
Április l-én elfoglalható_

Egy nagy hold pusári szántó el
adó özv. Nyilas Lajosnénál a Sebessy
féle üzletben.

Bujdos Lajos szereléseket és javí
tásokat a legkényesebbtöl a legegysze
rübbig jutánYOSan végez. Megkeresések
lakásán, Hősök utja 39 vagy fel(ete
Lajos műszerész üzletében_ Kéri a kö
zönség szives pártfogását.

A Gyomai Központi Szeszfőzde, a
pálinka főzés diját leszállitotta, akinek
bármilynemü !dőzésre való cefréje van,
jelentkezzen a szeszfőzdében_

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnáJ.

Debreczeni Endre 1434 számu
piactéri házánál bor 35 filiérert literen
ként is kapható_

Lincolnscheiri és yorksheiri bebu
gatott kocák igen jutánosan eladók
esetleg részes tartásra is kiadók_ Ma
lacok is olcsó árban kaphatók. Köze
lebbit a Wagner fatelepen_

~)"t.?->~~~~

Nyomtatványokat 1<1
nyomJájában készittessen.
~~tI\{,/'~~"7-!-J

11-06 12-42 lS-19 20-29 2'10 é > i O-32 5-34 S-52 14-28 16-52
6-41 11-1412-47 18-2920-34 235 i Gyoma é 0·17 5-18 S-51 14,.20 16-51 H~'219
7_3412'0913-2519-2721-11 3-38 é Békescsaba i 23-15 4-26 8-1413-2616-141826
~ ----=z:

3'53 12-46 17'3020-45 i Gyoma é 7-24 12-23 16-4721'45

4-21 131417'5821-13 é & • i 6-5311'5216-1621-14
4-2613-1918·0321'18 i Devavanya é 6-4811-3716'11 21'00
4-5713-5018-3421-49 é i 6-IS 11'03 15·3820-36
4-58 13-51 18-4521'50 j Szeghalom é 6-1310'57 IS-37 2Ö34
5-17 14'10 19-0422-09 é Vésztő i 5.5310'37 15-1720.141
7-27 16-10 20-58 é Békéscsaba i 4-OS 8-20 13"30 18-24

6-1614-0019-00 i Szeghalom é 8'30 IS-25 18'4Z
7'5018-04 20-36 I~PÜs.p~kJadánYei, 5'3013-5017'08
7'55 19'52 l-30 1-2013-37 IS-36
8-51 20'58 2-41 é Debrecen i 0-10 12-30 14-30

...6E·W"",WWjAWMfiiWW4MiAA4ii f@i4@....._eemwe'f m.

1931 vghtói 500 szám

Arverési hirdetmény.
Dr_ Debreczeni Iván ügyvéd által

képviselt Schweiger Dávid (csatlakoz
tak: Kecskeméti Szeszfinomitó Rt.
57_22 Weisz Mór és tsa rt. 1830 P 72,
Schweiger Dávid 291-90) javára 161 P
12 f tőke és több követelés járulékai
erejéig a gyomai kir_ iáráskiróság 1931
évi 2316 sz végzésével elrendelt kielé
gitési végrehajtás folytán végrehajtási
szenvedőtől 1931 évi november hó 27 n
lefoglalt 1696 P becsült ingóságokra a
gyomai kir. járásbiróság fenti számu
végzésével az árverés elrendeltetvén,
annak az 1908. évi XLI. t.-c_ 20. §-a
alapján a fent megnevezett s a fogla
lási jegyzökönyvből ki nem tünő más
foglaltatók javára is az árverés meg
tartását elrendelem, de csak arra az
esetre, ha kielégitési joguk ma is fenn
áll és ha ellenük halasztó hatályu
igénykereset folyamatba nincs végr.
szenv_ lakásán, üzletében Gyomán,
Rákóczi ll. 672 házsz_ alatt leendő

megtartáBára határidóül 1932 évi ja8

nuár 1'16 18 napjának délelőtt 10
órája tüzetik ki, ll.mikor a biróilag
lefoglalt butorok tengeri s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet igérőnek kész
pénzfizetés mellett, esetleg becsárön
alul is el fogom adni.

Gyoma, 1931 évi dec. hó 29 n.

GLUDOVAGZ FERENC
kir. bir, végrehajtó,

mint birósági kiküldött.

lefgyülfés ügyéf él szinügyi bi,
zo!!ság venné él kezébe és el
végcztetné azt lag'jaival és

oiyan agilis fiala] cll1berekkel,
akik azl vállőillák_ A bérleli
összegel mindenki havonként
1 p 50 f_ vagy ha két bérlete
van 0 pengős havi részlelek~

ben flzetné be él szinügyi bi,
zoltságnak, aki azt a bankban
gyün;ö!c,-;öztc!né addig. mig
a társuial beérkezik_ Igyegy'
részi elérn6k azl, hogy minden,
kinek meg van az előre lefog,
lalt helye_ Senkire nem ne1le'
zedne sulyosan a bérleti ÖSZ8

szegnek egy öss7egben való
lefjzetése. nem 60-70 bérlete
- hanem legalább 100 búlele
volna a szintársulatnak_ Ha va
laki elutazik a nyári szezon

aIati: bérleJi összege fennáll a
jövó évre_ Igy nem akármilyen
harmad és negyed rangu kis
tár:'3uialo! lülidenének ?l nya,
kunkra, hanem módjában ál,
lana a szinügyi bizottságnak
válogatni a jó erók közölt,
beleszólása is volna müsorba
- és legfóképen a bejövő

társulatok nem kénysz~rulie'

vél lel és adósságok tetemes

hátrahagyásáva! távoznának
innen!

Nemcsak a közönség lenne

ezért hálás a szinügyi bi70Jtság "''-'-~--'-'KE>'.<'''i'''H__j-'I'''''''''~_.~'_-u_",_""
nak, hanem ezc.. k a kulturhar-, j+. . :

~~e~ri:a;:; 1~;;.:Ojm~OI:I~I~~:gO:i a töltö kál éja va. l
mindennapi kenyérért j ~ és olcsón akar meleg ~akást, akkor ;

Csak egy kezdeményezó kell , III

é~ meg lesz a siker, a mely i h a s z n á I j o n i
joggal beilleszkedheHk az in- i i
ségakcióba t L. z_ ! Pé C S i Oj á S S Z e ne t !I (6900 calo.ia). . I

i Ne rontsuk külföldi kovácsszenek behoza- I
i! talával különben is passzív kereskedelmi i

mérlegünket, hanem használjunkI k é t S Z e r .m o s o t t l
i pécsi ovacsszenet ii (6600 caJoria). i
I Ka~ható: j
I WAGNER MARTON FIAI-nál. I
i...................HiIlIlI»__~-.HiIlIlI»g.......... .......~.-_.J
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!LESZ,

Színház.
Pénteken : Kél leány az utcán

ment, jó szereposztásban. Ke
lemen Mária és Simon Sári?
Gásp~r, Burányi, Kállay reme'
keltek_

Szombaton és Vasárnap tar'
totta a társulat bucsuelóadásait:
Vihar aBalatonon vigiátékkal.
A darab elmés fordulalai sok
derül és tapsot hozlak él sze

replőknek és kevés bevélelt az
Igazgatónak, Szilvássy TllSi és

Kelemen Mái iának minden
táncszámát 2-3 szor is meg
ujráLták_ Nagyon jók vollak
még: Gáspár Amália, Burányi,
Kaló és Kállay. Simon Sári a
szobaleány szerepében is ked,
ves volt. Azonban kár, hog'y
ez utolsó eslén a közönség
nem 1ámogatta a társulatol.

Helyén valónak tartjuk ez
alkalommal a szinüg'yi bizotl,
ság figyeimét felhivni Pétermann
József föjegyzőnek arra a régi
tervére, hogy él szinügyi bi
zot/ságnnk kell a kezébe venni
él bérletgyüités ügyét. Elvégre
Gyoma községnek van olyan
intelligens szinházlátogató kö
zönsége, hogy egy jó kis tár'
sulalnak egy 4 hetes szezon
alatt a megélhetését biztosi/ani
tudja. Hogy ez eddig nem va
lósult meg, annak nagy rész·
ben az volt az oka, hogy az
eddig itt járt szinigazgatók né
melyike a közönséggel szem,

ben nem arra a megértó ál
lásDontra helyezkedtek, mely
kölelességük lett volna,

A terv az volna, hogy a bér·

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születtek: egri Katalin, Szu
rovecz László, i<arács Regina.
Kató Irén_ Házasságot kötöt
tek: Kovács Ernó-Száfián
Máriával, Földesi László
Márton Lidiával_ Elhaltak :
Gyári Dániel 63 éves, Zöld
Sándor 66 éves, özv_ Tólka
Sándorné Szilágyi Zsófia 79
éves_

ha disznóöléshez 3 sonka védjegyű .
Magyar Sonkapácot vesz, mely a
sonkáknak, husneműeknek prágai
sonka izt és zamatot kölcsönöz_
Egy adag IQ-IS kiló sonkához 70
fillér, 40-50 kiló hushoz 2 pengő

GYOMAN a következő helyeken
kapható: Berkovics Adolf, Platz
József, Katona Gyula. Glück
Ármin, Kis Klein i.izleteiben.
Továbbá nlÍnden gyógyszertárban,
drogériában és füszerkereskedésben,
Ha valaho! nem kapná, ugy a pénz

Ielőzetes beküldése mellett rendeljeI
meg a FŐraktárná1. "Baross illat
szertár" Győr, Baross ut 7_ Tel. 867_
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 p,

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma"csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztöség $8 kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'y o m a, Kossuth -Lajos utca 576.

Telefon: 22.

irdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeril'lé!
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

- Endrődi tudósitónktól. -

stkörüUekiTö

plébá.niára ment és Csenms
Mihály ,apá!plebánosnál telt lá
togatást, hol fesztelen besúl·
getésben egy félórát töltött.
Értesülésünk szerin! Jálogatást
tett még finta Albert főjegyző·
nél, dr. Kovács Pé/er községi
ügyvezető orvosnál, Alapi An·
dor gyógyszerésznél és dr.
Haller ]. József ügyédnél. Ked 6

ves, megnyerő modora mély
benyomásl hagyott hálra s
örömmel várjuk az igére! be;
váltását, mely szerint a közel
jövőben hosszabb időre jön
és alkalmat ad, hogy az endrő

diek előadhassák fájdalmaikat
és panaszaika1.

Főispánunk elsó gyo
mai látogatása annyira
csendben történt, hogy a
község lakOSSága a láto
gatásról csak a későbbi

né1pokball hallott.

Ahogy él vármegye többi
község'eiben tett fóispáni
látogatásokról olvi:'Jstunk,
dr. KorossV György fóisp6n
úr látogatásai alkalmával
az egyes olvasókörökel és
testLileteket is meglátogatta,
ahol él községek különböző

foglalkozásLl lakossá~-ávai

is megismerkedett. Endrődi

tudósitónk értesűltségesze
r[nt egy későbbi időben

nálunk is sor kerül még
erre.

Amikor tellek bizonyilják,
hogyafőispánunkhivatása
magaslatán álló kiváló tu·
lajdonságai melleit még
azzal a jó lulajdonsággal
is rendelkezik, hogy köz·
vetlenségével a iegturtóz
kodóbb embert is bizalomra
birja, sok találgatásnak
elejét IeheteJt volna venni,
ha a község különböző

foglallwzásu lakOSSág-a ré
széről legalább az olvasó ..
körök, egyesületek vezetői

"lisztelgő látqgatását kész(-

szülődnek, hogya főispání első

látogatásakor ünnepélyesen fo
gadják és tiszíelegjenek nála,
nem volt megvalósi/ható. A
főispán dr. Pálka és Bakos
főszolgabirák kisérje/ében au#
lón érkezell és a községházán
fog'adta a jegyzők tisz/elgéséL
Majd a községi biróval és

.előljárósági tagokkal folytatott
beható eszmecserét a község
ügyeiről, melegen érdeklődvén

az in~ég-akció f~lőJ. Innen él

Korossy György főisp-ánunk

a kellemetlen, hideg, téli idő

dacára is sorra látogatja me
gyéjének' községeil és közvel~

len érinlkezésl keres az egyes
vezelő emberekkel. Kedden
délután annyira várallanul ér,
kezet! Endróclre, hogy a köz
ség biráia is csak közvetlenül
az érkezése előll tudta meg
jöve/eIéi és igy a tantestület és
olvasókörök ama terve, amely.
re pedi~ már napok óta ké6

A főispán Endrődön.

Gyornán.
Dr. korossy György, vár, András ref. lelkész, Cser

megyénk főispánja kedden nay Géza r. kalh. lelkész,
reggel a gyorssal Gyomára Feiler Ernő ev. lelkész,
érkezett, hol az állomásnál Bácsy Elek társulajjhigaz~

elr. PÉdka Pá! főszolgabiró gató, dr. Szilágyi Ferenc
és Bakos József tb. fö.;. itm.ísi orvos, Kovács Lajos
szolgabiró fogadták. főposfamester,Máday Ala-
Főispánullk kijövetelének dár gyógyszerész, Kner

célia a gyomai járás vezelő Izidor nyomdatu!ajdonbs,
embereivel való megismer' Hartenstein Ignác termény
kedés volt és így csak kereskedó-téglagyáros, dr.
tisztelg'ö Jötogatásokat tetL Christiá.n t\.álmá.n ügyvéd,

. Nem hivatalos helyről, dr. Tardos Gáspflr ügyvéd,
csak hallomásból vejj ér-I Nyisztor Péter a békés
tesűlésünk szerint a követ- I meg'Yei általános takarék
kezóknél volt a főispán: I pénztárfiók ig"azgatójánál.
Záhonyi Aladár járásbiró; Ugy hallottuk még, hogy
sági elnök vitéz dr. Iiaviár li több látogatást az idő rö
Gyula közjegyző, I~épás vidsége miatt nem tehetett
Pál ref. vezető-lelkész, Tiba a főispán.

annak minden egyes szaváf, Iagilis járási orvosunkkal az
betűjét minden magyar em- élen a mi orvosaink is le
bernek a lelkébe kellene folytathatnának egy kisebb
vésni. Ha egy nemzetre va· aránya vizsgálatot. Még at
lamilyen megszégyenitő ál- tól sem szabad visszaretten
talánositást lehet mondani, nünk, ha netalán még a
ez a ,,fekete statisztika" a debreceninél is fájóbb ered
magyarság arcpiritó szégye, ményi kapnánk.
nét fejezi ki számokban. E dt 'k _ lz

N k ,,· k l nge esse meg, ogy eagyon lVanCSIa vo -. . , . ' . '
, k ..,. k l . CIkkel jalasunk delek orvo-

nan a ml jarasun . e eml . f lk' . . d" k
. k l . t l ., k lz - l ' salt J eerjem, m l sana
lS o al anu ama ·ason o .
t t · f'k' d t . 1 meg egy, a debrecenzhez ha~s a ISZ l al a a GIra. gaz, , ., , ., ,

hogy nekünk nem állandk sonlo lranyu vizsgalatot es
rendelkezésre a hIres debre-:- ismertessék meg járásunkai
ceni egyetemi tanárok, ,de az eredménnyel. w:

"A magyarság
fekete könyve".

-Ezzel a címmel irt Herczeg
Ferenc a Pesti Hirlap ja
nuár 17-iki számáball ve
zércikket, melyben megirja,
hogy dr. Neuber Ede deb
receni egyetemi tanár tizen
öt különböző szakmabeli
orvossal a debreceni elemi
iskolák f. osztálya tanulóit,
ÖSSZ8$en 1909 fiucskát . és
kislányt megvizsgálták és a
következő jelentést adták ki
érről:

~, {i!)l?~~J{~rmekközíil60()~!
n.a_kh fejelJen ser1cétéste
tíj! találtak, 212 egészben
véve piszkos:volt, - kifol.
gás(alan -/004.

.- A fogorvos megállapifotta,
hogy 851 tanuló közlil ép
fogazata csak Í7J ,nek van,

-680 gyermeknek rossz· a
joga!

. Bélféregre 659 gyermeket
vizsgáltak, az eredmény:
286 . (tehát 43.5 százalék)
bélféregben szenved.

Öröklötivérvészben van
38 gyermek (1.99 százalék)
vérvészgyanus 55 (2.88 szá.;,
za/ék).

Tiidőveszre 1860 tanulól
vizsgáltak,--közülök 312 gyer
mek inaktiv, 70 pedig aktiv
tuberkulózisban szenved.
(16.78 és 3.78 százalék)".

"A debreceni tanárok mun
kája úttörő. . De a fekete
könyv adatai,' amelyeket
--ne feledjük el! - :az or
szág színmagyar, vagyonos
és műveltség tekintetében is
haladt részében· gyűjtöttek,
a könyv adatai az egész
magyarságra nézve mélysé
gesen 1ealázók és álomron·
tó gondolatokat érlelnek " ...

Nincs meg a felhatalma
zásunk,hogy az -egész ve
zércikket leközöljük, pedig



2. oldal GYOMAI UJ5ÁC 1932 jan. 23.

"Gyomai Református Ifjusági Önképzőkör"
január hó 31-én tartja műsoros táncestélyét az Uri Kaszinó összes ternleiben,

este 8 órai kezdetteL

Rákot és bőrbetegséget 9YÓ9yitó szert
talált fei állitólag egy kabai gazda.

Az Endrődi Kath. Nép
szövetségi Kisgazdakör
január lO-én tariotla meg idei
fiszlúííló közgyülé5ét. A gyülé
sen CSer/ms Miháiy apiÍlplebános
egyházielnök elnö!:ö!l. Szép,
magasszárnyalásu beszédben
ismcrtet1e a l{ör célját és ren·
deltetését, buzdí!va a tagokat
az összetar-Iás, valiás<2ikölcsi
és nemzeli eszmékhez való
kitariásra. Utána Vmju J. Imre
felolvasta a szállladásokat. a
jövő évi költségelőirányzatot,

melyel a közgVííks egyhangu
lag' elfogadott és a felment
vényt megadtcl. A tisztikar!
egylJanglllag a köveJkezőleg

választolták meg: világi elnök:
Kaimár ImreJ jegyző:. f<ovács
Mátyás, gazda: Vaszkó Pál,
pénztáros: Varju J. Imre, ellen ...
őr: Hegedüs János. könyvtá
ros: fülöp János. ügyész: dr.
Haller J. józsef,válasz!mányi
tagok: Hunya Máté, Kalmá.r
Vince, dr. Cseh józsef, Kalmár
Károly, Din ya Vilmos, Kresz
nerics Gy. ferenc, Gellai Ist
ván, Tóth Gy. János, Kovács
ferenc, Timár Pál, Pintér JÓ
zsef, Szurovecz György, Gellai
Miklós, Klingharnmer László,
Kiszely Lajos, Hunya Vilmos,
pótia;;fok: SzurovcC7 Pál, Varju
Gerg·ely, Lizic7.ai György,
Szabó frigyes, Papp György.
Kurilla Pill, Pin1ér Imre Varju
Tamás.

A lagdij 4 pengőben lett
megállapítvcL

A tagok száma meghaladja
a 15ü-et.

A Décspaskumi
Kath. Olvasókör'

icln. 1O-én délután 6 órakor
larlotta rendes tisztujitó köz
gyúlését, melyen Csernus Mihdly
apátplebános egyházielnök el
nökölt, Agyülés egyhilngulag
megváiasztoll~ elnöknek: Han-
gya Istvánt, alelnöknek : Varju
Sándort, jegyzőnek: Dienes Izm
tanitót.

A körnek jelenleg 44 tagja
van s a jövőre jelentékeny fej
lődésre van kHá/ás.

Az Ugari Kath. Kör
vasárnap tartotta évi rendes
közgYil1ésél. A zárszámadások
egyhangu elfogadása és szo,
kásos felmcmtyény után uj tiszti
karát választot/a meg él szép
,számban összejött kÖ7gyi.ilés.
Elnöke: Szurovecz PdlJ alelnöké
Uhrin A józse! gazdá!kodókat
válasz/olták meg nagy szótöbb-
séggel. Az ui tisz1ikart Csernus
Mihályapátplebános, egyházi el
nök üdvözölte és buzditotta az·
egyesület felvirágzását e1őse

gító lelkes és összetartó mun:..
káro.

2-es honvédeknekJ kikkel egy
dandárbarl harcolt, pid. a kIo,
zicnkói lüzkeresztségnél, él kuli·
kowi erdei harcokban, a prze
mysli végkilörésnél, - teli cs
mértékben megadia az elisme
rést s 11l2gör~;kili dicső tettei·
keL

A könyv ára 6.- pengő és
megrendcihelő: Lóránt József I
nyug, alezredes, volt ezred
segédlisztnél Budapest, l. Ferry
Oszkár utca 07. mpo.

A Mária Terézia rend káp,
talanja utolsó ülésén hábofllS
érdemeiért él Ilszii arany vitéz·
ségi éremmel tüntefte ki néh.
Tisza István szolgálaton kivüli
ezredest, Magyarország tragi ...
kU5 haiti!! hllli miniszterelnökéL

gyult bajáhól. tvlc'st arra kérle
a népjóléH minisztert, engedje
meg·, hogy ezt él gyógyszerJ
gyárlhassél és árusithassa. Ké
résé! azzal is támogatja, hogy
a gyógyszer feltalálása érde,
kében foly/alott kisérletekre
egész vagyonát ráköltöHe és
méltányos. bogy most kárpó-

tolhassa magá!. A népjóléli

. miniszter most leirt Hajduvár

megye alispán iá hoz és közli,

hogya gyógyszert megvizs ...

gál/atia.

müveletek keretében tárgyalja,
mintegy dióhéjball adva az
oroszok elleni hadjárat első

ciklusál. (1914. év ós:zén a
lembergi csalák stb.) Különö
sen él gyulai 2-es honvédek
dicső tetteit részesili méltó
elismerésben, azokal, kik a hi
valalos kiadványban (Levéltár)
meg sincsennek emlilve,
Szerző e müvével hézagpólló

munkát yégzeH. amikor saját
ezrede méltó társainak a gyulai

Érdekes beadvánnyal fordult
él népjóléH miniszterhez egy
kabai gazdaember, Oláh Mik,
lós. Beaciványában bejelenti
Oláh Miklós, hogy a bőrbe

tegségek és cl "rákfene" el1en
kitünó gyógyszert talált fól, a·
meiy él két betegséget a leg·
biztosabban gyógyitja. Elmond
ja Oláh Mildós, hogy ő hu...
szonöl éven át volt bőr... és
rákbeteg. Sokáig kisérlelezet,
amig gyógyszerét föltalálléL
Ezt él gyógyszert alkalmazta I
saját magán és teli esen kigyó·

Egy magyar vegyészeti gyár
örök gyufát' hoz forgalomba.

Tiz fillér lesz egy szál gyufa, melyet ötszázszor lehet használni.

A Chinoin Gyógyszer· és forgalmi !ipusa, amely egy
Vegyészeti Termékek Gyára szál gyujlából és egy hozzá, I

Rt. hozzá fogott magyar talál· való dörzslapból áll.
mány alapján az egészen uj- A találmány lényegére vo·
rendszerü örök gyufa elkészi· natkozóan beavatott körök még
léséhez, sőt a jelek szerinl a I nem tartják időszerünek fl sZélk ...
legközelQbbi jövőben a magyar információk megadását, annyit
piacon már megjelenik az egye- azonban sikerült megtudnunk,
nesen forradalmat jelentő uj hogy az örök gyufa előálJitása

gyufa. nem jár nagy költséggel, ugy

A kivitelre és gyakorlaii ér... hogy egy sÚlI gyuj/ót és a
tékesitésére már megéreIt ma- hozzávaló dörzslapot az ere
gyal' szabadalomnak lényege deli tervek szerint a magyar
az., hogy egyetlen egy szál piacon liZ fillérért fogják for
gyuj tót akár ötszázszor is le. galomba hozni.
het használni és széiben, vi. A magyar találékonyság és
harban minden akiidály nélkül életrevalóság di?monslrálásán
meg lehQt gyujtani. kivül óriási jelenlóségü gazda·

A szabadaImat nemcsak Ma.... sági érdekek is füződnekahhoz,
gyarországon hanem az ösz... h~gy a _magyar örök gyu!a

, ' . _ mmel elobb megkezdhesse pa·
szes klllturallamokban vilag'" lyafutásál és meghódítsa az
szerte bejelentették már és a egész világot.
védjegyzés alapján kétségtele- '!!!!!!"""!""'!'!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!"!""'!'!!._!'!'!!l!!!!t2"!!1!:Z::::~_!!!!!!!!!!~

nül Magyarországról fog kiin
dulni az örök gyufa világpiaci
bevezetése.

Chinoin·gyárban él kisérletek
százszázalékos sikerrel jártak
és információnk szerint már
el is készült (;IZ örök gyufa.

leHék volnaeló él főispán

úrnál.
Az is érthetetlen előttünk,

miért nem tartották szük
ségesnek az illetékesek
szerkesztőségünket arról
értesíteni, hogy él főispán

ur Gyomára jön? Nagy
tévedés azt hinni, hogy a
gyomai járás lakosságát
nem érdekli, ha a várme·
gyénk új főispánja, akiről

már annyi nemeset hallot
tunk, első alkalommal jön
ki a járásunkba. BiztOSfi'l
vesszük, leH volna egypár
szava a főispán úrnak la
punk olvasóihoz is.

Tudomást kellene már
egyszer venni arról, hogy
a vidéki-, ebben az esetben
helyi sajtó, sok esetben
hasznos szolgálatokat te
het és tesz is a köznek.
Ne azt nézzék, kl az, aki
valamit mond, hanem azt
mérlegeliék, mit mond, az
illető.

Nehogy ebből az esetből

is esetleg egyéni sérelmekre
következtessenek oH, aho·
va e cikkünket cimeztük,
mert ilyenek nem értek
bennünket s ha a jövőben

esetleg adódnának is ilye...
nek, azokat, nem közügy·
ként intéznénk el.

Ha a főispán úr Endrő

dön tett igérete szerint me·
gint eljön hozzánk és ak·
kor alkalom adódik, hogy
járásunl{ minden rendű és
rangu polgára - akár él

vezetőin át is - tiszteleg·
hessen nála, e cikkünk
szándékát elértük. W.

Az 5-ös honvédek
háborus könyve.

A minap jelent meg el könyv...
piacon "A volt m. kir. szegedi
S. honvéd gyalogezred a világ...
háboruban" cimü munka, mely·
nek szerzője Nónay Dezső

Illyug. tábornok, az ezred volt
parancsnoka. Szerző él leglár
gyilagosabban sorakoztat ja fel
az ezred összes fegyvertényeit
él moz.gósítás lefoJyiisától

kezdve. Az e. zrect I.láborus tel, 1
jli?sHményeit az állalános had..
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Tájékoztató' a tej
és a tejtermékek forgalmáróL

Mire vigyázzon a gazda, az árúsitó és a fogyasztó?
Irta: SZANYI ISTVÁN kir. .fövegyész.

A mindennapi kenyér mellett a rülnek, némi kezelésen, néha több
tej, vaj, tmó, tejfel és a sajt az kézen mennek keresztül. Igy sok
emberiség legrégibb, legáltaJáno- lehetőség nyílik a szennyező

sabb és talán a legtáplálóbb désre, megromJásra és hamisí
eledelei közé tartozik. Azonban tásra.
nemcsak fontosak és szinte nél-I A tisztátalan és rossz fejés,
külözhetetlenek ezek, hanem ké- tejkezelés, valamint a hanyagság
nyesek, könnyen roml6k és hami- és tudatlanság, továbbá a túlzott
siíhatók is. Ezért forgalombaho- nyereségvágy lehet az oka, hogy
zatalukat és árusitásukat rende- a tej és termékei elveszítik izlé
letek szabályozzák. Vonatkoznak' ses és kivánatos mivoltukat, va
a hatósági intézkedések a tej és lamín! tápértékükben is megfo
tejtermékek természetes mivoltára, gyatkoznak.
hamisíthatatlanságára, tiszta sá- A romlott és hamisított tej
gára és összetételére, valamin! nemcsak anyagi kárt okoz a vá
az egészségügyi szempontokra is. sárlóknak, hanem betegséget is
A rendeletek senkitől sem kiván- idézhet elő. A csecsemőknél és a
nak lehetetlent, de feltétlenül vé- gyermeknél néha súlyossá váló
den i kell a tájékozatlan fogyasz- belburut sok esetbeli a szennye#
ták érdekeit is a gyengeminó-. zett és vízzel hamisított tejtől

ségű, vagy hamisított árúkkal eredhet
szemben. . ..' .... Első és legfontosabb szabálya

Ha kellő 'gondossággal, . tiszta- • fejésnél, tejkez'élés6él' és' ~ tejter'-
;sággalc,.és lelkiiSffi.eretességgel: tör- :I-m.'~ke.k ... késiítése,nel ,ca.·.... feltétlen
ténik a fejés,. tejkezelésés,atej-: tisztaság és kö'rültekinto .gon
termék készítése, úgy. soha sem 'JI dosság.
lesz;· a termelőnek és az árúsnak • Fejni csak egéSzséges egyén
a h~tó~ággal ügye-baja. A fO-I nek, tiszta ruhában, vagy legalább
gyasztó sem fog panaszkodni, tiszta kötényben szapannal tisz&
mert tiszta és izletes, valamint tára mosott kézzel szabad. Le
teljes tápértékü tejet és lejíermé- gyen tiszta az istálló, a tehén és
ket vásárolhat. a fejőedény is. A fejés alatt nem

Ezért célszerü rámutatni arra, szabad a teheneket kefélni, tisz
hogy mennyire fontos az elövi- iitani, sem az istállót sepemi.
gyázat, a tisztaság és a gondos- Fejés előtt a tögy nedves ruhá
ság. Másrészt a termelőnek, ke- valletörlendő. A fejés első su
reskedőnek is ismernie kell azo- garát ne engedjük a l'ejőkébe

kat a kívánalmakat, amelyd:et:1 folyni, mert az piszkos. tisztáta
hatósági intézkedések rendelnek lan. A kifejt tejet azol1néll vigyük
el. Végül a vásárlónak is tudnia ki az istállóból, tiszta, fehér ru
kelJ, hogy mire ügyeljen és 110- hán sziirjük át és tiszta ruhával
gyan kerülheti el károscdását. letakarva, hüvös helyen tartsuk

Mindig két elv lebegjen sze- A fejésről még annyit, hogya
münk előlt! Először az, hogy tehén tőgyét mindig egyfolytában
munkánk, fáradtságunk gyümöl- és teljesen az utolsó cseppig ki
cséi lássuk: vagyis hozzá juthas- kell fejni. Ezáltal tehenünk nem
sunk a tisztességes haszon hoz. romlik el, másrészt tejünk min·
Másodszor azonban ügyeljünk ar-I dig teljes zsírtartalmú lesz. A
ra, hogy senkinek csalódást, kárt tejben ugyanis a fejés kezdetén
és veszteséget ne okozzunk gyenge: kevesebb, a végén pedig sok a
vagy rossz árúnk eladásával. II zsír. A piacra, vagy a csarnokba

Legyen ezért minden eladásra ezért csak olyan tejet szabad
szánt terményünk és termékünk vinni, amelyben az egész fejés
friss, romlatlan, egészséges és benne van, Borju nevelésnél is
hamisítatlan minőségü, valamint legjobb, ha két csecsbimbót telje
teljes tápértékű ! Igy tele kosa- sen kifejünk és a másik kettőt

runk hamar kiürül a piacon, erszé-I engedjük át a borjúnak. Igy a
nyünk pedig a jól csengő pen- növendék állat sem betegszik meg
gőkkel telik meg. A városi lakós- a túlzsíros tejtől.

nak sem lesz panasza a tej és A jelenleg érvényben lévő föld- .I

tejtermékek minőségére és a mívelésügyi miniszteri rendelet
megfelelő árat szíves~n fizeti szerint a tejeskannán a tej minő-

meg. ségét jól olvasható betűkkel, fel-
Amíg a tej és termékei a te- tűnő módon és el nem távoJítha

héntől a fogyasztó asztalára ke- l tóan fel kell \üntetni. Vagyis je- i

ne
kő

$

A magyal' mezőgazdaságI
vesztesége az utóbbi 2-3 év
alatt felű1muljaa két mitHárd.

pengő{.

Mi okozb a gazdasági válságot
- Rossz gazdasági évek után jó

esz-l:endók közetkeznek.

Cikk az UJ BARÁZDÁBÓL.

A tárgyilagos igazság kedvéért döntő
bizonyitéku számadatokat közlünk an
nak bizonyitására, hogy mi okozta a
gazdasági leromlást ugyakülföldön,
mint főleg' minálunk. Melőgazdasági

ország vagyunk, az ország lakosságának
55.7 százaléka őstermelésből él s igy
kétségtelen, hogya töldmüvelés és ál
lattenyésztés az ország lakosságának
tőélethivatása, vagy amint mondják, a
nemzet gerince. Lássuk már most azo
kat a gazdasá:;i eredményeket, ame
lyeket a földrrüvt'lés az utolsó négy
évben feltüntet.

Az 1927-28. gazdasági évben termett
Magyarországon 46,022,893 métermázsa
gabona, melynek értéke 1,111 millió
pengő volt. Ezzel szemben 1929-30
gazdasági évben már csak 38,858.111
métermázsa gabona termett s ennek
ára már csak 468 millió pengö volt.
Hasonló arányban csökkent a többi
termények ára ugy, hogya gabonán
kivül termő egyéb takarmány- és ter
ménycikkek 1927- 28 évi 2484 millió
pengŐ vételára 1929-30-ban már csak
1196 millió pengőre rugott, ugy, hogy
a veszteség már ekkor 1528 millió
pengö volt.
.A nlOstani gazdasági évben még

rosszabb a helyzet, mert a tavalyi.
22,~53.426 métermázsa buzávaL szem
ben csak 18,829.780~)étermázsa bUí;a
tenhett ésla-~'ege.lözö.Ú 309. ~üll;ó .
p.;ngös' buiabevételártal szemben az
idén már csak 188 millió pengöre ér
tékelika buza árát. Hasonló arányban
gyengült· a terméshozam· és még inkább
a véte'ár, ugy, hogy végeredményben
30-40 százalékos veszteség mutatkozik
a gabona- és terményfélék értékesité
sénél az elmult kedvezőtlen gazdasági
évhez viszonyitva is.

.A magyar mezőgazdaság vesztesége
tehát két-három év "Jatt messze felüJ
mulja a két milliárd pengöt. Ebben az
elvesztett kétmilliárd pengöben benne
van az államháztartás deficitje, a kül
földi tartozások nagy része, azok ka
matszolgáltatása, a magyar fölti ujabb
eladósodása, a hitelkrizis, a gazdasági
élet vérkeringésének teljes megbénlllása
és mindaz a baj, amit ennek a kétmil
liárd pengönek az elmaradása okozott.
Az elmaradt haszon, a munkáskezek
foglalkoztatásának elmaradása, mind
együttvéve okozói a gazdasági nyomo
ruságának, amelyre előre számitani
nem lehetett.

Ki gondolhatta volna a harminc-negy
ven pengős buzaárak idején, hogy rö
vid pár év alatt kilenc-tiz pengös buza
árak meIlett keH majd a buzát értéke
siteni ? Ki gondolhatta a harminc-negy
ven pengös buzaárak idején, hogy a
tehermentes földek intenzivebb meg
müvelése érdekében bevásárolt gazda
sági gépek és eszközök céltalan teherré
válnak,. melyek nem jólétbe, hanem
gazdasági romlásba kergetik a gazdát?
Ki gondolhatta a harminc· negyven pen
gös bllzaárak idején, hogy az állami
élet felvirágoztatása érdekében telt
l{özhasznu és kulturális kiadásokat
egykor sérelmezni fogják, mert a buza
ára kilenc-tiz pengőre zuhant és az
életszinvonal ehhez igazodott?

Utólag könnyü bölcsnek lenni, de
aligha volt a világon ember, aki a be
következett eseményeket előre látta
volna. Ki gondolta 1927-ben, hogy
Amerikában nem is termelik, hanem
gyártják- majd a buzát, ki gondolta

hogy Oroszország dömping áron ZL\

ditja a világpiacokra a gabonát és ez
zel ily illa:>uny árak kerülnek felszinre,
mint ma. N\indezt előre látni nem le
hetett s ezen hiábavaló a siránkozás.
Ahogy jöt!, ugy elmulik. A gazdaem-

berek be vannak idegződve az idŐjáráS!

és a sors változásaira. Rossz évek,
után jó esztendők következnek s a ba- .
jok elmulnak. Ezuttal sem lesz máskép
s ennek belátásához nem tudás, hanem
hit és bizalom kell.

lezni kell, hogya tej teljes-e,
vagy fölözött-e. Vonatkozik ez
természetesen a tejcsarnokokban,
élelmiszerüzletekben eladásra ke
rülő tejre is. A kannára vagy tar·
táJyra tehát a kereskedő, tejcsar
nol<os is a vevő által könnyen
olvashatóan helyezze el a megfe
lelő jelzést.

A rendelet által megkivánt jel-
zések:

L "Teljes tej."
2. "Részben lefölözött tej."
3. "Teljesen lefölözött tej."

1. "Teljes tej" az egészséges
tehéntől megszakítás nélküli fe
jéssel teljesen kifejt, édes és
romlatlan tej, amelyből semmi el
véve nem lett, sem ahhoz ide
gen anyagot nem tettek. Zsirtar
talma legalább 3.3 százalék le 8

gyen. Ez azonban nem jelenti,
hogy magasabb zsírtartalmú tej
eladása nem okozhat büntetést.
Mert - ha megállapítható a vi
zezés, vagy a fölözés például is
tállópróbával, - a 3.3 százalék
nál zsirosabb tejnek tel jes tejként
való eladása is büntettetik. Az
Alföldön a "teljes tej" átlagos
zsírtartalma 4 százalék körül van.

2. "Részben lefölözött tej" az,
amelynek zsirtartalma legalább
~.. százalék.
. 3. A "teljesen lefölözött tej"

zsírtartaJma 2 százajékon aluli.
iHaa tejeskannán semmiféle

felírás,jeJiés nincs, a benne le
vő tej mindig teljes tej nek te
kínletik.

Miután tehát többféle minőségű

és igy különböző tápértékű tej
kerülhet eladásra, a vásárló min
den alkalommal gondosan nézze
meg és olvassa is el a tejeskanna
felírását. A lefölözött tej ugyanis
kisebb zsírtartalma következtében
kevésbbé tápláló. Igy a fölöZött
tej csak kisebb áron vásárolandó
meg, mint a teljes tej. Ha pél&
dául a teljes tej Jiterenkénti ára
20 fillér, ugy a fölözött a zsirtar
taJom szerint csak 5-14 fillért
ér. A piacon tehát a fogyasztó a
saját jól felfogott érdekében igen
ügyeljen arra, hogy van-e felírás
a tejeska11l1án és milyen, A fölö
zött tejért még akkor se adja
meg él teljes tej árát, ha az árús
bizonyitgalja, hogya kannában
teljes tej van. Ha teljes tej van
a kannában, miért "fölözött a
jelzés?

Tejet házhoz vinni csak a vevő

írásbeli megrendelésére szabad.
Tehát tejjel házaIni tilos. Minden,
kinél, aki tejet, vagy "tejterméf{é:
ket visz eladásra, személyazonos
sági igazolv;iny legyen.

A kannában levő tejet minden
kimé rés előtt alaposan fel kell
keverni, hogy a zsír egyenletesen
keveredjék el az egész tejben.

A tejtermékek készítésénél is a
tisztaság és gondosság a fö kö
vetelmény.

A tejfel össz.együjtésénél
merítsük nagyon mélyre a
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tetés sem marad el a kihágás i I
eljárás végén.

Tiszta legyen a tejeskanna és a
lejfeles fé;zék, valamint a túrós
ruha is. és túrót ujságpa
pi rba nem szabad csomagol ni.
Tejet pedig boros üvegben ne vi
gyünk <1 piacra. Kannánk ne le
gyen rozsdás! Tilos a horganyo
zott, vagy más ártalmas fémből

készült telesedények használata is. '
A horganjozott bádogból készült
kannáhan leyö tejtő! gyomorron
tást, bélgörcsöt is lehet kapni.

A kereskedelem egyik sarkala
tos jétele : ki mit kap, azért tar
tozik. A termelő és az árú S jó
pénzt kap, telját tartozik kifogás-

. talanul tiszta, jóizü és teljes táp
értékü árút adni. Igy kivánja ezt
a rend és az igazság.

Minden m,unk~nkban ne a bLin- l
tetéstől való félelem, hanem az
igazság szeretete és em bertársaink
megbecsülése vezessen bennünket.
Igy állandó és biztos keresetre
tehetünk szert áruink eladása
folytán. Nem is ér bennünket
büntetés sem. Ok nélkül külön
ben senkit sem szégyenítenek
meg azzal, bogy nevét dobszóval
hirdetik ki, mint élelmiszerhami
sitóét.

Ha a termeIőnek, árúsnak, ke
reskedőnek, vagy a fogyasztónak
bármiféle panasza volna az élel
miszerekkel kapcsolatban, vagy
felvilágosí/ásra, szaktanácsra volna
szüksége, forduljon bizalom ma! a I
vegykisérjeti állomáshoz. Bármi:lő l
élelmiszer-forgalmi, mezőgazda~

sági, takarmányozási stb. kérdés
ben ingyen nyerhet bőséges tájé·
koztatást, tanácsot. A vegykísér
leti állomások egyik feladata
ugyanis a mezőgazdaság, élelmi
szeripar és a kereskedelem, to
vábbá a fogyasztó k segítségére
lenni, valamint elősegíteni a gaz
daságos termelést, útbaigazítást
adni: védeni az igazat, de ül
dözni és büntetni a hamisságot,
a hamisítót.

A magyar királyi földmívelés
ügyi minisztérium elsősorban a
mezőgazdaság, a termeiők és a
kísgazdák érdekeinek védel mére
létesítette a mezőgazdasági vegy
kísérleti állomásokat. Ezenkivül
azonban minden más anyagvizs
gálatra, anyagminösitésre szolgáló
műszerrel is felszerelte, hogy a
kereskedelem és ipar, valamint
az egyes emberek, a fogyasztók
is sok kérdésben igénybevehessék
a vegykísérleti állomások kémiai,
fizikai és mikoszkrópiai vizsgá
latait.

Sok esetben előfordulhatugyan·
is, hogy valamely termelvény,
vagy ipari cikk, vagy más anyag
minőségéről, összetéteiéről, hasz
nos, vagy ártalmas ajkatrészeiről

kellene valamit megtudnia. Mivel
senki sem mindentudó és az
anyagok belsejébe sem lehet be
lelátni; feltétlenül szükséges a I

Jancsi hazajött
az iskolából.'

Táskáját - szokása ellenere
- sietve egyik sarokba vágta
s a kizárólag'os tulajdonait rejtő
szekrényfiókból gondosan ösz
szerakotl papírszeletkéket veU
elő, melyeket egy az ugyneve
zett meghuzódó Ievelező!apra
ragasztoH fel. 1< öZDen bejött az
édesanyja és fejcsóválva nézte
Jancsi munkáját.

Szivesen megveszem kisfiam
a Szent István cikóriakávét,
mert meggyőződfem annak ki~

váló minőségéről, de feJesle~

gesnek és értelmetlennek tar~

tom az idődet a dobozok tete
jéről kivágot I -felek: összegyüj~

tésével töiicned, mert - bár
nincs okom ké1elkedni a gyár
kiküldöttei igéretében - méo-~

""sem hiszem, hogy amit azokért
néked él központból küldenek,
felér él dotgaid elhanyag'olásá
val s annyi időt sem veszel
magadnak, hogy holmijaidat
rendes gyerekhez illően elrak#
jad és máris azzal pepecselsz.
Bocsáss meg anyám, nincs iga
zad, felejt él fiu. Pista ma el
hozta az iskolába azt a cso~

magot, amit a Szent István ci
kória dobozból kivágott feje
kért kapott, megkinált belőle

rajtam kívül még· néhány fiút
~s mondhatom olyankitün6
izű csokoládét méo- nem ettem"" ,
mint az volt. Engedd' meg.
kogy én is elküldjem a gyár
címére az eddig összegyüjtötJ
teket és majd meglátod, hogy
él kóstoló!]l küldött csomag tar
talmával te is annyira meg le
szel elégedve, hogy következő-

leg nemcsak él gyár cikóriaká-·
véját, de egyéb cikkeit is vá
sárolod.

Anyácska engedve él nagy
felbuzdulásnak - nem gátolta
fiát munkájában és Jancsi még
aznap feladta a Szent István
fejekkel teleragasztott levelező

lapot, a Szent IstvÉln cikória
gyár címére. Kiszámitatta meny- ~

nyi idő után jöhet mega ~so

mag és lázas izgalommal leste
a postást. .

Néhány nappal hésőbb valóc
ban beállitott a levélhordó Ta
más Jánosnak címzeJt csoma
gocskával. A fiucska örömtől

súgárzó arccal veHe át és óva~

tosan felbontotta és meglepetve
látta annak tekintélyes tartal
mát. Boldogan szaladt édes
anyjához megmutatni és meg.
kinéílni a kapott édességbőI.

Mindkettőjüknek nagyon ízlett
cl kósfolóul kapott csokoládé.
Látod édesanyám - mondta
Jancsi - nekem van igazam!
Mégis érdemes gyűjteni a Szent
István fejeket. Édesanyám, ugye
ezentul mindazt, amit a Szent
István tápszergyár készit pár".
tolod és nekem pedig engedd
meg, hogy továbbra is gyűjt

sem él Szent Istvcin fejeket.

.Korábban zárnak
a gyulai kereskedől"\

mert nincs forgalorTl.
A rossz gazdasági viszonyok,

a közönség állandóan csök
kenő vásárlók(~pességc arra
késztetiék :'I gyulai kereskedő,
ket. hogy olyan lépést tegye'
nek, amellyel - mint írják 
a fO;Jyaszlóközöllség sérelme
nélk;i! i(?zsikö!t:"(~2eikel csök~

kcnlhetik.
E!határozták, hOln nyil/árusi

tási üzleieiket az eddig szoká
sos záróra helyet! egy órával
korábban zárják és pedig oly
módon, hogy március l·íg hét#
köznapon a füszer c és élelmi'
szerüzlelek héikor, minden más
üzlet hat órakor, azonkivül
minden szombaton és február
1-4-ig minden üzlel esle hel
órakor ziÍr be.

Amint halljuk, a gyulai ke
reskedő társadalom talwrékos
sági intézkedése tó bb vidéki
városban is gondolkodóba cj

lelle az érdekelt kereskedókl2l
s igy nem kheletlen, hogy rö'
videsen másut! is foglalkoznak
euel él kérdéssel.

A gyomai leg1öbb adój fizc~

tők jóváhagyoil névjegyzéke
az 1932. évre a köveikező:

vitéz Purgly Emil mb. Garai
István, csákói Geiszt Gyuláné
mb. Vaszkó András, Schworlz
Gyula mb. Nyisl:lor P~fcr, Dcb
receni Endre, Ozsválh Sándor
Tkcvc mb. Cscrrnák !<:álmáll,

Pikó Béla. Kncr Izidor, dr. Va
dász Pál Tkeve, r-Iajnal ferenc
Tkcve 111~. BC::c::si E/Qk, JI'. Dcb
rCCt:eni Iván, clr. Szirles CJyula
mb. dr. Törd<:)sGáspár, lVláday
Aladár, Lénárt Bálini mb. Z.
Nagy Zoltán, dr. ClIr\sztíán Kál,
mán, Mihályi József Bpesl mb.
Wagner Péler, Lénárj Pérer mb.
Tiba .D.ndrás, Lénárl József mb.
Csernay G,s;ra, Hartens/ein 19,
nác, ÖZ\'. Szabó Benedekné.
Kovács Laios főpóstames1er.

Gyomai .vi lisek.

vegyvizsgálat, amit a vegykísér- l

leh áliomások végeznek. i\lem-!
csak célszerű, hanem legtöbbször
hasznot jelent a vegykísérleti ál
lomásokat felkeresní es azok
vegyvizsgálatát, anyagmi nÖSitését'l
szakvéleményét és szaktanúcs':t l
kikémi. '

Vegykísérlefi álh?mások vannak,
hazánkban él icii'/e:kező városok
ban: Budapest, Debrecen, Győr.

Kalocsa, Kecskemét, Magyaróvár,
Miskolc. Pécs, Sopron, Szeged,
Széke:::Tehérvár, Szombatheiy és
Ujpest.

A szegedi állomás címe: M.
Kir. MezőgJZdasági VegykisérJeti
és Paprikakisérleii Állomás, Sze
ged, Alsól,ikötősor 1. sz. (Uj
szeged).

'!:!.---

csögbe él fölöző kanalat, hogy I
alvadék !le iusson a tejbe. A tej
fel ugyanís, mint a neve is
mondja, nem aludt tej, hanem a
tej föle, zsíros része. Az aludt
tejjel kevert tejfel nemcsak a ve·
vőket riasztja el, hanem hatósági
mintavétel esetén büntetést is
okozhat.

A túróöntés! se hagyjuk a heti
piac reggejére. Igy elég idő lesz
arra, hogy él. savó feleslege ki
csurogi,ol1. A savó tökéletesebb
e1távolitása céljából jó néhány
szor a túrós zacskót kézzel össze
nyomni. A fogyasztó ugyanis nem
szereti a savódús túrót, de a na
gyon szárazat sem. Ezért a7. aludt
tejet nem nagyon célszerű fel me
!egiteni. Ha géppel fölözött tej#
ből készült túrót akarunk eladni,
úgy a kosárra egy kis tá bJácskát

tegyünk "sovány tehéntúró" feJ-I
írással. Igy a vevő Játja, hogy
mit vesz és a hatóság sem indit
eljárást a teljesen zsírtalan túró
nak jelzés nélküli árúsításáért. A
vevő a piacon nyomja kissé ösz
sze a túrós ruhát. Ha ekkor a'
savó erősen folyik, ne vegye
meg, mert igen sok a savó benne.

Ha a vajat kanállal kissé meg
nyomjuk, iegfeljebb egy-két csepp
írónak szabad kigyöngyözni. Ha
több csepp jön elő, a vaj nagyon
írós, nem lett jól kidolgozva, ki- I
gyúrva. Az ilyen vaj kisebb táp- I
értékű és hamar romlik is. Ezt
tehát nem célszerű megvenni. A
túlsok írót tartalmazó vajat for
galomba hozni nem szabad) ezért
büntetés jár.

Sem a tejbe és tejfelbe kézzel i
belenyúlni, sem a vajat, túrót
fogdosnl nem szabad. Ez egész
ségtelen és ízléstelen. De nem is
gusztusos az a tej, amelybe va
laki beleivoH, vagy az a tejfel,
amelybe más az ujját dugta. Ha
a vevő meg akarja ízlelni a tejet,
tejfelt stb. hozzon magával tiszta
kanálkát és azzal kóstoljon. Ép
így nem szabad a tejfelt a mé
röedénykéből ujjal kikotorni sem.

A piacon a tejet, tejfelt gondo
san védjük a portói, piszoktól.
Tartsuk ezért lefedve a kannát,
tejfeles fazekat. A túró! is gon
dosan takarjuk le. A vajat pedig
csomagoljuk zsírpapírba. Igy tisz
tán őrizhetjük azt meg. Attól a
termeJőtő! és árústól , aki tisztán
tartja és kezeli áruit, szívesebben
vásárolnak, mint a hanyagtól. . A
tisztaságot nem kedvelővej bizony
megtörténhetik, hogy hazafe!é is
nyomja fejét a "bú" és az el nem
adott "tejhaszon " súlya.

Amint savanyú, piszkos és bű

zös szagú tejet nem szabad el
adni, épúgy tiltva van romlott,
keserű, vagy erjedt tejfelt és pe
nészes, kellemetlen szagú és nyál
kás tűrói vinni a piacra. Ezáltal
bizony elmaradnak a vevők. A
szennyezett és romlott árúkat pe
dig a hatóság elkobozza, meg
semmisíti és a megérdemelt bün-



193!. jan. 23.

Miért nem lehet a mai
nyomorúságot megszünteini.

Irta: BELL MIKLÓS.

EgyszerUen azért nem, mert az illetékes tényezők
tovább ragaszkodnak a bankokratikus rendszernez,
amely a nyomoruságot elöidézte, s ennélfogva hely
zetünk természetszerüen tovább rosszabbodik mind
addig, míg a teljes· összeomlás be nem következik.
Ez nem is lehet máskép, mert hiszen a bankokra
tikus rendszer haldoklását nem lehet megállitani,
mert az aranybányászás Ilem képes a fejlődő élettel
lépést tartani. Egyedül Svájc és Franciaország ren
delkezik egyelőre még elegendő arany fölött, míg
a többi európai nemzetek forgóíőkehiány és magas
kamatláb miatt gazdasági téren tengődnek és en
ennélfogva beállt mindenütt a munkanélküliség és
vele a nyomorúság.

Hogy némi fogalmunk legyen, hogy milyen
szégyenteljes és katas:lÍrófális helyzetben vagyunk,
szükséges, hogy egy olyan ország papirpénzforgal
mát és termelé;;i végö~szegél hasonHtsuk össze a
mienkkel, ahOl az "rany még elegendő alapot biz
tosit papirpénzkibocsát:'isra. Ilyen pl. Fr;mciaország.

Franciaországban volt 1928 január l-én 56
milliárd frank papírpénz a forgalomban, amely mos
tanáig 81 milliárdig szaporodott. Ebből a forgalom
ban levő papirpénzből esik egy francia állampol
gárra kiszámitva pengő értékben 450 pengő. Ha
zánkban a forgalomban levő pénzből esik egy ál
lampolgárra kiszámítva 39 pengő.

A 41 millió francia évi termelése és alkotása
kitesz évente 50 milliárd pengöt. A 9 millió magyar
évi termelése és alkotása 4 és fél mi't!iárdot ér,
vagyis a francia évi termelés 1 francia állampol
gárrakiszámitva, kitesz 1,200 pengőt, mig egy ma
gyar állampolgárra az évi termelés után számítva
csak 500 pengő esik. Ezt a kis eredményt is csak
ugy· tudtuk elérni, hogy a hitel, de főképpen a vál
t6hjtel pótolta a hiányzó forgótökét.

Feltéve, hogya részvénytársasági jegybank
nak vezetősége arányba akarná hozni a magyar pa
pírpénzforgalmat a francia papírpénz forgalmával,
abban az esetben kellene a mai 400 milliós pengös
papirpénzállományt 3.900 millió pengőig emelni, va
gyis szükség volna, hogyajegybankunk még 3.500
millió pengőt bocsásson útra, hegy arányba kerül
jön a francia papirpénzforgalommal, míáltal gazda
sági életünk tizszer annyi pénzhez jutna, mint je
lenleg ma. Itt önkénytelenül jelentkezik az a kérdés,
hogy:

1.. Káros infláció volna·e az, ha a gazda.

sági és alkotó életLlnk aránylag annyi 3

százalékos pénzhez jutna, amennyi Fran-

ciaországban van.

2. Az a kérdés, vajjon észre lehetett-e venni
Franciaországban valamilyen káros hatást azáltal,
hogy pénzforgaimát 1928-tól, mai napig 45 szá
zalékkal emelte. Amint tudjuk, Franciaországban
ezen inflációs idő alatt gazdasági téren csak elő

nyöket lehetett konstatálni, sőt csak ezáltal volt
lehetséges Franciaország fejlődő gazdasági forgal.
mát lebonyolitani és a munkanélküliséget a mini
murnra leszoritani.

A francia példa a napnál is világosabban

bizonyitja, hogy bUn6s ostobaság az in

gatlan fedezettl pénzinflációt, mint elret

tentö példát hirdetni és ezáltal a nemzetet

helytelen irányba vezetni.

Az egyedüli igazság az, amit az élet bizonyit,
hogy az aranyfedezetií rendszer haldoklik és ennél·
fogva nem képes elegendő alkotó eszközt (pénzt)
gazdasági életünknek szolgáltatni. Továbbá igazság
az, hogy olyan országban, ahol az internacionális
bankokrácia már nem képes elegendő aranyat a
részvénztársasági jegybankjának biztositani, ott ma
gas kamatlábbal és hitelelvonásokkal megakadályozza
a termelést és az alkotó munkát, nehogy eszébe
jusson az illető államvezetőségnek,vagy nemzetnek,
hogy a részvénytársasági jegybank aranyhiány miatt
már nem tud megfelelni.

3. Még az a kérdés, vajjon okos dolog

volna·e az, ha a francia jegybank deflá

ci6s éllaspontra helyezkedne és annyi

paplrpénzt vonna ki cl forgalomb61, hogy

!IZ a magyar pénz forgalmi&val arányos
legyen.

Más szavakkal üdvös dológ volna·e az, hogy a
~rancia jegybank a for~lllomball levő 81 milliárd
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frankból 12 milliárdot bevonna 7,Talán a legegysze
rübb ember is belátja azt, hogyha Frallciaországban
a pénzbevonás arányosan bekövetkezne, abban az
esetben nemcsak a francia forgótőkearány, hane-n
nyomorusága is a mienkkel azonossá válna.

Természeti törvény, hogy gazdasági és alkotó
eredményünk mindig a forgótökével arányos. Na
gyon természetes, hogy az olyan· országban, ahol
nincsen elegendő pénz, illetve forgótőke, ott a ban
kokrácia gonosz' hitelrendszerével tetszése szerint
megvámolja az ilyen nemzetet a munka eredmények
elvonása folytán, gyöngíti a produktiv gazdasági
üzemeket és megakadályozza a normális fejlődést,

minek folytán a szaporodó emberiség nem talál ke
nyérkereseti alkal mat, s igy beáll a nyomorúság és
a vele járó bajok.

Remélem, hogy fenti francia és magyar példa
után minden józan hazafi belátja, hogya mai nyű

moruságunk főoka, hogy az aranyfedezetü rendszer
haldoklik és nem k~pes a szükséges alkotóeszközt
szolgáltatni, amivel olyan gazdasági forgaimat és
alkotóéletet elérhetnénk, amint ezt a helyzet követeli.

EgyedUl az ingatlanfedezetü jegybank
rendszerrel lehet annyi reális kamatu
forgötökét el6teremteni, amennyit a nem
zet megmentése. léte és szebb jöv6je

követel.
Az ingatlanfedezetií jegybankrendszer ellen a

következő téves véleményeket lehet hallani:
1. Egyesek nézete az, hogyha több pénzt bo

csátanának útra, ez csak káros hatást idézne elő,

mert ezáltal nagyobb lenne a kereslet és ennek
folytán árdrá~itást vonna maga után. Az ilyen frá
zishirdetők nem hajlandók az érem másik oldalát is
figyelembe venni, vagyis nem tudják azt, hogy gaz
dasági életünk csak abban az esetben miíködik har
mónikusan, ha a termelés a fogyasztással arányos.
Más szavakkaf az illetők nem tudják azt, hogy el
sősorban a produktív gazdasági életnek kell ele
gendő forgótőkét biztositani és pedig nem 15 szá
zatékos, hanem 2 százalékos kamattal, minélfogva
a termelés mindig annyi árút hozhat a forgalomba,
amennyit a fogyasztás követel, anélkül, hogy ez
drágaságot idézne elő. Évtizedes tanulmányaim alatt
azt láttam, hogy abnormális árak csak olyan or
szágban keletkeztek, ahol a produhiiv üzemek nem
tudtak elegedő és reális forgótőkéhez jutni, más
részről olyan időben, amikor a bankokrácia a ma
gas kamatlábbal és kartelüzemeivel a népeket Idra
bolja, amint ez napjainkban történik.

2. Azt is hallani, hogy nem az aranyfedezetű

rendszerben rejlik a hiba, mert ez elegendő pénzt
szolgáltat gazdasági életünknek, hanem ott van a
baj, hogyapénzcirkuláció Ilem elegendő gyors.
Tudjuk, hogy

nálunk egy állampolgárra klszámitva esik
39 pengö a forgalomban levő pénzből,

mig Franciaországban egy állampolgárra
450 .peng6 jut.

Tehát világosan látjuk, hogy Franciaországban
aránylag tizszer annyi pénz cirkulál, mint nálunk.
Lehet-e nálunk ezt a 90 százalék hiányt gyorsaság
gal pótolni? Ime látjuk, hogy az ilyen vélemény
hirdetőinek halvány fogalmuk sincsen a pénzügyi
és gazdasági mechanizmusról, mert különben lehe
tetlen volna, hogy ilyen brutális ostobaság forga
lomba kerüljön.

3. Hallottam olyan véleményt is, hogy az in
gatlanfedezetü pénz bevezetése eseté'n még arany
fedezetű pénz is kellene, hogya külkereskedelmet
lehessen lebonyolitani. A kétféle pénz pedig külön
féie értékü lenne. Azt is látjuk, hogy az illetők

ninCsenek tisztában a kűlkereskedelem lebonyolitá
sával. Az ingatlanfedezetü rendszer elegendő és
olcsó forgótökét biztosít a produktiv gazdasági éle
tünknek, minélfogva olyan olcsón termelünk, hogy
a külföldi piacon könnyen elhelyezhessük áruinkat.
Ez a körulmény magával oo;;:za, hogy külkereske
delmi mérlegünk egy csapásra aktiv lesz. Tudnivaló,
hogy egy olyan ország, amelynek külkereskedelmi
mérlege aktív, annak mindig elegendő külföldi va
luta áll rendelkezésére, a szükséges forgalom lebo
nyolitására.

ft z ingatianfedezetü rendszer szerint állami
valutabank létesül, amelyen keresztül minden kül
kereskedelmi tétel engedélyt és fillancirozást nyer
és pedig olyképen, hegy az exporttétel által ered
ményezett külföldi valuta kelJ, hogy itt folyjon be,
viszont a külföIdre szállit6 ingatlanfedezetű pénzt
kap, amelynek értéke törvényileg állandó 100 szá
zalékos aranyértékkel bir. Külkereskedelmünk ezen
tul olyan rendszer szerint dolgozik, hogy az export
meghatározza az importot. Más szavakkal, hazánkba
csak annyi áru jöhet, amennyit exportunk eredm(:-

5 oldal.

nyez. Ime látjuk, hogy a fenti rendszer szerint nem
is fordulhat elő, hogy. kétféle pénz kerüljön a belső

forgalomba, mert hiszen az uj rendszer mellett ez
technikai lehetetlenség.

4, Olyan vélemény is hiriik, hogy az ingatlan
fedezetü pénz értéke az ingatlan árhullámzásai foly
tán szintén értékkülönbségnek volna kitéve. Ez le
hetetlen, mert évszázadok óta még nem nem fordult
elő, hogy egy háromszoros ingatlanfedezetü váltó
devalválódott volna, - III ivel az ingatlanfectezetü
pénz szintén háromszoros fedezettel bír, ennélfogva
itt sem lehet értékhullámzásról álmodni. A gazda
sági és kulturális fejlődéssel emelkedik minden in
gatlan értéke. Pl. 50 évvel ezelőtt Budapesten a
Gellért-fürdő környékén egy négyzetöl terület 1
pengő volt, most pedig a Ferenc József hid létesi
tése után már a 200 pengöt is tIlIhaladta. Ez a va
lósáG a napnál is fényesebben bizonyitja azt, hogy
a kcl.turális haladással párhuzamosan emelkedik
minden ingatlan értéke, mert amint látjuk, olyan
terület, amelyet 50 évvel ezelőtt egy arannyal Iehe
tett megvenni, most 200 aranyat kell fizetni érte.
Az igazság tehát az, hogy az ingallanfedezetü pénz
fedezete idővel nagyobb, viszont az aranyfedezet
csak kisebb értékkel birhat, mert az arany vásárló
ereje az emelkedő ingatlan értékkel szemben állan
dóan csökken. Nem hiszem, hogya XX-ik század
ban volna még olyan kisértelmű m.agyar ember, aki
ezt a kézzel fogható igazságot nem látná be.

5. Olyan véleményt is hallani, hogy mi mint
kis nemzet nem vezethetunk be úi forgótökerend
szert. llyen állítás szintén laikus, vagy elméleti em
berektől származik. Fenti pontban azt látjuk, hogyha
aktiv külkereskedelemmel dolgozunk, abban az eset
ben sohasem kerülnet a magyar pénz a külkereske
delmi forgalom lebonyolitásához. Ez a tény azt bi
zonyitja, hogy az új pénzünk teljesen független és
minden külső befolyástól mentes lesz. Igen szomoru
lenne a XX-ik században azt hinni, hogy európai
járványesetén a kis nemzetek nem volnának hivatva
ez ellen védekezni, de épp olyan szerencsétlen az
a gondolat, hogy a bankokratikus gazdasági járvány
ellen nemzetünk nem védekezhet. Ezzel szemben az
igazság az, hogy minden nemzet predesztinálva van
és módjában áll gazdasági életét teljesen függetle
nül ugy berendezni. amint azt a helyzete és érdeke
kivánja.

6. Újabban az a téves vélemény került for
galomba, hogy katasztrófális helyzetünk nem engedi
meg, hogy egy teljesen átfogó terv szerint induljon
meg a szanálás. Ősidők óta azt látjuk, hogy az
emberiség kultúrális úton a fejlődő törvény szerint
halad. Ezt a fejlődő processzust tehát megállitani
nem lehet. A XII. században olyan katasztrófális volt
az európai helyzet, bogy a tudósok a világ végét
jósolták és pedig azon érvekkel, hogyaz emberiség
annyira szaporodott, hogy a föld annak a sok em
bernek megélhetését már nem képes biztositani.
Ugyanekkor született a céhrendszer és magával
hozta a XIl!-ik században a gMikai és utána a
gyönyörü reneszánsz korszakot, amelyben az em
beriség magas müvénetét és rendkivüli jólétet tu
dott magának biztositani.

A mostani korszak két csodáról tanuskodik.
Az egyik a zseniális technikai alkotások, a másik az a
nagyfokú nyomoruság, ami pénzügyi és gazdasági
tudatlanság és tehetetlenség folytán bekövetkezett.
Még sohasem került emberi társadalom olyan szé
gyenteljes történelmi helyzetbe, mint a jelenkor
pénzügyi és gazdasági tényezői, abban az esetben,
ha tovább ragaszkodnak a mai bankokratikus nem
zetpusztitó rendszerhez.

Itt az idő, hogya reális tényeket, amelyeket
az élet olyan hangosan hirdet elismerjük, a kishi
tüség és tehetetlenség pedig vonuljon félre, mert a
nemzet tragédiáját nem lehet tovább fokozni, ha
csak nem az a végcélunk, hogya nemzet elpusz"
tuljon,



, Ij
1932. jan. 23.

I
GY01vlAI UISÁü6.

1932. február ~J3-án lesz az Úri Kaszínóban.

NegJíven Anna... Negyvel1
,4 II II a érke7.ett leg'u/öbb Tolnai
Világ!apj a ];.j aCI uhi Vél aIÉl bfJ. cl e
minden f<2ireértés clkeriiiése
végett azonnal leszög'cuiik.
hogy ezek az Annák nem nők.

5rit 3 incJia pél1zc~Jységc a rupia
és váltó;Jéilze az Anna. Negy
ven Anna pedig' megfelel körül
belii! Tol[]cJi Világlap.ia félévi
elófizetési összegének, 5 pengő

80 fiiléruck. Negyven Annával
fizete!! elő a népszerü képes
lapra egy Bombayban éló
magyar orvos. aki messze
Ázsiában scm tudja nélkülözni
Tolnai Viiáglapjál.

Magyarok küldöttsége Borah
szenátornái. Nr2wY0rkban fé,
nyes ünnepsé:;: keretében adták
ál Borah szellálornak az egyes

ma~yar lesmlekk és n~agéÍno·

sok által küldölt és él. magyar I
nép háláját és szereletéJ Idfe-,
jező ajándékokat. Borah szená.
tor meghalollan fogadla ahála
és szerele\ IŐfJujeleit és bizto·
sította él. magyarokat, hogy
eZlltán még rokozoHabbanés
törhetetlenebb erőve! dolgozik
azért az igazságért, amely
minden mag-yarnak egvetlen
óhajtása, Nag'y Magyarország
vissza á ilit~sáért.

Jövendőmondás. .. Rendki·
\Iül érdekes és ujfaita jövendő,

m.ond? ká,l"tyákat közöl a D~li-l
bab Ul szamé'1. F-zeket él kar
tyákat ki lebel vágni a lapból I
és kifünó szórakozósi nyuiii1- i
nak. A Délibáb él népszcr['I'
színházi képeslap uj száma
pompás tartalommal ielent meg.
Sok érdekesebbnéi érdekesebb
cikket, képet, folytatásos re.
gényt és egy feljes háromfcl,
vonásos színdarabot lalál ben·
ne az OlVáSÓ. Egy szám ára
mindössze 26 fillér.

2. Kicsiny és nagyegyfor.
mán kedveli <J valódi Réthy
féle Pemetefü·cukorkál. mely
kö!lögésnéJ, rekedlségnél pá,
rallen hatásu, ame/Jell a7: ösz
szes hasonló szerek kiizött a
legkellemesebb izO.

Három mozi Csabán. A b",l

ügyminiszler városonként mosl
kontingentálta él moziengcclé
lyeket. Ezek szerini BékéSI
csaba;) rnoziengedélyre alkol,
mas város. Gyula 2, MElkó 2.
Hódmezővciscii'lleiy 0, Szeg'ed
5, Kecskemét 4 mozit bir el a
rniniszterium szerint. Budapest.
en 80 moz.it engedéiyezQtt
melyból 6 csak nyári üzemre
szóló.

Az angol nemzet a jóváléte
lek törlését követeli.

Helyreigazitás.
Endrőd község képviselő

testületének legutóbbi gyölé·
ről leadott ielenlésembc egy
kis érlelem-zavaró hiba CSLl

szoli be, melynek helyreigazi· .
tását alábbiakban közlöm:

,.,Csernlls t\.1ihály apátpiebá·
nos a folyó évi köl1ségve1és
sel kapcsolatos leépitésekel,
álJás-megszünteiéseket és mé
gis az eredelinél (50 százalék)
11 százalékos pótadó-növeke
dést elfogadni nem tudja. - A
vármegyei számvevőségi Fő·

nök ur megIiszteIle azzal, hogy
a kijl!ségvelés fontosabb téle·
leit meglárg'yalták, melynek
eredményeként a pótadó kulcs
csak 50 százalék maradl volna.
Áliás-csökkenlésekrőlszó sem
esett. Ezl követőleg hamilro·
san be voltak rendelve a vár
megyére cl főszolgabirák és
jegyzők, akikkel a köllségve
tést lárgyalla meg jóvilbClgyás
elő1t a vármegye Alispánjél. 
E megbeszélés folyamánya·
képen jött létre az albirói, es·
esküdn és két rendőri állás
beszüntetése. Furcsának
tarlja az indokolásnak azon
részét, hogy e7eket azért kel,
Jett végrehajrani, mert község
nem gondoskodott él minisz
terközi bizottság renJeletének
teljesítéséről az álláscsökken·
Jésekre vonatkozóan. - Az
Alispán ur legjobban tudhatja,
hogy Endród képviselőtestülete

éppen e rendelkezés mialt egy
ideig'lenes dijnoki állás meg
szüntelését határozta el s e
határozatol éppen az alispán
ur javaslatára feloldotta a kis
gyülés. Ezen díjnok fizetése I
több volt, mint az albir ó és .
esküdté együtlvéve.

Az albirói állás megszünle.
tését különben törvényellenes,
nek lartja, meri az 1929. XXX.
tc~ erre felhatalmazást nem ad
az alispánnak, az 1886. XXII.
tc. 63. §'Q viszont nagyközsé
gekben nem teszi Iehetővé az
albirói állás megszünletését.

Javasolja, hogy az Alispán
uről kérjék a költségvetés ui
boli felülvizsgálatára és a kép
viselőfestületlőleJfogadoll ere,

deli tervezet jóváhagyására,
tehát a felveti kiadások törlé,
sére és él megszüntefett áHások
meghagyására. Amennyiben az
Alispán ur e kérelmet nem
tudná teljesileni, az esetben e
k~pviselőteslületi halMozal az
az 1929. XXX. Je. 50. §. ér/el
mében - mint felülvizsgálati
kérelem terjesz/essék fel a beI-

ügY:llinisz!criurnl,l?Z azo~ il~clo'l

kolassal, bogyeljari halosag él I
lörvé,l'!':n világosan előiri ji·
lások i11cgsziinle!ésével jog,
:szabdlyi sértett, illetve hatás,
körél Jujlépie, Egyhangulag
elfogadlaloti. " sc.

Gazdasági előadás.Tisztelet
tel jelentem él gyomai reformá
tus egyház minden tagiának,
hogy f. évi január hó 24·én,
vasárnaD dél,zlőtl tizenegy óra·
kor a kőzponli fiuiskola ian
termében a országos reformá
tus jóléti és gazdasági társulat
igazgatója gazdasági l1e])'z(>
Wnkről előadást tart. A mai
nehéz viszonyok között is első

kötelességünknek tartjuk, hogy
gyü!ekezelünk lagiaival e~n'ü!t

érezzünk s a sulyos gazdasiigi
kérdésekről iáiél<ozfatást ad·
junk. Ezért jön hozzánk Buda
pestról az országos református
jóléli és gazdasági társulat c'r
demes igazgatója. Hállgassák
meg előadását minél .többen.
Az előadás dijlalan IvJindl2nkil I

I
szivesen lálunk és várunk.
Gyoma, 1932. január Ló 20·án.
Répás Dál elnök·Jelkész.

Jelmezbát A Gyomai Iparos
és Kereskedő Ifjak Önképző

Köre 1932 január hó 24 én a
Holler Szállóban jelmezbálClt
rendez. liárom női és egy férfi
ielme7es kedves emléktárggyal
lesz jutalmazva. Az idén korán
január 6'án kezdődött meg a
farsang és csak 31 napig' jart,
mer1 február 7-én bevégzödik.
Aki mulatni akar az igyekezzen,
mert él rövid ideig tartó farsang
után igen hosszu bőjt követ
kezik és menjen el az önképző

kör jelmezbáljára, mert az
mindig jól szakolt sikerüini.

Hamisított csokoládé. A deb
receni vásáron egy pesti zug"
gyár 10 mázsa olyan csokolá
dét hozoJf forgalomba, mely
az egészségre nagyon árJa!mas
hatásban búzakeményilóJ, k()#
kuszzsirl és kakaóhéjporl tar.
talmazolt. A rendőrség csak
egy mázsát tudott ebből lefog
lalni, mert mikor a lelkeíIen
árusok neszét ve1ték él bajnak,
a többit autókon más vásár#
tartó helyekre szállitolták.

3 Sonka védjegyü "Magyar
sonkapác" egy ház-tartásból
sem biányozhatik, 1 doboz
ára 2 pengő. Főlerakat :
Győr, Baross IUatsz.ertár
Baross-ut 7. Telefon : 867.

. Ha fáj a feje és szé",
dül, ha teltségel, belizgalmat,
~yommé~ést, meliszoruléisl
vagv szívdobogást ércz, igyék
minél előbb valódi <j')Ferenc:
József. kescrííl'Í/cl. Gyo·
Illor· és bélszakol'\osok bizo
nyítá.iák, hogya Ferenc
József víz rCl1ll2k természel·
alkolta hashaitó. A Ferenc
Józliief kcscríí\Íz gYlJétyszer
tárakban, díu,~2riákb(Jn és fú·
szerüzletekben kapha/ó.

A trachoma elleni küzdelem
Zalamegyében. A 11\2pjóféli mi-

. niszter által megblzotl dr. Schil
ler Zsigmond nagykanizsai
szel1lkórházi igazgató-főorvos

mosl te r jeszleUe fel jelen1ését
a trachoma ellen folytatoit két
esztendős küzdelem eredmé

nyeiről. A mozgó·múló faluról
falura járva hu'3z fertózötl köz,
ségben telepedeIt meg. Egyes
helyeken e lakosság csak a
legerélyesebb halósági beava/'
kozásra ieíenl meg- él szemor.
vosnál kezelésre. sót sok he~

[ven csend6ri asszisztenciával
kellett megopcl"álni él sulyosabb
állapotban levő makacsbeíe
gekct. A nagykanizsai és lete
nyei járás területén él szemor~

vosok él körorvosok és ápo
lónók segitségé\'c! 2000 tra'
chomás beleg;:::j opcráJtélk meg.
A szemkórhází főorvos jelen.
tésében azt javasolja él nép
ióléH minis7leriumnak, hogy él

trachomá'> vidékeken a kezelés
állandósitása és !Jiztositása ér.
dekében a tanilók, lanitónók
és levcllleoklalók ily irányu
kiképzésben részesüljenek. A
jelentés általábi'ln megállapitja,
hogya trachoma elleni küz
delem jó uton halad elóre és
él két esztendős harcnak jelen
tős eredményei vannak.

Orosháza várossá alakulása
ércláében készül! összeirási
iveket az il!cf{. veze lők - to
vábbi eijárás végelj - átadják
él községi clőljáróságnak.

Borpárlat lesz a kecskeméti
borból. A pénziigyminiszter
1000 he!doJitcr borpárlat főzé

sérc adoll engedélyt a kecs,
keméti központi szcs7:főzőnek.

A miniszter engedélye nagy
mértékben elősegíti a kecske
méti borok értékesi/ését és
annál is inkább . nag'yjelenló.
ségü, mert a borpárlat kifózése
17 ezer hekfoliter bornak, te
hát a város és környéke egész
bortermése egyheied részének
feldolgozását Jeszi Ich~tóvé.

Orosháza és Szentes közölt
mcgsúinik egy vonalpár.
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kitünő 13 százalékos k e c s k e m é t i
literenként is kapható.

1932 jan. 23.

Rövid 3 perc r

Január 24-30-ig.

Az olasz fascizmus hivatalos
lapja feltnnést kellő cikkében
szólHja fell Amerikát a jóváté'
teli követelések törlésére.

Egyetlen pályázó s~m akadt
Lillafüred bérlelére.

Eckener kapitány kapta a
ne·mzetközi . repiilő'szövetség
nagy aranyérmét.

földesy Istvánt a békési
lövöldöző tanító büntetésél a
szegedi Itélőtábla 1 évi börtönre
szállito1la le.

Az orosházi bikaszemlén
megállapítolták, hogy Oros·
háza és környékén nem sokat
felódőtt a tenyészállatnevelés.

Száz éves a szarvasi Vajda
gimnázium.

85. százalékos a községi pói·
adó Békésen.

"Rotációs papirt gyártanak
Magyarországon. Mint erlesü·
Jünk, Csepelen rolációs papir
gyár építését kezd/ék meg. A
rövidesen üzembe lépő gyár
Magyarország ujságpapir szlik·
ségletéi akarja e!óállilani.

A mesebeUváros. Angliában
Gainsville város lakosság'ára
már kél éve nem velfeltekki
adót. A polgármester pénzügyi
jelentése kiemeli, hogya vá·
rosnak nincs semmi adóssága,
sől a pénzügyi évet jelentékeny
felGsleggeJ és nagyobb pénz·
tári készlettel zárla.

Amerika nem akar beleavat·
kozni Japán l11andzsuriai mŰI

veleteibe.

Mindössze annyiid6t
vesz igénybe a fogok·
nak Kalodont·tal való
r e n cl sz ere s ápolása,
aminek e r e d m é n y e
tiszta, szilárd, egészsé
ges fogak. A kártékony
fogkő okozza a fogak
lazulását és számtalan
megbetegedését;fogkő

ellen csakis a Kalodont
ban van meg a hatásos
(dr. Bröunlich-féleSul
forizinoleat) ellenszer.

A magyar pénzügyi eredmé·
nyek kedvező benyomást kel·
tettek Genfben.·

A közterhek leszállilását sür
gette a kormánypárt agrár
biokkja.

Olcsó cigare-ttákat készit él

Dohányjövedék az eladallan
magyar dohányból.

Gyomai anyakönyvi hírek.
Születtek: Forgács János,
Kruchió Isiván, Gocsik Gizella,
Julis János. Házasságot kötöt
tek: Kovács László--Fekécs
erzsébettel. Elhaltak : Farkas
János 2 éves.

fFEZE s.

ENDRŐCI TUDÓSn"ÓNK
ÜZENETE.

Endrödi érdekl6dő. Azt kérdi tő

lünk, helyesen járt-e el az endrődi kép
viseJőtestületi közgyülésen elnöklő tb.
föszolgabiró akkor, amikor a fölfüg
gesztés következtében szűkségessévált,
illetve kisgyUlési jóváhagyással meg
üresedett községi végrehajtói állás be
helyettesitésénél nem élt a jelölés jo
gával. Az idevonatkozó törvényes ren
delkezések világosan és annyira félre
érthetetlenmódon rendelkeznek, hogy
nem szükséges jogvégzettség, hogy meg
állapittassék a főszoJgabirói eljárás
helyessége. Az 1886 évi XXII. tc. 84
§-a igy szól:

Az időkő7ben végleg megűrűIt állá
sok szabályszerű tisztujitás, illetőleg

kinevezés, az ideiglenesen megürült
állások helyettesités utján töltetnek be.

A helyettesitést kis- és nagyközségek
ben a kör - illetve községi jegyzőre,
valamint a kör - illetőleg községi or
vosra nézve a főszolgabiró eszközli.

A többi állásrll nézve :il heJyettesites

a képviselőtestület jogköréhez .tartozik,
melynek közgyülése ez alkalommal kis
és nagyközségekben a főszoJgabiró

(72. §.) vezetése alatt tartatik.
Amint az idézett t. cikkbőlláthatja az

elnöklő föszolgabiró a törvény szelle
mébencselekedett mikor a végrehajtói
állás behelyettesitését a képviselőtestü

letre bizta. Ugy látszik Endrődön min
dig akadnak emberek,· kik a bölcseség
tógájában szeretnek tüntetni, de a ki
adott hang - nem az oroszláné.

Nyugodjék meg tehát, a főbiró eljá
rása helyes és ha azt megfelebbeznék,
csak elutasítás lehet az elintézés ered
ménye.

H. A. Kondorostanya. Igaza van
teljesen abban, hogy kapkodó intézke
dések az ország közgazdasági életét

ádió

Állandó műsor hétköznapokon:

9.30 Hirek.
11.10 Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 Hirek.

1.00 Idő-időjárás-vizállás.

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 Idő-időjárás-vizállás-hirek.

Vasárnap, január 24.

9: Hirek, kozmetika
10: Egyházi zene és szentbeszéd
11.15: Evang. istentisztelet, utána idő,

időjárás, majd zenekari hangverseny.
Szünetben rádió krónika

2: Gramofon
3: A mandula és a mogyoró ter-

mesztése
3.45: Rádió Szabad Egyetem
5: Bodán Margit magyar nóták
6: Az élet figurái
6.30 : .Hangverseny
7.45: Szent Rajmond legendája
8.15: Cigányzene
8.45: Hegedüs Gyula emlékest, szü

netben: Sport és ügelőversenyered

mények
tO.30: Időjelzés, majd szalon, jazz

és cigányzene.

Hétfő, január 25.

9.15: HangverseDY
12.05: Hangverseny
4: Asszonyok tanácsadója
5: A magyar szén
5.35: Jazz band
6.45: Német nyelvoktatás
7.15: Előadás

7.45: Hangverseny
10: Hangosfilm közvetités, utána idil-

I
járásjelentés, majd cigányzene.

Kedd, janl.ll!lir 26.

I 9.15: Postászene
12.05: Sz(!lonzene
3.30: Tündérvásár meseórája
5: Cigányzene
6: Előadás

6.25: Barabás Béla előadása

7.30: Operaház elöarlása: Pillangó
kisas5zony, az I. felvonás után időjel

zés, hirek, előadás után időj~rásjelen

tés, majd cigányzene.

Szerda, Január '1.7.

fU5; Szalonzene

megjavítani nem tudják. De az is igaz,
hogy ma egyetlen politikai párt sem
termelt ki átfogó, rendszeres, megvaló
sitás esetén általános fejlödést és gaz
dasági megerősödést kiváltó' "hon
mentő" programot. Higyje el, hogy nem
annyira az egyespártok, mint a politi
kusok egyéni értéke, szellemi kiváló
sága, praktikus érzéke a fontos úgy
országos és kerületi érdeket tekintve
is. Tiz-husz vagy mondjuk 33 ember
intézi ma is az ország sorsát, a többi
olyan, mint kávéban a pótlék. A taka
rékosságot nem az esküdtek, hanem a
képviselők létszámának csökkentésével
kezdeném és a mammuth jövedelmet
(1000 pengőn felüli) élvezők kereseti
adójának felemelésével foJytatnám.

Sorait máskor is szivesen olvassuk.
__WLJ'-4.n_

"muso
12.05: Hangverseny
3.30: Morse tanfolyam
4: Katonazene
5.15: monori Kovács Gyula dr. elő

adása
5.45: Női izongorakvíntett hangver-

seny
6.15: Olasz nyelvoktatás
7.15: Magyar nóták
8.30: Előadás a studióbói - Tosca

10.15: Idő, időjárás, hírek, majd jazz
zene közben

10.45: Somogyi Gyula francia elő

adása.

Csütörtök, január 28.

9.15: Gramofon
12.05: CigánYlene
4.: Előadás aháztartásról
5: A baromfiak hizlatása és érté-

kesitése
5.30: Szalon és jazz hangverseny"
6.30: Angol nyelvoktatás
7: Dr. Angyal Pál előadása

7.30: Operaházi előadás - Mignon.
Az L felvonás után időjelzés, hirek, II
felvonás után hirek, előadás után idő

járásjelentés, majd cigányzene.

Péntek, jtllnl.lir 29.

9.15: Rendörzenekar
12.05: Balalajka
4: S. Bokor Malvin felolvasása
5: Hangverseny
6: Előadás

6.25: Cigányzene
7.20: Előadás a fagyásröl
7.50: Operett részletek
9: Odry Árpád előadóestje

10: Operaházi zenekari hangverseny
lD.3O: Időjárásjelentés, hangver

seny után cigányzene.

Szombat, január 30.

9.15: Hangversenv
12.05: Gramofón .
4: Gyermekjáísz6úra
5: Pekár Oy~la felolvasása
5.30: Sza,lol1zene
6.30.: Mit üzen a ráclió?
7.15: Felolvasás

· 7.45: Joachim emlékhangverseny .
· szünetben kb.:

9: Rádió külügyi negyedórája
9.50: ldő, időjárás, birek, majd ci~

· gimyzene
l k ; Q!I\SZnyelvii előadás,
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okvetlen vegyen egy adag 3 s:1;,a I
védjegyü Magyar-Sonkapácot, mely
a sonkáknak, husnemüeknek prágai
sonka izt és zamatot ad. Egy adag
40-50 kiló hU81;uz 2 P, 10-15 kiló
hushoz 70 fillér. GYOMÁN él követ
kező helyeken kapható: Berko
vics Adolf, Platz József, Katona
Gyula, GlllcK Ármin, Kis Klein
üzleteiben. Továbbá minden gyógy
szertárban, drogériában ,és 'füszer
kereskedésben. Havalahol nem kapná,
ugy a pénz előzetes beküldése mel
lett rendelje meg a Főraktárból.

"BAROSS ILLATSZERTÁR"
G y ő r, Baross ut 7, Telefon 867,

-Bujdos Lajos szereléseket és javi
tásokat a legkényesebbtő\ a legegysze
rübbig jutányosan végez_ Megkeresések
lakásán, Hősök utja 39 vagy Fekete
Lajos műszerész üzletében. Kéri akö
zönség szives pártfogását.

A. Gyomai Központi Szeszfőzde, a
pálinka fözés diját leszállitotta, aldnek
bármi!ynemükifözésre való cefréje van,
jelentkezzen a szeszfözdében,

11-00 12-4218'19 20'29 2-W é i 0'32 5'34 8'5214'28 Hj'52
6'4111'1412'47.18'2920'34 235 i Gyoma é 0'17 5'18 8'5114'20 1G-SIUI'23
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I töatőkályhája !. ,
i és olcsón akar meleg lakást, akkor i

I h as z n á I jo n l
I pécsi tojás szenet· il (6GOO calori..). I
I Ne rontsuk kUlföldi kovácsszenek behoza- I

talával különben is passzi\! kereskedelmi·
I mérlegünket, hanem hasznaljunk I
Ikéts.zer mosott !
i pécsi kovácsszenet l
i (6600 caloria)_ . i
i Kapható: I
i WAGNER MARTONFIAI~náJ. t
L.~--'--""""''-+I-.~_.--.....-._ ..._ .•J
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Eszerint f. évi január 31,ig be

jelentési kötelezettség alá esik
minden magyar állampolgár, 
férfi és nő - aki az 1914, évben
szüJete{L

A kűzség bel- és külterületén
lakók a községháza bejelentő hi
vatalában tartoznak bejejentési
kötelezettségüknek eleget tenni.

A bejelentölapokon az összes
adatobit pontosan és avaióság

nak meafeJelően kell feltüntetni.;::,

A bejelentett valódiságáért a be
jelent'ésre kötelezett a bejelentés
megtörténtéért a bejelentésrekö

telezettel a szállásadó is felelős.

Ez okból a bejelentólapokat mind
ketten aláirni kötelesek_

Aki ezen rendelet rendelkezését

megszegi, 200pengöig terjedhető

pénzbüntetéssel, behajthatatlan~ág

esetén 10 napig terjedhető elzá
rással büntethetőkihágást követ el.

Gyoma, 1932. január 14,

BAKOS JÓZSEF s, k.
tb_ föszolgabiró,

A kiadmány hiteléül:
BENCSIK LÁSZLÓ
járási iroda tiszt,

~~llIj~i.}

A gyomai kir, járásbir6ságtól,
telekkönyvi hatóságtól.
6161/1931. tlevi szám.

Arverési
hirdetmény-kivona1:.

Hirdetmény.
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Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron: \c;:z Iványi i\l:!c!{tr és b!ván
\'asutnál lévő ma~lárnill.

Lincolnschei;i és YOlkó'heiri beoll
gatott kocák igen jlllÍl!10San eladók
esetleg réSZéS !uí'tásn, is kiadók, Ma
lacok is o1csó árban kaphatók. .Köze
lebbit a Wagner fatelepen.

A 900 számu háznál a német
templommal szemben egy, kettő, eset
legháromszobás lakás aszfikséges
mel1ékhelyiségekkel haszonbérbe kiad6,
Április l-én elfoglalható,

Attila utca 1242 szám alatt két
szoba, előszoba-konyhás lakás azonnal
kiadó, Ugyanott egy jó zongora kibé
relhető, BövebbfelvilágüsHást özv, Ko
máromi Lajosné·, ad, a szomszédban,

Dancs6 Ignácnakírágyája van eladó
1314 hsz,

{"

Domokos Sándorné örököseinek. 6
.vékás tanya-Jöldle eladó 329 hsz, a,

Rau józscrnek istállótrágyája eladó
az endrődi uti ölh{'znál.

Molnár SándormIk 2 drb. 4 hónapos
sűldóje és 6 !1(Ínaros maiacai vannak
eladók,

Özv_ Nyilas Lajosné 1 hold pusári
szántója eladó,

Fekete Endrének 2 és fél hold elő

halma eladó1499 hsz, a_
Özv, Bartha jánosnénak hizói vannak

eladók 574 hsz, a,
Szatmári Zsigmondnál Vasárnap dél

után 2 órakor önkéntes árverés lesz
170 hsz. a,

Szatmári Lajosné hagyatékát képező

l hold pusári zsellérföld elad6;~~rt.

Varga Lajosnál 1046 hsz_ a.

Négy szép kancát az állam
szálJittaiJtosházáról a kiáHi
tásra. A buJapesli lenyészállaj
kiálliláslCl Orosházáról négy
elsórendü ienyészl<.iJllcál szá!lij
lat fel al. álldm: Csizmadia
András/ól 2 darabot, Szenic
Mártontól (Pusztaföldvár) 1 da
rabot és Zábrák Ferenclól 1
darabot.
~~ft~4WUl'ftftAAfllft"

A gyomai járás főszolgabir6jától.

92/1932.

Ingatlan forgalom
1932 január l-től január 20-'ig

Csapó János és neje Cs. Szabó
Erzsébet gyomai lakosok vettek

3 hold 11 négyszögöl ingatlant
Oláh János (nős Csikós Piroská
val) gyomai lakostól 1400 P-ért.

Özv_ Béres Mihályné Nyilas
Terézia gyomai lakos vett 7 hold
1211 négyszögöl szántó ingatlant

id, Szerető Lajos (nős Kiss Zsu

zsánnával) gyomai lakostól 4500
PPért.

K. Nagy István neje T. Ko

csis Róza gyomai lakosok vettek

7 hold 678 négyszögöl tanyaföldi
szántó ingatlant Özv_ Béres Mip

hályné Nyilas Teréz gyomai la
kostó 9000 P-ért.

Ailer Márton(nős Megyeri Er
zsébettel) gyomai lakos vett l
hold ] 482 négyszögöl fattyasi
szántó! Ailer Mária . özv_ Nyilas
Lajosnétól 700 P,ért.

Tóth László és neje Barta

Vilma vettek l hold 865 négy

szögöl ingatlannak felerészét Tóth
Gábortól (nős volt Makesali Má
riával) 200 P-ért.

Izsó Mihály és Hatvani Rozália
vettek egy beltelkes ház ingatlant
Kardos Imre és neje Száfián Má
riától 2050 P-ért.

Marjai Mihályné Mészáros Róza

vette a 8 hold 420 négyszögöl és

1 hold 656 négyszögöl félhalmi
szántók felerészének 3/5-öd részét

Marjai Mihálytól 1500 P·ért.

Szilágyi Lidia vett S91és 232
négyszögöl csepüskerti kert és
szántót, valamint 910 négyszögöl

terüJetböl 477 négyszögöl területü
ingatlant Biró Istvántól (nős Mol
nár Piroskával) 1200 P-ért.

Szilá~yi Sándor (nős Márton
Terézzel) vett 3 hold 735 négy

szögöl tanyai ingatlan l/3-ad ré
szét Szilágyi Lidiától1300 P-ért.
fi~~n~~~

özv. Béres Dánielné. sz_ Béres Eszter
végrehajtatónak özv, Gecsei Jánosné
sz. Kiss Eszter végrehajtást szenvedő

ellen inditott végrehajtási .ügyben a
tk"Vi hatóság utóajánlatra az ujabb ár
verést 553 P 20 f. tőkekövetelés és
járulékai behajtása végett a gyomai kir.
járásbiróság területénlevö 5 Gyoma
községben· fekvő s l1:gyomai 4862.. sz.
tlevibetétben A. + l. som:, 7218/3.
hrsz. a. foglalt s végrehajtást szenvedő
nevén álló 1 hold 640 négyszögöl terti
leHI Fattyasi szántóra 827 P,az 1\. t
5. sorsz. 1278/4. hrsz. l'i.. foglalt 1 hold
640 négyszögöl végrehajtást szenvedő

nevén álló Fattyasi szántóra 671 P ki
kiál1tási árban elrendelte.

A.z árverést 1932. évi február hó
10. napjának d. e. 9 órakor a te
lekkönyvi hatóság hivatalos helyi
ségében fogják megtsrtani.

Az árverés alá eső ingatlanokat .a
kikiá1tási árnál alacsonyabb áron
eladni nem lehet.

Az árvereIni szándékozók kötelesek

bánatpénzül akikiáltási ár 10 szá.zalé- ~~~3~""ii.i·~."1i1.l·'iII~liil'~""~-!$~::t~_!iI![Ii.!IlI!l!!IjIiiODIi-_IElliIiiii5í1ll1"'_II'Miiilia__'IiIIi........III11M.'__JiiiiSJO:.",IB1B'•••••
kát készpénzben vagyazl88t: LX_ t.-c,
42. §,-ában meghatározott árfolyammal
számitott óvadékképes értékpapirosban
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek előleges birói letétbe helyezé
séről kiállitottletéti eJismervényt a id
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláirni (1881: LX. L-c, 147" 150"
170.. §§, 1908: LX.: t.-c, 21. §,),

Az, aki az ingat!anért a kikiáltási
A bejelentési kötelezettségnek árnál magasabb igéretet tett, ha többet

az egész ország teriiletére szóló igérni senki sem akar, köteles nyomban
kiterjesztése tárgyában kelt a kikiáltási ár százaléka szerint megál-

lapított bánatpénztaz· általa . igért ár
63.410/1930. B. M. sz_rendelet ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
1. §-ának bo) pontja szerint min- 0908: XLI. 25. §,).

den magyar állampolgár az éJeté- Gyoma, 1931 évi december hó 14_
nek 19. évében való belépését an- Dr. Ladom.érszky s, k, kir. jbiró_

nak az évnek január 31-éig, mely- A kiadmány hiteléül: Nyomtatványokat lapunk Szerkesztésért és kiadásért felelős:
ben 18. életévét betölti, bejelenteni PULUGOR nyomdájában készittessen. ifj_ WAGNER MÁRTON.
köteles_ kir. jb, dijnok. ~W~UUUW~Uti.UWU~ XII! III li! ft BII Jj " II il ll! JetI l!! II II " II I

~$~~~"'QJv ~~~~~..~~,.~~~
Nyomt~tt~a ~HUNoAmA" könyvnyomdllivállidat Gycrnán_ Felelős. ~gtülajdGnos: n~KET .5ÁNPOR.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P,Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.
, 'Lapzárta c s ü t ö r í,ö k este 6 óra,

Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a, Kossuth Lajos utca 576.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék éi
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Ünnepi beszéd~
Tartotta Harsányi Pál esperes, Péiermann József
ny. főjegyző bucsuztatása alkalmával 1932 január
" ' 28-án tartott díszközgyülésen.

Méltóztassanak megbocsátani,
kegyesen és kedvesen fogadni
mélyen tisztelt ünneplő közönség,
ha mindenek előtt Gyoma község
vezetőségének és nagyérdemü
ElőljáróSágának adózom a ben
söséges szeretet és hála szavaival,
azért a mQndhatatian nagy gyö·
nyörüségért, hogy engem a mai
napra, l1azahivnikegyeskedtek.

Én ,egy nagy egyházmegye
véhj~-és 'kormányzója, mikor a
tovitürlö' évekkel lassan őszbe

ha~ratlik egykor magasba' ivelő-

~ö~!i<.~~~ri... tettre .. és.szoJgálatra
';kész' ele.te1!n~.<mi:kor., .lassan'meg-
ed5telenedneka fénynek sugarai
és ,megerősödnek azárqynakkör
vonalai, mikor az ember élet ut
jának felén tul 'erősen érezzük,
hogyhazMelé megyünk ; - haza
jővőkén Oyomára, a nekem és
egész családomnak ,oly' feledhe
tetlenülkedves Gyomára, haza

'jövök ide, mintha ennek a föld
nek a' fia lennék, hazajövök az
örök tiszta és szent gyermeki
szeretettel, hazajövök, mint önök
nek mindnyájunknak szerető édes
és jó testvére, mert nincs hata
lom, nincs hirnév, nincsen dicső

ség és nincsen méltóság, mely
széttudná szakitani a szeretetnek
azt az aranykötelékét, melyengem
Gyomához csatol és kapcsoJni fog
sok és nagy hálás boldogsággal
valameddig csak szivem egyet is
dobog!

A hálás köszönet e szavai után
átadom a lelkem a teremtő és
az alkotó művészet muzsájának
azért, hogya ma élő nemzedék
elŐtt és az eljövendő utókor szá
mára megörökitsem annak a Pé
termann Józsefnek az emlékezetét,
ki évtizedeken át hordozta vállain
e nagy község ezereinek terhét,
ki a mindig hűséges szolgálat lo
bogó lángjáv:AI égette magát, hogy
fénnyel világoljon másoknak, ki
tomboló felfordulások idején volt
vala biztos kézzel s nyugodt böl
cseséggel irányitó erö, ki rombo
Jások és romlások, pusztitások és
pusztulások idején volt vala épi...
tője és előbbre vivője ennek a

szép alföldi nagyközség!]ek, kinek
életéről visszapattant minden a mi
könnyed volt és lezser, minden,
a mi önzés volt vagy bűn, kinek
puritánsága, becsülete, hűsége és
barátsága olyan megingathatatlan
kőszikla volt, melyre zugó árvizek,
vészek, viharok ellen is épiteni
lehetett s igy lett Pétermann jó
zsef főjegyzö a magyar köztiszt
viselői karnak disze és értéke, a
puritánságnak és becsületnek
megtestesülése és incarnátiója, le
tünt időknek fénylő emléke, a jö
vendőnek pedig reménysége!

"Fegyvert és férfit énekeIek,,
igy kezdte a klaszikus ,világ egyik
legnagyobb költője Vergilius élete
legféoylőbb művétaz Aeneist,,
fegyvert és férfit énekelek, igy kell
szólanom nekem is ,. t. Közönség
midőn az őszinte tisztelet adás és
megbecsülés decorumával diszijiik
a község éléről nyugalomba tá
vozó föjegyzönket.

Vergilius a sorevezős hajók, a
faltörő kosok, a pariítyák, nyilak,
ijjak, dárdák és lándzsák dicső

ségét énekelte, midőn a fegyve
rekről beszél, - én pedig éne
kelem dicsőségét azoknak a fegy·
vereknek, melyekkel Pétermann
József a közélet nagy csataterén
f,égy évtizeden át küzdött, mely
az igazságnak mindig fényes és
tiszta kardja volt az ö kezében,
mely a becsületnek mindig ra
gyogó paizsa volt az ő karján, A
közélet csatáinak idején mindig az
első vonalat kereste nem a maga
nagyobb dicsőségéért, soha nem
a maga nagyobb uraságáért, vagy
hatalmáért, nem a vérfakasztásért,
soha nem a sebek osztogatásáért,
hanem mindig a községéért, ennek
elöhaladásáért, embertársainak ja
váért. A maga sebeivel soha nem
törődött, a másokét ellenben
gyöngéd szeretettelgyógyitgatta,
első volt a munka harcmezején
kora reggeltől mind napestiglen
vagy éjszakákba be, orcája verej
tékezhetett, gondQk redői baráz
dákat vonhattak homlokára, ener
giájának vére hullása pirosra fest
hette a földet, mit törődött·' ő

mindezekkel, kinek kezében az
igazságnak kardja fénylett, kinek
karján a becsület paizsa ragyogott,
kinek élete a község java volt
mindenek előtt!

Vergilius férfit énekelt, még pe
dig nagyot és dicsőt, hősi törté
nelemnek babéraitól körül öve
zettel, ezred éveken át sugározva
fénylőt, - én pedig énekelem
egy község egyszerü főjegyzőjét,

talán azt is mondhatnám a puri
tánságnak és szerénységnek, az
igénytelenségnek megtestesülését,
de aki férfi volt, még pedig egész
férfi, még pedig talpig férfi, ugy
hogy az élete fény, az emlékezete
sugárzó tisztaság!

Óh lehet nagy egy egyszerű

földmives, gazda, ha szerelmese a
magyar ugarnak, amadárdalos
hajnalhasadásnak, a csillagtábúros
éjszakának, - óh lehet nagy egy
egyszerű iparos, ki kézművének

szerszámaival alkot és teremt, 
óh lehet nagy egy egyszerű édes
anya, ki magát áldozza családjá
ért és gyermekeiért: Pétermann
József mind e három volt együtt.
Szerelmese volt a köztisztviselői

szolgálatnak, a magyar községnek
a boldogság madárdalos hajnal
hasadásán és csillagtáboros éjje,
lén, éppen ugy mint cikázó vilJá
mos és mennydörgéses fergete
geiben, - tudásának, agyának,
nyugodt megfontoltságának böl
csességével alkotott, teremtett, 
s erejét, egészségét, magát ál
dozta a közért!

Férfi volt Pétermann józsef,
mégpedig egész férfi és talpig
férfi, ki községe teljes gondjait a
tomboló felfordulások viharában
vette át, ki rabló oláh hordák
garázdálkodéÍsa idején oltal mazta
községe és polgártársai javát, ki
nek községet kormányzói munkája
idején magyar életünkben fell eg
fellegre tornyosult: - s ki min
dig egész emberként állotta meg
helyét becsülettel és hűséggel vé
gezvén a munkát, mely reá bíza
tott,

Férfi volt Pétermann józsef,
nemcsak a közélet terén, hanem
lelke szerint is, kinek lelke szerette a
szépet, a nemest, a művészetet.

Lelke virága sok megzenésitett
dal, kezében sokszor sirt fel a
hegedű, vagy érintésére szólalt a
zongora, de ott is mindig csak a
mi magyar klasszikus regényiróink

örökértékű kincseink, jókai, Mik
száth munkáinak nagyobb isme·
fője, olvasója, buvárlója kevés
van nála s igy tette harmonikussá
s egésszé életét a szép művésze

tek szeretete által!
Férfi volt Pétermann József,

még pedig egész férfi és talpig
férfi a barátság terén, aki benne
bizott az meg nem csalódott, aki
nek hűséget ajándékozott és gaz
dag kamatozásra ajánlotta fel lelke
kincseit l Önző, egyéni érdeket
soha nem ismert, kicsinyes gyű

lölség mindig messzebb volt tőle,

hogy nem, mint Makó Jeruzsálem
től s igy lett Pétermann József
fénylő a közéletben, áldás a mult
nak, példa a jövendőnek!

Pétermann József búcsúzása
gazdag tanuság legyen t. Közönség.
Becsüljük meg azokat, kik köz
intézményeink java szolgálatában
egész férfiként lánggal égetik az
életüket emberek tizezreinek javá
ra köznek előmenetelére s a haza, ,

virágzására !
Viszont ez ünnepség, e meg

becsülés és tisztesség tevés szol
gáljon minden szerény, szegény,
küzdő köztisztviselő számára fel
emelő tanuságul, biztatásul és bi·
zonyságul, hogy ilyen nemes ér...
zésü közönség között, mint Gyoma
község lakossága érdemes egész
emberként küzdeni, fáradni és
dolgozni, mert aki hivnek találta
tik, az itt győzedelmes lészen!

Pétermann József főjegyző ur
nak pedig az egész férfinak, a
nemes szívű férfinak közéleti em
léke legyen tisztelet adástól és
megbecsűléstől koronázott, életé
nek ősze csendes, derült és nap
sugaras sok-sok éven át!

KépviseIötestü Ieti
rendkivűli közgyűlés

Gyomán.
Január hó 28·án csütörtökön

fél 9 órakor tartotta a községi
képviselőtestület választói és rend
kivűli közgyülését. Tiz órakor pe
dig diszközgyülését a járás fő

szolgabiró elnöklete alatt. Pont fél
9 órakor begyűltek a képviselö
testületi tagok s Bakos József tb.
főszolgabiró nyitotta meg a rend
kivűli közgyűlést, üdvözölvén a
képviselőtestületi tagokat.

Első tárgy volt közpénztári ' el..
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január hó 31-én

lenőrí állás helyettesítés utján való
betöltése. Minthogy az áliás szer-I
vezve van s a miniszter rendelete
értelmében megüresedett állás vég
legesen be nem tölthető, kéríe a
képviselőtesíületet hogy olyan
emberrel töltsék be az állást, aki
arra reátermett és a köz érdel,ében
hasznosan tud munkálkodni. Tíz
pályázat érkezett be, kik közül az
előljárói tanács 5 egyént hozott
javaslatba. Ezzel szemben Kató
Lajos számi.igyí jegyő kérle, hogy
olyan embert alkalmazzon mellé I

a képviselőtestület, aki iránt ő is
teljes bizalommal van, mert az
tulajdonképen az ő felelőssége l
mellett működik és akinek már a
községnél eltöltött gyakorlata is
van. Mint ilyent ajánlja Kató Gá
bort. Ha pedig valakinek amíatt
volna ellene kifogása, mert azt is
Katónak hívják, ugy másodsorban
Seprenyi Lajost javasolja.

Ezzel szemben Beinschroih Már
ton humanitásból azt proponálja,
hogya képviselőtestület mindre
ejtse meg a szavazást. Ezen in;
ditványát később oda módosította,
hogy a maga részéről, mint rok
kantat és nagy családu embert
Magyarossi Sándort ajánlja. A fő

s7.01gabiró éi szavazást elrendelvén,
Fekete Lajos 20 szavazatot, Kató
Gábor 11 szavazatot, Magyarossi
Sándor pedig 5 szavazatot nyert,
igy Fekete Lajos választatott meg
szótöbbséggel.

2. A községi végrehajtói állásra
(helyettesités utján) egyhangulag
a pályázók közül Szilágyi István
választatott meg.

3. Kovács Gábor kisrétí ház
helyének átengedése tárgyában
névszerinti szavazással határozott
a képviselőtestület.

5. A Stefánia védőintézet évi
jelentését egyhangulag tudomásul
vették.

6. Bemutatta az előljáróság a
közsegélyre szorultak és a sze
gényházba felvett egyének névso
rát, mit jóváhagyólag tudomásul
vettek.

7. Báró Huszár Lászlóné pó,
halmi ingatlanának parcellázása
tárgyában kimondotta, hogy ezidö
szerint nem reflektál reá, mert a
községnek ingatlan vásárlásra
pénze nincsen.

8. Az 1932 évi pótköltségvetést
egyhangulag megállapitotta.

9. A Gyám pénztári 1931 évi IL
félévi kamatku1csot 3.7 százalék
ban állapitotta meg.

10. Módositotta a járdaépitési
szabályrendeletet.

ll. Jóváhagyta a jégvermek
bérleti szerződését.

12. Engedélyezte az év végéig
visszafizetendő függőkölcsön fel-

vételét.
13" Engedélyezte a Horthy-

segély alapból 800 pel1g(inek fel
vételét az inségakció céljára.

A közgyűlés befejezése után
Bakos József főszolgabiró a meg
választott ellenőr és végrehajiótóJ I
kivette a hivatalos esküt Ezzel a
rendkivűli közgyülés véget ért.

DíSlt\ÖZgyűlés,
ft. rendkívüli közgyiilés befeje

zése után dr. Pálka Pál főszo]ga

biró nyitotta meg a díszközgyü!ést.
Üdvözölte cl megjelent Harsányi
Pál esperesI, a vendégeket és a
képviselőtestületet. Ezek után fel
hívta dr. Szász h. főjegyző!, hogy
Pérerrnann József ilY. főjegyző

bucsulevelét, ezzel kapcsolatban
Kner Izidor képviselő beadványát
és cl községi előljáróság indítvá
nyát olvassa fel.

Or. Szász Lajos felolvasta Pé
termann József búcsúlevelét, me
lyet az alábbiakban köziünk szó
szerint:

Tekintetes Képviselőtestület!

39 és fél évi községi szolgálat
után, - melybél 33 évet és 7 hó
napot Gyoma községnél töltöttem
el - elbucsuzom a Tekintetes
Képviselótestüleitől, hogy egészsé
gemet, idegeimet lehetőleg meg
védjem öregebb koromra.

Visszapillantva a hosszu szol
gálati időre, lelki megnyugvást
érzek ténykedésem felett, mert
akármilyen porszem voft a mií
ködésem az egyetemes közsé!; i és
országos életben - az én lelkem
azt mondja - hasznára voltam a
köznek és soha szándékosan 
tudva rosszat el nem követtem.
- Ezt mondja az én lelkem. 
Hogy mit mond az elfogulatlan
közvélemény - melyet befolyá
solni - sem hizelgéssel, sem rá;
parancsolással nem lehet - a
jövő titka és abban meg kell nyu
godni.

Kivánok a községnek tehetséges,
tevékeny, szorgalmas, a szó ne·
mes értelmében vett szociális ér
zésií utódot, ki a község fokoza
tos fejlődését a Tekintetes Képvi
se!őtestülettel egyetértve előre tudja
vinni.

Nem válok meg végleg a köz
ségtől, kötelességet érzek aziránt,
hogy köz'ügyekben tehetségemet,
tapasztalatémat ezután is rwdel
kezésre adjam a községnek, ha a
község bizalommal hozzám fordul.

Istentől áldást kérve a községre,
a Képviselőtestületre, maradok to
vábbra is szolgálatukra

Gyomán, 1932 évijanuár hó l-én
teljes készséggel:

Pétermann józsef s. k.
TlY, közs. főjegyző.

Ezután bemutatja és felolvassa
Kner Izidor közgyü!ési tag indít
ványát és eíőteJjesz!i az előljárói

tanács. azon javaslatát, hogy az
inditvány egyhangu elfogadásával
Pétermann józsef nyug. főjegyző

érdemei elismerése és az utódok
elő követendő példaképen való
előállítás cé,~;ából ugya bucsu le
vél} mint II községi előljáróságá

nak és fl képviselőtestületnek

alábbi elismerő és bucsu szavai
egyhangulag e/fogadtassanak és
szószerint jegyzőkönyvbe vétesse
nek:

"Pétermann józsef községi fő

jegyző önként jól ki érdemelt
nyugalomba vonulása alkalmával
a község előfjárósága,. valamint
képviselőtestülete kifejezést kiván
adni azon elismerésnek., amellyel,
itteni munkálkodása iránt vise!,
tetik.

1898-ban lépett a község szol
gálatába, 1918-ban került vezető

állásba és mindvégig nemcsak hüen
teljesitette iJiie!ességét, de azon
tulmenőleg, nappali pihenő idejét
is hivatalában töltötte s bár ez
alatt csupán előkészítő munkán
kivánt háboritatlanul dolgozni, a
szinte minden nap nyakáramenő

ügyes-bajos feleket sem járatta
ujra, hanem elintézte dorgál. A
főjegyzői állás előlépés volt. szá
mára, de anyogi áldozatába ke
rült, lemondván a magánrrdJnká
latokról, illetve jövedelméről, hogy
minden idejét a köznek szentel
hesse.

Müködését a legrosszabb ídőben

kezdte, amikor csapások rontottak
vé.gig a nemzet testén s ugy a
belső felfordulás idején, mint az
idegen megszáliás alatt áldásos
tevékenységet fejtett ki a lakosság
érdekének védelme körül.

De nevéhez füződik 446 hold
legelőföld szerzése, utcáink, piac
terünk betonnal való burkolása s
ha nem fogják kezét, 12 kilomé
terrel bővül a járda épités, mi
majdnem az egész községet ölelte
vo/na fel.

Monumentális hősök szobra
emelése, polgári iskola létrehozása,
gazdasági elemi iskola és ovoda
épités, utcák fásitása - dacára
bank adósság terhe nélkül adta át
helyét, mit ma nagyon kevés köz
ség mondhat el magáról.

A közjótékonyság irányitása
mellett a Dalárda, levente ügy,
füzoltótestűlet, dolgainak előbbre

vitelén buzgón munkálkodott s ha
az áldatlan idők meg nem bénit
ják a tovább épités munká;áf, 
uj korszakba lép alatta a község
fejlödése.

Meg kell még emlitenil hogy

hivatalos ügyekben szegény, vagy
gazdag, ul és pór, jóbarát és el
lenfél, hitsorsosa, vagy bármi
más felekezetii teljesen egyforma
kezelésben részesült olyilfl időben,

amikor az· utóbbiért gáncs is érte.
A képviselőtestület nevezettre

Isten áldását kéri és nyugodt de
rüs pihenést kiván neki, azonban
azon kéréssel fordul hozzá, hogya
jöv/ibenis esetenként, a mikorannak
szükségessége felmerül, tudását és
hosszu nehéz évek alait szerzett
tapasztalaldl il község vezetőségé

nek rendelkezésére bocsájtani szi
veskedjék. "

A javaslat egyhangulag elfogad
tatolt.

Ezek felolvasása után főszolga

biró felkéri Pikó Béla, Kruchió
István, Kner lzídor és Oláh Lajos
képviselőket, hogy Pétermann Jó
zsef ny. főjegyzőt küldöttségileg
kérjék fel, jelenjen meg a köz
gyűlési te"remben.

A megjelent ny. főjegyzőt elnök.
néhány kedves és keresetlen szó~

val üdvözölte, megköszönte neki,
hogy jártasságával, odaadó fárad
hatatl.:H1 mUl1káiával. az Ő mun-··
káját megkönyitette és a tiszviselöi
karnak követendő példát állitott
fel. Sok szerencsét és boldogsá
got kivánt nyugalmában.

Ezután Harsányi Pál esperes,a
közgyűl~s díszsz6noka mondotta
el köitői lendülettel szívbemarkolÓ
beszédét, melyet a vezércikkben
közlünk le.

A beszédet nagy éljenzés és
taps fogadta.

Ezutan Kató Lajosjegyző, mint
a nyugalomba vonult főjegyző

hűséges fegyvertársa mondotta el
a maga és tisztviselőtársai nevé
ben meghatott hangon Oúcsúbe
szédét, mellyeI él. jelenvoltakat·
könnyekig meghatotta. Hivatk6iott
arra, hogy neki nem adatott meg
az, hogy eltudja mondani azt;
amit akar, ugy amint azt érzi,
azonban ugy érzi, hogy önmaga.
iránti kötelessége, hogyPétermann
József iránti nagyrabecsülésének
kifejezést adjon s . megköszönje
azt a kartársi szeretetet, mellyel a
békés együtt munkálkodást ápolta.
Megemlítí, hogy főjegyzője és ba
rátja olyan tehetséges, . tevékeny
és szociális érzésü utódot kivánt
a községnek, ki a község fokoza
tos fejlődését előbbre tudja vinni.
Ö olyan utódot kiván a község
nek, mint amilyen Pétermann
J0zsef volt. Kató Lajos jegyző e
rövid, talpraesett, de lelke mélyé
hől jött keresetlen beszédével
megmutatta] hogy csupa szív",
ember. Beszéde végén már annyira
elérzékenyült, hogya hallgatóság

gal együtt aZ elérzékenyülés ha..
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Kath. Népszövetségi Kisgazda Kör

rv1iért is nem lett felszentelve a nagylaposi
ujtelep olvasóköréne székháza?

Endrődi

kÖZlllŰveiődés.

Az Endrődi Kuliul' terjeszIó
gárda f. hó 24-én tar/olta meg
az idei első nagyobb szabásu
előadást a7 Endrőd-Örege

szijllói kápolnapískoláb.all.
Kilünően betanitott iskolás

gyermekek" Hiszekegy" éneke
és Klinghammer L. taniló üd
vözlő szavai nyilol/ák meg il

kuilur előadást.

Csókásy Béla polg. isk.
igazgató kezdle meg ismeret".
lerjesz/ő előadását és nagy
körüllekinlésse] lárJa fel él me
zőgazdasJg és állaUenyészJég

Nagy taps jutalmazta az egész
társaság'ot magával ragadó be
szédet. Ulána Dógi Gyula ban
dája szólal! meg s szebbné!·
szebb magyar nóták szólal/ak
meg vonója alaJt. Egyszer
csak elhallgat él nóla és mill$
den oldalról felhangzik a ki,
állás: "halljuk Haller ügyvéd
ural l" aki hosszas nógatás
ulán kellelJenüJ, u~ylátszik erre
nem voll elkészülve föláll és
néhány szerető szó ulán egy
a növényvilág ból veti hason,
la1ból kiindulva fígyelmezlel él

tekintély lisz/eleire, az okosab
bak és feleljünk állók megbe·
csii!ésére, a szere/eire, Bme!y
át kell, hogy hasson minden·
kit. ha azt akarjuk, hogy or,
szág', társadalom s község fej,
lócljön és növekedjék. Nagy
figyelc:mmel ballgatták endrőd

legujabb polgárának kedves
fordulatokban gazdag beszéde
jét s mikor befejezte minden
oldalról. fölhangzott a .1aps. A
borjupöt!<ölL második eresz'
lé"éből jól lakván Wagner Már
tonnak is megered1 a nyelve
és Jalpra eseti beszédben hivta
föl a gazda osztály j : érdekeivel
foglalkozó "Magyar Mezőgaz

dasági Társaság", ra, mc:ly ön~

zeilenlií akarja szolg'álni a
földmíves osztályt. (Erről \cgP
közelebb bővebben.) A vacso
rát szép szőke és barna !eá~

nvok szolgálták föl, kiket azu
tán vacsora után közre foglak
és táncba viJtek. Ja bor és víg
nóla mellett hnjnalig maradt
együtt i'l társaság', A kellemes
este rendezésében az elismerés
Vaszkó Pál kisgazdáI ilteti, ki
fáradtságol nem kimélve slir...
g'ölőclöJHorgolóclo!t a. siker ér·
dekében. -sc.nen voll, hogy cl szépnem

alig néhány taggal voU képvi,
sel ve. A kőr clnökségén kivül
ott lilltuk Záhonyi Aladár járás
bírósági elnököt, Bakos józse!
tb. föszoJgabirót, Wagner Már
torz és józsefet) képviselve voll
az endrő(H összes számotJevó
hazafias körök és az endrődi

gazdák szine$java. Az elsó
felköszöntől Kalmár Imre köz 4

ségi biró, a kör világi elnöke
mondotJa, néhány keresellen
őszinte szóval üdvözölte a
megjelent nagy és szépszámu
vendégeket. A második felkö~

szöntót Csernus Mihály apát,
p]ebános, egyházi elnök, ki a
nála megszokott pálhos5zal
mondoH szép beszédei, össze
iariásra, meglirlésre buzditva.

sokat tartanak: dr. Seftel' Er
zsébet Kisréli, dr. Balázs
László Némelvárosrészi, Nyisz.
lor Péler Felsőrészi, dr. sar
kadi Nagy Pál a németváros
részi Olvasókörben.

Endródlól oda'vissza körü!be
Jől 8-9 km. Jgazán nem ki·
vánha1ía lőjem a kör elnök·
sége, hogy téli hidegben, papi
ornátusban, gyalogosan tegyem
meg az ulaI.

Ulólagos értesiilésem szerini
Privoczki tényleg kért kocsil él

pap részére él község birájától.
A biró kiadta él gazdának az
utasilásl, hog'y a pap részére
kocsiról gondoskocljon. Kocsi
volt is, de nem a pap, hanem
a hivatalos vendége!, részére.
Legalábbis a papollefelej/eUék
él kocsiról.

'Még. csak azt óhajlom meg'
jegyezni, hogy a beszenl.eJés
elmaradásának okál félrema'
gyará.zások elkerülése vége ti
másnap levélben közöl/em a
kör elnökével. S bizonyára, ha
a "Gyoma$Endrőd·Kondoros"

helilap kissé körü]tekinlőbh

lenne hirsloigálataival s alapo
sabban informáJódnék a való
tényállásról, ugy az endrődi

plébániai hivatali mulasztással
támadó sorok a székház ava·
tást ismertelő közleméf1yéből

kimaradtak volna.
SZVETITS VJKTOR

segéd-Jelkés7.

szavala/aikér!.
Molnár Gyula r/Zlldezésében

Hertcr Miska és Brón Dániel
az Öiii5yilkosok cimü tréfával

szórakoztaltak. I
Február hónapban előadá-

kedden esle larlotta meg szo' l
kásos farsangi vacsoráját. A l
Katb. Néphh terme zsufolásig I

megteit és annak ellenére, ho:;;l'V I
elótte való nap más körnek I
volt a vacsorája, mégis annyi
volt él résztvevő, hogy pó t...

. asztalokat keileIt beállítani és
az illa/os és jóízű pörköllből

második eresztést is kellett
készíteni, ugy hogy él társaság
egy része csak jóval 9 óra
után ülheteIt asz1alhoz. A Ka/h.
Népszövetségi Kisgazda Kör
ma EndrőGl legnagyobb Köre
és nagyszerű látványt nyujtott
a négy hosszu aszjal mellett
vígan falatozó férfi sereg. A
kör ugyanis csak férfiakat hí*
voll meg, nők megjelenéséhez
C5élk kedden járult hozzá sin-

A "Gyoma-Endrőd-l{on-I

doros" heliJap legulóbbi szá·
mában "Székház avatás" cimü
cikk sorai közőil egy rövid
tendenciózus közlemény hu'
zóclik meg, mely burkol!an az'
zal vtdolia az endrődi róm.
kath. egyház vezelóségé1, minj,
ha mlllasztásból, vag-y talán
más okb61 kifolyólag a kőr'

épületének beszen!Q!ésél fet,

kérés dacára nem vége7te

volna e!. A közvélemény he'
lyes tájdwzóc!ására a való
tényallást a kövell<.ezókben
szegezem le.

roliQ , h,ó,14~én,,\,PJ'fvÓcki
köd elnök kérle a plébániai

Közmúvelőd'és.,', hivatalbtm'ci' köruiépületének
beszentelésé!. A kérés telje'Si,
tése azzal a feltéleIlellelt meg
ig'érve, hogya szentelésl végző
pap Nagylaposra való kivivé·
sére kocsiról g·ondoskoclja·
nak, amil Privocki elnök meg'
is ígérl. A plébános renJelke·
zésére 1ó-án, szombaton délu
tán 4-7-ig az ulra felkész.ültcn
vá.rlam abeigért koc:si megér
kezésé!. S mivel nem jöjj érp

tem, joggal /éJelezhellem fel,
hogy a kör eg'yházi fcdszentep

léséról Ic:mondJak, Nagylapos l

Örömmel tapasz/aljuk, hogy
a Gyomai KözmüveJődési

Egyesület által rendezel! nép... ·

szérű szerdaiesjék, eselrőJ-1
esetre már nagyobb számu
férfi hallgatóságot isvonzana!L

Legutóbb a Némelvárosrészi,
Egyeférlési, IpartesWlet és a
48"a5 Olvasókörök ben lartoltak
értékes és hasznos előadáso·

kat él lakosság részére: Do·
mokos János A gépek és a~

emberi előrehaladás, dr. Ba·
lázs László Adósvédelem, Tiba
András Erkölcsi kérdések, dr.
Szász Lajos Hasznos tudni
valók, Szőke Ferenc Közgaz'"
dasági kérdések cimen.

A műsor 1/4 részét képező,

szórakoztató részben Domo l

kos János taoi/ó csillogtatfa is ...
mét egészséges, jóizű hUlllorál:
A női sziv - Kirándulás.
Mindké/ egyem humorral
megírt, tanulmány állandó de
rü/ rakélázolf. Mindenki kaca ...
gott, még' a jelenlevő anyósok
is akik\Zt pedig ez eselben egy
kofJerbe vélt csomagol ni. Mint
ért&siilünk a legközelebbi es
1éken a "Csól<" és az "Anyós..
kérd.és" cimü bumeros tanul
mányok kerüinek elő tarsolyá
ból:

Bácsi Laios háborus novel
lái -mellelt Hainfarlh Irénkét és
Qiri!z Mariskát dicsérjük ügyes I

fása 'alatt majdi1emsírva fakadt)
de erőt véve magán, befejezte be-'
szedét· azzal,. hogy hosszu, meg
érdemelt' életet kivánt!

Lelkes fapsés éljenzés volt az
elismerés..

Pétermanll józsef megindultan
mondott köszönetet a meleg
szavakért. Kijelentette, 110gy ha
van érdeme, ugy azt átháritja a
község közönségére, mert azok
segitettékmunkájábal1. Egyedüli
érdemének ő csak azt tartja, hogy
mindig jót akart. Meleg szívvel
mond köszönetet s ezt felhasz
nálja arra és honorálni akarja az
zal, hogy tudását ezután is, kész-I
séggel bocsátja a község rendel
kezésére. Köszönetet mond felettes
hatóságának is és Jsten áldását
kéri további munkájukra.

F5szo1gabirÓ ezután a díszköz
gyűlest berekesztette, amely után
a hatÓság, a képvisel5testületi ta
gok,hivatal társai és jó ismerősei·

elhalmozták jókivánataíkkal !
L. Z.
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Se karácsony,
Ok l' t- se ml u as ....

Gondnok választás. Az Alsó
részi 48-as 01vasóegylef f. hó
17 'én, vasárnap délu1án larlotl
közgvü1ésén választotta meg
az elhalt Harmati József helyére
az ui gondnokot Kiss Lajos
személyében.

Megalakult a gyomai sakk
kör. A Gyomai Sakk ({Öl' hé/
főn - február 1,én - d. u. 6
órakor a Közponli Kaszinó
(Uri Kaszinó) külön terrnében
tartja alakuló közgyüléséL A
szervezőbizotlság felkéri a sakk
iránt érdeklődőket, hogy minél
számosabban jelenjenek meg'.

Meghiv6. Békésvál'megye is·
kolánkivüli népművelési bi.
zottságának endrődi csoporlja
1932 február hó 2-án (kedden)
este 1/2 8 órai kezdettel a
Kathólikus Népház nagytermé.
ben a Vöröskeresz! Fiókegylel
jótrikony akciója javára kultur
~stét rendez,

Ma reggel él szerkesztőségbe

menet több postással találkoz
tam, csak ugy görnyedtek a
sok apró csomag alatt Nincs
se karácsony, se mikulás, nem
értettem a nagy forgaImat. A
riporter kiváncsisága felébredt
bennem s mikor él postás egy
ismerős házba' ment, utána
mentem. Látom, hogy csorna'
got ad át II ház asszonyának a
gyerekek mind a négyen siu
indián üvöltéssel üdvözlik."Meg
jött II Szent István csomag!"
felbontották él csomagot, a
gyerekek mind kaptak belőle,

még' él nagymamának is jutott.
Mindnyájan dícsérték. ~< ijelen#
tették, hogy soha nem ettek
még ilyen jó csokoládét VoU
még benne kakaó és sok min J

denféle jó, mind a budapesti
Szent István cég gyártmánya.

Mikor a zaj és az öröm va~

lamelyest elcsendesedett szó'
hoz jutottam én is s kérdeztem,
miféle csomag érkezett. Elbe~

szélték, hogy a budapesti <;:,zent
sIván Cikóriagyár, melytől már
évek óta vásárolnak, megbi
zottjával levelezőlapot küldött,
aki elmondotta, hogy él Szent
István cikória ládika fedőlapján

levő Szent István képet vágiák
ki s ragasszák aző általa adQU
levelezőlapra s ha a levelező·

lap a kivágott képekkel meg
telik, küldjék fel a gyámak s
szép csomagot fognak kapni.
Ugy is tettek s ime alig pár
nap, a csomag megérkezett.

Hát ezért van a postásoknak
olyan sok munkájuk s ezért
örülnek a gyerekek, hogyaján
dékot kapnak, pedig nincs se
karácsony, se mikulás.

Áldott állapotban
lev3 nőit.: és ifju anyák
él természetes "Ferenc J4)""
l;uief~ keserűvíz. használala
~!Ial rendes gyomor' és bél·
működést érnek el. E modern
nőgyógyitéÍs főképviselői El

Ferenc József vizel igen
sok eselbell kipróbálifik és
kivéle! nélkül gyorSiJfi, meg'
bízhatóaf! és fájdalom ,nélkül
halónak találták. A Fer€"uc
József keserü ví! ~yögyszer

tárakball, drogériákban és fű.,.

szeriizlelekben kaphaló.

Békésvármegye él békéscsa
bai Munkás Otthon Szövelke,
zet részirc 2000 P szavazolt
meg.

Forradalom idlör~S\? fellye.
geli Spanyolorszá~oi.

A hivatalos banl,kamalláb 7
százaJéi(.

Napraforgómagotfognak ter
melni tízezer holdon az Alföl
dön.

72.000 református él Debrc,
cenben.

Aki igazán jól akar mulatni,
részt vesz a február 9-ilii
GySe jelmez estélyen.

Gazdasági előadás. Vl'lsár.
nap déldőll, inlenliszlclet u/án
Egerházy Laíos, az Országos
G~zda'>ági Társulat igazgatója
nagyon larlalmas és időszerii

gazdasagi. _. eiQadá~l ./arJotl,
mely-bcll kinön6sen li; ~:: gyű.

mölcslerme!ésés konyhakerlé
szeli termelés fokozását aján
loHa él bllzalermés mellett. Elő,
adásában él maí gazdálkodás
larthatallanságáJ is felhozta,
ami a nagy számmal 011 volt
gazdák némelyikénél kellemel
len ellentmodást váJtoH ki, ami
nem azt jelenti, bogy az ellent
mondóknak voll igazuk. Idő,

szerii egyébként is, hogy a
III ai gazr.!álkodilsról még sok
szó essél<. A hozzánk jövő

tanítóemberekeJ ezufán is S7í.

vesen látjuk.

Mindenki Könyve. Uj nép.
szerü és olcsó könyvsorozal
indult meg Mindenki Könyve
cimmel. A könyvsOrozal cime
már magában foglalja a pro.
grammjál : ez tényleg Mindenki
Könyve, mert szórakozlaJó,
kellemes, a mai időkben gond
üző olvasmány. A legjobb ma'
gyal' és külföldi irók regényei
jelennek meg a sorozafban,
amelynek leguiabb kötete
Borchart "A nyakék" cimü re'
génye, melyet Balassa Imre
Fordilolt müvészi gondna!. A
Mindenki Könyve 10 napon
ként jelenik meg, kötetje 30
fillér. '

3. Szinházban, hangverse,
nyen kellemetlen érzés él kö.
högési inger. Ilyenkor soka! ér,
ha velünk van egy doboz va ...
[ódi Rélhy,féle Pemetefü eu..
korka.

Nyugdíjas otthon. M07gi1lom l
induit Ineg él helybeli nyugdi
jasok között, hogy egyesületbe
tömörülve, felállilsák él nyug'
dijas otthonI. A cél kulturális
- politikamentesen. A megbe-
széJő értekezlet az eszmét l
örömmel fogadIéi és elvbnl
hozzájárul I él mega!akuláshoz.
A szervező bi L ottságol felkér
ték az alapszabályok elkészi'
lésére. Az alakuló gyülés ideie
a lapokban hirdetve lesz.

OySe jelmezbál. A Gyomai
Sport Club szokásos farsangi
jelmezes csl'::lyét az eddigi ler
vezgeléseldól ellérően február
9~én farJja meg, (17: Uri·Kaszinó
ban. Ezzel az elhatározásával
elér/e a GySe az!, hogy az
egyébként sikeriil/nek ígérkező

jelmezes est rw:g' a farsangban·
lesz megtarlvcl. Az előjeiekből

iléh1e sok és öllclcs ielniezesre
lehel számilani, akik vigan
akarnak buesu7.ni az idei far p

sanglól.

Kiepurát megakarta zsarolni.
a newyorki alvilág. Kiepura
amerikai kalandiairói érdekQs
cikken számoi be él D~lböb uj
száma, amely a sok érdekes
cikkben, rézkarcszerü ilJllszfrá,
ción, foly1a!ásos regényen és
egyfeívonfJsu5 szindarabon ld,
vül, érdekesnovellapályázaiol
hirdel. Apályázal kererelében
ér(ékes dijakaJ· oszJ!ü cl nép
sü:rü sZinházi képeslap. Egy

.• sz6m ára mindössze 26filJér,

Jelmezbál a "Roller SzáIlÓ"
oan. A Gyomai Iparos és Ke
reskedő !fiJk Önképzőköre a
mult vasárnap rendezte meg
a hagyományos ielmezbáliáf,
amely régen lá/oit szép mu'
latságok em!ék,zt idéi le elő.

A szebbnéi·szcbb jelmezek
közül a köveJkcz6kei sikerül,
össze imi: Boy: Szabó Mar..
giika Endrőd, kukorica: Malyi
Teruska, pék: Bakonyi János,
bajadér: Ladnai Erzsike, me,
nyecske : Tuba flonka, cigány
asszonyok: Bakonyi Bözsike,
Biró juiiska, dada: Herter Mi,
bály, vakkoldus : Domokos AI
berL koldu:-:~ycr('k:Szabó Imre,
nyuj: Szánlai Kiárika, kárlya
vetőnő:Lechnitzki fda, kereszt
rejtvény: Gábor Ilus, indíánnö:
Kiss Erzsike, rokokó: Kéri
Ilonka, matróz: Reisz Ella, in e

dián: Nyitrai Jucó Békéscsaba,
kéményseprő: Balogh Erzsike,
szakács: Dancsó Piri. sllsz/er
inas: Dancsó lieB, kozáklány :
Kiss juliska, hangszóró: Ko
vács Aranka, kllkorica: Vizs,
nyai Eszlike, papagály: Köl,
csei Margit, éjkirálynő: Valay
Mariska. bajadér: Her/er Ju,
liska, pierelte : Pápai Bözsike,
Gandhi: Balogh Géza. l-ső

dijat: Vatai MarisIfa, ll-ik dijal:
Kiss Juliska, lII·ik dijat: Reisz
Ella, férfidijal : Domokos AI,
bert és Szabó Imre nyerték.

terén mUi{llkozó hiányosst1go~

kal,

Uiána dr. szcllljobbi Bar.\ha
János orvos praktikus módon
ismerle1Je a mai zíic\aJ!an gaz
dasági viswnyok kifejlődésé

nek okát és éles logikávéll
boncolgalla: ClZ általános ela
dósodás!. RámutatolI élZ ország
forgó tőkéjének leljes hiányos
ságára.

Kellemes tetszéssel fogadta
a közönség Bartha doktor fej~

tegelését, mely után rövid pár
percnyi szünet következell,
amennyiben a hallgatóság kö~

zött kiseb viták, eszmecserék
merültek fel.

DerűJ! elem is vegyüU a he'
széigelőkközé. Jó megielenésü,
középkoru kisgazda mondta

fáj,dal,mas felsóhajlás ulán: Hej! l
mélslol kellene ezl nekünk hal~

lani! - de meg kell hagyni,
azért mégis csak nagyon ga'
valiéI' ember ez él mi nemzet,
gyülési képviselőnk, - nem
igért az semmit, node ezt de
rekasan meg is tartoita.

A felmerült szócsafáknak dr.
Cseh József orvos felszólalása
vetett véget, aki az orvosok
álláspontját ismertelle a fertőző

hetegségekkel szembeni véde
kezésről. Kifejtette a kuruzslók
igénybevélelével sok esetben
előfordult káros visszahaláso
kaI. Ismertelte él. higéniaáldá
sos elónyeH.

Dr. Cseh József szakszerii
előadását követve dr. Halier
József ügyvéd állt szólásrfl.
Beszédje során az altruista, cl

rendithelelfen keresztény szo..
eialisla emberbarát és a ma..
kulálallan ig(jzságot fürkésző,

követő tehetséges jogász bon·
takozotl ki egyéniségéből.

Mesteri diplomáciával mu
tatla be az ig'az keresztény
szocializmus grafikonjá!, mely..
re hosszu idők során át az
életből, a történelemből és kü
lönféle tudományokból meritett
diagnózisokat jegyezte fel, me
lyek a keresztény lelkekre törő

betegségek oltalmazói.

Dr. Haller ügyvéd széleskörü

tudásával. nemes szivvel elő.

adott sliJusos beszédjét, ritka

meg'hatollsággal halígatla végig

él többszázra menő közönség.

Megnyi!vánult azon közóhaj,

mely szerint még sokszor ki·

vánják hallani dr. Hallf'r sza

vait és ezt viharzó laps és él·

jenzésekkel dokumentálták.

Klinghammer László tanitó

záróbeszédében megköszönte

cl megje!e:iés!, a feszült érdeklő

dést és az előadó urak lelkes

fáradozását.

A "Himnusz" eléneklése után
az előadás véget rirf.
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Nyolc hónapon
Kiilönös kihágások. Buda·

pesl .. rendőrbirói 19l>O·ban
64.587 esetben hoztak itéletet
különgözó kiht'igási ügyekben.
Ezek közül egy fiatalembert
háromszor egymásután köz..;
csendtláborilásér/ ítéltek el,
hogy éjféltájban megjelent sze'
relmese ablaka alaH és énekelt.
Hárman azzal követtek el ki,
hágást, hogy él legnagyobb
forRalom idején az llt közepén
olvastak .. Ezek ?1zzal védekez'
tek. hog"y oll;an érdekes vol!
Tolnai Világlapja. hogy nem
törődve a ráiuk leselkedő ve·
szélyekkel, az. ut közepén kezd
ték .olvasni kgdvenc lapjukat.

,Jutalom a megtalálónak. Jó
képü tanyai menyecske álli/oli
be aszomszéd vármegye egyik
városának lap szerkesztósé'
gébe és kérte él szerkesztősé ..
get. hogy tegyék közé a' kö·
velkező hirdetést: "férjem, aki
115 c,cntimé!er magas, barna,
sárga. szemű és a János névre
hangai. f. hó 14·én azzal ment
e\ a tanyáról. hogy a városban
néh~l1Y pohár borl megiszik.
Azóta többmint48.óra t~Hel
és még mindig. nem. ielentke,
zeit. Aki tud róJéI valamit, je'
len/kezzen nálélm s ha életben
előállitja /iz pengő/, ha holtI
hirét hozza, százai kap".

Világtörténelnm egy szóban.
Egy nagy angol napilap rövi,
den leirja a háboru befejezése
óla eltelt idők t0rténetét, oly
formán,. hogy minden esztendőt

egyellenegy szóval jellemez. A
világtörténelem az uj megálla
pittiS szerint igy alakul: 1918.
uiongás, 1919. jóvátétel, 1920.
várakozás, 1921. lelohadás,
1922. megrőkönyödés, 1924.
ijedelem, 1927. elkeseredés,
1929. szánom"bánom, 1930.
fejtörés, 1931. kétségbeesés,
1932. visszautasítás, 1933.
adósság/öri és. - Ime. a példa,
hogy történelmet röviden is
le!1et irní, csak megfig"yelőké

pesség kell hozzá.

Milyen lapok jelennek meg
a megyében. Ri?ndelel jöít,
hogy a sajtótermékekre vona/
kozó adatokat állílsák össze
él főszolgabirák. Nem érdekJe
len tudni, hogyamegyében 5
politikai napilap van (Csabán
2, Orosházán 2, Gyulán 1.)
Viszont hetilap összesen 10
jelenik meg. Folyóirat (szak..
lap szintén 5 van. Hetilapja
van Békésnek, Mezőberénynek,
Szarvasnak, Tótkomlósnak,
SzeghalomIlak. Gyomának. Az
i?~yházi lapok száma 4.

3 Sonka védjegyü "MagVar
sonkapác" egy háztartásból
sem~hlÍánvozhatik. 1: doboz
ára 2 pengő. Föierakat:
Gvőr, Baross Hlatszertár
Baross-ut 7. Telefon: 867.

A vasárnapi vásárol, alkonya.
A vasárnapi munkaszünet ügyé
ben előterjeszléssel fordult a
református egyeiemes konvent
a miniszlerelnö!:séghez. A fel·
iratra adolf válaszában közli él

miniszterelnök, hog"y érintke
zésbe lépeJl a kereskgdelem~

ügyi minis7terre!, abban a7
. irányhan. hogy az összes or

sziigos vásárokal a jövóben
helyezzék át hc'lköznBpra. Ig-é
ndct let! a miniszterelnök vá·
laszában, hogy minden törvé·
nyes eszközzel oda fog hajni,
hogy az ország egész lerűlctén

a vasár- és ünnepnapi vásáro
zások fokozalosan mcgszün
jenek.

Öt évig nem változtaztatnak
a tankönyveken. A szülók kö·
rébe.n már régóta elkeseredet!
panasz van él tankönyveknek
ugy az árai, mint, azoknak
gyakoTi változtalásaik c miaH.
Mindennapi esel vol1, hogy él

drága pénzen beszerzeH lan'
könyveket már a kövelkező

esztendőben nem lehetett hasz
ná/ni, merj más fajtát lépte!1ek
éklbe. Ezen a /arthatatlan álla
pofon seg'it most a kulluszmi'
niszter, mikor elrendelte, hogy
a tankönyvek en öt éven át nem
lehet változtafni, ellenben az
árak 25 százalékkal alacso,
nyabkak lesznek.

E{késziilt a vásáriarlási jog,
a házaló és váncloripar, vala,
mint az iparleslületi törvény
reformjára vonatkozó tervezet.

Németországban már a bank
igazgatókat teszik B~listára.

Az igazságügyminiszter az
egész vonalon leszállilja a
kényszeregyezségi dijakat.

Csak februárban lép életbe
a texlil fázis rendelet.

260 ezer hektóliter bort
szesszé dolgoznak fel.

Az egész országban szilár·
dul a bor ára.

Newyork minden hatvan,
egyedik lakója magyar.

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születtek: Marsi József, Varga
Piroska, Kiszely Vince, Győri

Mária, Kiss Sándor, Balázs
László Antal Pál, Lévai Elek.
Házasságot kötöttek: Kulik
Gergely-Takács Ilonával. EI
haltak: Tari lsvánné, Vatai
Eszter 32 éves, Aranyi }án05
75 éves.

ei9IUo., ft _ '. '.
, 1929"~. 20.' "

A budapesti kC'lclusrazzián
360 álkoldust lepleztek le, köz'
tük olyant, kinek villája és
többezer 'peng'ős takarékbetéljQ'
van.

Az Országos Mezőg"azdasági

KiállHás és Tenyészállatvásár
1932 március 17~21·ig lart.

Nem foglalhatja l~ az üTI.
az iparosok számlakövetelését
csak annak 6 százalékál.

5ZllANKOK.

Vadászat. A telki uradalom
pénfeken körvadászaiot tartoi!,
este pedig társasvacsoráí él

Hollerban. A vacsora igen lá,
logatolt volt - med mint hall
juk - arra nemcsak a vadász
társaság tagjait, hanem azoka/
is meghivták, akik régen va·
dászok vallak és - jól lőttek.

Régiséggyiijíő Oyomán. A
napokban kezünkbe kerül/ egy
igen érclekes és értékes régi
könyv, melynek sem a készí
lőjét, sem él helyet, a hol ké,
szült megállapítani nem sikel

rült s táblája a sok használat·
fól alaposan meg is kopo1t. A
A lábla fedelén él következő

bevésett felirás van: Ezen
könyv tarlalmaz sok szép
énekecskét, melyből sok jó ba·
rát veszi fel a leckét. Akit ér
dekel ez él régi könyvecske,
melyben van sok szép éne
kecske. az forduljon közelebbi
felvilágosításért Lach fülöp
urhoz, ki annak forg-atását és

Ezen rövid idő elég volt.

hog.y egy súlyos fogkő

képződési eset csupán

Koiodont fogkrém hasz

nála.ta által t e li e s @ n
helyrejött. Egyedül csak

Kalodont tartalmazza QJ

f o g k Ő e II e n hatásos

dr. BröuniidvféleSuH<G!

rizinoleat-ot. Ezze! most
mindenki megávhatjGl

fogai tiszt aságát ~

egészségér.

ianulmányozásál minden JO

barátnak készséggel megen
gedi.

Házi kezelés. /lz elmuli nap
pokban a· gyomai dohány
nagyárudát az érdekeltek ké.
résére a kir. kincs/ár "házi ke·
zelésbe vetlc." Lesz már Ira l

fik bőven Oyomán. lde diri
gálják a magyarországi clop
bánygyárakban felh3!mozódoH
összes kimaradi "zöld" és

"fehér" kapadohányl. Nem
lesz panasza most már se a
kistrafikosnak, se a nagykö
zönségnek. M. kir. pénzügyőr

fogja ellenőrizni, hog'y ki hány
pakli dohány! vesz. Qemé!iük,
hogya lálszaladónála tékoz
lás iji nem lesz figyelembe
véve. (Jaj neked Holló Ákos
viri lis jogot kapsz I)

Marcsa is büszke lett amióta
"kincs/ári" nő left, /lern komá.
zik mos/már többet a régi ci
bH törzsvendég·ekkel. Trafikoí
ugyan ezután se kapunk job
bat - de meglesz legalább az
az elégtételünk, hogy az ideI
vezényelt udvarias Takács m.
kir. kincstári helynök/ől,barát,
ságos "kincstári mosolyt" is
kapunkl

NB. Lapzárta előtt kaptuk a
hirt, hogy cáfoJálot kell kiad,
nunk arra nézve, hogy lesz
már trafik bőven Gyomán.
Nincs változás! A héten él

5zegedi raktár azt üzen/e:
hog"y nem ad dohányt hileibe
a kincstárnak. Püf neki l Hát
nincsen dohány - és nincsen\
hit?l L Várjuk cl fejleményeket.~
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Szer1cesztésért és kiadásért felelős:
ifj. WAGNER MÁRTON.
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HIRDESSEN

LAPUNKBAN..

DUBL!KACIÓ.
-==

Bujdos lajos szereléseket és javi
tásokat a !egkénye3ebbtöl alegegysze
rübbig jutányosaq végez. Megkeresések
lakásán, Hősök utja 39 vagy Fekete
Lajos műszerész üzletében. Kéri él. kö-
zönség szives pártfogását. .

li.. Gyomai KÖilPonti Szeszfőzde, a
pálinka főzés diját leszállította, akinek
bármilynemü kifőzésre való cefréje van,
jelentkezzen a szeszfőzdében.

Mindenféle gabonát legmagásabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnáI.

Lincolnscheiri és yorksheiri bebu
gatott kocák igen jutánosan eladók
esetleg részes tartásra is kiadók. Ma
lacok is olcsó árban kaphatók:. Köze
lebbit a Wagner fatelepen.

Fekete Elek 1736 sz. háza eladó.

Jókili ut 836 sz. ház eladó,

Pfeiffer Mihálynak 2 kutágasa. 1 te
hene, 6 hetes malacaieladók, l szoba
kiadó 1042 sz. .

Özv, He:ter Mihályné 899 sz. házá
nál 2 szoba azonnali beköltözéssel ki
adó és 5 fertály kölesfenéki nyilasa'
eladó.

, Özv. Nyilas Lajosnénál, Sebessy pék
üzletében I na.gy pusári szántó eladó,

fA"·

Nyisztor Péter
elnök.

he.

Beinschróth Gábor
titkár.

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
~UUIll'lUQW~UIll'lIll'lIlIll'lWU

3'53 12'46 17'3020'45 i Gyoma é 7'2412-2316'4721'45

4'21131417'5821'13 é i 6'5311'5216'162l'1t
4'2613'1918'0321'18 i Dévaványa é 6'4811'3716'1121'00
4'5713-5018'3421"49 é i 6'15 11'0315'3820'36
4'5813-5118'4521'50 i Szeghalom é 6'1310'5715'372034
5'1714'10 19'0422-09 é Vésztő i 5.5310'3715·172(}-1~

7'zr 16'10 20-58 é Békéscsaba i 4'05 8'20 13'30 1l~'U

6'16 14'00 19-00 i Szeghalom é g'3015'25 13'43
7'5018'0420'36

rPüspökladány ~ 5'3013'50 11'(}8
7'5519'52 1'30 1'2013'3715-36
8'51 20'58 2-41 é Debrecen i 0'10 12'30 14'30

• ;
RRARA"A"RRAAR~~*Rft"Aftft 11111111"!"I'·I*iijlil·'k

VASUTI MENETREND 1931. október hó 4"-iől.

Igyorsl Igyorsl Igyorsl Igyorsl

IH16 12'42 18'19 20'29 2'10 é. 0'32 5'34 8'5214'28 16'52
6'41 1l'1412'47 18'2920'34 235 i Gyoma é 0'17 5'18 8'5114'2016'51 19'1j
7.3412'0913'2519'2721'11 3'38 é Békéscsaba i 23'15 4'26 8'1413'2616'141826

A Gyomai Dalárda folyó évi február
hó 14-én délután 2 órakor, határozat
képtelenség esetén ugyanazon nap dél
után 3 órakor évi rendes közgyÜlést
tart, melyre a dalárda t. tagjait ezen
nel dalostestvéri szeretettel meghivjuk.

Kelt Gzomán, 1932 évi január hó
30-én.

MEGHIVÓ.

6'15 9'4513-3617"3020'45 i Bpest k. p. é 4'57 10'40 j 1'4519'10 19'45

Tárgysorozat:
l. Jegyzőkönyvvezető és két jegy

zőkönyvhitelesitő kirendelése, a hatá
rozatképesség megállapítása.

2. Az 193] évi zárszámadás eJőter

, jesztése.
3, Számvizsgál6biwltság jelentése

és a felmentés megadása tárgyában
határozathozataL

4. Titkár jelentése a dalárda 1931
évi működéséről.

5. Gondnok jelentése.
6, Az 1932 évi költségelőirányzat

előterjesztése és ennek elfogadása tár
gyában határozatlJozatal.

7, Tisztikar megválasztása 3 évre.
8. Választmányi-tagok megválasz

tása 3 évre.
9. Számvizsgálóbizoltsági - tagok

meg~'álasztása 3 évre,
10. Esetleges inditványok.

r-·----------·---lI a töltö kályhája van ·,
i és olcsón akar meleg lakást, akkor .,

i használjon I
! pécsi tojás szenet jil (6900 caloria). .,

I Ne rontsuk külföldi kovácsszenek . behoza- i
~ talával különben is passziv kereskedelmi i
! mérlegünket, hanem .használjunk !

I kétszer mosott I
I pécsi kovácsszenet I
i (6600 caloria). I
i Kapható: i
I WAGI\IER MARTON FIAI-nál. i
L...........................-........................s-e--.........-..........-........-..J·

GYOMAI UJSÁŰ

BéJrenyheség, a mal es az

epeutak bántalmai, gyomor- és

bélhurut, aranyeres baj0k ese'
l:2n CI jerméslel~s "Ferenc Jó
zsef" keserűvíz gyorsan és

fájdalom nélkül megszünleli él

hasiszervek pangásál.

INGYEN
PRAGAl

SONKAJA
LESZ.

ha disznóöléshez 3 sonka védjegvü
Magyar Sonkapácot vesz, mely a
sonkáknak, liusnemüeknek prágai
sonka izt és zamatot kölcsönöz.
Eg}~ adag 10'-15 kiló sonkához 70
filfér, 4O~50 kiló hushoz 2 pengő

GYOMÁN a következő helyeken
kapható: Berkovics Adolf, Platz
József, Katona Gyula. Gmek
Ármin, Kis Klein üzleteiben.
Továbbá mitlden gyógyszertárban,
drogériában és füszerkereskedésben,
Ha valahol nem kapná, ugy a pénz

Ielőzetes beküldése mellett rendeljeI
meg a Főraktárná1. "Baross lllat
szertár" Győr, Baross ut 7. TeJ. 867.

műsor.
Január 31-február 6-ig.

7: Előadás a" helyesirásról
7.25: Basilidesz Mária énekestje
8: Közvetités a Királyi Szinházból.

Az első felvonás után időjelzés, sport
és ügetőversenyeredmény. Az előadás

után cigányzene.

Szerda, február 3.

9.15: Katonazene
12.05 : Hangverseny
3.30: Morse tanfolyam
4,15: Felolvasás
5: Szalonzene
fi: Előadás·a festészetről

6,30: Olasz nyelvoktatás
7: Postászene
8.30: Felolvasás
9: Zenekari hangverseny

10.30: Cigányzene

Csütörtök. február 4.

9.15: Szalonzene
12.05: Han!?,verseny
4: Előallás

5: Mezőgazdasági iparok
5.30: Zene
7: Angol nyelvoktatás
7.25: Tannhauser - dalmű, I. fel

vonás után időjelzés, hirek, n, felvo
nás után hirek. Előadás után: időjárás
jelentés, majd gramofón.

Péntek, február 5.
9.15: Postászene

12.05: Balalajka
4: Novellák
5: Hangverseny
6: GyorsirManfolyam
6.30: Katonazene
7.45: Dalest
9.45: Rádió külügyi negyedóra

10: Cigányzene
10.45: Hangverseny

Szombat. februlir 6.

9. j 5 : Gramofón
12.05: Sulonzene
4: Gyermekjátsz66ra
5: Missziós üzenetek
5.30: japán emlékek
5.50: Rádió amatőrposta

6.15: Emlékhangverseny
8: Népszinmü előadás, utána idő,

időjárás, hirek majd cigányzene.

Állandó míísor hétköznapokon:

6 oldat

9.30 Hirek.
1UO Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó,
12.25 Hirek.

1.00 ldő-idöjárás-vizállás,

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 ldó-időjárás-vizállás-hirek.

Vasárnap, január 31.

9: Hirek, kozmetika
10: Egyházi zene, szentbeszéd

11.15: Unit. istentisztelet. utána idő,

időjárás és vizállás, majd zenekari
hangverseny. Szünetben Zilahy Lajos
előadása

2: Gramofon
2.45: Gazd. tanácsadó
3.30: Rádió Szabad Egyetem
4.41 : Hubay dr. zenedélutánja
5.20: Előadás

4.45: Dalköri hangverseny
6.30: Előadás

7: jazz és szalonzene
7.50: Közvetités a Nemzeti szin

házból
10: Időjelzés,sport és ügetőverseny

eredmények, majd cigányzene,

Hétfő, február 1.

9.15: Hangverseny
12.05: Cigányzene
4: Asszonyok tanácsadója
5: Felolvasás
5.30: Egyházzenei hangverseny
7: Német nyelvoktatás
7.30: A fuvós hangszerek ismerte

tése, majd zenekari hangverseny
9.30: jazz, szalon és cigányzene

10,10: Időjárásjelentés.

Kedd, február 2.

10: Egyházi zene és szentbeszéd
11.15: GÖr. kath. istentisztelet, utána

idő, időjárás, vizállásjelentés, majd
hangverseny

2: Gramofón
3.45: Gyermekmesék
4.20: Postászenekar
5.30: Felolvasás
6: Cigányzene

ádió

A nyiregyházai gyilkos Klein
Sándor ..:. ~.fOgy1igléllli bünteté
sét 14 évi fegyházra szálli*
toJlák le.

Tízezer zenés koplal AngI
Iiában a rádió és hang'o5'iiJOl
miatt.

29.497 autóbusz, motorkerék
pár, teherautó van Magyaror...
szágon.

Szegeden él kéményseprési
dijakat 20-25 százalékkal
csökkenlik.

Az iparosok inség-kölcsöi1~

akciójából 90 ezer pengől

akarnak juttatni a békéscsabai
körzethe tartozó 20 ipartesIü·
lelnek.

Békésen Téglás Sándor 56
éves földmives bennégett a
kunyhóban.

Életfogytiglani fegyházra
Héllék a vészíói arzénos asz
szonyt.

Országos baromfi- galamb- és
házinyul kiállHás lesz BékésI
csabán február 7~én és S*án.

Nvomtatta· a ",HUNGÁRIA" könyvnyomdai válJidat Gyomán. Felelős cégtulaidonos: TEKET SÁNDOR.



Gyoma, 1952 február 6.Ara .10 fmér.
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ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre l-30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre S"20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
SzerkesztlSség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" _KÖNYVNYOMDA
G 'i o m lill, Kossuth lajos utca 576.

Telefon: 22.

JAJ

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék éli
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Igen tisztelt
Szerkesztő úr!

Nehány lap legutóbbi szá
mában cikk jelent meg- az
én áli i tó lagos "va llásgya
Iázó" kifejezésem miatt in
ditott per első sj-ádiumáról.

TiszteIeitcl j(érem, mé]s
tóz/assék az ezzel kapcso~
latos megjegyzéscimm:k 
a viszonosság- elvénél fog
va - helyt adni.

A vádnak velem szemben
legalább is elfogult tanui
közül egyik sem emlékezett
állilólagos beszédem idő

pontjára, beszédem SZÖVCA

a6bnl.QlJEoflc:>n "z.ÓJidÓ7ni
ncm tudjak - az inkrimi·
oált kifcjezé5cn kivül, sőt

voit olyan, aki - bár álli D

tása szerint ai,kor15 percig
haIig<.'ltla szcnlbeszéc!cnlet,
engem egyáHalán nem lá»
tot L

EEel szemben bencvcz
tern él !{özségi előljtlrósi!gés
egyházközségi képviselő

testület, valamint a közsé2
legtekintélyesebb tagjai kb';'

zU l egész tömeg- tanut, ul<ik
- ldvéte! nélked minden
vastirnapon és ünnepnapon
templomha járnal\. és szent
beszédet hallgatnak,
eskü aluH hajlandók vallani,
hogy nemcsak íly durva.
kifejezést nem használ/am,

hirtokán ga.zd6lkodoJt s de más vallások dolgai!
lelkes odaaclássa! foglal· sem ériníetíem soha egyel
kozolt a magyar mező· len beszédemben sem.
gazda~ágj kérdésekkel. E ha.iszát ugyanaz éi tár.,

1922·ben nevezlékld fő- sas6g inditott?! ei/enem,
isp6nnak s közel 10 éve amelyik több alkalommal
áll vtmllegyéje élén. Mun- egyházi fő!1aióstlgaimnál,(j

káját a mágyar gazdalár- vaIlás- és közoktatásügyi
sadalom is értékeli, meri miniszternél, sőt a pápai
1922-ben a Mezőgazdasági nunciusnál is feljelentést
{(amara elnökévé,1923-ban adott be, de minden aH<u D

az Omge ale!nökévé válasz- Iommal eredménytelenül.

tott6k s 1928 óta felsőházil FeltélIen.ül biztos vagyok
Jag. benne, hOQ-y bizonyitékaim

feltárása yt.én éi fU&ni:et.len_
. ,- . ,

a fáradságot.
Az idő előrehaladotfságára

JJaló tekintettel kérem, /zogy
a tobbi !iszán/uli szükségle·
teinkről a legközelebbi érte
kezleten beszélhessek.

Ivády éla
földmív-elési miniszter

lemOlldott.
A Kormányzó vitéz Purgly _Emil főispánt

nevezte ki utódjául.

~. A Kormányzó ur Gfő·

méltósága Ivády Béla Föld,
mivelésügyi miniszter! saját
kérelmére felmenteti e állá~

sától és vitéz Purgly [miH,
Csanád·Arad és Torontál
közigazg"atásilag egyesített
vármegye főispánjáfnl.kir.
földmivelésügyi miniszterré
kinevezte.

Az uj földmivelésü:syi
miniszter 1880 februilr 18,
tln Csanád vm. Tompa·
pusztán születeH. Főiskolai
-tanulmányaielvé~'zéseután

össze/or/ódott
mind háttérbe
mert sietni kell
hazaszálliiásápal
ható az út.

Az utak hiánya miatt nem
tud kialakulni - dacára e
nagy távolságoknak - egy
életrevaló település is.

Nagyon helyes, hogy a
Magyar Mezőgazdasági Tár
saság egy részletes tervet
dolgoz ki mezőgazdasá A

gank talpraállztására. Sze
rény véleményem szerint en-

A szövetkezeti göndolat latom, hogy a Tiszántulon
lakó kisgazdáink annyiszor

haldoklása él Tiszántúlon.* csalódtak már a szövetke-
". ,zéseikben, azokat már nem
oszlmunkak I tudjuk megnyerni a szövet-
szoruln(J~, kezeli gondolatnak, ott már
a .ier~:es .csak kényszerszövefkezést le~
amIg jar, l1et alkalmazni. És mégis,

mert tudom, hogya kisgaz
dáinkat csak a termelőszö

vetkezetek ésszerü működésén

át tudjuk fallJraállitani, fa,
natikus kitartássa! hiszem,
hogy a 1l1agyar Mezőgaz

dasági Társaság célkitűzé

sében meg/alálja azokat az
embereket is, akik a gazdá,
inkat szövetkezetekbe tudják
fömöriteni. Ez nehéz mmrzka

>ilE beszédet a Magyar Mezőgazda

sági Társaság f. év január 19-Hd buda
pesti értekezlet~nl1londta el ifj. Wagner
Márto.n.

A lVfagyar Mezőgazdasági
Társaság hatalmas program- j
mal termelő szölletkezetek lé
tesítését, a szövetkezetek és
kereskedelem együttmüködé
sét, a kistermelési ágak fel
karolását, tervszerü telepitési
és parcellázási politikát, de
legföképen. a szövetkezésnek,
tffinta nemzeti és polgári
érdekek. -biztositásának új
alapon va.lófejlesztését iüzte

E megmozdulásával
zdasági

új

jnt/gkezdese. en"'" lere lesz. Az egyik piflér a
gedfessék meg; hogya Tár- szövetkezés, a másik a tőke.

sasliig figyelmét felhivjam a A tőkét az ország vezető

Tiszántu! egyes jellegzetes ségének kell előteremteni, a
álldpo;~ira. szövetkezést magunknak kell

Na/unk a község·ek 15~ megcsinálni. Az a tapaszta-
20-25 kilométer távolságra •., .,.__!IIIII!!!!!I!_IiI\lIIll!Ii_i!'i!I"I!I!!!_I\!!IiiIII!lPWl!!1l1i1ii!!!!!lII!!!!lI! ..._"--II!!!!'!'
.vannak egymástól. Állandó
burkolatta! kiépített utunk
nagyon kevés van. Például
Gyoma csak a tőle 19 km
re fekvő Kőrösladány és 5
km-re fekvő Endrőddel van
makadám és kockakő úttal
összekötve. Nincs kiépitett .
útja: Gyoma-Mezőberény

20 km, Gyoma-Kondoros
24 km, Gyoma-Dévaványa
15 km, Oyoma-Turkeve 24
km és Gyoma-Mezőfur 19
km.

Ha az őszi esőzések be
köszöntenek, még négy ló is
megdolgozik az üres szekér
rel. Az így felvágott út ha
megfagyott csak arra jó,
hogy a szekéren űlő gazdá
nak a veséjét is k/rázza, a
befogott lovának meg a lá
bát törje. A járható útak
hiánya miatt az amugy is
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Eisler VHmosnédr.özv.elyezteát

hogya baj nem oit van, hogy
kevés a pénz s ezért azon a
bankjegyek szapori/ásával segíteni
sem lehet. .

Ami pedig a földbank.regyet il.
leli. ne gondoljuk, lwgy ezt a
pénzt a háromszoroo- iiJgat1anfe
dezet megó \ hatja az elértéktele
nedéslől, ha a kelleténél többet
hoznának forgalomba belőle, va
gyis többet, mint amennyi bank
jegyet a fOlga]om ma elbír. A
szerző ugyan vakmer{~ségl1ek

vagy tudatLns~gl1ak mondja ezt
az állilást, awnban taJáninkább
a szerzőnek ez a kiJelentése fog
vakmerőségnek látszani, ha meg
gondoljuk, hogy az ő elgondo
lása, mint láttuk, alapvető gaz
dasági fogalmakat és !örvényeket
zavar össze és hagy figyelmen
kivül.

Mert tegyük fel, hogy a tervet
meg lehet valósítani. Akkor csak·
két eshetőség képzelhető: vagy
be lehet a föJdbankjegyet váltani
valamire, földre vagyterményre
vagy nem. Ha nem, akkor az
~gész ingatlanfedezet csak. papi
ron ViH1J meg 's ha ezzel ér pénz":
z6-1 llövelni próbáfjiJk a pa pir
pénzforgalmat, a pénz eléitékte-·
lenedése, a kereslet és kinálat
törvénye szerint azollnal megkez
dődik. Vagy pedig tetszés szerint
beváltható, akkor az, aki ilyen
pénzzel rendelkezik, egyszerüen
elveheti a földet vagy a terményi
a gazdától, épp ugy, mint az igazi
aranyfedezeti rendszernél a bank
jeggyel el lehet venni a banktól
az aranyat s ez be is következik,
ha több bankjegy van forgalom- .
ban, mint amennyit a forgalom
elbír. Nagy aranyelvonások pél
dáját láthattuk most az angolok
nál, amig meg nem unták oda
adni az aranyukat s abban a
percben, amint beszüntették az
aranykifizetést, azonnal meg is
romlott az angol pénz értéke.
Természetesen ugyanez történnék
a földbankjeggyel is, ha a gaz
dák nem akarnák érte odaadni
a földjüket vagy terményeiket. S
ami a legfontosabb, a földbank
jegytő! sem lesz több termelő

tőke, épp ugy, mint bármely más
bankjegyszdporitástÓI.

Nem foglalkozhatom a szerző

egyéb tévedéseivel, csak meg..:
említem, hogy az aranyfedezetü
jegybankTendszerben az aranyfe
dezet hivatása csak a készpénz
értékének biztositása és semmi
köze a takarékbetétekhez, ame
Iyeknek csak a mértéke a pénz
érték. Amig ezt veszély nem fe
nyegeti, a betétekkel nincs semmi
baj. Amit a szerző mond, körül,

bejő! annyir mÜitOa. vill~~i a~t

mag\far biróság most i~ I

elégÍ\~iel fug- nekem szol·
gálla/ni.

Kiváló tiszteleitel vagyok
az Í).zen li'izlelr Slerke~ll0

u rIl a k kész híve:

CSERNUS MIHÁLY
apátplebános.

Endröd, 19~2. febr. 5.

InlCláció
és földbankjegy.

[rta: Dr. CSlZIK BÉLA.

A Gyomai Vjság egyik j.'lDuári
számában olvastdm Bell Miklós
"Káros-hasznos pénzinfláció" című
cikkét. Ugy látom, hogy ez a cikk
a gazdasági elmélet mezébe öl·
tözve a közönség megtévesztésére
alkalmas, ezért szeretném meg·
próbálni a rendelkezésre álló szűk

kere lek közt rámutatni annak
alapvető tévedéseire és végered
ményben a pénzeszközök szapori
tásá ra il ányuló javaslatának kár
hozatos voltára.

Bell Miklós cikkénekgondoJat
menetét a következőkben lehet

összefoglalni: Az aranyfedezetű

jegybankrendszer a bankokrácia
szélhámossága, amit mutat az is,
hogya háboru előtti készpénz,
takarékbe'étek és más koronára
szóló énékek összegének csak 3
és fél száza léka volt az Osztrák
Magyar Bank aranykészletével fe~

dezve. Más rendszerre kell tehát
áttéflli. És pedig nem szabad meg
ijedni az infláciÓ jelszavától, ami
vel ugyanaz a bankokrácia ijeszt
get, hogy hatalmát, különösen a
magas kamatot fenntarthassa. A
szerző ugyan megengedi, hogy
van káros infláció, van azonban
szerinte hasznos infláció is. Káros
volt szerinte a háboru alatti inflá
ció. amit ellehetett volna kerülni,
ha a bank állami értékpapirokra,
hadiköJcsönkötvényekre 100 szá
zalékos kölcsönöket folyósit
Hasznos infláció ellenben az, ha
a mai árúforgalomnak nagY0bb
össze~ű fizetőeszközt bocsátunk
rendelkezésére, wint aminőt a 100
év előtti sokszorosan kisebb árú
forga lom megkivánt. A szerző

szerint a megoldás az lenne, hogy
háromszoros ingatlanfedezet.e tet
szés szerint lehessen bankjegyet
kibocsátani, mert ez nem érték
teienedhetik el, ebből káros inflá
ció nem állhat elő és a kibocsá
tott pénz segitségével a gazdasági
életet el lehetne lárni a ma annyira
hiányzó forgótőkével.

Ahány mondat, annyi tévedés.
Mindenekelőtt egy alapvető do
tO'~·l'l ~f1 a Ciki f~tQlft~~var.

ban. Összetéveszti ugyanis az u. n. igenis az és pedig az infláció,
pénztőkét (papírpénz, értékpapir, minden kárával és veszedelmével.
stb), ami elvégre csupán lehelŐ' Meri abból; hogy ma több pénzre
sége! ad valaminek a megszerzé van szüksége a forgalomnak, mint
sére, önmagában azonban csak 100 évvel ezelőtt, egyáltalán nem
papiros, a termelő tőkével, vi'gyis követkézik, hogy több pénzre len
azokkal az eszköz0l<kel, felszere ne szűkség, mim pl. 3-4 évvel
lésekkel, segéd,;zerekkel, gépek· ezelött volt. A száz év előltile7

kel srb., amel)ek nélkül emberi képest a termelés és forgalom
termelés és gazdai'ági élet nem értéke sokszorosan megnőtt, a
képzelhető. Pénzzei magával ler 3-4 év el6alvel szemben azon·
melni nem lehet, pénzre csak ban nem hogy nem nőit, hanem
azért van szüksége a termelőnek, ellenkezőleg, lényegesen csökkent. I
hogy azon megvásároJlliissa mind-; Ne vegyünk mást, mint a buzaI. .
azt, amire a termelésl1ez szüksége 1927·ben termelt 1'Ylagyarországon
van. De ha csak a pénz le:,z. ál I 21 millió métermázsa buza, ami
talánossáf:ban több, anélkűl, hegy az akkori 29 pengős buzaárak
ai a valami is löbb lenne, amil mellett 606 millió pengő értékel
meg akarunk venni rajta, akkol ' képviselt, 1928 ban pedig, amikor
a több pénzemért sem kapok rekord-termés vott, 27 millió mé
ttJbbel, mint azelőtt a kevesebbérI. lermazsa, 2450 pengős ár mellett

Ezt az állapotot nevezzükinflá- 661 millió pengő értékbelI. Ezzel
ciónak, vagyis, amikor a pénz és szemben 1931-ben kb. 19 millió I

az árúmt'nnyiség közötli . egyen- métermázsa volt a termés, ami 10 '
súly megbomlik, több lesz a p-énz, pengövei számitva 190 millio
de nem lehe! több árút kapni érle. pengő. Ha le is számit juk a vető·

Ha ugyanis több a pénz, töbpen. magszUkség!e!et s. azt él buzát,
akarnak vásárolni, de eladni valo amit a termelő maga fogyaszt el,
csak annyi marad,amennyi vo!t,. sha' figyelembe is vesszük .a
ez pedig a' kereslet ésakinálat! poletta értékét, ami a forgalomba
aiapvetötöTvénye értelmében az kerülŐ· buzánál 70..::..80 :m1IÚóle
árak emelkedését, vagy más szó- het, még akkor is roppant nagy
val a pénz értékcsökkenését vonja a különbség egyedül csak a Jor
maga után De ez az áremelkedés galomba kerülö buza értékében.
~z eladónak sem előny, mert amil I l(isebbértékű áruforgalomnak pe· .
ö kapott pénzen meg akar venni, dig kisebb pénzösszegre van
közben az is drágább . lett, sőt, szüksége, mert különben megbom
miután az egyszer megindult inflá- lik a kettő. közötti egyensúly és
eió önmagát szokta fokozni, mire infláció, pénzértékcsökkenés áli be
ö venne valamit, az valószinűleg a pénzeszközök sZí1poritása nélkül
még nagyobb mértékben drágult is.
meg s ha ma jó áron, nagy nye- A szerző egy kis csalafintaság
reséggel adott túl a tehenén, hol- gal próbálja azt bizonyítani, hogy
nap esetleg már egy rossz üszőt most sokkalidsebb a bankjegyek
sem kap a pénzéért. mennyisége mint volt. Ő ugyanis

Az inflációból egyik embernek a jelenlegi bankjegymennyíséget
haszna csak embertársa kárára az 1921:l. októberivel hasonlitja
lehet, az okozott károk azonban össze. Októberben azonban nem
sokszorOSan nagyobbak s igy az csak 1929-ben, hanem kivétel
ország egésze feltétlenül csak nélkül minden évben nagyobb a
veszthet rajta. És pedig konnyen bankjeg·yhrga!om, mint ilyenkor,
belálható, hogy miért. A gazdáJ- tél derékán s nagyobb a hónap
kodás, a termelés előrelátást, az végén, mint közben. Ha. azonban
árakkal való számolást kiván. Az a különböző években mindig
infláció pedig ezt teszi ielletet· ugyanazt a dátumot, pl. mindig
lenné, mert ma nem tudhatiuk december 31 ét vesszük, akkor, ,
befektetésünk ki fogja·e fizetni azt látjuk, hogy a bankjegyfor
magát. Tönkre teszi az infláció agalom
!litelt is, mert senkinek nincs 1926 végén 471 millió P
kedve a termelőnek kölcsönt adni, 1927" 487""
ha a pénze, mire megkapja, keve- 1928" 513""
sebbet ér. A termelő tehát nem 1929" 500""
jutva hitelhez, még kevésbbé lehet 1930" 469""
abban a helyzetben, hogya ter· 1931" 423""
meléshez szükséges eszközöket volt. A csökkenés tehát az 1928
beszerezhesse. évi legmagasabb összeggel szem-

Ennyit az infláció káros. voltá- ben sem éri el a 20 százalékot,
ról. Hasznos infláció ugyanis nin- noha a nemzeti jövedelem és az
csen. Amit a szerző hasznos in- áruforgalom értékcsökkenése biz
flációnak nevez, az egyáltalán nem tosan jóval tö'bb volt 20 száza
iqfláci." Amit ~,<mb'an jaWAsoJ j i~ léknál, Sl:emme-llát,~tó· tehát,
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K E R E K E S K A R O L Y borkereskedőnél

kitünő

13 százalékos
kecskeméti

literenként is kapható.

A Gyomai Református Ifjusági 1 együtt. Garai Marcsa természetes
Öllképzőkör január 31-én a Köz-II modorával nehéz szerepét is ki~
ponti Kaszinóban tartotta meg tünően játszotta. Nagy dicséretet
nagy sikerrel nagyszabdsu bem~- érdemel még Csáki Piroska el
tatkazóelőadását. sőrendü szereplése, akit szivesen

Előadás előtt Tiba András ref látunk II szinpadon. Biró jános
lelkész társelnök üdvözölte meleg a Gy. S. C. műkedveJ(i gárdájá
szavakkal a megjelent szép számu nak elhóditott komikusát nem di
kőzönsé..rtef és ismertette az Egye- csérjük, őt dicséri a szereplése s
sijiet nemes célját és törekvését. róla mindenki tudia, hogy ame-

Szinrekerü!t "Pétör bá b. listán" l)iik darabban fellép, ott a közőn

cilllü bohózat és "Penészvirág" ség a könnyeket fakasztó neve
egy felvonásos szinmű. Imre La- tPsból alig tud fölocsudni. Ugye
jos volt a főszereplő, ki nehéz .sen adta elő még szerepet Buko
szerepet kifünően és nagy hoz- Villczki András.
záérfessel alakitotta. A darabot Szántai Lajos, Batári István,
Varga Pöszévei viile diadalra, ki I Szántat Elek, Kiss Imre és Ágos
temperamentumos játékával szill- i, ~o,n Gábor szintén f~ag~ban hozzá
tén kiérdemelte a közönség elis- . jarultak a darab slkerehez.
meréset. Az estély ügyes rendezése Mol-

Cs. Nagy Ilonka egy rövid, de nár Gyula szakavatott rendf'zői

nehéz monológot adott elő széP. munkáját dicséri. A rendezőség

Siktlt~·ó··· beJgejY'a··'·j3~;ldSZVirágl {~7t:{n:z~~~~}~si1ijtkfj~m~rpfp~f'n ..

főszetepében jó megjelenésével és j Az előadást reggel 5 óráig
férfias játékával nemcsak a kis, tartó táncmulatság követle. Min
leányok és mamák, de a férfi kö- denkijól malatott. Reméljük, hogy
zönség osztatlan tetszését is meg~ 'ezt a kezdő, de lelkes gárdát
nyerte. Oecsei Ida otthonos moz- l - további munkájában is, amely
gásával, Icellemeshangjával és a legszebb Teményekre jogosit 
ügyes táncával szűnni nem akaró tdmogatni fogja ez a szép szám
tapsot kapott Csapó Gergelylyel banmegjelenf közönség.

Békésármegye a szükség
(leló felhasználása ügyében
felirl él kormánynak. A pénz
üg'y:niniszfcr elufasiloíta él

megye kér.zsél.
3187 ügyvéd vall [:ludapesiii:íl,

taila a közönséget.
Az "Endrődi folog-rafiák"

cill1e aialt közsé:-?;ünk llögyja
illak különös jcJlemvonásainak
kiszinezésében lv!átyás !drá~

lyon 15 lúl letl. dc a legnagyobb
hibát még i,~ ~sak ott követle
el, midőn sajá.t talpraesei!
egyéniségei kHeli?jietie. l\/Jagálól
érlelődik, hogy a közönség
Idvéle! nélKül Óriá.si módon
mulato/( sajál magán és' rná Q

sokon.
A könnyfélkaszló nevetésnek

a vegyeskar ujabb nagyszerü
·éneke veleli v<igc\t. Ezután él

közönséR cl dusan megrakott
büffé asztalhoz vonult, ahol
iobbnálujoob lészták és hU5C\k
álllak igen Olcsó pénzért ren
delkezésre, ugy bogy egy
g-yomai vendég" lTleg is kér
dezte; hogyan lehet ezt ilyen
olcsón adni? Egy hölgyazon v

nal sictelt megmagyarázni,
hogy ezl a j.:lenlevők adták
össze, mi( most drágán meg v

vesziink, hogy minél Jöbb jus v

son a nélklilöz6knek. A lánc
mulatság a reggeii órákig a
legjobb l1angulcilban JQII el.
nmelyhe7. h07..záj8rull Farkas
ins7ky Imre jóhirii zenekara is.

- mer.

mos! pedig min! komikus fe
lülmulia eddig ismeri sikereii.
Bizhaiunk benne, hogy ezen

lehetséges, fialal ember ujabb
büszkesége lesz községünk·
nek. Uhrin e/Játszol{ szerepC>·
nek jól kiérdemelt JBpsvihanj·
ban vonnlt fel az endrődi ipa
ros rlalárda Pa/olay Ferenc
tanitó vezeJése meliciJ. .szebb-
nél-szebb magyar nÖlákka
gvönyörködlellék ö közönsé~

gel. Dicséreire milló cseleke~

dele dZ endrődI iparos társa
dalomnak, hogy él mai sivár
gazdasági vis/:on közöJj
nem feledkezel! meg a dalnak
fontosságáról. Feledve él []ap~

nak baiát,bujál, esJ~nk;nt ösz,
szegyü!vc. Pa/olay Ferenc
karnagyagib i1JUnkBsságának
a nla~Juk és él társGcia!Or.l SZÓ
ra!<.ozlatásiJra adalok eg"ész
szerepét belanulják. p,z ének
számok mefffc1elő méltalásá!
köve/ve [Zovács l\1áiyás taniíó

Az Endrődi Vöröskereszt fiókegylet
műsoros íáncmulatsága

A gyomai Ref. Ifjúsági Önképzőkör
bemutatkozása.

l~-. hó 2,án a fényes kivi!á- I nem csak a háboru alaJl ke]'
gilással feldiszitejj NiÍpkör l klt dolgozni, hanem a golyól<
nagy lermében !artoJIB zárlkörü . p2rgótüzek elmulta után is,
műsoro? tánclllu!alságál az l midőn az emberiséget CI fcgy~
Endrődi Vöröskereszt fiól<egy'· i verg-olyók tüzénél is veszedel·
lel. A nagytermet zsufolásig Imesebb elienség pusztitja él lll

megtö!lölte Endród elil közön- I bcrkulózis. Ez ellen kell a
sége. A műsor! az endródi in-I" vörösKereszt tagjainak harcolni
telligenciából összeállitoll ve~ és ha meg'érlelték ennek nagy

g. yeskar nyHotta meg CsernL1s I t~on:ossá~át. a,ldwr most a bék,íZ
Mihály apájph~bános körnagvi evelben ep OlY nag"y szolgQ
szereplése meíletj, ami nem ldotl lesznek a hazának, mint

júr meg eg'yéb kommentári, a háboru alalt. Csernus Mihály

mint, hogy jó-jó, vagy [egTosz- apátpiebános beszédjét nagy
szabb esetben is nagyon jó érdekiódéssel hallgflUa a kö~

volt. Stefán Béla polg. isk. Ja- zönség s el mulni nem akaró
nál' hűségesen tükröz1e vissza tapssal ünnepelte.
az elóadolt költemények s-zép- Utána Uhrin józsef (Endrődi

ségét a hallgató közönség JÓ7sef) endrődi szü!etéó;ü szin
gyönyörködtetésére, majd pe~ művész és Lecskó Ferenc a
dig ismét C:sernus Ivlihály ap, kántor jelenete következett. A
pJebános kimagasló egyenl' kÖfönség állandó nevelése
sége lépeH a porond ra és mint melleH játszották le ezen pá·
az egyesUlel elnöke tarlolla ro.., hUI1loreszket. Uhrin Józse'
meg lélekbe markoló beszéd~ fel már ismeri cZ endr()di kö#
jél. Fejlegetéseí oda irányultak, zönség. ki a multban parasz1
hogya. vörö::ikercsdlagjaindk lcgc:nYKlinl mulölkolotJ be,
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Jutalékos tenyészállat
beszerzési hitel a

gazdasági kiálUtásra.
A földmivelésiígyi miniszter

az OMGE elóterjesztésére az
országos mezógazdasági ki·
állitásra él Jenyészáliat vásár
biztositására julalékos t(:;nyész
állatbeszerzési hitelt nyujt az
igényióknek. A hiteliígyleleI az
OKH ufján bOl1Yo1ilják k.

Az igénybevevók ft kölcsön.

összege I 18 hónapi idÓ. lartamra II

kapják és 2 részletben kell
visszőfize{ni, mégpedig él l.
részlelet 1932 november 30, is
a ll. részletet 1933 szeptember
1,ig. A kölcsön kamatmentes
és csupán él kezelési dijért
számilana.k fel a kö!csönösszeg
után egy százalékol.

A miniszter ní?lTI ragaszko,
dik ahhoz, hogy él tenyészáJla'
tokakiállitáson h1ztosllva le'
Ilyenek,

mondaná, . hogy az egyenlitő

hosszát vagy a Hold távolságát
nem lehet méterekben kifejezni,
mert a világ összes mérőszalag

jai együttvéve csak 3.5 száza
lékát vagy annM is kevesebbet
teszik ennek a távolságnak A há
ború alatti pénzértékcsökkenésnek
pedig szükségszerüieg be kellett
köv~tkeznie, akármit csinált volna
is egyébként az Osztrák-Magyar
BanK, mert az árúk mennyisége I
a háború következtében csökkent,
a pénz pedig szaporoqott, milltán
a kényszerhelyzetben a kormány
kénytelen volt az infláció eszkö
zéhez nyulni. A bankokat nem
tartom felaclatomnak megvédeni,
a szerző igen éles hangú vádjai
azonban kétségtelenül egészen
célttévesztettek. A bankoknak el
végre az az érdekük, hogy minél
nagyobb llitelforgalmat bOl1yolít
t}assanak le, ez pedig alacsonyabb
kamatláb mellett sokkal inkább
lehetséges. Alacsony a kamatláb
aZQnb,an c~a~ptt)ehet, élho! vi";
~zonylag sok á töke és kicsiny a
kockázat. Ez megint egy alap
v~tő kőzgai(la,sági törvény, ami
röl a cikk nem vesz tud6inást.

Mindezekből az a· tanulság,
hogy ha a meglevőt biráJjuk és
jobbat akarunk helyébe tenni,
akkor mindenekelőtt az alapokkal
kell tisztában lennünk, s azok
nal" akik elavultnak talált intéz
mények viskói helyett uj rend
szerek paJot<íít kivánják felépíteni,
nem szabad az egyszer egyről

megfeledkezniök, merI akkor pa
loták helyett legfeljebb légvárakat
épithetnek.



4. GYOi",TAI· UlSÁO· 1932. febr. 6.
mt t % - -, - - - -'ri - rír-

mázásokat felváltotta a"cuháré", ame- ünnepnap: Nagytávolságokfól is e\- j
iyetbizony nem volna kár, ha már a gyaiogolnak, hogy vallási kötelesSéi:,c:k-

1közönség maga nem tudja vagy nem nek eleget tegyenek és a nehéz iJlunka·
akarja megvetni, elhagyni, a hatóságok után a le:kliket is felüditsék... Bizony
tiHanának be. Vagy ha már be nem sokszorolyanddöben és utakon keH
tiltják, legalábh illetékes közegeikkel menniök, amikor a jó utakhoz és ké-
kissé szigorubban ellenöriznék azokat. nyelemhez szokott városiak e7.lnernsú-

Amit eddigirtam, még ezzel· csak vesen tennék meg! I
egyik oldalát és azt is azárnyasabbat Egy érdekessége van a tilnyai éiel- l
mutattam be a tanyai élemek Igaz, a . nek, amit a városi - különösen rt I
nyugtalanabb vérű fiatalság ma is jár nagyvárosi - ember nem tehet ma-
még· "kOill{lzni" "cul1árézni", de ez;;/{ gáénak: a diswÓtor. AZt a sü;'gés-for-
hála Istennek a tanyai lakosságnak gást, azt a megelégedettséget, örömet,
nagyon csekély százalékát' teszik kl. amely ilyenkor kü!Onösel1 a tanyai

gyermekeket eltölti, azt más nációnúlA legtöbb tanyán este. II vacsorae!-
nem találhatjuk meg, csak a magyarvégzése után előkerűl valami munka,
tanyán, a magyar Alföldön ...amit 'l házba is meglehet csinálni:

kosárfonás, szakajtó, seprűkÖ1és. Az Egyszóval - kecskének ágon a
irás, olvasás sem olyan elhanyagolt szeme - e sarok írójának erős llleg-
valami, mint azt némely városi lakosi győződése, hogya tanyai nép az or
gondolja. Cs'di.nem minden tanyához szágna k; az áililmnak egyik legértéke
jár egy ujság. A Szövetkezet és a Kör l sebb eleme. 19azün nagy kár, hogy ev
könyvei pedig úgy agyonravannak 01- vei a néppel oly keveset törőonek a
vasva, hogy az irója örölllkönnyeket I felettesek l l-liszen jóformán csak a
sima, ha meglátná őket. kézbesítövei és végrehajtóval közigaz-

l'vlostanában már a tél sem olyan l gatják. Há!IY idéző! küldenek "azon!1al-
!Jósszú, mint régebben, amikor a bu- fa:". és mikor 15- 20 km.-ről bejön dél- l
zavetéssel el volt végezve minden ~a-.I előtt 8 órára a szegény áldozat, akkor
gyobb munlm. Különösen 8-10 év óta - többször ·.legesett már - tünt ki,
nagyon elterjedt az őszi llléiyszántás.!miszerint nem is ö az idézett, hanem
Ez a munka azután megtart mindact-' egy másik hasonló ne,ű.

dig, mig csak az eke ld nem fagya Reméljük azonban, hogyha a városi
föLdből. Sőt még mint az idén is, té- lakosság lesz olyan fínom lelkü, hogy
lire is marad szántani való. Igy tehát megismeri, megérti és megbecsüli az
az unalom cseppet sem öli a jó ta- "ekevas verejtékes hősét", akkor az
nyaiakat. Napjaik a folytonos termelő I eddig féiig-meddig lenézett tanyai né
munkában elég gyorsantehlek. l . pet is el fogja iSlllemi egyemanf;ú ell1-

Ha azután eljön a vasárnap vagy l bertest"érnek. Tanyai;

Vármegyei úthálózati revizió.
Gyomai és endrődi közútak :

Vármegyei Kisgyülés.
Megváltozott az endrődi virHisek névjegyz~ke.

VármegYI!nk ki'S!?yüle::-.e feh·
["u ar 5an largyalta bőséges

largysol o/ala ban . az endródi
virili-; l1.zvkgyzék összeallilá:-a
lárgyáhan bl2adoH sorozatos
fellebbezést.

Az előljáró..,ági jeJcniés ada
lain feLipü1ő előterjesztéseiien
C'iernus Mihály és dr. Tardos
Daső khgyülési tagok szó'
lallak fel. Előbbi a jelentés
adatait cáfolta. utóbbi jogi
szemponiból telte kritika tár~

gyává a virilis lista összeálli
tását. A iárás foszolg·abirájá
ndk - lJgymond - az adó-
főkönyv és cl nagy adót fizető

polgárok adóive alapián kel,
letl volna összeállitani a név

sort. Jlyenkor kiigazitásoknak I
helye nincs. Nem lehel elfo.

vételet határozta el. A vár
megye AHspánia inlákede!t,
hogy éi döntés mi,zlöbb kül·
élessék le a járás Fószolg<Jb·j·
ráj·ához, meri él viriHs-Hsla ki.
ií;ElziléÍsasürg-ös a JeJ;;közeiebbi
~!yülések mcglarl~Jéijása miaU,

.c'\ kisgyüléslől 1932 február
3 án cifogadolt fcic!)bczések
alapJán az endrődi vid!isck
névsora ckkénl fl1Ódosul: ÖLV.

C1.i!laJ E.árolyné, (mcgbizoIl:
Ambrus Mihál~). dr. Adám
Ferenc (meg·bizo!! : FCSZIÓ

Elek), Szatmári András (meg p

bízol!: Kovács is/ván), Csernus
Mihály, özv. [.<ovács Jslvánné
(mcgbizu!i: Orbók József),
Balog /sIván, Variu Imre. Alapy
Andor, Var)u i~'ii!öp, ](almár
Imre (hivaJ"liJöl Iq;, mint köz
ségi biró), HÖliYCCl Vince,
iványi !lnre, Voriu JÖ75cf,dr.
szentjobbi Bartha JállOS, Kal4
már }\:ároly, ifj. WII'ín Sándor,
BáCSKai István, Szabó Imre,
Kovács i\·1áiyás, dr. Tólh ls/ván.
PőIiagok: Uhrill I'vl. Vendel,

. dr. Kovács Pé/cr. özv. Pintér
Györgyné, id. Kalmár Vince,
Grósz ZolJán, Uhrin M. Imre,

Egy évi börtön
egy szemért.

A gyulai Jörv{nyszék Gvo-
. máFa kiszá,lIolt egyes biFáia

most lárgyaltaAranyos Ferenc
26 éves gyomai legény bÜl1
ügyé!, akit az ügyészségslJiyos
testi sértés biinleitével vádolt:·
Aranvos a mulll10napban üyo;.
mán az egyik il!cni kocsmá
ban mulalojj, majd abeszedeii
ital halás a alatt garázdálkod-ni'
kezdétt. A garázda legényt a
löbbiek először i-endre inlellék.
maid amikor az nem hasznal1,
mizg-akdrták verni.

Ari'lnyos szorongatoH heJyp
zetéhenkiugrolt a lwcsmaailón
és fUlva igyekezet! elmenekülni,
maid !lirte!en beszaladl Kruchió
imre 45 éves gyomai lak"Üs
11ázába és oH próbált megbujni
üldözői elől. A házigazdatW<J'
~kozotl a betolakodás ellen és
a garázda legényt kiutasifoUa.

•Aranyos ekkor Kruchiónak ug.;.
roll, ésa kezében levő bicská
valfeiéj.e S2urr. Kruchióta<ké~s
szemén érle. A szerencsétkm
ember job.bsze-me é170nnal ki"'!
folyt Súlvos áJlapolblln vitték
be a békéscsabai köik6rház
ba, aholiöbb heli kezelés után
él másik szemét és az éjetél
megmentelllk.

A főlárgyaláson, amely dr.
Vályi Nagylslván törvényszéki
biró előtt folyt le, Aranyos fe.
rene mindeni b,-,fsmert és WElS~

ságával védekezett. A biróság
dr. Byés Tivadar kir. ügyész
vádbeszédeu!án ioger6sen eg.y
évi börtönre i/élre.. l:'>,z ügrész.
inditványára az elilélleJ ajár~

gyaláson azonnal leJarlóztqHák
és beszálliloltál< az ügYé~:Z5e~
fOiMzilba. '

Ehben CI revizióhan Gyomá
nyerI egy törvényhajósági ul at
(Mezőberény), de törültek kél
vicillalis ulitIl (Mezőlur, Kon.
UOl"Os.) EndrOd nyert kél tör
vényh,'ló:;agi utdl (Kon-doros.
MI:'/őlúr.)

A törvényhatósági útaI,
ho~sza 541.82.0 lun.

A vicináiis lÍlök hossza
335708,km.

A IÖ r V1211Yhatósági és VICJ'

ná/is útak eddigJ 9J9919 km.
hoss/a h, iye!1 most már csak
877 531 !( m. l(' tI.

gádni G községi jegyző azon
észrl2vételezését sem, hogy
.,Iévedésből" él másra háruló
adók -~keiló időben az adő.

fókönyvi és méginkább él felek
adóivén átvezetve nem voltak.
El szabálytalanság, kÖJeles,
ségmulaszlás, de nem mentő

érv. Akikre az adó 193]-re I
kiveJve volt és adoivükön az
fel is van Wnletve, azok tekint'
hetők adózóknak és azok fe,
lelösek cl muit évibefizetésért,
tehát folyó .évbencsakis azok
gYflkorolhatiák cl virilts jogo!.
A kisgyülés elfoggcttd az érve
lést és fellebbezéséJ egy nap.
pal későbben benyujíó Gellai
András kéreimének elutasilásá
val - a löhbi fellebbezőnekél

virilis névjegyzékbe VCl]Ó fel-

f. Törvényhatósági közútak.

1. Gyoma-mczőberényi úL
2. Gyoma-körösladáH,! i ÚI,

3. Gyoma-dévaványai Úi,

4 Oyoma-clldrődi-szélIva
Ó'i Úl.

5. Endrőd-kond, .ro;:-.j út.
6. Endróu-mc:tC)lúri ÚI.

ll. Községi közlekedési (vicinális)
közútak.

1. GYUl11d-iÚr'kL~vl i ÚI.

2. M,·ző 1 úr-i...lévavanyai Új.

JII. Köz,égi közdűlo útak.
1. Gyornd-koliuo!"o:-i Úl

2. G y ollla-lllC,ő 1 úri úl

ogy él I
a tanyai e ber I

Bizonyára sokan vannak il. Yá~OSi,
de még a falusi lakosok között is,
akik nem tudják a tanyai életet úgy
elképzelni, ahogy az valóban van. Van
nak, akik a tanyai név hallatára mind
járt valami elmaradott, muveletlen vad
emberekre gondolnak, akik szerintük a
városi vagyfalusi lakosságnak sok te
kintetben alatta állanak. Hogy az ilyen
téves felfogásokat eloszlassam, meg
próbálom a tanyai életet leirni úgy,
amint azt én ismerem és ahogy azt én
végig éltem - aki pedig eddigi életem
legnagyobb részét a tanyán töltöt
tem el.

Mivel most ugyis a téli időben va
gyunk, beszélgessünk hát arról: "Ho
gyan is él a tanyai ember télen?"

A városon, falun élők közül sokan
azt hiszik, hogy ilyenkor, télidőben a I
tanyán nincs semmi munka. Az ekét,
boronál és a többi földll1űveléshez

szükséges gépet, szerszámot betették l
a félszerbe vagy a szalmakazal alá, a
jószágot bekötötték az istal1óba, ad
nak neki enni, megitatják egyszer-két
szer napjában és ez az egész. Talán
ilyenformán lehetett ezelőtt70-SO évvel
amikor még a tanyákon csak az
öregbéres, kisbéres, kondás és sza
badtanyás emberek laktak kint.

likkoriban még nagy érdekessége
volt a tanyai életnek, amikor a juhász
nagyfülű paripáján ülve, kampóval ke
zében oly büszkén, mint egy indiai
maharadzsa nagy kutyaugatás között
végigment a soron, hogy a tanyákon
telelő juhokat meglátogassa.

Nagyban ment még akkoriban eslén
ként a tanyázás vagy másként "I<ümá-
_.r__ ,,~ =OJ -e.J u""""s:r,-,utJ lOIJyaua-n Ví1gy

megszokottabb helyen összej.(iHek va
csora után és beszélgetéssel, kiilöntéle
tréfás játékokkal szórakoztak, amelyek
bizony legtöbbször jó "vastag" tréfák
voltak. Például: a "Huncut szom~zéd".
Ez abban állt, hogy két nagy gyereket,
többnyire olyant, aki eli\ször jött "ko·
mázni", bebujtaltak a szűr alá. Úgy
azonban, hogy a keze!ket mindketten
fölfelé tartva kidugták a szűr ujján.
Az egyik, ame:yik már ismerte ezt a
mókát, valami ütő eszközt vett a kezébe,
a többiek pedig, amint ezek a tanya
ház közepén térdeltek a szűr alatt,
körbe jártak l11ellettük és egyet-egyei
kézzel felökre koppiatottak. A szúr
alatt levőnek ki kellett volna találni,
hogy ki voll az? Igen am! de a tár~,

a szomszéd a kezében lévő fakanállal
vagy kásakavaró "variskával" aszűrön

keresztül jó nagyokat ütögetett oda.
Azt perS7e nem is gondolta a delik
vens, hogy a szomszéd barackolja!
Végezetü! a fel tar/oH szűrúJj0n át rája
öntöttek egy vödör jó hideg vizet. Igy
tanúlta meg az első komázó, hogy mi
lyen a "Huncut scQlllszéd". Ez csak
egy a szokásban volt ti éfás játékok
közül.

Ilyenek voltak még: a ~Zabszedés",

"Katonasorozás" és a többi ...
Ez azonban. mint emlitettem csak a

"komázni" járók szórak(\zása volt. A
komolyabb, józanabb része a tanyai
lakosoknak, ugy az 1890-es években,

'esténként vallásos összejöveteleket,
ugynevezett társulatokat tartottak, min
den héten legalább kétszer: szombat
és vasárnap este. Ilyenkor nlinden al
kalommal más háznál gyűltek össze.
Imádkoztak, énekeltek és valamely val
lásos elmélkedő tárgyu kÖllyvbőI fef
olvastak. Ennek végeztével még elbe
széIgettek és 9-tO óra körűl mindenki
szépen haza ment és nyugodni tért.
Sajnos: ez a szép szokás az utóbbi
időben már nagyon kiveszett.. . I

Az előbb említett vastag tréfájú kü- I
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1932. február

de!. mondoli dr.

Bethlen Szövetségi
est Dévaványán.

lek, igy csak a legelemibb
dolgok egy részél láJon; szi.ik,
ség'esnek feiemliieni;

Leggyakoribb eser az, l1li~

dőn él lag a feletli csudáiko
zásának ad kifejezést, hogy
bogy még nem mult el a bizt.
kezdeté/ől egy év :3 ig'Y még'
nincs ideje az ujonnan való
becs!ésnek (ér/sc!: ha valaki
nem a naptári év kezdelén
irat ja be iószágá:loméÍnyát biz
tosilásra).

Az orsz.ágos Beihlen Gábor
Sú)velség Dévaványán is meg
szerVeZh2 fl ViLiz Csécsi
Nagy Imre ügyv. elnök !{[dö
nös gonddal lámogaJja a fiókot
népműveló hazafias és vallás··
erkölcsi munkájában. A fiók~

szövelség 1932 február 1;én
avatta fel a közponllóJ aján
dékba kapoJt uj rádióját. Erre
az alkaíomrcl Budapestrőlvlléz

Csécsi mre vezetésével
írókból és ll1uvés~ekbóJ - álló
társaság uÍéJZoJl Ie Dévaványára
és otl műsoros előadást tarh

tollak. ~ nag'Y érdeldódésre
lekiniellel d. ll. 4 órakor és este
7 órakor folyt !e EJ műsor. Dél"
után 3 óra 55 perckor f: pesti
Studió üd vözö!te él fiókszövet ff

ség'ct rádió avai ása alkalmávaL
Jónás Imre ügyv. elnök meg

köszönje a Központnak az
ajándékoi. IvlC/jd B::logh Zsig c

mond cl fiók egyik alelnöke
üdvözölle az elnökÖl és cl

vendégeket Csécsi Nagy Imre
megnyitó beszéde után táro
galó szóló köveJkezcil, előad/o.

Szíjj Dénes az Országos Rá~

köezi Szövets<2g tórogaiós zene
karának kőmag'ya, cig-cinyzenc
kisérettel. Dr. Salilienné Kring
O:g'a kuruc da.lokat énekelt
Sziji Dc;oizs tárDga és clgemy-
zene kisé Szegedi is!"
ván dr. A csi c. humoros
novel!áiál olvasta kl. /J,. szoci·
álizmus ijZ eg'yház és a hazu
viszonyáról Jar'oíl elóödásl
KLIlifay Gyula a Bethlen Gábor
Kör alelnöke, Kuruc és megyar
dalokai énekeli dr. Sa!mcnné
í{rÍilg- Ol~a. h.őlleményeiből

felolvasotl dr. Gyökössy Endre
a Pelőri Társaság lagia rend~

kivül llagy hatást érve ci. Ég
az erdő. Szereinék buza lenni. .
Ternp!omjáró. Csodák csodája
ember c. versei I Utánna Szíji
D2ncs magyar dalokat jáiszotl
zenekari kÍséreli..:!. Z6röbeszé-

Aliatbiztosítás.

lali céljait. A szervező bizolIA
ság február hó 7Aén 1 óra
kor a 48-as aisórészi olvasó·
körben, február 7-én este 7
órakor a Felsőrészi olvasó;
körben, fehruár 8~ál1 este 7
órakor a Kisréli olvasókör·
ben, február 9 h én esle 7 óra·
kor a Polgári olvasókörbrn,
fehruár to-én este 7 órakor
az egyetértés olva"ókörben,
február ll-én este 7 órakor a
Némelvárosi o!vasókörhen és
február l3-án esle 7 órakor a
Munkáskörben tesz lálogalást.
Február 21;én vasárnap d. u.,
amennyiben az ut járható lesz
a Nyilasi o!vasókörbe megy
ki a bizoHsá~r

Örmény.

A "János Vitéz"
Endrődön.

A gyomai kisgazda I
és földmíves szövetségl

szervezé~e.

Hirt hallatlunk már arról,
hogy él g-yomai kisgazcla és I

földmíves szövetség megala; I
k u.- !ása rövid idő kérdése. A.

1

szervező bízol/ság L bó l h én
megbeszélést larloH és ezen
megbeszélésen az egyes ka ff

szinók és o]vasókörök kikül·
dölJeinek kivtínságáro c:lhlilá;"
rozták, hogya szervező bi·
zottság minderi egyes kaszi·
nól- és o]vasókörl meglál0l:Fl!,
hogy azok előlt Ismertessék a
mozgfllom Jényegétés \1?yakol~

gil, LapalilTczld Teréz, Hlln Yil I
Mariska és Kiszely Margit,
kilünöen ilieszkedtek szerepez
ikbe, amit fr brillíElllS műked

velő zenekar tagjai: Almási
Miklós, D. Timár Mál\'ás, Gi,
ricz Béla és Sóczó Elek bele·
íőztek.

A décsi·paskum közönsége
kellemesen végig' iapsoHa az
eg'ész mŰsort.

Az elmult vasárnap nagy ér
deklődés melleJt !llU/alta be az
Endrődi Dalárda elsőrangu

szereposztásban a János Vi/ézt.
Kiss'2 [nerész vállalkozás volt

él dalárda vezctőségéióJ ('nnek
a darabnak a színre hozása, Irta: MOLNÁR ISTVÁ"'J
sokan ellenezlék is, dc az szöv. ügyvezető.

elsőrangu ll1űkeclvelőgárdával I. közlemény_

rendelkező dalárda minden Első pillanatra al.·j is mond-
kétséget megdön{öll és tcijes hatnánk, hog'Y "bben a sokak
sikerl aratotl. Mi sem bizonyiOa! áftal nélkülöző, éhező és ron
<2,2,t iobbéln, 111Lnthogy élc.larabot !?Y(js~odóvitágbanjobhJé#

. ,ket-három: hétcnbeWl közkivá,. ·'mával kellene c]őhózakodlíi;

nalra megismé!lik. mert hiszen ez az eg<:,sz biz,
A. cÍlmzerepet Szediák Te 6 tosi/ás megin! csak pénzt kér

ruska alakUotta, sok rátermell, és nem ad, mint él Jöbbi vala;
séggei és elevenséggel; sok mennyi bizlosUás. Pardon, ezt
ta:psol aratolt énekével. Az ál g nem én ál!i!om, csak sok haA
taIános műkedvelői színvonalA sonló gondC'·]almenetü egyén;
ból kiemelkedeit Bagó-Uziczai nek a véleményét tol m ácsolom
János, Moslohő;Gubucz Jvlarg De mert a valóságban fenli
glIka, Csősz-Tímár János, ki- ektő[ teljesen ellenkezőleg

rálykisasszony-Szabó Esztike, hasznos, ug'yszólván ebben az
lIuska-Hanyecz t\/!ária, sfrázsa- agyonsanyargatolt s az anYCJ
mester;Hornok EiC'!c A kiscbp giak terén immÉlr né!l;űlöző

szerepekben a darab előbbre- állaltarló lakosíársak anyagi
viielééri elismerés ilJeH Gyetvai helyzeiéi javitdni, eJő:oegitení,

András, Csuvár Mária, Juhász de mindeneseire anvagi rom"
Elek, Buza Islván, [-<uriila János, lásál mcgekadályozni van hl ..
Timár Imre, Mastella Gergelyt vötva az álla/biz/osilás is mint I

Köszönet jár él szerény ren; I megannyi egyéb többoldalu
dezól1ek is aki sokat fárado# biztosítás s mert erről -- ki~

. zoli él darab sikeres színre· véve il helyi állaJb. szöv. fenn;
hozásáért. áilása óta annak alapiíó és ál

landó tagjai!, kik meg'győző

désból tagok még ma is 
sajnos még III ,1 is sokan nem
iudnak.

Hog-y él legelemibb luc.lniva#
lókat sem ismerik a tagok Ilil;

gyobb része, arról !épíen,
nyomon van aik alom meggyő

zödnL S ezért, valamin!' hogy
essék szó az áHalbizlosiJiisró!
is, hogy vegyenek róla jUdO-1
mást mindazok, a kik még',

mindezideig nem ludnak, SLo' I
bödjon egyel s miÍs! él biz1.
ágdzalába tartozó s7.Qbályok·
ról stb. ismertetni.

A szÖv. alapszabályai a kö~

zelmuHbilll t("ljcs egészzben
eZ"::l1 !apbElll már közöl ve leí-

Tanya"'mŰkedvel ők.
Diehes lua tOni/ó és .féle~

sége rendéZéseb.eIJ mtikedyeIő
előadás volt a décsi-paskumi
iskola tantermében.

Az általánosszimpaliának
örvend6" tanUá fáradhatajIan
munkásságát és agili/ását há#
lával fogadla él közönség..
KWineIkedő szám volt ('IZ

"Öreg' csontok vigassága (l há;
borusielenség' és él "Cigány a

~i~~d~]~I~:i~~~J~e~~I~~é~i~~C~~~ .. 1

lstv.~n,é:s !ianyecz MarísktJvaI i
él fÓ,s;z.e.repekbi2n. Va !mnennyien l
tipikus múkedvelőkrevailottak,
ámtiiJoyecz Mariska. kellemes
szüpránhangia külön meg'em·
lilésLérdemeJ.

KÖV\2Jkezó szám a "Földl~

ekkel iálszóégi tünemény"és
él "SzáJdogála fecske" cimü
karqalok, .~H~lyek előadása·
Di~I1í2S lzxáné. tanítónő .kar.
mesteri tehelsiÍgéf dicsérik.
Nagyon SZéPI2D dqlollak ezek
a mOg'yarruhás Leánykilk.akik
szorgalommal és kitartással
heleken . át 4-5 kiloméleres
utakat Ie/lek meg szerepük be
tanulása é.rdekében.

A befejezést a Dienes pár
művésziesen összeillHtol! ci
gánYI,kélrdván öveztedueliónc
groteszkje zárta Je, m~IYQn

fellünl Hunya Ilonka:: c?s TiméÍr
Józ'Sef.

AlmásíÁkós. Fárkas Matild,
PQhélre!ecz Ilonkél, Dávid Mar..

Hivaiian lakodalmi I
vendégek bünhödése. I
Az egyik g'vomai gazdálkodó

ház,ában pár héllel ezelőlt la~

kodalom voit. A lakodalmat
követő vacsorán Büngösdi Béla
és faragó Ambrus gyomai fjó

lalemherekhivatianul jelen/ek
meg. A g'ozda a hi vallan vendél
geket kiutasítolla, azonban azok
nem sokka] később cl kapun
kel'ész!iil ujra visszajöllek. Ekz
kor aZlllán egyszcrüen kiáoD'
ták őkel, a kél le~!'ény azon;
ball harmadszor ís visszament,
a kapui is kifordilo!la helyé;

ből.

A gazda a garázda j<egénye
kel a cscnc!órségen ·jclentelte

fel.
kké! legény ügyét most lár

gyaltaa h~lyszinen dr. Vályi
Nagy István törvényszéki biró,
aki &;Ilyés Tivadar kir. ügyész
vádbesz.éde után faragó Amb
rU:.I.T'ásfél, Blingosdi Bélát pe;

ig egyhónapi fogházra itéJte.

z itélet jogerős.
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A távolból szent zsolozsmát hallok.
Az égen milliom csillag ragyog.
Valahol orgona... Templomi harll!ük!
- Anyám Te vagy? .. Te vagy!

És hallom az ünnep dübörgö szekerét.
Hallom a béklyó, a lánc leestél l
Hallom a barbár had rémes vonilásál l...
Hallom. Erdély' anyám meggyötört

[hangját, l
I\II.ajd ~bo~ulo-;:' .. sirva~Só~lo:ha;l, l
- Anyám, az édes JÓ an) ál. i

ÖRMÉNY.

_J\.. gyoJnorfAjás, gyo~

mornyomás. lJélsilrpangás,
nagyfoku eriedés, rossz el11ési~

l.is, fC'llér nV",:!\', kábullság, fül ..
zug is. halvány éJí"Cszin. ked
veiícllség él íermésze!cs ~F("""

ren<: József" keserúviz
használa/a állal sok esetben
e!mulik. Az orvosi \'i!ág a leg·
nagyobb elismeréssel ni ilai
!<ozik a magyéll" Feren<:
József vízről. [ned haiása
megbizható és rendkivül enyhe.
A Ferenc József keserűvíz

inógYS1Cl tMak ban, drogériák
ban és f(is7c:riiz!ciekben l,ap,
haló.

Lopásra adta magát egy
endrődi kovács. Di. Vcl!yi Nagy
lsiváli. lörv~ny;,,zll\i lJí:ö mos!
láI"gyalta l<"ovács hliklös end
róJi kOVdC:3lih'sler bünperét,
aki él legutóbbi hÓllapokb?H1 7
lopús[ köv1zle!1 <el. Kovács min·
c]enüll éiclmis7erl és !üzifiJi
iOPOli és a fóiárgyaláson miii'
denl beismcri. Azzal \'édekezí2li,
hogy kereset hiján rclleneles
nyomorba ju/ott és ezé d 10
polt. A biróság él tanuk vallo·
másából mindezekról meggyő

zódöU és a nyomalékos eny
hítő körülményeI< figyelembe"
vélelével 3 bÓllöpi fogházra
ítélJc jogcrösen.

TantestüJeti gyűlés. Ez év
ben február bó b-án farto.tla
rendes haví közgyüiését·· az

endi"ődi r6m, I~qlll. léJl1l~slület.

A iJivala!os ügyek e!inJézése
után T6!hné Ba6n Klára igen
ügyes minlotanii;jsi tarlott él

mészkóről. fvlaid EngierI József
polg. isk. tanár nagyon értékes
f·dol\'asásl Jariotl "Gárdonyi
Géza [nini lani!ó" eimen. ,ő,

taníeslülel tagjai nagy érdck~

lődéssei hallgallák él precizen
kidolgozott felolvasást és jegy,",
zókönyvi köszönete I szavaztak
érte.

Éves féljegybérlet a MÁV-
. nál. Avasuli személydijsza...

básnak októberben :örtém fel ...
emelése alkalmából cl Buda
~esli KereskedQlnli és lparka.
mara a tariFabizollság ülésén
özl javasolta, hogy adiisza...
báseme!és némi ellensulyozása
érdekében rendszeresifse él

MÁV valamilyen formában az
ugynevezeH vonalbérlen rend...
szert. A MÁV ezt él javasla!ol
magáévá Jelle és január t·W!
kezdódőkg olyan formában

fogja megvaiósilani, hogy rend·

szei'isili az éves féliegybérlet

intézményét. Ez a bérletiegy a

ll. osztályon 150, él lll. osztá·

Ivon100 P-be kerűl és él iu·

lajdonosél 400 km-ig szaba,

don választható vonalakon ugy

él gyors- mini cl személyvona.

tokon korlátlan sz6mu uiazilsra

féláru menetjegyet vólthel/,

fl gyomai kath. énekkar \'0- l
sárnilp, február 7-én 9 órai l
kezdetlci Goller Vince f. Dul'
miséjét adja cló szóló kuar D

tettben. Szoprán: dr. Debre
czeni Ivánné, Alt: dr. l\.aló
zsefné, Tenor: ifi. Wagner [vlAr D

ton, Basszus: Hekele Lb.s:dó,
Offerloriumra Zhoray Antalné
énekli Dó!mény Dczső"Népem,
magyar népen'!" cimú hazafias
művéL Kersch F~'rer,c Talíllllll

erg'o 4 jáí és a Dornil1c !J(Jt]

sum dignus,j éneklik: Iványi
Gizi, Lcimdörfer Zoltánné,
Sárhegyí Rüzsika, Uhrin Isi·
vánné, Zhoray Anlalné. Dancsó
Árpác!né, H'c'kele Lászlóné, elr.
E.aió józsefnri,[ü:iemcn Sáli'
dOrl1é. Férfiak: i-<':iss Gergely,
Uhrin !sIván, Weimann Káro·ly.
ül'gonál; NÖI1éJY Ferenc ny.

százados. Ve!.éllycl: ricizelc l
László.

Sakk. A "Gyomai }.l,érki
Sakköl''' f. llÓ l ·én tarlolla
alakuló közgyü!éséL A köz'
gyűlés elfogadla az elólcrje'Sz
lelt alapszabály ICI vezetet és

azt jóváhagyás végdi fclicncsz
tetie él b..:lügymiliisz:erl1cz. El-·
lEJlározta a kúzgyülés, bogy él

közel jövőben egy gyomai
,J léfra \'(:1;:;;:-,1 I" (a sorrendben
12 tq;!iobb gyomai sakkozó
kiválasztását eredmén\'ezó ver
senyt) fendcz. ö,meiyrq an~·

vezési ivekei rövidesen idbo,
csái1ia. Folyó hó 14'én vasár·
nap d Közponli-kaszinoban
SLiliJul!f.lllí tart Bakos József
rÓs/Plgabirö. A belépni száll·
d.zko.!.ö srJkklJMfllOk jelen:kez·
ull~'k K,)c"j" György urna! az
Ivallf<?néki Árll112111esilőnél.

4. Sok dohányzás okozza,
Ilugy lorkd Illi I' ct ig hu ru lOS, re·

kl'dí:'\"Wl{ lJajlö!11os. Ha nap

kö/ben R.zllJy Lic P,,"melt.Jii~ I

cukDrkál SZOPO!<?él t , kevesebbe!
fUi-! dohányoY!li, ke!lemeliell
lorok i/galott~ágálöl megsza·
brlclul, hangja tiszlán csengő

lesz.
Islw1ánkiviHi népművelés. A

B8kc'svarmegye iskolánk ivii li
népmiivelési bizotlság endrődi

c-,;op cÍ,nk 1~n1.2t ag'ilis mun
kásságáról Slárnolhalunk he,

lanuár hó 31 én d. u. 4 óra·
kor az öregszö1lói Szent Imre
iskolában tartofIa igen érlékes
elóadásál Orbók József igaz
Raló tanitó és dr. Uhrin Nán
dor orvos. D. u. órakor pedig'
a kocsorhegyi iskolában dr.
s7.enliobi Bartha János, dr. Ti·
már Sándor orvosok és Kiing.
hammer László taniló nagy
számu közönség eláll igen
tanulságos dolgokra hivlák fel
a lakosság fig·yelmét.

Ingyen kell dolgozniok ezu u

tán él községi közi~r(jzgalásj

gyakornokoknak.
Az áUamvasutak igazgató·

sága 10 százalékkal mérsékel/e
a vidéki buza ~s rozs fuvardiját.

laiia.

Dr, Zeőke Antal
elleni petició
tárgyalása.

A Dr. Zeőke Antal vá
lasztásának érvénytelenj~

tése i:.ánt, előierjeS~!e!tpa-,
nasz ug-yeben él. kozlgaz-
g-atási biróság mint isme~ I

retes elrendelte él bizonyí
tást és a szeg'edi kir. itélő

tábla kiküldöít birája él I
tanuk kihallgatását 19321
február ~m~án kezdi meg I
Gyornán. I

~l

"""",---...K l
Eljegyzés. Kur!z Márton i

ench:ődi ~Il. k!r. pos!dnlQsícr ,ls I
I'vlilwly Erzsebct urlcany,posla-I'
hivdtali kiadó iegyesek. (Min
den kLilön érlesilés lJei yelí). l
Sz:ivból gratulálunk DZ iflú I
málkdpárnak. ." l

Pályázati hirdetmény. Dr"l
P,.:liiza Pál főswlgabiróFebruár I
20'iki haláridóvfl! pályi'L'Blol I
hirdet",11 a fnjq'yz{li állá:-iriJ. !

OMKE értekezlet. A gyomai!
!<~Te-k~'dők fl!hrUilr 14-l'll esle
8 ()rdkor dl: U i-r(rl:--zillohdll
8rleke/lekl IcjJ'IdIJak, lnc1Y"1l

feis/nlallldk Nádor Jenő iZ' Vér
tes Ernfl k()/poI11i -1!<Glllök j,.

ÉI'dek I(jdőh I, h(,lld\ d«?1 i.'" s/Í
v,sel; lál al EI(,ké",/jló Biloll
S(j~ •

k.et rövidesen mc,g/eszi, ~er! ~z I
igény/ól< névsoral februar 20-lg
le kell zárni. A n;;ndelel végén
köz!; él rnini.::.der, hogy él faj·
ka!':Gs-akc~öi Z::if.: ldén is foly ....

Hirdetmény. A f!\ ulai m. kir
I Álallleplf,z yelj Hivatal cl 11JŰ

kiUése kriilerén kkvó th~2i kÖl

Ul nk kn1arlasára erre az évre

(-1'Jiranyyo!t kavics és lU/a ék
allya}.!okndk 'izéthordásáraver
senytár~vdlásl hirdet. Al aján
lalokat khruár 15 en l O órái~

kell heödlli. A s7állitá~i ki

lmII a lá'ó szerk es zló"'égü 1\ k ben
meg·lekinllletó. A kimulaláshan
Gyolna 129 köbrn.?ler kavics
és 259 köbmékr zllzalékkal
szú<>pel.

Beleesett SI paprikába. Oros
házáról minden hetipiilcra át·
ránJul Szarvasra Székeiy Sán·
dor paprikélárus, aki él leg·
ulóbbi piacon annyira felöntött
a garatra, hogy él lábfin meg·
állni sem voU képes. Közben
vevő érkezell, akii kiszolgálni
kiván!, azonban be;ecset1 él
paprikájába. Nagy csődület tá·
madt erre él piacon. Szoron
gatolt helyzetéból az egész

ségiigyi rendór mentetIe ld az
í!lumináll paprikaárusl.

A:n:,,-á1tn ......

Fajcsirke és fajkakas
a békésvármegyei

gE.lzdáknak.
Békéscsabára ezer fajcsirke

érke,ik.

Fáj, zokog, beteg a szívem,
Lelkem a távolba sikolt! -
Nincs már semmi vigaszom. nékem...
- Anyám az volt•.. az volt!

Jöjj, hivlak összetett kézzel,
Lelkedtől szakadt magzatod,
Nem kivánok már semmit aléttől.

- Anyámat hozd... azt hozd!..

Érzem anyám kínszenvedésed,
Tudom, szörnyű áldozat vagy.
Érzem, soha másé nem lészel.
- Anyám, az vagy... az vagy!

Béla lelkész, cl fiók elnöke és \
megköszoliÍe és bemutatta az
ország'os szöv. kéi vezér~nek i
Peslhy Pál és viléz Csécsi..t"\J.a gy !
Imrének arcképéi, ll1elyel orom
me! helyez/ék fel cl Kulíurház
rádióosztályának falára. Végül
él közönség elénekel1e él Him
nuszt

Este a rádióavalás kivételé
vel ugyanez él műsor zaj!olt le.•
Mindké! alkalomma! 5zoron
gásig rncgíö!tölle cl közöuség
él Kullurház nagytermél. A kéj
elóadásl mintegy 1000 ember
hallgaHa végig'.

Vajon a Bethlen GfJbor
Szövetség gyomai liókia mikor
szerez tagjainak a dévaványai
hoz hasonló kullur élvezete!?

A földmivelésiigyi llliillS/ler
CI ilaúJi baromfllellyészlés f'C'j

issz:lése érddz,zben az előző

évekilez l1c:son[öoll az idén is
nagyobbszálllu RllOde Izlalld
napos fajcsirkéi !Joc::;ájl cl vár
m<z~yej g-ilzdasilgi fl'!ügyeI6

sc?gek rendelkl'zésére azzal, I
hog'y azokat a gazdaközön
sé}.! közöt! osszák ki.

Amint értesülünk. a minísltl'r

BékésvfJrmeRycnek 30CO darcdJ
faic.,irkét helyezell ki/álásba.
amely mennybégból a békés
csahaiak el()relárhalólag ezer

ddrahol igénYl:'lhetnek. A na·
pos fdicsirkék ára 16 fiilér lesz.
A csirkéket március végén,
vag'V április elején szállítják
le. Egy igénylő él miniszter
rendelete érleimében 25 darab
nál többet nem kaphat. A csir·
kék szétosztása ügyében él

vármegyei gazdasági felngyeló
ség a szükséges inlézkedése-



ai al
február 7-én este fél 9 órai kezdettel teaestélyt tart az ri Kaszinóban. Jó ha gU\l~""lP"".!

a Dalárda, a Beinschrólh-házaspár, Molnár Gyula, Szabó Fel"enc~ ri!
lach Misi és Nagy L3jOS.

Teajegy 1 pengő. - A dalkedvelŐket szeretettel várja a Dalárda vezetősége.

zene

J2.05: Szalonzene
3.30: 1\110: se railIc]yan1
4: Gra'FoTón
5.30: Felo:vasás
6: !v1agvar nóták
7 J5: Olasz nVE~!'Jo,kia1ás

7.45: H.:. ng~;ersenj' Leilekar
9: Időjel> é~;, hi;-~k. A h2lngverseny

után: idöjár:.-3s1c;entés; n"lójd sza\o71:

jazz és cigányzene.

CsUtörcö!<, fEbruár 11.
9.15: Szalonze,.e

12.05: Gramofón
4: Gycrmckme.ék
5: A t9rllla tern~esz:ése

530: Dalkör ha ngvcl seny
6 10: Angol nyelvoktatás
6.40: Seregszellile - kat0nazenéveí
850: H,:ngverseny
9.50: Cigányzene

10.10: ldhjálásjdentés
II : Jazz zene.

PérJ'~ek, '~ebruár 12.
9.15: Balajka

12.05: Hanyverseny
4: Reno.őrzene

5.15: Novella
5.30: Gyosirótanrolyam
fi: Zongorahangve~·sel1Y

6.40: Felolvasás
7.10: Rádió kLiiügyi negyedórája
7.30: Opel'aházi előadtlS, utána idő-

jelzés, hirek, idi'J,üásjeJemés, majd ci
g'ányzene.

Szonlbzró.:!j február i3..

9.15: Postászene
12JJ5: Cigányzene
4: GyermeK já;szóóra
5: Előadás

5.30: Bécsi dalok sc11ram 111 el
kisérettel

6.15: Mit üzen a rádió?
7: GramoÍónlemezek
7.35: Felolvasás
8: Előadás a sludióból, uiána

d6járás) hirek, i11ajd ciganyzene
10.45: Hangverseny
10.20-1 L~O: CigáOjzene.

~~. B.. kisgazdeL 1\1indkét versében
az ötlet Bagyon jó, csak a verselés
gyenge. Próbtlja U11eg eS2tleg prózában
i11egiroi.

F" L ~{-taYllya. I\Te
n13gát irigy emberek l11eg;2g-v;,be:t()1,

Önnek vann(~k ~e is Tudja
írni azok8.L CSiak a' leközlésic-e idüt ké
rek7 nlen sok anyagunk \-'BD.

B. L Gyoma. TihcolFlét ~:érell1

nek is.

Február 7-13-ig.

Kedd, febmáI' 9

9.15: Hangverse:;y
12.05: Hangverseny
3.30: Meseóra
5: Felolvasás
5.30: Zenekari hangverseny
6.45: Francia nyelvoktatás
7.15: Hangverseny
8: Előadás

8.30: A farsang utólja
11.15: Cigányzelle
12.15: Tánczene.

1.15 -2.00; Cigányzene

: ÁlJilodó 11Iűsor hétköznapo\<QIl:

. . 9.30 Hirek.
I LIO Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 Hirek.
1.00 Idő - időjárás-vizáJlás

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 Idö-idŐjárás-vizállás-hirek.

Olaszország 800 Qni!dl!

IIdllOl1 fel ct Illa~Ydr USZnl'l1dk.

Bukarestben "Iioptok éJZ er

diVI ll, lI12J'ia>()k /lén/él.

Vasárnap, február 7.

9: Hi lek, kozl1letJlm
10: Ünnepi is:entisztelet a pápa ko

ronázásának lD évfordulóján
11.15: Ev. istentisz: elet. Szünetben:

Márkus László fe;olvasása
3: A talaj szerkezete - felolvasás
3.45: Rádió Szabad Egyetem
4.50: Hang\erseny
5.40: Hangverseny
7.40: Vidál!lságok
8: Ária - és dalest
8.45: Időjelzés, sport és ügetőver

seny eredmény
9-10: Rádióbál.

Hétfő, február S.

9.15: Katonazene
1205: Szalonzene
4: Asszonyok tanácsadója
5: Cigányzene
6.30: Operett részletek
7.05: Felolvasás
7.40: Fill1lharmoniai hangverseny,

utána idő, időlárás, hiTek, majd ci
gány zene.

A kormány b.zrb,·al!ld cl ~)(

radi üve15l5yaral e::; a C:-evic{:',
forrást.

Debrecenben bd~ielld.( cl

l1aloilhomlid:-zlo heni" l cc cpi
ksét, m~lyn" k ilaS1l1alol, a VIl

lelét alklligyrnil1ls/IL'1 mm ep·
g Jd.zIYIt z le.

:A NemzétköziFizetési Bank
töibb' hil~li, közlÜk Md15voror
~s~a~,r20 IllfilhY dollal"(}; k61,J·
c~ön'lZl is IlJcgI16.s,,/Qhl;ilotla.

Minden jnváláleli és hahorus
larlozás 1()lleseikövell'li Llo\ cl
Q",orge.

3 Sonka védjegyü "I\lIagvar
sonkapác"egy háztartásból
sem hiányozhatik, :[ doboz
ára 2 pengéL Főlera.kat:

Győr, Baross Hlatszertár
Baross-ut 7. Telefon : 867.

Országos akció indul, hogy
a téli időszakban az elemi
iskolákba~9 órakor kezdődjék
a tanítás. D"brltcl<n vdl"ü~ ko/,
ígd/galasí biLolbaga orSZélgo"
il1o/galmal indilOl1 orra, IIOgy

d léli időszakban ai elemi is·
Iwlakban a tani!as reggel 9
Orakor kllLdódlllk. Avaro"
közigdzgdtá::;j bizoltsag hala

rozalál lamogald8 cItliaboi
mlZgkiildle az osszes varosok
nac vármegyei törvllnyhalósa
goknak.

26 ezer betű - egy levelező

lapon. tllll1dllll Lalu::-> mutJac::--i
fialalembl<r egy levelezöldpra
apró belűkkel 26.196 belűl Ül.

A mull hét folyamán egy kve,
Iltzóldpra, amely Csollka
Magyarországot ábrázolja] 750
szó boJ es 11.450 blZtiiból állo

üdvözlőira/ol késziletl és az1
ItlkűldlQ il kormányzónak. A
munkán nyolc napon ál dolgo
LOli és az egész üdvözlőirai

15 négFelC'enliinéi'2r A b"tük
cSdk huszszoro:5 nagyiiás nw!·

l~lt olvashatók.

a- ~M..ft.~.Ü8fir~~!1

I Ikalmi é el : _I
~ ~.I

I'€ §'f,
~ Hősök emlek utján, !\őúr nH~lleH 636 ~.'I·

~ négyszögö es helieleI, 2) házzal: 7500 P-ért. ~/"

~ Özedrnajor va:sul állomás me len 45 hold d ~; I
~ g!
I?§ né~)'\j'szöQ"öle 30 fillérért. ~ II Csep;;ske;tber. ~3348 negyszögöl föld ;1
~ négyszögöle 90 tillérért eladó. !
~ Cím akiadóball. ~

~ ~
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Tiz óra alatt a föld körül.
A tudó"ok lZS leciHlikusok ko
mo1Yclil fOi,f\dlköZildk a rak\?ld
repiil~5sel és cl me 11ll\ i bd]

megvdlósillák az első u!ébs/ál·
Iiló rakdarepülógépcl, tiz óra
alatt lehet maid a fölJei kö
rülrepülni. Tolnai ViIagiapIa
minden számahdn a világ min·
den részéról közöl pompas
fényképeket és Il'bilincselóen
érdekes cikkl'k<21. Tolnai Vi
láglopja allal dó olvasóillak
éppen ohan slón:Il<o/ásban
van ré-.ze, minlha körülrepiille

volna él vilagot.

AtH'jg~zán~j6tákarnltiraftl i,
részt vesz a február 9-ild
GySe jelmez estélyen.

ft;. fuvarosvállalkozó autója
lefóglalható. Igen érd~kes elvi
hatarozalol hozolt le~uióbb a
biróság. Az eddigi birói gya'
korIa'l szerint az árufuvarozo
g'-?pkocsiiál, minl kiZIlyérkere·
selre használtat, nllnl lehelell
lefoglalni. A lörvényszék egy

f~lfolyamodásicselből kimond·
ta, 110g Y az aula nagyobb
munkaképcsségU gép s ennek
követke ,dé ben 57ersza n111 (I k,
eSl.köll1Ck vagy mú..,zernl k

nem Illkillthc!ő A lörvl?nys7ék
nek az az állasponlia, hogy
az autólal,kor is le lehet fog·
lalni, ha a végr<2hailásl szen
vedő azzal kenVIlré! kere::--i
meg, arnennyibllll nem vonhalo
a végrl'hai1á:--i nOlellabdl1 meg
jlllöll kisipdl'osOk es kezillű·

vesek fogalma alá.

Ötven év mulva meztelenül
fognak járni az emberek. Egy
newyorlzi rUllakiállirasun nemu·
talrák aL 198'i év divatjál : a
meztll!en emberi le::;tre festell
ruhát. Erről közöl rendkivül
érdekes képekkel i1luszlrc:.11
cikkel a Délibab uj száma,
amely igen gazdag tarlaíommal
jQlenl meg. Számlalan érdeke
sebb szinházi képet, cikht és

riportot, valamint egyfelvoná·
sos szindarabot, folYlatásos re·
gényl közöl él Délibab szin
házi képeslap, Egy s/áma 26

fiU~r,

4 szobás lakás
Nagy k e r t t e I, udvarral,

G y o m á n kedvező fizetési
fehételek mellett 571 négy
szögö!ön eladó, vagy kiadÓ.
Érdeklődni lehet HERTER-ft>le
fatelepen, vagy BUK MÓRNÁL

Szarvason.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős;

ifj. WAGNER MÁRTON.
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PUBLII<:ACIÓ.

A Gyomai Központi Szeszfőzde, a
pálinka főzés diját leszáliitotla, akinek
bármilynemii kifözesre Vii 16 cefréje van.
jelentkezzen il szeszfőzdébcn.

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz iványi A18dór és istván
vasutnál lévő Illagtárnál.

lil'lcolnscheiri és YOlksl!eiri bebu
gatoít kocák igen jutánosan eladók
esetleg részes tartásra is kiadók Ma
lacok is olcsó árban kapható\{. Köze
lebbit a W,:gner fatelepcn.

Fried Gé~a bekö1tözésre keres 2
szoba, konyha és mellékl1e:yiségekböl
áll!) lakást. Jelentkezni lehet a lakásán

Egy job;' fiu eddig eltöltöt! két és
fél évi tal1ulás:'al mint szabóinas el
htlyezkedni akar. Címe: Endrőd, Má
iyás király ut 7 szám,

Seprenyi Lajos zöldlaposi tanyáján
2 dra. 1 é,'cs, l urb. 2 éves, l örb. 6
hetes oorj\lja eladó,

Czeglédi Sándornak a csergettyüla
poson 1 hold földje szalmáért ölszárnra,
I tengeri pergetöje, 2 vastengelye 487
házszám alatt eladó.

Baráth Imre pocoskertje l\s Bástya
utcai 42 számu háza eladó.

Bujdcs Lajos SL:e;:::éscket és ji>\i
tásokat 3. Jfgkérlye,~,c:bbtCd a lcgegysi.e
rlibbig ;utányos:111 véhez. iVlcgI<eresések
1:lkásá11

1
Hösök utja 39 V~lgy Fekete

Lajos müszerész üzletébuL Kéri zi kö
zönség szives pártfogását.

ri

Nyisztor Péter
elnök.
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Beinscllróth Gábor
titkár.

MEGHIVÓ.

Tárgysorozat:
l. jegyzökönyvvezelő és két jegy

zökönyvhitelesitö kirende!ése, a hatá
rozatképesséo: megá!lapitása.

2. Az 1931 évi zárszámadás elöter
jesztése.

3, Számvizsgálóbizottság jelentése
és a felmentés megadása tárgyában
határozathoza tal.

4. Titkár jelentése a dalárda 1931
évi müködéséről.

5. Gondnok jelentése.
6. Az 1932 évi költségelőirányzat

előterjesztése és ennek elfogadása tár
gyában határozathozatal.

7. Tisztikar megválasztása 3 évre.
8. Választmányi-tagok megválasz

tása 3 évre,
9. Számvizsgálóbizottsági - tagok

111egválasztása 3 évre.
10. Esetleges inditványok

A Gyomai Dalárda folyó bi február

hó 14-én délután 2 órakor, Iw'íározilf
képtelenség esetén ugyanazon nap déi
után 3 órakor évi rendes közgyülCst
tart, melyre a dalárda t. tagjait ezen
nel dalostestvéri szeretettel megllivjl1k.

Kelt Gyomán, 1932 évi január hó
30-áll.

r-·-·~·--+-·_·i.->i-.-'-"._._--'.'

I a töltö kályhája van I
i és olcsón akar meleg ~akást, akkor i
i használjon i

l
'. pécsi tojás szenet i

(6~OO caiotia). ·1
i Ne rontsuk külföldi kovácss.zenek behoza- i
! talával különben is passziv kereskedelmi
i mérlegünket, hanem ,használjunk iI kétszer mosott. !
j pécsi kovácsszenet l
i (6600 caJoria)_ i
i Kapható: i
i WAGNER MARTON FIAI-nál. i
L..~~--~~-~i_I_'-__.-"'--'.J

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Endrődi Népbank rA. végrehajtató
nak kiskoru Homok László és József
végrehajtást szenvedők elien inditott
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha
tóság végrehajtási ujabb árverést 229
p 48 f. tőkekövetelés és járulékai oe
hajtása végett a gyomai kir_ járásbiró
ség terűIetén levő, Endrőd községben
fekvő s az endrődi 417, sz, tkvi betét
ben A, L l-2. 80rsz. 75. és 76. hrsz,
alatt foglalt kiskoru Hornok László és
József nevén álló 211 öl és 168 ö! te
rületü beltelkes ház és kertre 2000 P
kikiáltási árban elrendelte,

Az árverést 1932 évi mlircluil
hó 14 !'lapján délel5tt 9 órakor
El'lldriScI községhé:!:ánál fogják
megtartani.

Az árverés alá keríllö ingatlan ll.

kikiáltási ár kétharmadánál alacl!lonyabb
áron nem adható el.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáJtási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c.
42. §,-ában meghatározott árfolyammal
számított óvadékképes értékpapirosban
ll. kiküldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek elöleges birói letétbe helyezé
séről kiállított letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési felÍ(~

teleket aláirni (1881: LX. t.-c. 147., 150.,
170. §§, 1908: LX.: t.-c. 21. g.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltá"i
ámá! magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint megál
lapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni
(1908 : XLI. 25. §,).

Gyoma, 1932 évi január hó 26 napján_

Dr. Ladomél"ílzky S_ iL kir. jbiró,

A kiadmány hitelétiJ :
PULUGOR

iroda,ti ~ ; 1.

A gyomai kir. járásbiróság, mint
telekkönyvi hatóság.
267/1932, tkvi szám,

Györi La.ios és Györi István miskolci
lakosok vettek 882 négyszögöl, 1 hold
1046 négyszögöl és 1 hold lOOl négy
szögöl pocos7.ugi és !loltkörösi szántó l
özv. Gál inréné Kocsis Mária, Gál
Imre (nös Marjai SawltávaJ), Gál
Endre (n6s Sebők l1omú'al), Oál Albert
(nős icsa Eszterrel), Gjl Elek (nős

Icsa Sárával), Gál Mária Tari Gáborné,
Gál Ferenc, kk. Gál Péter és kk. Gál
Lidia gyomai lakosoktól 3400 P.

R. Súlcs Sándor (nős Izsó Zsuzsán
nával) vett 604 négyszögöl pocosi
szántó! Izsó Lajos és neje Szendrei
Zstlzsánl1ától 800 P-ért.

Kovács Lajosné Tóth Erzsébet át
ruházza az 1 hold 945 llégy~zögöl fél
halmi szántónak felerészét férjére Ko
vács Lajosra 400 l-' becsértékbelJ.

Csatl! Sándor (nös Ágoston Teréz
zel) vett 2 hold 504 négyszögöl pllsári
szántót Agoston Lajos (nős Pólus
Eszterrel) péceli lakostól 1000 P-ért.

Cs. Szilágyi Sándor vett 98 és 1305
négyszögöl félhalmi szántót K. ]ul1f,sz
Lajosk.; 500 P-ért.

Ifj Csalah János (nős Cselei Ensé
bettel) áíruházza az 544 sz. háznak
felerészet Martinák Katalin gyomai Ja
kosra, forg, ért. 600 P,

V. Kovács Lajos és V. Kovács Albert
vettek 3 hold 954 négyszögöl t<Jnyai
szántó ingatlant Veres Károly gyomai
kostól 3500 P-ért.

Szerető Matild vett egy beltelkes la
kóházat Roósz Gyula (nös Kahta Mag
dolnával) gyomai lakostól 2100 P-ert

tHSZNÓÖLESH EZ
okvetlen vegyen egy adag 3 sonka
védjegyü Magyar-Sonkapácot, mely
a sonkáknak, husnemüeknek prágai
sonka izt és zamatot ad. Egy adag
40-50 kiló husl!oz 2 Pr lO-15 kiló
hushoz 70 fillér. GYOflJlAN a kÖ'tlet

kező helyeken kaphat6 : Serko
ViClii AdOlf, Platz József, Katona
Gyula, Glück Ármin, Kis Klein
üzleteiben. Továbbá minden gyógy
:,zertárban, drogériában ,és íüszer
kereskedé::;ben. Ha valahol nem kapná,
ugy a pénz előzetes beküldése mel
lett rendelje meg a főraktárbÓI.

"BAROSS ILLATSZERTÁR"
(j y ö r, Baross ut 7, Telefon 867.

Asztma és szivbetegség, mcH
é'3 íUdó;" .. görvély- és an·
g'oH:ör, pújlsmi!igY'nagyob~

boclás és g'o!yvélkép;:ódés esc·
Jeiben (1 !crmészeJes "Ferenc
József" kcseriiviz a gyomor és

belek müköcléséJ killinóen sza ..
bályoZZél,

Menetrei'll:hláltozás. A téli menet
rend életbelépése óta, ugyaM. Kir.
Államvasutak. mint a Ouna-Száva
Adria vasut, Győr-Sopron-Ébenfurti
vasut, Szeged-Csanádi vasu! és Nyir
egyházavidéki kisvasutak tőbb vonalán
menetrendváltozás történt. Ezeket a
változásokat az "ldőközi menetrendvál
tozások" eimmel megjelent füzetecske
tartalmazza, E füzetecskét csak az
kaphatja meg clijtalanul, aki a Máv
Menetrendben vagy Vasuti Utmutató
ban s annak 1 pengős kiadásában, a
volt Zöld Menetrendben lévő szeivényt
beküJdi; ezért felhivjuk az érdekelt
közönséget, hogy az emlitett szelvényt
- póstabélyeggel együtt -- a Kiadó
hivatalhoz (Budapest, VIlI. Eszterházy
utca 4.) haladéktalanul küldje el. A
beérkezett szelvény ellenében ugy a
most megjelent, mint a később 1I1eg
jelellő "Időkőzi Menetrendvá!tozások"
is megküldetnek és igy az október óta
forgalomban lévő és bármikor vásárolt
téli menetrendköl1Yv a nyári változásig
áliandóan használható.

Ingatlan forgalonl
1932 január 20-tól február l-ig.

Barna János és neje Barta Vilma
átruházzák a matakerti lakház, vala
mint 1125 négyszögöl, 1 hold 1586
négyszögöl félhalmi szántók"t Barna
Lidia Kiss Imréné gyomai lakosra 2000
P értékben.

Ailer Lajos és neje Fekete Róza vet
ték 12 hold 183 négyszögöl szántónak
lf7-ed részét Kovács Gézáné Ailer Ró·
zától 700 P-ért.

Tari Mihály és Tandi Erzsébet vette
egy beltelkes ház ingatlan 3/8-ad ré~

szét Tandi Imre, Tandi Lajos és Tandi
János gyomai lakosoktól 500 P-ért.

Kk. Nádudvari István vette egy 13

kóháznek 1/6-od részét Kruchió Má
tyást61 (nös Pőh Terézzei) 167 P·ért.

Kiss Sándor és neje Barta Erzsébet
vettek egy beltelkes lakóházat Nádud
vari Lajos, Nádudvari Róza Katona
Ferencné, kiskoru Nádudvari [stván és
Nádudvari Lajosné Tokai Róza gyomai
lakosoktól 1400 P-ért.

Gábor Ferenc és neje B. Marjai Ka
rolina vették 737 négyszögöl pu~ári

szántói Molnár Antaltól 260 P-®rt,

~~%?t~~~~~dUt::A:u"'uJtla ......vt&:".,.,.~~~~~1 __~~~.~~;' '!z:7~"'ö:;J":v~

NYQmUdtil a "HUNGÁRIA" könyvnyomt,Úlf v~1I.1~t Oy.om~n. releló~ ~égtulajdóno~: T'BKer ~Á~OR,
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ETillp O L • T • K A l, T Á R S A D

E L Ö F IZ E TÉ S I ÁR A K :
Negyedévre 1'30 P, ,Fél évre 2-60 P, Egész ~vre 5-20 P.

_ Befbetések postacsekken : .
.Hungária-nyű.illa Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este fi óra.
Megjeleuik minden szombaton reggel.

Feletés szerkesztéS: Ifj. WAGNER MARTON
Szerkeszti5ség é•. kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G y om a, Kossuth lajos utca 518•.

Telefon: 22•.

Hirdetések d~jszabása~:

Egyhasábol'J (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszörihirdetésnél 10 százalék, tizszer;nél
15· .sd.zalék, l negyedévi hirdetésnél 20 száza!ék ú
félévi hirdetés esetérr 25. százalék kedvezményt adunk.

üzemét, az nem !crvs7.erűcil,

az emberileg kiszámithaló koc'"
kázafok kiküszöböiésével gClZd

dálkodik, hanem csa.k öilct·
szertien .

Htl o!v('Jsóink közül cMk
e~n lS akad, öld e cikk hdlás~

alaH a jövőben minden adatot
felje~yezma!l€lnélk, nem vér
geztem hiáb~ vi'l16 munkáL

'W,

Látogatás
a szentesi Zso d
Részvénytársaság
tésztagyárában ,

rebruár 6 0 6n, napsütésben is
- 4- Celsiu~t mulaló .hidegben
lessékel.! be PUi Péter, Su~nles
y'áro., meJeg §z:lyli, széJi2s
körű gazdasági íanácsnoka ('j

Zsoldos-féle iésztagyár üz!et~

helyiségébe. A kölcsönös be;
mutatkozá.sok után Dóczi üzem
v~z116 veHe 61 ~ szÓJ.

Az egyik teremben () dl:ll"ob
dazasztócsészét látjunk, melyek'
mindegyikében 3 mázsa tésztát
daga5ztanak Mos! cMk este 7
órától rl2gge] 9 óráig dolgoz·
nak ilt és 6 kemencében n~

ponta 2-4-2~ métermázsa keH
nyeret sütnek.

A háború alatt ezzel a rel~

szereléssel naponta
. mázsa kenyeret !ütöttek,

Ji. lész:lagyárban iíz nő dal'"
gozik, kik napi 12 órai munka
idő alat! 280ldlogram larbo'
nyál \í:észítenek. A szorlirozoH
kész larhonyáJ 50x85 cm. mé
re/ú száritókeretekre teszik,
melyeknek vászon az alja.
Egy,egy kerc1re 110 deka tard
honyál tesznek. A kemencék
fölöm rész képezi a ::;zéÍritóL
De még ez a meleg sem elég,
egy terjedelmcs dobkályha i:s
segit aszáritóhelyiség hójéf
délután 2-5 óra között 54 C
fokra felemelni.

24 óra alatt csomagolásra,
szállitásra szárad a tar

honya.
A larhonyát kilogrórmnor:kénl

1, 2, 3, 4 és 5 darab tojással
ké~ziljk.

Bemu!aHa vezetöI1k a té:S7j1'l~

gyártáshoz szükséges vágó és
~yujtó rél'JeK'2t. A friss terrho ...

69.600.53 P
,'.ii.tJ5~,2!?,~, ",

2.297.-P
.272_38 P

72.423.17 P

melylyel lsten áldásában re
ménykedünk, hogy ahol az
ősszel vetettünk, ott a nyáron
bo aratásunk is lesz. ur.

4- holdan termett
3 holdon tennett
2 holdon termett
2 holdon termett
1 holdon termett
1 holdan termliltt

li holdon termett
2 holdon termett
2 holdon term~tt

3 holdon termett
1 holdon termett
1 hajdan termett

60-61 mázl5a buza
23'30 mázsa zab
23'- mázsa árpa
36'- mázsa tengeri

160'- máZ5<l tak. rép'ól
23'- boglya rozsos bükköny

g-79 mázsa mag
Trágyázás: 114 kocsi istálló - és 4- mázsa műtrágya.

Hasonlitsuk csak össze e "'gy év eredm6nyét.
BL:lzából az átlag: 16'-, 11'55, 12-54, 15'15 métermázsa.
Arpából az átlag: 12'50, 11'68, 10'64, 11'50 métermázsa.
Zabból az' átlag: 17'30, 15-00, 7-45, 11-74 métermázsa.

Tudom, ha kérdezem, hány idő, se mérle~ nincs hozzá.·
gazda vezel cl gazdálkod6~6ról Az elózefe:s és· utólago.'3 ka]·
könyvel és jegyzi fel ezeket kulációk hasznossága nemcsak
és más adatokat, azt mondják: az iparos vagy kereskedő ÜZI
amit géppel csépelnekel, ar- letében, hanem a gazdálkodás-
ról megvannak cl feljegyzések, bon is annyirel fontoMk, €lki
ilii íöbbit me~lemérlegeJt1i '!S€ n~m ify'e'n il]&lJ)en ve2~íi' ti.lZ

A OyomaiGazdasági Nepiskola
mú évi mérlege.

. Egy hold jövedelme 45 pengő 6.t fmér.

A vitéz Pajor Gyula igazgató mufaj, nem sokal, de az jsv.§~

vezejése~lclit múködó Gar- Jmni. Tizenkilenc kafaeztrólís
dasági Népiskola múlt évi hold Jiszta iövedelj1H~ 866
mérlegéf most teriesztelték " pengő 15 fillér, tehát egy keJ.
községi iskolaszék elé_ Bes7.é- fas!:irális hold lisztB j6vedelme
des SZl'lll1ok sorakoznak fel a 45 pengő 61 jillér.
ielenlésben és a gondos gazda A sZelkszenlen és llondosan
munkálkodásót tükrözik vissza. ö~5zeállitoit mérlell ~ kő'

Az eredmény lisztaiövedelmet . velku6:
Leltári érték év elején 69.328i46'P· év végen'
Ter ény és anyag évelején; 136.77 P év végén.
Eleven· feltár 'év elején . L9'10.-?
Készpénz , év elején 41H4 P év végén
Összes vagyon é:velején 1t.483_37 p .• év végén

Vágyon gyarapodás 939.S0 P.
Az elmult négy li" term's erdmén)'. iIIl következfS l

1928mlk évb~n

g holdan termett "'- mbH b\Íz&

1 holdon termett 12'50 mázsa árpa
0'5 holdon termett 8'65 mázsa zab

Trágj'átás: 80 kocsi istáiló - és 6'25 mázsa müínigya

1929·11< 'vben
7 holdon termett SO'85 mlf511 búza
l holdon termett 15'- máfsa zab
2 holdon termett 23'35 mázsa árpa
.400 négysiögöl t~rm"tt 40·...... máua tak. ripíl

Trágyázás: 80 kocsi istálló - és 10'50 mázsa műtráiYa.

1930m lk 'vben,
50-IS mázsa búza
30'46 má~sa tengeri
21'28 máJ.:sa Arpa
14'91 mázsa zab
66' - mázsa tak. répa

{20'- boglya bíikkőny

(22'..,. mázl!lll. zöld bllkkiny
(o'....,. mázsa· szem

Trágyázás: 187 kocsi istálló __ és 7'50 mázsa műtrágya,

1931,11< 'vb.en

Ingathatta a -e hitelt a, ezzel l

megakasztotta a gazdasági
életünk folyását, de nem ve
hette él tőlünk a ,;hitet",

Segit-e még
a hótakaró?
A Fzosszura nyult száraz

hidég, a tél. hónélkü!isége
aggodalrmlmal . tölti el a
gazdálkodót : mi lesz az
őszivetésekke!? A sorsunk
mostohaságából kifolyóan
nemhogy gabona tartalékja
volna a gazdáknak, legtöbb
jük'. zö/dhitel igénybevételére
kényszerül és igy az évi ter
més sikerének vékony haj
szálán függ a mézőgazdaság

és'i'az'egész ország gazda
sági léte.

',if1L a hegyeink helsejéből,
(liifo/yóink .vizéből.nem c lll
dl//flkaranyat termelfii~A

aranybányánk a drága föl..
dlink/iJ.z ebbe/ektetett mtln
kánk ésvetésunk hozama a
nii aranyunk. . ,

A bányász ember a bányá
ba· vezető út és a bányászó
hely biztonságát megszerez"
heti magának és a fe/kutatott
aranyér nyomán. felszlnre
hozza az aranyát, ha többet
dolgozik, hamarább. A gaz
dálkodó ember avetéssel
járó munkákat szin/én eivé,
gezfleti hasonló biztonsággal,
de az ő termésének aranyát I
a téli hónélküliség, egy éj·
jeli fagy, egy jégeső, egy
fergeteg,. a perzselő napsütés
megsemmisitheti és akkor egy
hosszu, aggodalmas évnek a
munkája, hozama elveszett.

Ne kicsinyeljük le gazdá
inknak a mostani aggodal
mát, ha panaszkodó nyug
talansággal vacogott afoguk
a hidegtől,. a hótakaró nél
killi őszivetésük fázását tük
rözték vissza.

Mindannyiunk aranyáról
van szó az őszivetésben!
Mindannyiunk jövő évi ke E

nyeréért aggódik a gazda és
aggÓdunk mi is agaidával.

Aztmberi k-apzsisáe me~"
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"Káros-hasznos pénzinfláció".
"Infláció és földbaQkjegy".

"Káros-hasznos pénzinfiá<::ió'" ponll1ál sem !cell b6vebben
cimú cikkemre dr. Csizik Béla magyarázni, merI hiszen, aki a
"infláció és földbankjl?gy" cimű gyakorlalí élelben részt vett,
cikkében próbáljdl, III dkkemben tudia, hOI?Y háboru eiőlt négy
áililoH alapigazságokai meg- hónap alaH sokszor liz bankon
cMollli. keres71ii1 járt egy váltó, amig

ÁIIiloí!é1m éli k:öve!kí?z6kel: aT. esedékes l10pjéin !levélitásra
1.) él takarékbetélekre és kÜQ került, -' jele annak, hogv

lönféle alCipokra elhelyezel! nlindenegyes állomásnál a fel~

.é'lranyfedezelü pénz elhelyezése lüntejetl~rlékkelszerepelt, Vbgy
piHal1alában ill d,~vaJváció áido- is él pénzt heiyeltesHelfe. Más
zalii. mer: sem éi takarékbelét szaval\kfli. ha vö!aki egy vállÓJ
könyvecskére, sem pedig öl úlrabocsát, az sdntén pénz~

beíéli nyuglám i5:Z afcmyfedezel' kiboc~átó, azzal él kmönbség
nem hat ki. gel, hogy az illelőnek kamatol

Az~ hiszem, fenlí ál!ításomaí kell fizetni, mig ('J iegybank a
éi nagy péllzdevalváció minden kibocsátolí pénze HIán karna
szónál hitelesebben bizonyi· toH szed.
tolta. A továbbiakoclfl azt bilonyi-

2.) él mai rendszer, hilelrend· tom, Il0gy él fejlődő éle1 állandó
szer, am.zlyben a váltó pénz' hasznos inflációi követeL mert
pólió, vagyis a!. állandó váltó e tuiajdonképpen a forgótókének
infláció semmi más, min! káros mindig kell, bogy u termelés·
pénzinfláció, mert él kamat ál-· sel és alkolá3361 arányos Ic,
hárul él lermelé-sre, vég«fed- gyeo. Magától érlelődik. hogy
ményben él fogyasztóra, emeli cl forgalomban levő pénz szintén
az áruárát s igy csökkenti él kell, hogy növekedjék él for,
pénz vásárlóereiéf, azaz pénz, galommal. Erre vonatkozólag
devalvációt von maga után. hiteles bizonyiiékaim él követ·
Azt hiszem, hogy ennél a kezők:

Az Angol Bank papirpénzforgalma volt:
1831. 21 millió font
193I. szeptemberben 357 millió frJnt

A Francia Bank pénzforgalma volt:
1831. január l-én 239 millió aranyértékü frank
1931. szeptember l-én 81.514 millió papirfrank
melynek értéke 16.800 millió aranyértékü frank

Németországban a papirpénzforgaJom volt:
1876-ban 684 millió márka
1931. szeptember l-én 5644 millió máTka

Ime láliuk, hogy Németor.. Dr. Csizik Béla él földbank.
szágban most nyolcszor annyi iegyre vonatkozólag a kövei
pénz van fOfs;IéJlomban, mini 55 kezóket írja: "Ami pedig él

. évvel ezelőtt.Angliában jelenleg földbankiegyel illeH, Ile gon
16-5zor annyi pénz VélD, mint doliuk, hogy ezt él pénzl él há·
1.00 évvel ezelőtt. franciaor· roms?oros ingatlan fedeze!
szágban pedig 24-szer annyi, meg-óvhatja az elértéklelene·
mint 100 évvel ezelőtt Azt hi- déstől, ha a kelleténél főbbel

szem, hogy ezek él hiteles szá· hoznánk forgalomba, mint
mok él napnál is fényesebben amennyi bankjegyet él forgalom
bizonyilják állításom helYQs- ma el bir". Amennyiben csak
ség~t, a~ éremnek az egyik oldalát

nyából kimarkoB él leknóbő!

egy csecsemófej nagvságu
mennyiséget, azt egy kicsit
összenyornkodtéJ. azután él

nyuifógépen áthajtotla. A nyujfó
gép két egymásfölé helyezell,
egymással szemben forduló,
közelebb és távolabb áliitható,
cea 50-50 cm hosszu és cca
5·5 cm. átmérőjü aeélhengerből,

no meg él kerekekből és hajló
karból áll. Ebbe al gépbe telték
él lészlélcsomót, me!y minden
hengerszükiléskor vékonyabb
és hosszabb 11211. Már 3 méter
hosszuságol is ért ei a iészlale~

pel. AhoRyan él rófös!<ereske
dők él vásznat mutalják, egyik
karról il másikra, úgy omlolt
selymes puhasággal cl sárga
színű, vékony tészta-vég. Se
hol egy Ilaiszálnyi szakadás
vagy repedés. Ezzel az egy.
szerü kis szerkezellel 0·3 mil
!iméler vékonyság-ra nyujtják a
tésztát, melyet azután henger·
késG'kkel finom metéit, kocka,
epel'levél stb, alakura vágnak
fe!.

A kész tészianemúekel ki.i!ön
helyiségben áilátszó-cellophán
zacskókba cs()magoliák 100,
25 és W dekásadagokban.
Cea 40x40x7 cm mérelű gyo.
hJ11 deszkából készűlt fafádi
kákba mk/ák él kis csomago·
kal. A ládika fedőlapján színes
magyar moiivumu rajz, lesze.
gezés után vékony l1emzeli.
szinű szalaggal álkötve.

Mindenütt ragyogó tiszta
ság! Kifinomult ízléssel
csupa praktikusság gyö
nyörködtet. Ebben az
egész üzemben tudják,
hogy mit csinálnak és azt

is, hogy miért!
Á szenlcsi gi'lzda verejtéké

vel ierrneil búzáját is mQgcsú·
folta él mostani kótyagos világ.
Szentesen is voHak napok,
amikor az élet érlékmérőjének,
a búzának nem volt értéke,
!lern volt ára, - nem kelletI. Ha
a Zsoldos Részvénylársaság
iésztagyári vállalkozása sikerűl,

- és miért ne sikerúlne l - a
szentesi gazdák búzája még
kevés is lesz, hogy a Zsoldos
malom éhes hengerszékeil
meggyőzze.

Rizs helyett tarhonya!
Ez most a divatos mező·

gazdasági jelszó az ország
ban. Erről olvasunk a buda
pesti ujságokban, erről haJlunk
él rádióban, De ez él jelszó
csak úgy ér valamil. ahogyan
azt a Zsoldos,gyár megindí
totta.

ts ~2;ért Qfszágos jelentő ..

ségü ez a muní{li~Q l
Valószínűleg' IWgy belso piaco l
is les? ezeknek a tészla!1í'mŰ~

eknek. Különösen a városi
háztarlásokban lesz nagy ke
lendőségük. De méginkább
külföldön remélünk nagyobb
piaCOl a magyar lészlanemúek·
nek. Ez is egy lépés lenne
ahhoz. hogy ne él nyers 1121'

melvényeinket exportáljuk, ak
kor a feldolgozási haszon is

===

íJihon mfl,ad.

A Magyar Mezőgazdasági

Társaság február 9~~ki szak,
értekezletén bemuiattak I?gy, él

Társaság címére kÜJc!Őil minw
csomagclL Állalános elismerés
sel veHék tudomásul a7 ország
minden láíékáról 011 voli Tár
sasági tagok. hogy cl Zsoldos
Részvényli'írsaság a magyar
lésztaáruknak szakérló készí·
lője és propagálójéi. W.

vesszük szárnilásba, tényleg
ugV van, de él XX-ik század,
ban élő ember már ludjo, !logV
ci pénzl nem szabad CSéll< a
vásárlóközönségnek íUítaflJi,

hanem elsősorban i:: lcrmc!őu

nek éspedig nem 12 szi1zŐl~

lékos, hanem 2 százalékos kau
mat mellell, abban az esel ben
mindig annyi árut termelünK,
amennyi szükséges s eonél~

fogva. sosem fordulhat az elő.

hogy áruhiány miaU az árak
felszökienek. A mai &"mber azt·
is turIia, hogy művelt nemzelek
nemcsakfermelnek, haPlem al
kotnak is. Ha most már egy
kicsit körülnéz ünk, hogy mit
lelJelmégÉdesHazánkban alkol
ni.E1zl hiszem, hogya legegysze

rübb ember is belátja. hogy
nem lehet annyi forgótőkél

előteremteni, amit ezen él téren
ne lehetne felhasználni. Defláu
ció lehet káros és hasznos. Ie.
hál az inflációra is ezáll,az egyik
pénz összevonást. él másik
kibocsátásl jelf>nl.

A pénz nem ármeghélíározó,
hanem csak értékegység, meri
hiszen az egYik napon délelőtt

ahuza 18 pengő és délután
t6zsdezárlalkor soks70r 16
pengő. A pénz egy altl'endelt
eszköz. amelye! a bankokrácia
letszése szerinl fclhas7nál.Mill
dennapi dolog, hogy az áruk
árai él pénzinfláció alaH emel ..
keclnek és ennek, vagyis él

0énzinflációnak semmi befolyá
sa nincsen. UgVélnezl látjuk II

defláció alai! is. De legioboall
bizonyilia ezt. hogya háboru
alai! az angol államiegy,'k,
(Currcncy Notes) állandó 100
százalékos érlékkel biriak, da e

cára annak,' hogy egy gramm
aranyfedezelük nem voll. hol
él német állam államiegyei lel ...

jl::sen davalválódlak, dacára an.
nak, hogy akkoriban él nemzeH
vagyon 20 százalékkal többet
11211 ki, mint az angol vagyöl1.
Tudnivaló, hogy él tőzsdén

sem császárok nak, sem kirá..
Iyoknak. sem pedig állarnvezee
lőségeknek semmiféle befolyá.
suk nincsen az érlékmegállapi..
tásoknál. III egyedül él pénz,
illelve a nankokrácia az úr.

Dr. Csizik Béla cikkében ei.
méleti, mondhatni filózófiai
módon megmag-yarázta állás.
pontját Ez sainoslíberális ba
bona, meri gazdasági téren
csak éi reális lényeket lehef
el.ismerni, amelyekel maga az
élei bizonyi!. Az élei pedig
aminl fenli hiJeles adatokkal bi
zonyitoltam, igazolia, hogy

igenis van ~\!andó infláció ~Js
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ha

egy-

kivül részt

zött - nem
11agyságától
ségttGL Hi~,z,2n a :";';,F'2\'ot,b
rakás nier e':'t is
nincs hnizá az a szikra, Ei. ',[1cly' azt
lángra Már kő

szénrakáslloz has':):'}) i t íl1 inden olvasó
kör és szervezet, an:eiy~';[;n H

lelkeket eggye ül'la3ztó L:2;~véri sz;ere~

tet í11agasztos HJze, Kéd a köri tago
kat, hogy aH{0ss::\l1é:L ~ kör sz-e;'veze
tén belül egy erös nlc;_g~rlT 'c2\S:H,abo,yt

a t~lnplom kölij [,v~ilet,:elö

táboni.t. TerenüsUink egy erős~

átlörhetetlen lelki egy "z
egészért, az ; a
boidog magyar kász öröm~

me! munkálkodjon.

Figyehnezteti a kör tagjait, hogy vi...
gyáz7anak, Inert fackasordi ...
tágként h:~:nis jelsE3.vakkal
akarják 8zétzül1esz(eni arnagyar fCllu
Istenbe n~é~gJ':JLr népét.
Éppen azért kéc-i a kör külön
külön és összesen, hog", azokat, akik
rnűveltség[iknél,szivüknél és rátermett~

ségüknél "fogva hivatva vann.2ck a
vezetésére, fogadjak bizalommal és
szeretettel.

A beszéd végeztével "
mai társas együttlét örömeiből ;;lerit
sünk új hitet és új erőt a nehéz élet
e!hordozásához,

Már emelkedett volt ci, mi-
kor Bula Gábor 2. k-lIar~gya.szövetkezet

nevében öről;lét fejez~e ki azért a szép
összetartásé}~t, aDleIyet a kör- .
ben voll többször ["eg:igyelni.

Tánc é3 nóta~zó BieHett rnlJlatott to..,

vább él tár33,ság és szii1:~ iátszott az

arcokon, hogy ez a mai este nemcgak
a gyomornak szerzett h a

nenl a lelkek épülését i3 szolgálta.

~S-

kedeH szólásra. Köszönetét fej'2z:'re ki 3.
szon1szédos körök 'f,'ézekőinek a l:'!cg-

f. hó 7-én este társ~~s ~'2csol'át rCTide-

jeienéstikért
apát-plebános úr jó ki V:1:i1 ó t3.i t: aki
nagy eHoglaltss.ga rni~jt nern
biztGsra megjelenését. li köri Ug:okhoz
intézett beszédében ldfejtette azt, hogy

az új köri 11<il'V:SÉ~2:b'2n

sünkkel haclailasalLh3t
i r ,- i. '-'!'a'epltem,
:kŐiösségén k~vül

kedf:s'i idsé:(let e;"'edml:r,\,'ieleH
Egy- kör''é:"össége) - ! ~onclja többek kö-

ve2tek a SZOiHszé,dos körö~~ is.
Már a. kora áélut:ini órákb311
orsz3gút HielleH a· ne i,11
köd helyiség körül n~1gy SlEf?:e,Hc,rgil"

volt Akik ~isztában vannak a ue(:sp;as
kumi tanya mozgahl'''s körl életével,
azok e nagy készüiődésbö 1 is sejtet-
ték, hogy a tanya ünnepe van
Ina. Az esti órÉlkban 111 eg-
telt nerncsak a köd nagy
tenIle r naneTTI a rneüét~ lS,
a kedélyesen

. - Az eg\,be!!:vfil,eket Imre
köri eh:ök kereseUen ~:z?\Takkal,~~dvö

zölte. Dienes IZ~'a 'L:3.nHó ei-Tl'el-

. it ..rieg

asági Társaság.

dalucm a pénz szempontjából
a helyzetei megitQ!ni,hanem
annak' clllnyira fel kell készülni,
ho~-y ZI gazdasági éll2l világ~

mechanizmusa a görög !cor·
szaktól cl mai napig' él lcgki$
sebb részielig' a szeme elóll
lebegjen, meri csak igy kerül~

hel valaki abba cl kellemes
helyzetbe igazsá;:!osan látni a
tényeket és ezeket meg is érp

teni. BELL M!KLÓS.

áll mé&!' az él régi megái!o'
pílás:

A szorgalmas gazdaasszony a
baromfi tenyésztésbőlfedeziaz ösz-
szes háztartási költségeket, sőt ha
az adónak egy kis hi/a van, az
a hiányzó pár pengő is kikerül a
ládafiából, a tolás vagy csirke
árából.

A nagybani baromfHenvész~

'lés" és é rtélH?síl rXs i aiÖj1ba!fÍ'f1'űl~

lőház 'nélknlner!1 valósilhaló
meg. Vajon csak ábránd marad-e
az a szép terv, hogya létesitendő

kis jéggjJárunk képezze alapját és
kiindulását egy tőbb emeletes hű

tőháznak fl .. o

A . Magyar Mezőg<:lzdasági

Társaság e hó 16-án folytatja
él baromfilenyészles feileszlése,
m.zgszervezése és egy farmie
lepitvény létesilésének elóké~

szilő munkáját, nwlyról él jövő

számunkban írunk. W.

Hi S M!

fv1ezögaz~.

lagy

Gyenge eredménnyel végző
apóhalmi nyulíogás.

Országos borderejű akciói
indiioJt meg II Magyt'Jr Me;
zógazdasági TársaséIg éi bel;
romíitenyésztés' és értékesítés
terén.

A február 9-én farfoi! siak~'

ér!e~eZÍ'ejen felszóla!ók mind
azt hangoztatlák, ne I<isérl",~

tezziink lovább él' nyugali tyuk
faithlc. meghollositásával, ha~

nem! ami' parlagi tyükúnk'i! J

nenlesilsük; ebbó1 tenyéssi'iik
ki hÚs- ésloiáshozamra él i-eg- '
g-azdaságosabbat.

Alldlános paliasz volt, hogV
az egész országot uraló ba~

romfik~rte!l <:lZ alacsony áf(jk~

kal nagy veszteséget okoz a
baromfítenyészíők Ilek.

Kiviteli cikkeink között a ba
romfi és tojás áll az elsó helyen.

Mezőgazdasági terme!ésünk
ben csak" ct baromfi és tojás
marddl hasznolhozó. Ma is

p~lotalt khránják felépiteni, nem i
szabad az egyszer,egyrőlmeg
feledkezniök, mert akkor pello·
ták helyell leg"feljebb csak iég·
várakal épilhelnek". Erre CI fj- l

gyeimeztelésre válaszolni nem

kivánok, csupán az él szerény
megit2g"yzésem, hogy ~ mai
gazdasági probléma megoldá
sának előfeilétcle, hogy aki
abban részi akar .venni, an·
nak nem szabad csak. egyoi r

állandó defláció napirenden,
mert hiszen ugyszólvan minden
pillanatbé'll1 vállozik él pénzEli·
lomány, az állandó visszafize-,
tése\< és ui !li1elek folyián, amit!
különben él hi/i,des iegybank·
kimulalások s:dnlén bizonyila- '
nak. Ez flL inflációs-deflációs
változás a pénz érléi<l'e -nézve
semmi néven nevezendó befo·
Iyással nincsen; mert azl kj·
zárólűg él bankokrácia hatá·

.rozza meg a tózsdéno
Hogy viláj.!osan lássuk szo-'

moru helyzetünket, szükséges
még a következő tényeket fio
gyelembe venni.

Háboru el óli az vol! él hely
zet, hogy él tókeal('lPoko mini
lakarék és folyószámlabetétek,
árvapénzek, állami, vallási.
nyugdíi. biztositási. slb. alapok
alegiöbb országban 20-30
szor annvit tetlek ki, mini a
forgalomhi'll1 volt pénz, vagy is
,f! tókea!apoK 95 százolékával,
szembené! forgalombanv011'

{fJ,a,Wlrpénz< csa,k 1§,cszázalcJk01
deHki. A legtöbb országbah'
azonban l'f pén7devalváció
folvtánugvszólván teliesen el·
PUs7:'tultak ezeké! tókealapok.

Háboru uián már mos! lel
jesen mef:vállozoit él helyzet,
mert él j<Zgybankoktól kövejelik
leginkább él forgó1ókét, amit
ezek aranyhiány miaH nem ké·
pesek előteremteni. ES2VCdül él

frallcia jegybank van abban él

szerencsés helyze iben, felada·
IÉlnc3k megf.zlelni. franciaor$
szágban a háboru elő!1 a for;
Q"alomban volt pénzből kiszál
mítva egy állampolgárra esett
150 aranyértékü frönk. Jelenleg
450 aranyérlékü franie Ez él

1300 drb. é/őnyál elszálIitására l' pálózni és egy-kettőre úgy bele
300 Cll'Bnyérlékü floank többjel kapott engedélyt aPóhalmi Ura- kavarodik a hálóba, hogy időbe
némileg pótolja éi devalváció dalom. Nagy ap~rá~ussal indul; telik, mig a háló mellé kupora,
által elpuszlu]lt6kealapokaf. De tak meg az elokeszuletek, abban dolt haitók kiboO'ozzák és a ké
éj többi országban, ahol u de- a retr.pnyben, hogy a.z eredmény szenlétben tarto/t zsákba dugjá/c.
valváció éi !ókealRpoka! el. kielégit? l~.sz, miu~án a 3000 1 Hajtás után kezdődik a2: egész
puszlitotta,a jegybankok arany; holdnYl teruleten mar három éve l ségügyi vizit. Alkalmas minden
hián V mi.stl nem képesek ui nem ta:tottak vaddszatof. " nőstény, ha csak nem törte őssze

A haram napra tervezett nyul- magát a hdlóban. Azonban a férfi
feladatlIknak megfelelni s ennél· fogást hétfón kezdték meg 70 har nemben nagy a rostálás, mert az
fogva puszluiásra va iJélve cl I tóval és egy 1500 méteres háló- elszállitásra kerülő vadból két
gazdasági éleI. valo A fuilót lendszerint ék alak-

Ime -I' rry o' e'z klo a I'j'de rr rraz- b "lIO °ák fi l OlI fi l b nőstény egy him arányban me-
6 i5 i5 an a ltj • e, l etve a Ö d e- het. A többi a hóhéré ...

d "'sa' (JI' 11el u zel e's az e'rem vert karókra lazán kfFeszitiko A
"i5 i '.I' Felfünően több a hím nyúl,

- Ol ld l D C··, haitók azután fiélkör alakban ki-ma SI {O a a. - r. SIZl { :J mint a nőstény, ami nagyban
fejlődve ráhajtják a nyúlat. A

Béla befejezésül a következó- hátrányára szolgál a szaporodás-
ket irja: - "Mindezekből az a háló kétjonatu: az egyik ritkább, nako Bizonvára ez a helyzet az

azon keresztül esik a nyúl: a
lanuls6g, hogy ha a meglevőt másik sűrűbb, azon nem fér ke- egész kőmyéken. tehát jó lenne,
blráliuk és jobbat akarunk ha vadásztársaságaillk valami

resztli!. A megzavart nyuszi ab· módon kimélnék a nőstényeket is
h121yébQ tenni, akkor mindenek ban a tudatban, hogy a háló nem inkább a kanokat pusztitanáko
elöli aZeJlapokkal kell tisztá· akadály, azon keresztill tud menni, Az eredmény jóval várakozáson
ban lenniink s azoknak, akik egyenesen neki ugrik. A háló alul maradt. A hideg szeles idő sem
elavuUnak talált intézmények persze nem engedi legfeljebb 1-2 volt alkalmaso Az eredményrőlPOfZ

ViSKÓi h~lyelt uj rendcezerek I lépésnyire, ott aztán elkezel ka- ff/S adataink még nincsenek.



4. OYOr"tAI.UJ5·Aa
men rrzn

zalivro
hófúvás,
közleke-

érdemel. Büszkék lehelünk
cserkészeinkre. Az eIOadás
után az ifjuség vidám farsangi
kedvvel rapta fl táncol.

esei:"gesi2icdiJses vitel ese··1
lén p::,jjg az uial adja hizlosi-.
tás!'.:!.

Erre nézve a9 §akként ·in- Egyházi értesités•.Az:end·
iézkedik, hogy élZ eiadoHállal rődi róm. kalh.templomban
ugyanazon faih~ju álJattaíhelyet·, nagMbóilben minden pénleken

N~gy anyaga tesz ft lesitheíó. ily álialok után l(jg~ délután;) órakor szentbeszédei
budapesti mezőgazda- sági (biztosítási) dii nem fize- és ájtalósiigollélrl 3zvetils Vik,
sági kiállítás tenyész· len dó, csupán esetleges érték· lor káplán, mig ~ nagybőjl

aUat-csoportjáfllak. löbb!etután.Pld.aze:fcrdoH V'as~ámapjöin fél 10 órakor
állal érléke 200 P voll, mig él Csernus Mihály apátplebános

A március l1-21-én tartandó, djja- b h l ol:: prédikál. '
zással és vásárral egybekötött buda- e e vetlesiiellé t;;oO P igy a
pesti mezőgazdasági kiálJitás tenyesz- már kirólI járulék hoz még 50 OMKE értekezlet. Agyom~i

állat-csoportjába eddig érkezett beje- P U/áll (il megfelelő százalék kere;,kedök február 14-énestc
lenresek alapján örömmelállapHh;;tó szerinti díj lesz kiróva, vala- 8 órakor az Uri,Kaszinóban
m<eg, hogy a tenyészáJlalkiállitás teljes mini /lccs!ési és álirási díi ci- értekezfelel tartanak, melyen
silcere máris biztositva van., mert a je- feiszólainak Nádor 1enöés Vér-
lentkezések száma a mai rossz ViS20- mél1 illeték. leie nleg 0.10+0.10. t?S Emil központi i'ile!nök is.
uyok ellenére a jogosult reményeket is pengö. Erdeklódókel. hölgyekclis szf
meghaladja.lEzideig elfogadott bejelen- ' L:ek szerinl pId. a voll biz- vese:n lál CIZ Előkészitő BizűH-
tések száma mintegy 650 szarvasmarha, iositoll jószág uiévkor éi kö, ság,
820 sertés és 250 juh, awnkivií! ezer- velkező évre nem vélelelI fel.merJ ,K~s"'~"'et .. '" c"'''''rkészet .4'-1:..
nél több baromfi, több száz galamb és· I UI ...U" U J'- ut

házinyuL amelyeknek nagyrésze ela- eladás alaH áll, Közben mew mogatóinak.A BOlond cser.
c1ásra van szánva. A lókiáHitási cso-: b\?le~~dcl~, ,(le;;;gyaiwribb esel I, készC'sarat parancsnoksága
portba az állami ménesintézetek és a·kemdzesl 2m'arok) termi' czu!on is hálás köszőnelcef

méntelepek csak később fogják bejelen- szeles, hogy orvosi beava;ko- ,l G Ö
téseket megtermi, akeretek,iUiselüre- marK! él Jyomai iparos'· n-
láthatóan megközetilik az elöző év~két I zás válik sz.ükségessé, ami képzókör fennkölt gondolkom
Az ország galdaközönsége éS.il huda- I .rendszerint orvosság rende~ zásIÍ vezelóségének adiilalan
?f:s:i látogató közönség előtt egyaránt II lésse! végződik. lia csak egy sdnpadkö!csönzésért. Ismét
jól Ismert nevU nagytenyésztökön kivliJ Ieselben van szükség orvosi lanuieléladták a gyomaiiparol
ez évben is nagyszám mal fognak reszt- beavatkozásra., "kkor O.l"fL k h

u "'ö so annak, ogy I1cmcsak er'
venni a kistenyésztök szép kollekdók- I ha!;nján, de komolvabb baj'
kaL Hogy a rossz gazdasági viszonyok '. kölcsi leldnlelbell ércznek
ellenére <lZ állattenyésztö gazdák ez;l2'setén ó1zt.iJrn többszöri rende.. együtt él cserkészekkel, hanem

.évben is ilyen nagy anyagga! ,vesznek iéssel járó orvosi oeavaLko, minden áldozatra .készek ét

részt ri mezőgazdasági kiállitáson, n- zás U!áH alíl,!ha !ehet beérni az cserkészekél'l. !smerik él cseir-
zalmagyarázl1ató, hogy ennek a Wbb amugy is elé!$ alacsony szá- k' k
évtizedes intézménynek évről-évre fo- eszel érlé él és anyagi áldo-

zalékban megá!1apilioO.bi:dosi- . I !pl ! • I' "l
kOLMó siker~ 'alapjan .köztudat~a Vált, .. l Zd.OMHJli IS amogéJ[!i'H az~
hogy II!. szükséges tenyészáliatanyag tási iáruléknak megfelelő ÖsZ" I nemlclmenló munkájaban,
beszerzésére, illetve anagygonddaLés szeg'gel él gyögykezelést Szívből' jövo hálás köszönetd
sok költséggel felnevelt tenyészállatok 1'-km is szólva azon esbee, mond él csapat vezelősége

érlékesitésére a budapesti mezögazda- !ós,ígról, ho~n/ kényszervágás L",imciörfer ZoHan urnak,öld
:~~I:~~IWison l1lyilik fl legkedvezőbb vagyeselleges elhullás ilycn mindig' "!G'lök érzet: és aki .éli Z

C 'e'ben rlli'ye . eiőad,]shoz szükséoes széke·A szarvasmarhák C&oportj'áb,ma ::;, - ! II os anyagi EY

I
kel bmét dijlalanuí bocsáloHil

telivér- és fél'lér-szimmentáHak és II ves,zIesé,W21 ie1enl. ,[Izan _ szö-
magyar piros,tarka marhák lesznek II vCIKezeh lógra, aki csupanké. .il csapat rendl2!kezésére. Hálás
I bb"' Iköszönetei mond él csapéH ve-egnagyo sz..mmal képviselve, ezen- nyeiemszeretelbói, ~maJ'd me-O'$k' OOl l k . .. b zelóségeaz ünnepély minden
.!VU eszne meg kiáHiíva magyar fáíiuk'" nem adta biztosHásfél.
marhák és kisebb szamban borzderes látogalójának.Sainosaz össze-
és lapályfajták is. SerlésekböI a gön- már ujévkor a már biziosilv:a gl<:ke! nem tudia névszerint
ctörszőrü, a kiváló zsirlermelö manga- volt jósz~~gái. nyugtázni, meri a pénzlárnál
licákon kivül szép számmal fog szere- ,~_ .... L~=d'j!!!.,!, olyan n'agy volt cl forgalom,
pelni a fehér és fekete hussertés is. A hogy II pénzjárosok nl!m jud.
juhok c"oportjában a klilönböző merinó-Félholtra verték egy rossz ták feljegyezni a neveket.
fajták mind képviselve jesznek.Remél- tréfa miatt. Szakályiban eRY Sakk. Minden sakkbarái
hetően sikerülni fog ez évben érdekes
újításként a mezőgazdaság kiáHitással lakodaImon éi nyiloll udvarban ószinle oromére asakkélet
kapcsolatbankutyakiállitást ís rendezni, nagy bográcsbanfólt él gu P mhamosan fejlődik Oyomán.
amelyen vadász-és kotorék-ebeket, lyáshus.Aszakiicsnő II nagy N~hány napiacsak, hogy ..~
magyar házőrző-és juhászkutyákat és hide~'ben bement a házba me p ",Gyomai MárKY Sald,ör" meg
rendőrkutyákat fognak bemutatni, ezek legcdni, hol az emberek ebéd alakulJ és mé'nis nagyszabású
versenyezni ís fognak. Akiállitás láto-
gatóközönsegének szórakoztatása cél- előll borozgutJűk E közben sakk szimullánl larl. AS7.imul·
jából II felhajtó pályán ez évben is két ember - állitólag Iréfá· tánl a versenyjálékosok köré..
lesznek fogatelóhajtások és különböző ból- eleme!te abográcsoLA ben országos viszonylatban is
látványos lovasmutatványol{, férfiak négycsoporlbél oszolva előkelő helyei foglaló Bókos

minden irányban végigkntal. József lb, főszolgabiróaz egye u

t'ák a környéket. A kél tréfás sület kapilánya tartja, amivel
tolvai eköl.ben vilie él kon' annak magas szinvonala már
dért a ménes!egelónál a kis előre is biztosilva látszik. A
erdő felé. Ulközben egy tár rendezőség élén Bácsi Ele.k
I<ányí béressel lalálkozlak, aki. igazgaló·főmérnökkel az
nek rész! igértek a paprikás, egyesület elnökével - szivesen
ból. ha segit vinni. Alighogy látiaaz érdeklődőkel és kéri
ez meglörténl, észrevellék a7 azokal a sakkozókat, akik él

szirnullánon részi is akarnak
üldözőkköze!edését és 011
hagyták gyanutlan segilőlárslI- venni, hogy sziveskedjenek le'

k I b ' I E - I II helőleg sakkjaikkal fél 5 óra-a a ogracC'sa. z ar fl an'
sága tudaláhan nyugodJanbe- kor a "Holler"-ban jelentkezni.

A szimultán február 14m én d. u.
várla él feldühödött.bC:fos em- ponl5 éirakof a HollerSzállóm
berekel,akik .magyarázkod.á:,ö ban k<?zdődikés remé!iük, hogy
ellenére félholtra vQrlé·k és azon minden számottevő 5ak-
össz(;:szurkáHák kazó ré~t fog; venni,

AIratblztosftás.
Irta : MOLNÁR ISTVÁN

Sl-Öv. ügyvezető.

U. közlemény.

A biz!osilásifeltélel 7 §·a
szerint a biztositás bármikor
vehetikezdetél, de mindig a
naptári év végével végződik.

(dec. 31·el.)
Egy másik gyakori eset az,

hogya taga következő évre
azért nem véleti becslés alá
jószágát, mert az eladó s ha
majd nem kelne el, akkor mil1-1
deneseIre bizlositani fogja,.

-
A szilveszteri és <újévi ferge:t€g

hez ,hasonló viharJai szerdán ij
jelmegindúlt a havazás és tar
totfrövid megsz,akitásokkal aii
tör/ökön es pénteken. Csütörtö

kön este már az egész határ hó
alatt volt. Csak a magasabb gaz
és a csatkafövek hegye látszott ki.
A hótakaró nem egyenletes, 30
50 cm. .között váltakozik.

A vQSati forgalomban
kaf idézett elő a sok

azonban minden
dett, .késéssel is.

Ha ez a sok Juj december ele
jén esett volna és csak március
ban olvadna el! !! Vagy még most
is használ???

Hóvihar.

fényes slkerü
farsangi

cserkészelőadás.

A g'yomai €llL polg.fiuiskoia
557. sz. Bolond cserkészcsapa
Iának február 6 6 iki ürmepélye
ismét fényesen valórallál40Ha
az! él sok reményt, amil Gyoma
lelkes közönsége az előadás,

hoz fíi.zÖIí. Ragyogóan igazolla
d csapal életre vaióságáLMég
cl kételkedők lelkében is az il

remény éled!. hogy cserkészc o

ink sorábó! kapja majd
rencséllen csonkahazánk az.
egész emberekelés eg'ész jeim
!e:meket,akikre a megierem·
lendlő egész Magyarország

Az előadás üi lr l1élgy láto,
galásnak örvendeli, hogy i'l fel
sOfakozolllátogalók nagy perm
cenlje nem féri ClilZ

szinő disziermében. A bájos és

deriis müsor sikere és hatása
minden hozzáfűzöttvárakozásI
felülmult. Beigazolódott, hogy
él polg. iskolai és cserkészelő

adások lartására nincs elég
nag'y terme Gyomának,

Az előadás megnyiló beszé
dét Tiba András rer. lelkész
tarloHa. A lendületes, mélyen'
járó gondolatokban gazdag,
igaz hazafiság'tól fÚlÖlI beszéd
mélyenérző. cserkészlélekből

fakadt. A nag'yszámu és a tár·
sadaiom minden rélegéf fe!ölelő
közönség szűnni nem akaró
iapsviharral honorália a leá..
nyok precíz zenés !ornáíát, bá..
jos láncait, a szellemes cser..
készjefeneleket, vigiáJékokal,
kedves szavalalokaJ, karéne

ket, a mókás farsangi láncol s
az impozáns halásu élőképe·

ket.
A féi1yes erkölcsi és anyagi

sikerben ujra beigazolásl nyert,
hogy él gyomai polgári iskola
tanári tes1üJele, ugy is mint
szervező leslü!el, hivalása mam
gaslatán áll és hogya cser'
ké:szcsapaiunk nem gáncsot,
han(;:m minden támogatást meg-



amos szivéhez szó~va arIa kérlük,
vezesse irányitsa továbbra is a
magyar dalkullurál mint ahogyan
eddig is agiiilásával megleHe,
mert a magyar dal a mi eröségünk
és reménységünk, ez acélozza
meg szivünket, lelkünket, trianoni
keserveink közepette.

Daloljuk tehát a magyar dalt
együttesen továbbra is, mert a
magyar dal jelenti azt, hogy va"
gyunk és azt is, leszünk.

Gyoma, 1932 évi febr. hó 12·én.
Igaz nagyrabecsüiéssel és da

lostestvéri szeretetlel

9.15: Rendőrzenekar

12.05: Hangverseny
4: Cserkész előadá;;;

5: KatoTIazene
6: Gyorsiró Li"·rnÍ>'"m

6,30: Gramo~on

7,30: Előadás

S: Hangverseny
9: Rádió külügyi negyedórája
9.J5: Magyar daJok

10.15: Idő, időjárás, hirek
10.30:: Szalonzene.

9.15; Hangvetseny
12.05; Hongverseny
4: Gyermekjátszó-óra
5; Irodalmi déhHán
6: Hangverseny
7.15; Rádió amatőr posta
7.45; Szalo;jzene
8.45: Vígjáték a SÜldióból

10.20: Idő, ic1Őiá;'ág, majd ci-
. ~ányzene.

Be]l1Schróth Gá.bor
. a Gyomal Dal~.rda

1--- _
*) E rovatban kőú)!;;6::é'I, felelős-

séget nem vájja! a sze,·;(esziőség.

felvonás után; időjelzés, hitek, n. fel
vonás után hirel,:. Előadás után ídöjárás,
majd cigányzene.

S~erda, 1eb7~ári7.

9.15: Katonazene
12.05: Cigányzene
3.30: Morse tanfolyam
4: Divatcsevegés
5; E!öadás
5.25: Hangverseny
7: Olasz nyelvoktatás
7.30: Előadás

S; Egyfelvonásosok a s,udióból

I
.9.30:: Idő, időjárás, majd ci-

ganyzene. .
I Csü>tődük, f.;;tn.l~t'

9.15: Hangverseny
12.05: Ba!alajka
4; Rádióé,et
5: Modern KorrvLJ",';ezeT'23
5.30; Cigányzene
6.20: ~bJ.ngol ",,,,,.1""'.·""0+6,,

6.45; Dalegyesület ha;;;:ve,rs·tl1Vf:
7.30: Szöktetés a sze'áJyból -

énekes játék L felvonás után időjelzés,

hirek, II. felvonás mán h:rek. Előadáli

tItán idöjárás, lllajd gr2.nlO'~on.

Péntek, f~br~álr i 3"

il

. Áila~dó mű~or hétköznap~kon:
9.$0 Hirek.

11.1o Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 Hirek.

1.00 Idő-időjárás-vizállás.

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 Id6-időjárás-vizállás-hirek.

Vasárnap, február 14.

9: Hirek, kozmetika
10: Ref. istentisztelet
ll: Egyházi zene és szentbeszéd,

utána idő, időjárás és vizállás jelentés,
majd zenekari hangverseny. Szünet
ben: Rádiókrónika

2: Gramofon
2.45: Gyümölcsfa-betegségek
3.15: Rádió Szabad Egyetem
4.15: Dr. Hubay zenedélutánja,

utána idő, időjárás jelentés
5.30: Felolvasás
6: Vígjáték közvetités
7.30: Zene
8.30: Időjelzés, sport és ügetőver

seny.
8.45: Kuruc-est

10: Szalon, jazz és cigányzene.

Hétfő, február 15.

9.15: Hangverseny
12.05: Hangverseny
4: Asszonyok tanácsadója
5: Előadás

5.25: Szalon és jazz zene
6.25: Német nyelvoktatás
6.50: Gramofon
7.15; Spanyol fúrcsaságok
7.45:. Hangverseny
9.45: Időjelzés hirek

10: Hangverseny átvétel Newyorkból
11 ; Időjárás, majd cigányzene.

Kedd, febrl.liilír 16.

9.15: Szalonzene
12.05: Gramofon
4; Gyennekmesék
5: Cigányzene
5.50: Gyermekmentég
6.30: Szigrried - 1':enedráma! 1-3ö

Nyilatkozat.
Nagyságos

Nyisztor Péter takarékp. ig. urnak
a Gyomai Dalárda elnökének

Helyben.

Az Országos Magyar Dalosszö
vetség X. kerületének átiratából
örömmel értesűltünk, hogy sze
retve tisztelt Einök urunkat a ke
rület folyó hó 2-án Szolnok vár·
megye székházában megtartott évi
rendes közgyülésén adaloskerület
igazgató,választmányának rendes
tagjává egyhangulag megválasz
toHa.

Megválasztatásának végtelenül
örülünk, egyrészt mert az pro
pagálás nélkül történt, másrés~t

mert azzal nemcsak nagyrabecsült
személyét) hanem Dalárdánkat is
megtiszteiték.

Mindezek előrebocsájtásávai en
gedje meg Elnök ur, hogy meg
választása felett érzett örömünk
nek és ragaszkodásuDKoak ez
uton is kifejezést adjunk és

Február 14.:-20-;9,

ádi

GYOMAI UJ5ÁO

EpeIV ~.~ D'l.ájbeteg"lé"", I hogy mi lesz (jI adóügyi iegy;
g-ekn.4;I~ epekő és Sáft.!é!ság! zől hivalal betölléséveL Először

eseteiben a természetes ~Fe€llP azt hilfük, ugymond, hogy ta·
It'enc .J6z§ef~ keserűvíz ét karékoskodunk aHai, ha nem
hasi szervek működését élén· töltjük b~ SZáSiZ jegyző ur
kebb tevékenységre sQrkeníi. helyét. Ujabban azonban rájöt
Klinikai !apaszlala1ok. ho~y az tünk, hogy ezen állás után járó
otthoni ivókúra különösen ha· összeget be kell szolgáitatni él

lá50s, ha él Feren(: Józ§ef vármegyének, amelynek koSZ;
vizet kevés forró vízzel kever; szája gyarapodik e hiilbél kin
ve. rc~ggel éhgyomorra isszuk.. zeieH összeggel, ugyanakkor
A Ferenc Józ§ef keserűvíz még külön kiadással ideig'lenes
gyógyszertárakban, drogériák- diinokot alkalmazunk az év
ban és fúszcriizlelekben kap- nagy részén. Tekinlve (lzf is.
baló. hogy egy végzett jegyző - bár

Az endrődi Levente Egye- segédiegyző minőségben 
sület va'5árnap tarlotla meg sokkal több értékü munkaerő.

műkedvelő clóadással kapcso- mini akármelyik ideiglenes dij·
laws báljáL Színre került CI nok s hamarosan indilvánvoz.
.,A Falu rossza" népszinmii ni fog'juk, hogya községi actó
Laczkó Ferenc s. kiJnlor ren- hivi'lta!l - segédjegyzővel az
dezésébell és szemé!yével CI élén - állilsuk fel.
főszerepben. A szereplő!; min,
den tagia pompásan alakHo!f. Vége a vadász életnek. A
Mindennél kifeiezóbb, hogya napokban kiillniártam a határ
jegyek árából másfélC'zer pengő ban: az endrődi halál' fele.
fUlolt be. Csend; puska-ropogás nem

Az endrődi Eucharisztikus hallik. Iii van február: vége CI

Női ~iga farsang hélfójén ren- vadélszaInak. jóismerősömmel

daetl leli ház melleIt gyönyörü találkoztarr:, ki befelé igyeke
miisoros esléJ. Hunya Irma la kezel!. Besúlgetés közbel1l1em
nilónő szavalt nagy érzéssel. messze tőlünk didergő fogoly,
Dr. Hdller I. józsef üg-yvéd tar- csapat szalad I tova.· No még
tOllmag-asszárnyalásu ünnepi csuda, hogy legalább foglyai
beszédeI. Eióadlák a Babavásár lálhatunk. mert ezen a vidéken
sziniátékot. leirhata.llan sikerrel. nyul már kipuszlul. Az endrő,

Ez valóságosmüvészi bemu- díek i1"magot sem hagynak be·
faJó voll. lélá ábrázolás, emel- lőle 6,-1400, holdas· apró wo,,;
kedell. i d~ssel. A.szInd arahot . dász-po rc",! láik on ? Nem tudom
Bdrdl1yaiIstvánné urpórendez. megérteni - váfaszolám.ho
te. Elóddták méga finánc vig' gyan nyerhetell jóváhagyást
iel.enetet ésa Tölgyfa irredenta az ilyen vadász-bérleli szer,·
szinmüvel.A szereplők fára, ződés, amikor él megyei sza..
dO,t;ása, élethü alakilása elsőD bályrendelet szerin I a legkisebb
rendű voll. Urána tánc kövel- községi vadászterülel felosztás
kezet! reggelig. ese/én 2000 kal. holdnál kisebb

Milyen korban menneli férj- nem lehel! UfIY h~!llám mOz
hez a leányok? Ed a kérdést galom indult meg az irányban
kellett eldönteni Tolnai Világ; mondá ismerősöm, hogy vár
lapjának. meri egy társaság; megye érvényteleni1se a szo
ban azt állitollák. hogy él leg, bálylalan szerződésI és négy
több leány 20 éves koráig parcellára ossza az egész end,
megy fi?rihez. Ezze! szemben rődi határI. Csakis igy akadá
Tolnai Világlapía megálla pi, lyozhaJják meg, hogy él vad
Iotta, hogy amig egy évalali teljesen ki ne pusztuljon s a
Budapesten csak 1154 olyan bérlet leiártakor valamit is ad·
menyasszony menl férjhez. aki janak a ma üres vadászterü
a 20-ik élelévet még nem töl.. letekért. No majd megérdek
tötle be, addig 20-25 éves lődöm a község vezelóségé
3562. 25-;)0 éves 2636, 30- n~l,hogyan áll a dolog
40 éves pedig 2534 voll. A válaszolIam elköszönő isme,
leglöbb leány tehát 20 és 25 rősömnek. Az alkalmat keresni
év között megy férjhez, de a is fogom. K.
30 éves leányoknak sincs okuk Gyomai anyakönyvi hirek.
félelemre. Születtek: Kovács Klára. Gyeb-

Hetyreigazitás. Az endrődi nál' Regina Klára. Vladár Sán
virilisek listájáról - tévedés· dor Gyula, Gál Lajos. Győri

ből - kimaradt Timélr Imre Éva Julianna, lakus EtelkCJ,
földbirtokos neve. Igy az első Biró Endre. Házasságot kö
póttag nem Uhrin tvL Vendel, töttek: Herler Mihály-Szilágyi
hanem gr. Tóth István. Jolánnai. Mal/ak Márton-Me'
Endrőd is községi adóhiva- gyed Erzsébettel, Tari Mihály

talt akar feláUitanf. A napok- - Tandi ErzsébeHel. Elhaltak :
ban alkalmunk volt beszélhetni Horváth Gábor 73 éves, Jónás
Endrőd egyik legtekintélyesebb Róza '5 és 1/2 hónapos, f.
kisbirtokos tagjáv?!1 - a köz: Nagy Anlal 33 éves, (hősi ha'
ség egyik.másik dolg€lról. Szó- lotI), B. Kovács józsefné

b'l keriilt többek közölt (;lZ lS, MUhle Lidia.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁRTüN.
I fl # j 11111,) il ji II *1'-# III' it

DUBLIKACIÖ.
Bujdos Lajos szereléseket és ja"í~

tásokat a legkénye3ebbtőlaJegegysze

rÚbbig jutánYOSan végez. MegkereséSek
lakásán, Hősök utja 39 vagy Fekete
Lajos műszerész üzletében.. Kéri akö..
zönség szives pártfogását.

A Gyomai Központi Szeszfőzde, a
pálinka főzés diját lesLállitotta, akinek
bármilynemii kifözésre való cefréje van,
jelentkezzen a szeszfózdében. . .

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István .
'I'asutnál lévő magtárnáL

Lincolnscheiri és yorksheiri bebu
gatott kocák igen jutánosan eladók
esetleg részes tartásra is kiadók. Ma
lacok is olcsó árban kaphatók.. Köie
lebbit a Wagner fatelepen.

Fried Gé:,ull beköltözésre keres 2
szoba, konyha és mellékhelyisége~bói

álló lakást. jelentkezni lehet a lakásán.

A GY0i'l'i3 és Vidéke Tejszövetke
zetben a tejszin literje 80 fillér, li tel
jes tej pedig 16 fillér. A telszinki
csinyben is kapható.

Hor~hy Mlldósllto 899. sz_ a.Po
dani kovács mellett J ü4ieth~lyiség ~s .
lakás kiadó. Ugyanott 5 fertály .köles
renéki llyil21s eladó, ért Honti Amainál. .

.~~~~~~

Nag~r . k e r t t e l, ud.varral,

4 szobás lakás
Gyom á fi kedvező fizetési
feltételek mellett 511 négy.
szögölön eladó, vagy kiadó.
Érdeklődnilehet HERTER-féle .

. fatelepen, vagy SUK MÓRNÁL
Szarvason.

~~tiYW*~~~U~ti~~U~~U~
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VASUTI MENETREND 1931. október hó 4-től.

19yorsl Igyor:sl liYOrSl Igyorsi

!\ ;;yrJmai kir. járásbiróság, mint
tekl-:k i jl1;vi hatóság.
26:7/!9:;~: ';kV'iszám_

Árverési
hirdetménv~kh!onat.

'Endrődi Népbank L-t. végrehajtató
nak kiskOH! Homok Laszló és József
végrehajtást szenvedök ellen inditott
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha
tóság végrehajtási ujabb árverést 229
p 48f. tökeköveteiés és járulékai be
hajtása végett ;J gyomai kir. járásbiró
ség .területén levő, Endrőd községben
fekvö s azendrödi 417_ sz. tkvi betét
ben A_ I. 1-2. sorsz~ 15_ és 76. hrsz.
alatt foglalt kiskoru Hornok László és
József nevén álló 211 öl és 168 öl te
riJIetü beltelkes ház és kertre 2000 P
kikfáltási árban elrendelte.

Az árverést 1932 évi március
hó 14 napján délelőtt 9 órakor
Endrőd községházánál fogják
megtlllrtani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a
kikiáltási ár kétharmadáná! alacsonyabb
áron nem adható el.

Az árvereíni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t-c.
42. §.-ában meghatározott árfoJyammal
számitott óvadékkepes értékpapirosban
a kikmdöítné! letenni, vagy a bánat
pénznek e151eges birói letétbe helyezé~

seról kiállitoU letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláírni (1881: LX. t.-c. 147_, 150_..
170_ §e. 1908: LX.: t-c. 21. §,),

Az, aki az ingatlanért öl kikiáltási
árnAI magasabb igéretet tett, ha többet·
igémi senki sem akar, kötel<es nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint megál
lapitott bánatpé[lzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(!908: XLI. 25: §.).

Gyoma, 1932 evi lGltluárh6 26 napjá fiL

Dr. ladomérszky s.k. kir, jbirÓ.
. #,- kiadmány. hiteléÜl:

PULUGOR
irodatiszt.

11-061242181920-29 2'10 e U-32 534 8'52142816'52
6-4111-1412'4718-2920-34 235 í Gyoma é 0-17 5'18 8'5114-2016'5119'21
7.34 12:09 13'25 19'2721-11 :L:l8 e BeKt:scsaba i 23 15 426 8'14 13'26 16-14 1826

Nyomtatványokat Japun!{
nyomdájában késziUessen.
ti~~MW~~tiUUUUU

3'53 IZ-46 17'3020'45 i Gyoma é 7-24 ln3 16'472145

4'21 13 14 17'5821'13 é Dévaványa i 6'5311-5216'1621'14-
4'2613-1918-0321-18 i é 6-4811-3716-1121"()9
457 13'5018'3421'49 é Szeghalom i 6-1511-0315'3820-36
458135118-4521'50 i é 6-13 10'57 15'372034
5-1114'10 19-0422-09 é Vésztő i 5_53 !Q-37 15'17 20-14
7-2116-1020'58 é Békéscsaba i 4'05 8-2013-3018-24

6-16 14'00 19-00 i Szeghalom é 8-30 15-25 18-42
7'5018'0420-36

rpÜSpökladány ~ S-30 13-50 17-08
7'5519'52 1'30 1'20 13'31 15'36
8-51 20-58 2'41 é Debrecen i 0'10 12-3014'30

4j '·'@lME h • iiif we**
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I I almi ételek:
I Hősök emlék utján g kőút mellett 636
~ négyszögöles behelek 3 házzal: 7500 P-ért.I Özedmajor VéJsut állomás mellett 45 hold föld
~ négyszögöle 30 fillérért.

~ Csepüskertben 3348 négyszögöl földI négyszögöle 90 fillérért eladó.

~ Cím éj kiadóban.
~
~Wl!I"'••"'•••U

(j528/931 szám,

Arverési
hirdetmény·k~vonat.

ElJ.drőd-GyomaiTakarékpénztár rt
végrehajtónak fried Géza végrehajtast
i1zemredö ellen inditott végrehajtás!
Ugyében a telekkönyvi hatóság utóaján
latra az ujabb árverést 1024 P töke
követelés és járulékai behajtása végett
i! gyomai kir. járásbíróság termetén
levő, Gyomai 4606_ sz: betétben A t l
sorsz. 1392. !lrsz: 605 öl ter!íletü Fried
Géza nevén álló beltelkes házra 3521
pengő kildáltási árban elrendelte.

Az árversét 1932 év rnárc!\Js h6
.2 napján délel6tt 9 órakor telek
könyvi hatóság hivatalos helyiségében
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a ki
kiáltási árnál alacsonyabb áron nem
adható el.

Az árvereIni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 száza-

< lékát készpénzben, vagy az 1881; LX_
t.-c. 42. §-ában meghatározott árfo
lyammal számitott óvadékképes érték
papirosban a kiküldöttnélletenni, vagy
a bánatpénznek elöleges birói letétbe
helyezésérőlkiállitott letéti elismervényt
a kikűldöttnek átadni és az árverési
feltételeket aláirni (1881 : LX, t.-c. 147.,
150., 170_ §§; 1908: lX. t.-c. 21. §)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási
<imái magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikíáltási ár százaléka szerint meg
állapított bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(1908: Xli. 26. §_).

Gyoma, 1931 évi december hó 21 n.
Dr. lADOMÉRSZKY sk.

kir, járásbiró.
A kiadmány hiteléül:

PULUGOR
kir. jb. dijnok.

Vj;btM 522{193L sz.

Anlerési hirdetmény.
Dr. Leopold Elemér ügyvéd által

képviselt Shell Kőolaj Rt csat!; iHof
íherr~Shrants-Clayton stb. 1500., ifi,
Szabó J6zsef és neje 90., dr. Kral'znai
János 80., javára 291 P 67f töke és
több követelés járulékai erejéfga gyo
mai kir. járásbiróság 1931 évi 2556/3
sz_ végzésével elrendelt kielégitési vég
rehajtás folytán végrehajtást szenvedő

től 1931 év december hó 29 n lefoglalt
2705 P becsült íngóságokra a gyomai
kir. járásbíróság fenti számu végzésével
az árverés elrendeltetvén, annak az
1908. évi XLI. t-c. 20. §-a alapján a
fent megnevezett so a foglalási jegyző

könyv'Jől ki nem tünő más foglaltalók
ja1~ára is az árvp.rés megtartását elren
delem, cte csak arra az esetre, ha ki
elégítési joguk ma is fennáli és ha
ellenök halasztó hatályu igénykereset
folyamatba nincs végr. szenv. iakásán,
Endrődön, Selyem lll. 47. ház;;z, alatt
leendő megtartására határidöüi 1932
4vl február hó 2$ napjának dél4
elatt 10 órája tüzetik ki, amikor il

biróilag lefoglalt butDfok és csép ógép :I

egyéb ingóságokat a legtöbbet igérönek
készpénzfizetés· mellett, esetleg becs
áron alul is el fogom adni.

Gyoma, 1932 évi Január hó 29 ,l.

GLUDOVÁCZ fERENC
kir. bir. végreha.jtó,

mint birósági kiküldött.

lakóházat Nagy Károlytól 2800 P-ért.
Fekete Elek és neieIzsó Eszter vet

tek egy beltelkes lakóházat a Bf;kes·
megyei Általános T?lkarékpénztártól
2200 P-ért.

iNGYEN
PRAGAi

SON "'.""' .• fJ.Il

LESZ.

A i'1/lagyar Vöröskereszt gyomai fiólt':'
egylete L évi február hó 18-án, hlltá"
rozz.tképtelenség esetén február hó
28-án délután 3 6rakor a Községház.a
kis tanacstermében évi rendleskőzgyü

lést tart, melyre t Tagjait ezennel
tisztelettel meghívja az Elnökség.

Tárgysorozat:
L JegyzökönYl!Vezetó és két jegyz\:!

könyvhitelesitó kirendelése, a határo
103tképesség rnegáHapitása.

2. Elnöki jelentés <JI. fiókegylet . mult
évi miiködéséröt

3. Az 1931 évi számaldás előterjesz

tése, vagyon-kimutatás.
4. pi. számvizsgálébizoUság jehmiése.

i~ felmel1tvény megadása.
5. Sorshuzás utján kilépő két v1l.

lasztmányi tag helyébe két választ
mányi tag megválasltása egy évre és
fekete Sándorné úrnő rendes választ
mányi tag kilépése folytán egy vá
lasztmányi póttag megválasztása egy
evre.

6. Az 1932 éVI munkaterv megálla-
pítása.

7. Esetleges inditványok.
Kelt Gyomán, 1932 évi februárhó8-án.

Nónay ferenc Nyisztor Péter
titkár. elnök.

EGH

3 Sonkavédjegvü-"Magyall.'
sonkapác" egy házta:rtásból
liem hiánvozhatik,. 1: doboz
á.ra .2 peng.ö. F6terakat:
Győr, Ba~'oss IUatszeru'll.'
Ball.'o~s-ut Telefon: 861.

ha disznóöléshez 3 sonka védjegyil
Magyar Sonkapácot vesz, mell' a
sonkáknak, ImslÍieinliekne!, prágai
sonka izt és zamatot kölcsönöz_
Egy adag 10 -15 kiló sonleához 70
fillér, 40-50 kiló hushoz 2 pengő

GYOM ÁN a kŐlIe'i:kező helyeken
kapható: Berkovics Adolf, Platz
József, Katcma Gvula. Glück
Ármin, Kis Klein' üzleteiben.
Továbbá minden gyógyszertárban,
drogériában és füszerkereskedésben,
Ha valahol nem kapná, ugy a pénz
előzetes beküldése meBett rendelje
meg a főraktárnál. "Baross i\lat
szertár" Győr, Baross ut 7. Tel. 867.

Ingatlan forgalom
1932 február l-től február 8-ig.

Vajda Ida vett 180 öllakh. és udvar
ingatlanb61158 ölet tartozékaival együtt
az Egyetértés Olvasó Egylettöl 1020
P-ért.

Kk. Kató József vett 3 hold 961 öl
tanyai szántói Gecsei Lászlóné Kovács
fl Reginától 3500 P-ért.

Csapó Dániel (nős Béres Erzsébet
tel) átruház 3 hold 1006 öl tanyai
szántót haszonélvezeti jogával megter
helten kk. Ágoston Erzsébet Piros
kára.

Vass Péter (nős volt Cselei Eszter
rel) átruház 642 öl és 615 öl cifra
kerti szántót Kiss Lajos és neje Her
ter Magdolnára 600 P értékben.

Varga András (nős Karsai Judittal)
vette egy beltelkes lakóháznak feleré
szét Bácsy Gézától 1000 P-ért.

Dr. Vincze Endre vett egy beltelkes
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tatlan gondosság ulmlltatásai nyo
mán, áldott tanítóink jóságos ve
zérlete és a magunkigjTekezete
mellett napról-nzrpra több lesz
bennünk a fény, ze ragyogás, a
léleknek káprázata, sugárözöne, 
a jóságnak és szeretetnek boldo
gító melegsége, - Q munkának,
a becsületnek,. az emberi, hazafiui
és vallásos erényeknek végebelát
hatatlan gazdasága. Az ember igy
lehet és lesz naggyá, ko!d,'snak
és királynak gyermeke; messze
ragyogóvá, at 5\\-

gározóvá, népeknek és knak
eszményévé, már ezen a világon
halhatatlarmá: -. ez az első

alapvető nagy igazság\Vashlngton
György életével· kapcsolatban·!

lv\egindulásnál egyetlen egy nép
sem lesz naggyá. JA nagy római
birodalomnak kezdete egy csak

h_ajós
társasáf2'~ - Qna'rrc';.). !ct':'l/'f"",!C'\;';:"(f':'l ""~l-;o

<.....:_ Vii:''' ,~ , D..,-, .:o,..:c.~? cl tb

nehány százezer Arpád
apánk vezérlete aránylag
kicsiny nép lépte át él Vereckei
szorost. Egy nép naggyá lesz, ha
szerelem köti oda szülötte földé
hez, hé':' imadság csatolja oda
nemzete történetéhez, ha a fárad
hatatlan munka verejtéke lesz a
nép gyermekeinek orcáján meg
dicsőülésIlek gyöngyharmata, ha
bölcsesség kormányozza, hüség
irányi/ja és hazaszeretet pezsditi
vérét, lángolja a lelkét. A nép igy
lehet és lesz naggyá, messze ra
gyogóvá, évszázadokon át sugá
rozóvá, más népek és em berek
millióinak eszményévé, már ezen
a világon halhatatlanná: ez a
második alapvetö nagy igazság
Washington György életével kap
csolatban!

Küzdelem nélkül nincs élet,
nincsen fejlődés, nincsen előha~

ladás sem egyénnek, sem népnek,
sem az emberiségnek él Hirténep

tében. A téli szél viaskodik ata~

vaszi napsugárral, a tikkasztó
hőség nyáron az üdiiő zápor eső

vel, a zogó orkán a cikázó villá
mokat sz6ró és mennydörgés
robajában eget-földet rázó menny
dörgése1{kel teljes fellegekkel. A
rtigynek fel kell szakitani 2l ág
nak kérgét, dc kelő b1.lzának !Szét
kell repeszteni az őt eltakaró ne
héz göröngyöt. Nincsen feJlődés,

nincsen előhaladás és nincsen
~élet küzdelem nélkül sem egyétl
nek. sem népnek, sem az emberj~

évfordulóján állok meg itt az
Önök kedves körében, hogy a lé
lek tiszteletadásával övedzem az
ő messze kimagasló, nagy egyé
niségét, hogy követendő eszmé
nyill odaállitsam magunk elé az
ó puritán, férfias nagyságát, hogy
sötét jelenünkben sugároztassam
az () tüneményes hazafiui és val
lási erényeit s mindezekből von
jam le éppen magyar életünkre
nézve éi gazdag tanulságot, hogy
semmi sincsen elveszve ott, sőt

sötét éjszakára következik el bi
zonyosan a napsugaras hajnal,
hol a nemzetnek nagy fiai van-·
nak!

Washington Györgynek, igy is
mondhatnánk: az egyszerű, alig
néhány iskolát járt gazdálkodó
gyermeknek, igy is mondhatnánk:
a lángoló hazafioak, a nagy

fl

György.

lS m1]n!(1hé"[n~ !l!eGI!, I!,:!}} .....~;orsül d ö7.tUt u \ ,," Ov 'Ié"

S a szivem szerelmének arany az Egyesült Allarnok első és leg
szálaiva! szeretném összekötni nagyobbeln6kének nem az a
minden magyar testvérem nek az legszebb szobra, amelyik Buda~

életét! Ugy nevelt és tanított en- pesten van, nem is az, amelyik ott
gem az én magyar -kálvinista hi. áll az amerikai Fehér Ház előtt,

tem, vérem és életem, a bennem hanem az, amelyiket maga alko
feIbuzogÓ atyáimnak hite, vére és toU férfiu!, emberi, hazafiuitüne
élete, hogy csonka magyar f61- ményesen nagy erényeivel, mely
dön kesergő dalosa legyek a le- maradandóbb az ércnél, fehérebb
tűnt ezred év minden dicsőségé- a carrarai márványnál, sugárzóbb
nek, magasba, egekbe sugárzó a csillogó aranynál!
káprázatának, - s éppen csonka E szobrot nem szobrász met
magyar földön legyek sötét je- szelte ki vésöjével, nem tűznek

lenben vigasztaló, reménységet kohójából került ki, j;nint a bronz
keltŐ prófétája, hajna! hasadás el- szobor és nem aranyműves csi~
következését, fényét hirdető dalos nálta finom szerszámjaival, hanem
pacsirtája a magyar feltámadás- a hazaszeretet géniusza terem
nak, közvetitvén a mennyei örök tette meg teremtő, alkotó lelké
igazságnak üzenetét mondván: vel, a talpig férfi maga metszette
ne félj én magyar népem, egybe. ki az életnek kemény vésőjével,

gyüjtelek én még Téged észak, az áldqzatos élet tiizkohójáb61
kelet, dél és napenyészet tájairól, került ki minden hajszálrepe
szikla erősséget adok én még né. déstól is mentesen s ugy áll ma
ked az erdélyi székelységben, bu- nemcsak Amerika, de az egész
zatermő rónát a Bácskában, Bá- művelt világ előtt, mint amely szo~
fiátban, suhogó erdő koronát a bor él, tanit és lelkesít, hogy a
magas Tátra fenyvesében, lesz hazáért élni, hazát imádatosan és
még ünnep egyszer e világon, önfeláldozóan szeretni nagy és
mikor a magyar Géniusz nem dicső dolog: egyenesen a halha
gyászruhába, de menyasszonyi öl- tatianságnak az utja!
tözékbe öltözik s leszesz te népem, Egyetlen egy ember sem
én pedig a nagy örök Hadur, a születik naggyá. Koldusnak és
magyaroknak Ura Istene, a te fs- királynak a gyermeke egyfor
tened ! mán egoy siró, magával tehetetlen,

É~ ma mégis csaknem egészen I porból és napsugárbó1 alkotott
szokatlanul, e{f.y' tőlünk egészen lehetősége az emberi fe.i1ődésnek,

idegen nép, a messze tengeren' az emberi életnek. Az ember lesz
tul való Északamerikai Egyesüit l naggyá, ha az édes anyai önfel
Államok nagy fiának \Vashingtol1 ! .áldozó szeretet imádságos csókja
Györgyn~k sz·iilli'tm 2 százados I nyomin, az édes atyai fáradha,

Emlék beszéd, melyet írt és Oyulán 1932 évi február
hó 21 gén elmondott r!arsányi Pál esperes.

Én az égvilágon mindent egyet~ és drágább Gyulafehérvár, hol a
lenegy nézőpontból szemlélek t. i. nagy Bethlen Gábornak lelke él;
a magyarságnak a szempontjából. szebb és drágább Piski, Komág
A magyarság szempontjából né- rom, Isaszeg, Nagysalló, hol a
zem a lelkipásztori, a tisztviselői, hős 48-as honvédek talpra ma
a gázdálkodói, az ipari, a férfi és gyarja zeng; szebb és drágább
a női életet, felvetvén a kérdést: az aranyka!ássnl ringó édes ma""
ki .tud többet, szebbet, haszno- gyar alföld, hol millden talpa
sabbat, nagyobbat tenni, dolgozni latl1yi földet atyáink vére és ve-
és alkotni a magyarságért?! rejtéke áztatott-öntözött, melyről

A magyarság szempontjából tudom, hogy a nagy világon e
nézem a virágnyiiásos és madár- ~ivil1 nincsen számomra hely, s
dalos tavaszt éppen ugy, mint az áldjon vagy verjen sors keze, itt
ezerszinpompájú hervadó őszt, élnem, halnom kell!
- a magyarság szempontjából Éna magyarságnak vagyok fa-
<nézem a tíizsugarúaranykalászos natikus szerelmese 1

. ~<l

tisztaságú 'fehér hótakaróválle
borított telet,-'- a magyarság
szempontjából nézem a cikázó
villámokkal szakgatott, fellegek
kel boritott eget éppen ugy, mint
a szelid hold sugár fényében úszó
csillagtáboros éjszakát, felvetvén a

·kérdést: melyik tud áldottabb,
gazdagitóbb és boldogit6bb lenni
az én imádsággal szeretett édes
magyarságomnak ? !

Én nekem lehet felségesen el-
· ragadó Svájcban a Vierwald
stedti tó, alant a tenger kék vizé
vel, fent a magasban még tik
kasztó nyáron is hóboritotta Pi
látus hegyével, - én nékem le-

·het megrázóan fenséges a Nia
gara vizesés a maga elementáris
erejével, kilométe(ekre zúgva el
hallatszó, napsugárban szivárvá
nyosan porzó mérhetetlen vizesé-
sévei, . - én nékem lehet csodá
latosan gyönyörűséges a Vezuv,
az Etna, a Kilimandzsáró, a Ru
venzóri tűzhányó hegy a maga

· füstölgö kráteréveJ, sziporkázó
tüzes5jével, aláhömpölygö lávájá

~ val, - vagy a szélvihartól fel
korbácsolt tenger a maga tarajos
és tajtékzó hullámaival, melyek
torony magasságú hegyeket és
völgyeket formáinak. s parányi
íabdaként játszanak a felettük
küszködő hajókolosszusokkal: 
nekem mégis bűbájosabb és szebb
Késmárknak vidéke, hol ThököJy
nek a lelke zúg a fenyvesekben,
llzebb és drágább a Felvidék
Kassája, hol Rákóczi és a kUnl
GiO}} tárogat6ja sir, zokog;



gyes álldl 1765 ben lélesilet!
"KiriÍ1vi Oiró es HlIeiezőBank",
amelynek 1864 ig drcW\ fl?dezei
nélkűl kibllC::-iáloit papirpcnze
mégis állrlnúo érlé!d<el birt.
Hd"onlo voll él helyzel a Sved
ballk ná I 1668· '1l1-I854 iw, éj

Dáli hclillwlIl 1813 lol-iB7b·ig.
dZ O_,,/.lrc1k c~a:-;/ ári lallknal

176~ 16!-1796 ilJ. él Svaici
Ccllllollbónkoknal 18D4 fól-

188! il<!. slb.
GdZUcl'é'lgi reforrnlHvcm egy

Ildi mOlliku:> 1.:ge~7. aml<'lynl< k
n\opf",llí?kll! a7 él! ul< árai, file
I-:S..:l' és mUllkab.!ret, i~az~ágos
=-,/ah{jIV(lza~(1, 10\ abba, hogy
IllinJ'::ll Idb()c:-;aTo!1 papirpenz
Il,-,:k ilarOllbzoros ingdlian fe.
Jaele kgyen. IIY1<' II I:öri.iimé·
1\ yek k Öt ölt II? li CS I, h'let len
~,-g. hogy péllldl'valvácio for
duiion elő, meri hiszen szi"
~OIÚ lörvépy p'oncJo~k0dik

majd orrol, hogy él? árui< iH:i:Ji,
fiLelés,-'k és munkaberek be
kgvenek tartva. A fenI emlitett
bcwkok azért 1udtak éV:"i7áza
dokon ál normális pénzhely
7.121121 bidosiiéll1i. ml?rl a céh
kOfo-zcJkban az iparcikkek és
ugys7ólvé'l11 minden é'llunak az
dra szigorúClf! mc:g vol! halá
rozva. De nemcsak az áru
ára.k volfélk szabályozva. h.iinem

, az áru miní1sége is nagyon
sl1gonlcHlt1!cg voll haJá,oz\!{l
s IZfll1í!lfogva mindenki arra
lör\Ckede!!, hogy becsületes
uton haladjon, ami az álla/áu
nos iö.létel és vagyonosodásl
vorlla maga ulim.

Dr, CsiLik Béla utóbbi cik-
keben [j következőkel ma:
"Arra nézve pedig, hOR-Y él

valló mennviben okozhat in
flációl, megjegyzem, hogy egy

normális áruválió, al,ár hány
kézen megy keresztUI s akár
leszámi/olia végül él jegybank,
lehát ui pénzt bocsát e réven
a forgalombél, akár nem. in..
flációl nem ielent, mert reális
",rlék. forgalomba kerülő áru
van mÖg-öl!e." Más szavakkal
dr. Csizi k Béla szerini az
olyan pénz, amelynek esetleg
nyulbór fedezete van, ez nem
ielenl inflaciót, ellenben ha
házakat épiHink, vasutakat.
vagy más hasznos intézmé.•
nyeket lélesilünk . és ezekre 1/3
érlékben bocsátunk ki pénzt,
az szerinte infiácíót jelent,
mert ezek az aikolások. va~y

mondiuk a magVar föld - n"m
birnak olyan bizlos értékkel,
mint az emlileH nyulbór, vagy

hasonló labil és rövid életű

arucikkek. Azt hiszem, hogy
ilyen kézzel foghaló tévedést
magyar embernek nem kell
bövebben magyarálni.

A kamarra vonatkozólag dr.
Csizik Béla a következóket
irj.a: "A karnalláb meslerséges
leszállitása hasonló kövelkez-

. m.tny~kke.l j~r," "'"": va~.yi5 v~I~ ...

ünnepély.

ban él mi édes magyar népünket l
mondván: neféljefek, a oec-;te·
lenség nem les? soha gránit szik
la ja a népeknek. a rablást mindig
nyomon követi dl bünlHidés. - ne
f~lletek, bocskor soha nem lesz

karm :ny%ó,~ a kUil!1r1nak é~ árl.l- I
bs, hiT,;zeges uré n puszrulaslliJk
keiJ Löve:ke;nie !

l\'\agv",r 1 É~pi,:;d az éleled a
nun és iH c~ülel grániT Sllkll

j;ll1. - dohogli,ssa SI íved testvél
és h2Zi1S,eleleL - irányiIsa az

t,ted mind(i4 ét blc~;ü!eiességs a

wa",yar f:.::>:áil.adni, élni és dicső·

séghen 'k'.Í I u illi log l

Cl (J Wa s \1 j g 1 O li G Yö r g y
emkkeltle!

5 "Magyar hiszekegy": éne
keIre a Duldrda.

fo>?va él pénzdevalváció bűne

szinlén dZ öv:? és él ZiL'i< é, akik
dní1tl!" iueien ('I ló/sderelló'
szert !1l:m szűniell,'k Ine;?_ Az

árszabá!voza:sra dí't ieh<::! mao- .

deni, haború aldl! az ár

maxímaiis nem váll be. Bizo
nvo:::. ha csak cl buzá maxi

maljuk, az iDdfcikkekel eiienhen
n"m, ez milld~,ncselr<? helyte
len és káros s épen ezér!
szükséges az álialános áruk
árai, fizetések és munkabérek
szabálvoúlScJ!, m'2rt ~;ülönhcn

nem lehQj éielképes gazdasági
é!e;c1 remélni. rvlanapság mái
u..!yszólv.:'Jl1 6Z összes iparcik,
I,ek karlelkezekben vannak s

ennélfogva árai a buzaár, fi,
ze'ésc;.; és munkabérel-d<el
összehasonlilva 3-5- S/Öl' ma
gasabbak, mint áZ igazság ezl
I11l?gengedi. Ez az állapol egye
nesen kövdeli, hogy az egész
vonalon igazságos helyzelel
ieremisünk annál is inkabb,
m-:rt él magas karlelárak él

Il?g;.<onoszabb pénzdevalvációl·
voniák maguk I.l!án. Ime láliuk.
hogy él pénziilflácíó csak ab
iJan az e:-;elben jár p.znzdeval
vációval, ha az államvezeJóseg
ezt megengedi.

A p>?nzdevalváció halalnli
kl!rdLS, semmi lilás, amelynek
klIicSd elsösorban él mai lózsde
rel1d-;zer rnegszlintLlésében rej
lik. EZI bizonyilidk a !;övelk<?ző

IÖrllZ!1~ll1Ii tények: Na~y fri~

D o m o Ic () ;, j á II () s ünnepi
szoflok közel haromnegyed óra~

igen tartalmas, hatalmus szárnya-
i til5 l.i. bes2.édben emiíikezett meg

Washington Györgyről. A közsél;
luÍzáru az ünnepség napján a

magyar nrmzeti lobogó me!té az
EgyesüLt AI/amok csillagos lobo
gáját is ki/űdék. A diszterem is
ezekkel a szil/ekkel volt diszltve,

áció és földbankjegyU,.

űbu

gtona ~-u

Mégegyszer Hi

ségtek helyett az önzés é3 emberi I
hitványság, ármány, <imUs, hala, !
fiatjanság jmalmözása volt nála

tok a cél: - vigyazzii;ok, mcg
szám láltattatok, megin érette/ellek
és hijjával taiál:dnó wt, !

S mikor ma " XXi·;
nagy világégése, :,LI)

háboruja urán q~:J re:; Si

g-azuásági
:ö lánggal
világnak népe,
szotnából az éj

2. Mt'g!1yitó beszéd: e/mondto ;
dr Szasz Lajos h. ftljegyz6.

3. "Három szfnÍJ. ,zászló" : éne,
kelte aDalorda.

4. Onnppi beszed: elmondto
Domokos jános ref. [Uf/iró.

\Ia.SI~j reménysé~~é;ll'<{) ll, :-;" frl ~~ l

C'.Q fénye, ei;( 'iC> ~;~II'
,::szlf,er:üí rc:b·

:11(:;.1'3 boli II

népeket s eZf.. k ~(Öjön eJső S{li-~,

hta; BELL MIKLÓS.

"KáJros#ha"ilrlos illfjéjclo" C-I
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Béla és közöll<?m Viid kl!k+ l
l<aeU, amelyel aJ: cddigkk
urar: három puntra lehel asz
I él II i :

Vasárnap J1 ómkor Q kijz.~ég~ I
háza disztermebefl dl Polko Pdf I
járási föszo!gabiró és !,örüibelői I
500 ember részvétdével tarfo/hiJ;
meg a Vlash ifl}; tO fl ilnnepd)it li

következő műso; ra!.-

1. Himnusz: ém·:kelte oDalardu.

1.) az infláció,
2) oko:dldl~e az inga lan

kdezclű pénz devölvációl és I
3.) lllily'zl1 magas l"hel él

kamalláb?

Általános az aléves feifogás, .
hogya pélllinflació előide:d cl

pémdevalvaciol. Már él mu:,
cikkemben ramuiaJlam arra.
hogy cl pénzlJ",k csak alárelJ~

d,,11 szerepe van az áruval

szemben s ennélfogva annak

érlé!<e mindig az áruló I függ.
Amennyiben él nagy p<?nzin
fláció alkalmával a vezelőié,

nyezók az áruk árail S7.abá#
Iyozlái{ volna, él részvények

p.:dig él reális könYllérlek sze-I
rilll leltek volna lÍ1egl1alározva, ,
él váltó és más hileldue pedig
11lindi~ azon érlQk leli volna
mérvadó. amely hiielnyuílásB
napján f-:nnáIH, ahban az esel

ben a pénzinfláció pénzde\ al-,I
vácilwal nem jari volr.a, sót
aulomalikusan megal!! volna
az infláció. AL- elmul! nagy
!J~nzdevillváció tervsz,:rű és
szabad nCl11zclkifos/tá:s Voll,
meri él III ai IŐ/sdlTend:--zt'r

s/erinl ki/ároiag él pen;:, ilklve
él bankokracia az ur, minden
dr és érlék lóle függ seolIéI ...

ségnek történetében: ez a har
madik: alapverö nagy igazság
Washington György életével kap
csolalbdo!

És igy már csodálatosan, csak
nem tüneményszerűenáll eleibél1k
3.Z emberi eszmény egyik fénnyel
su.gárzó, évszázadokat be és álra·
gvogó egyéni~ége Washington
Oyiirgyben! É!ő lelki slObr;:ína~

gránitnái erősebb alélpzata ennek él

2 évs7ázadda l ezelőtt egyszen·ü
gazdálkodó családból származott
gyermekkorában alig elemi isko
lát végzeH. korán II éves korá
ban <uya nélkül árvaságra jtllüll

embernek: a puritán becsületes
ség és a fáradhatallan munka
szeretet!

Amint feljebb tekintünk ez élő

kiki szoborra, dobogni érezzük él

szivét ugy, hogy annak minden
csepp vérét mozgásba hona.
pezsditi, élteti az egyetemes em,
ber megbecsülés és testvéri sze
retet. Elutasilja magától a királyi
koronát, mert nem uralomért és
nem hatalomért, hanem a népén.
a testvéreiért minden emberbeli
testvért látva küzdött évtizeden át.
Az életének második nagy hét
éves háboruiában győzelemre ve
zette nemzetét elnyomni akarói-

szemben az emberi élet öröh
drága kincséért a szabadságért!

Amint még feljebb tekinlíinl<
ez élő lelki szoborra, emelt hom
lokára íj életét irányi1ó
szerte ömlik orman a b0lcsesség.
mely a harci zaj elmultával nem
az önzés, nem a harag.
nem a gyülöiség vad indulatail
engedi uralkodni. hanem az egye

sült népek első elnökéül megvá
lasztatván felemeli a népet, annak
minden gyermekét, szegényét és
gazdagját a becsület, availásos
hit, a fáradhatatlan munka egyező

szabadságában az uj kor legha
talmasabb népévé!

Egy ember, aki meghalt és él,
- egy ember, aki porrá vált és
mig szabadság és testvéri meg·
becsülés lesz ezen a földön, min
dig ragyogni fog, - egy ember,
aki másfél évszázad elött sÍ/ba
hanyatlott s kinek élő lelki szobra
örök eszmény, tanító és leJkesitö
eszmény lesz: - ez az EgyeSült
Államok első nagy elnöke Was
hington György!

S mikor ma a XX-ik század
nagy világégése, szörnyű világ
háboruja után egy még szörnyűbb

gazdasági háborujának tüze
emésztő lánggal égeti ma már az
egész világnak minden népél,
Washington lelki szohából az élő

lelkiismeretnek lángpallosa suhog
végig e felett a világ felett s ci
kázó villámoknál vakitóbban.
mermydörgés dübörgő morajánál
eröteljesebben kiáltja oda esztelen
gyözöknek: elveszitettétek a Pdris
körüli békékben lábaitok alól a be
csület gránit szikláját, melyen az
én életemnek szobra áll, szivetek
gyűlölködő és féktelen lett a meg-

-bo~sálÓ szeretet helyetlJ bölcses-
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E S O L '{ borkereskedő él
kitünő

13 százalékos
ees eméti

Hterenként is kapható.

KépviselőtestUleti
, .... ~ JI?

gYUAeS.

Gyoma !" özség képvise
lőtestü!ete f. hó 29~én, hét,
főn déielótt 9 órakor vá.
lasztöi és rendkivüli köz
Qyűlésl larL A 26 pontból
álló tárgysorozat legfonto'
sabb pontj,:! él nyügdiíazás
folylán mcgü;-es12de1t fó·
jegyzői állásnak választás
utján való betöltése. A
tárgysorozatban szerepel
még' él csendőr]aktanYB ré

szére bérelt helyiségek és
a Wodiáner féle árvaház
haszonb·zrének leszállitása
is. Több ke\'ésbé fontos
pönt egésziti ki éi tár$"Yso"
roultat

Szomoru helyzetünk rnost
már odáig G

!üHröLjj hilelezó;nkkc\ szeme

ben csak nehczen
ki?pesek kölelezet!ségünknek
eleget tenni. A kok és
k"'lrélwk uj hilell rná, nem ali
halnak, mert ú 1okarékbcfé:,zk
el'ősen csökkennek, tehá! i!! is
beáWa. sorvadás, ~.a vasu!i

, ""i_", ,I : __", I :'_

üzem kalasztrüftíIísa!l. vissza~

fejlődik, az állá.s és munlu:l'
nélküliek tábora ijesz!óen nö~

vekszik, a.z adóiJ!anyo~ ezer
számra puszíuif1élk, az árvcré
sek maholnap már az egész

nemzeli vagyonra ldíeril2dnek.
Ezek él tények n-'inden eto
szónál hangosabban bi7onyií
iák azt, hogy él bankokraíH\us
rendszer aika!malJan arra, hogy
vele cl nemzetcf ö mai kataszt
rófális helyzelh61 killlenisük
és pedig azért, mert ez él rend·
szer okozIa a mai nyomo~

ruságoL

tárgvalása alkalmáva az orH

szágházban elmondott beszé ...
deimbcl1 Ce bes7édekd o JO~

vó számunk bem hozzuk SzerA
keszíőség) rámtl1i."i 1anl, ez
éi szanálási IcT'CZ':::~! !öllk",,~

ro~'Ía. tenni gazdösBgi é!eWn
Azó!a más ábén1
lem azi!!etékcs
gvelmeztelni. él mai
rendszerrel tovább
mdyen kalasz l:'
kerül a !1emzet. Dc cz
mind hiába voll. mert il ban
kokrácia hatalma domináL

sági élelból 'takad. tV'Jivel iegy
bankl.lnk nem rendelkezik meg
kIc/ö arar.;va!crpa~)hogy él mai
pil1zállományl 'i2~szcre'3en

emelie, ennélfogva kénysze·
rilve vagyunk az illgatlanfede~

zetú jegybBnkrendszerre áHénü.
mer! más mód nincsen, Gaz,
dasági !éren a számok beszél
ll!?!c, itt cl legszebb elmélet
Vágy filozófia csütörtök öl mond.
Ezen a téren az egyedüli he·
ly es ludomány az! csinálni, amit
a helyzet parancsol.

Végül hivatkozik dl'. Csizik
Béla Korányi böics mondására:
"Mindez abai, éimi az ulolsó
tiz é'" alaH kÖ7gazdasági léren
emberek cselekedeteibőlelóál

annak tulajdonHható, hogy
mindenkor az adott viszonyok~

ból vonlak le ui leóriákal".
Gazdasági téren szép sZóllok·

nem számit, ilf csak az
eredmény beszél. Korányi most
már harm"dszor pénzügymi 6

rüsz!er, iehá1 bőven van al
kalma cl saiát terve: sz\?rin:
cselekedni. Hol van az ered
ménv(! (I Salno'i él 11<2:\7121 azl

Illulöíja. ho:;;v ó szanálás, azaz

8 év óta a nemzet belföldi és
küiföldi edóssáQéi 5.600 millió
val szaporodoll, ami azl ie!enlí,
hOfdV évente 700 millióval ke
vesebbel iud!unk icrmelni és
alkotni, mini Bmennyi! él hely

zet kí"ivelelL Teleszky, Papo
vils és !,zorányi politikája a
defiáció, az áll cuni háztartás'
nak él csökkenése, az állami
beruházások megszüntelése,
ami egyultal él termelés '-'s al·
kotás csökkenését maga ulán
vonia. Az adósságunk szapo'
rodása és más tényezők az!
igazolíák, ho~W gazdastgi éie·
!ünk sorvadás ban szenved s
ennélfogva él három vezelöfé
nyező politikája még iobban
elősegili ezt él sorvadást, vég

állomása p"díg halált jelenI.
Katasztrófa minden nemzetre,
amelynek vezetőlényezói még

nem tudiák azt, hogy csak
gazdasági fejlődéssel lehet egy
nemzet lélél és jövőjét bizlO~

sUani.
Hogyan lesz lehetséges ki

sebb gazdasági forgalommaj
kötelezellségeinknek ele~ej

tenni, ha eddig nagyobb forga
lom mell eH évente 700 millió
pengövei passzívok vollunk.
Mi iesz a? állás és munka
nélkü'iekkel? Már 1923. iulius
10,én és 1924. április 11'éna
szanálási törvényjavaslatok

beté,', folyószÉimla és más "la·
puk címen szereplő \"5könvvi
tételeket? Ezekrh::k G számok
nak nincsen ér-!zkük. Vagy ia
Ián ezen alapokból kereske
delmi vál!ókra vagy ingal1an
beKí?belezésre kihelyezell pél1~

zeke!? Talán az inga!~an csak
él iókealdpok fedezésér~ ai·
kalmas, ha él tulajdonos ma
gas kamatol fize! a bankokrá
eiának? Amennyiben azonban
az inga!!ofl, mini pC:l1zfedelel
szerepel 1/3 n;':sz erejéig', ak
kor ugyonannak az íngallan·
nak az érléKc mi'ir !leln alkó!·
mas? Talán azérl nem, mert
2 százzJlékos kamatot fízet 12
~zái.':a!(* he ? Ez oly'on el
mé!eli fc:ilevés volna, amil él

gyakorlat régen megcáfolt.
Már a mult cikkemben I'á~

muíallam arra, hogy azugy~

nevQzQ;H r.égi féikea!apok él

pél17de~alváció folytán elpusz
!tl!li'tk,a'z uj i'llapok,pedl}J.már
ki vannak merítve, miné1fogva
nl.eg·á.n t a rrudonlÉH1Y, lók2SZc.oo

porodAs szemóon1iából, mert

a mos! rendelkezésünkre álló
pé'1zeszközcinld,e} még epj

sem lel1;;'t eiémi. hogy annyit
lermeijiinl< és alkossunk,
amennyil a iJelyzet kövc'ci s
ennélfogva nem lehet mási
csinálni, minI amit él fraociák
már csináltak, löbb pénzl l\i
bocsálani, hOgy ilyképpen
gazdasági éleH.inkel mozgásba
lehessen hozni, hiszen bánni
Iven lőkealapokból is eredien
a pénz, végeredményben mégis
cSé'lk pénz, merj az ugyneve·
zeit tőke él forg'alomban levő

pénz által bonyolódik le, le'
hál végeredményben mindegy,
hogy ez hnrman ered. Fran u

ciaorsz~gnak elegendő aranya
van s ennélfogva megfelelhel
az' ui h.zlyzelnek. Amint már a
mulJ cikkemben rámutatiam
Franciaországban esik eg-y ál
lampolgárra a forgalomban
ievő pénzből 450 aranyfrank.
Nálunk pedig egy lélekre ki
számilva 39 p'2ngő. Ez él l<ét
hiteles szám azt igazolja, hogy
franciaországban aránylag 12
szer annyi pénz van forga~

lomban, mini nálunk, hol él

francia tókealapok csak 20
százalékig devalválódtak, a
mienk pedig leiiesen, Azi hi,
szem, nem lehel felié:eiezni,
hogya francia nép tudaJiansá
gában sZélporiJia él pénz fo:
galmát, hanem ennek komoly
oko van, amely ok a gazda$

mi2nye. hog-v éi magas kamafG

láb szükséges, meri a rizikó
ezt igy kivánja. - Ilyen kérdé·
seknél ClZ egyúli vélemények
harmadrcmguak,merl c:gV~'dül

csak az étel van hiva!va mén'·
adó bizonyilé!wkkai szolgálni.
A helyzet azt mUlalji], hogy él

magas kamatláb folytán csök
ken az üzemek bozama (5"

vele az iizemek vagyoni ér!éke,
meri hiszen él reális üze.mi értéket
elsósorban fcr;labiIUá:SD hajá·
Tozza meg-. Ezen bölcs magas
kamalpolitika meileH á:rverés
alaH áll mosl 82 OOO mezógaz
da~á!?i és 12.000 kereskedó
és ipűd üzem, százezrek ed·
dig már tönkre is meniek.
I":zek él tények a· napnál is vi
lágosa bba il bizon Vilják él zi,
hogy él magas kamatláb gc'l7da·
sági üzem és vagyolliJuSzlitó
lermészrzíielbir és ,halvÉlI1Y0'
z0H módonemel'i il

'F~Héve; hd!?'Y a1)ankok jelen.
leg mindenkit, aki kÖleiezeH·
ségének nem tud eleget lenni,
v.zgrcnaitanák, tönkremenne
minden bank, mert nem volna
senld abban a helyzetben,
hogy valamit vásároljon.

Amennyib:?11 él kamaliáb 2
százalék, egy csapásra renfa
bilis lesz mind,o'Jl üzem s en
nélfogva ugyanolyan arányban
nő él hileiképesség, termelés,
aJkotfJs és odajulun!" hogy a
devaivá!t !őkca!apokat megin!
növeini lehel.

Természeti tör"ény, hogya
magas kamatláb, üzem és
nemzeti vagyonsorvadásí és
nyomoruságol, az alacsony
katl'ldlláb pedig' s;razdasági élej
l-(épességet, vagyonosodásl 12:3
jóléte! von maga ulán. Az1

hiszem, hogy ez olyan világos,
hogy él leg\!gys7erübb ember
nek sem kell tovább bizonyí
tani. Hiszen ludiuk, hogy a
magas karnai kedvez az em
berek egy tized százalékának,
99.9 százalék terhére.

A mai helyzet megoldására
vonalkozólag dr. Csizik Béla
a következőket hja: "Néze
tem szerint első és f6fellélele
annak, hogy mai nyolllorusá
gos heiyzetünkből kivergőd

jünk, él belföldi termelő tőke

szaporitása. Tókegylijtés és
Iritelbi7torság tehát, amire
szükség van és nem pénz,
vagy hilelinfláció." De mivei?
VajJon mit értünk tőkealapok

alall? Talán él bank és Jaka
rékol{ban ~lkönyvelt takanik·



tudomási szerziCH, ad6mo~

fáira vaió l1iviltkoz?'ssal elbocsá
tas helyett iényegtelen rend bünte

téssel su Uotra csak \lidositsot.
I<épviselő:est;j!ct 1udomásul veszi
a relldelkezéseket.

Niaródi Mihály volt községi
kocsisnak 2 mázsa buzát, Jakus
János községi rendőrnek 5 mázI?a
buza segélyt szavaznak meg.

Az endrőd-mezŐluri vicinális
ut érdekeilségi köré! szabályozó
aiispáni határozat tudomásul szol

gál. Tudomásu!velték az! is, hogy

dr. Tóth Lihor jegyö fegyelmi
büntetésé! 500 pengőről 50 pen
göre mérsékelle az alispán. A köz
ség kőteles:-égeinek zavarIalan iel
le,;itése cé!jrJbál a líépvi~eIÖ!es

Wiel felhatalmazást ad. hogye!ső

,;orOéln a köz"ég lörz:svagyor.áI)ól
9009 ren,~Ő. má"od"orhan pedig
az Alwpém:tál 70CO pengője vé-
les~,ék köJc~öE1ÜI. eL év végéig tör
ténő visszail Leiés kÖtelezettsége
meiletL

A ki;;:,-,égi lőkepénznek és gyám
pélllÍári belélek e l1eile/é"fnél na
gYI.bh vita ír:dull me~. Föjegyző

j.;menelle az eiőlj<'llÓsá~i liillacs
Odl eiÖ dOll java:-latéÍ1, hogy mind

kél összeg ,helye/1e':'ék ei a Bé
ké;;ll1egvei Alt",iélllOS Takarékpénz-

tár endrődi f.lókí<ínál. Bejelenfi,
I'();.;y il lanars nem te"z iava;;la
IO! h2l1'em kÖlgyüJéo;re bizzFl a
dön:ést.

DinYd Vilmos utal a legut{)Pbi
köz).;yü!é~" ;,m" hatá'oZil!lha, mely
Sle/ím il község csak oly intézet
nél helye7i el él be!é1ekel, amely
il re,lde~, b lnk:';ili"ancid melieHmég
kÜ!([j iga7ga10sági !(e2e~séget is
Ilyujt és mi':.llén ezt cs"k az End•
rf>d-Gyomai Takarékpém:lár haj;
landó adni, ind:!ványozza, hogy
él !,ÖZt;Yü lés maradjon következe
tes önmagához és ennek meg
feielöen \1alározZün, Hosszas vita

után einőklö fószolgabiró meg

állapitji1, hogy két indilvány felett
keil dönteni, az egyik Dinya Vil
mosé, aki az összes pénzeket az
Endrőd-GyomaiTakarékpénztár
nál kivánja elhelyezni, él másík
Hanyecz Pálé, szerü1t él be
tétek fele- fele összegben helye
zel1dőkel a két endrődi pénz
il1lézetnéJ s ily értelemben teszi
fel a kérdést és rendelte el a név
szerin ti szav(jzást. Finta főjegyző

azt vitatja; hogyelőljárósági ja
vaslat is van, az elnök azonban
főjegyzö korábbi világos bejelen
tése alélpján ezt nem hajlandó el
elfogadni, mikor is dr. Tóth Llbor,
heves vHa!kozást kezd a föszolga
biróval és mikor az elnök ragasz-
kodik eredeti álláspontjához dr.
Tóth Libai a felelies hatósága
iránt tartozó köteles tisztelet adás
ról megfeledkezve, indulatosan
oda kiabáJjaa.z elnöklő főszoJga-

birának: megfogjuk feJJebbezni.
A névszerinti szavazás eredménye
14-5 ellen az összes íőkepén

zek az Endrőd-Gyomai Taka
rékpénztámál helyezendők el.

Néhány ielsőbb hatósági hatá
rozat hemutatása után Bökos fö
szolgabiró berekesztette agyülést.
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az ujság nyilvánossága elé hozni. ' !- d Q I r' ., t' " j'!" '', ,l
tn' al r(f;HJV!Se! S'U S[l KO 1,~U es. lUgy vélem, nem szabad a r:ag'y- '- i

közönsé~rel figyelmeztetés, sőt Nagy érdeklődés Jtc:lcH <U", de az elölt;: föl szólaló beállitásai
Iwmoly tanácsok nélkü! hagyni toUa meg Endrőd J932 l ellen állást mert senki sem!
közveszéi yesetén. A viharvert február hó 24 én képviselöteslÜ- i beszélhet End,ődön vallásgyiilő- I
választási plakátok helyén ne- leti közgyül~5él, mt:ycI 9 órakor I íetröl, mikor il 96 százalékban l
hány rövid és okos parancsot nyitott meg Bakos lb. i'ö- l katholil<u~nak mondl1ató falu "öz· .
szeretnék látni: Mit tegyünk szolgabiró. A mult gy(]!és jegyzö- i ségházáján a tisztviselhknek több I
influenzajárvány esetén? könyvének fejoJva~;ása(öl ehe1dli. l miM e,:y harmöda reformáius val-

És miért nincs vörös kereszt lenek és azonnal a liÍrgysOrGza; Ilasu. Ha a kérelem indukolt volna,
az influenzás beleg kapuján? 2 pon/jára térnek át. JUI13tSZ Imre 'I pé1daui a cseiti részt jeiőlték

AvaQ.y nem tarljuk elég ragá= községi pénZ/ams lemond,.an fl!' volna meg, minden további nél
lyosnak, vag-y elég ferl'őzőnek !ásárói annak be1öi1é~e '.á.lt szük ! kül meg~za\l;JzniÍ él. telk'et, ma
az in/luenzát? ségessé. A ~zavaz~s eredménye I. azonban a rendelkezésre boc,a-

Sajnos valamennyien ismer- Homok Maie 26,. ,:,zabo Fn~ye" rot: óvoda termében b<''\ven elfér-

jük s még sem vesszük olyan 23, Geliai 11;111dós 22, Hq,;tdc:,; Illek él bei1~rüleli és kórnyéki re,

komolyan, mint egyéb koHel<!áit .Ignác 14, H,'C'1yecz F~:lti{ 5. Sw ! formatu.; i':ivel, s ennek !'liLony-

a tifusz!', vagy kanyarót. Holott a rovecz György 4. Fdi"i(dS Mi l s;':~:~ul felolvas.sa az (wónő lmia-
halálozási arányról azt hiszem 1. A kl;pvb,Y1res:Cier Zi: else. I tala:; (e.erl'é>ét az islentisztelete- iii

lehetne beszélni.. három leglöbb szavaz.cwI nvener I ke.n ré~c,7.\V:llek, .sz.ámáról: ~me!y
Az infeuenza iárvány oly sü- Jelöli ~s a valasz!ó ~:öLi'n:,e2 I 1.0-10-2:) í\CWil va:::JlHJz:k.

riln lálogal meg minket, hog'y ezek közü! egyh" H(;T:o~ ! jZiJO:J }'z~cf ,,!JJzudii<, ái ezt
tanácsos volna az iskoliikt:>án Ntálét ki pé::z I ini" kö, bc:dai'É1'''éll egy ezideig
tanítási és minden alkalommal \árossá. I ismerel,enhQilgol vezt::-
elisméielni a védekező tanáCSOK A :(ÓZS2gntK ní::cs r~e2ie!tiÖ I lel) c,e <3 kikgyliJé"be. Sok vihiJlI
kat. Ezt minden okos tanító s7enY:HJrJó I-\OCSi]ac:s eie,? Dil1/;, I íalOn már a 'iH12c"leiem, sok
megleheti külön felszólííás nél- l'le:~ biz;", meg a kÖ/i2:yUiéó< mc;;· " szeil\'edéíye~ ft:b76Idlá~ j" hdl1o'

Ikül is. ocsi elké:;zités~vel. ~! wt! mi1r el oP, de egdk fél sem
A rlagyközönség azonban ej !bZ ki- l!,. feiedi,ezt,; me~ óz egymá~ iGHJI

oly táiékou'ltlim és oly köz.öm- "ézbc,;"ó i::i!;2~.1Hqi'jsQ érieH és EmozCi tI~,zi,::le:rőj. Tön
bös, hogy pId. nyugodtan lá- e;!.'Vn(,iU}:.Ui2i~ l e!r,öklt\

rogatia az influenzás Ibeteget es I ~:(jVi };ul. ! . 110gv

""\:1'..'2'0-11"".. '" .visz: haza el vir·..wnc '. ',--". I' " ' , I· s/o'. Az '.'$lv. ik"i ~ u""" -" _. F; ,\,,;,,)SÖi'11Ud Q2J;c(Bd( Kere/mere ~

lbaci!lusoicar méllJán. a 'i(Öf,.2YŰ2S él dl21kai I :ó';'Ígi, amely lelek álel1-

Ji. iárványban jól benne va-I" ,e ..: res/ere 8, a I cján il. fml"i l, B.d;h,; I
g'yunk. Nem fölösleges teháí"~K 6 Tlilé;be:! 21'1· D: I amely a ni:pirel1drf i í
illJ,~hBfIlY elemi tanácsot iH kÖ-1 ""~.,. I.". ' '·1 V31ó levékl! .i,wasoija, Az ejl'en- II.·.d. cg. ~

zöln). amivel/alá!"! mazunkaf, i delY névszerin,i szava/dS ered,·, ~ i!\ 6 poníj;-,kéni a i I

talán embertársunkat mEgmeni- II ménye szerinr 21-17 e!!enéiZ ~

j·.;;k '" r"-'~"'zl'J1'd"I"','u ny"'va"lya"o'l, ~le!yb~ii i'd. P,'bbilé.iium hé,é"e I
ul u ~,"~ , "w ul ' l eif);i;j,'ó~ági javasiaI fO,'lad1atott ei.

ameiyben :möhi\z épi- I
L Lázas nálháv,,1 szobában ! Dr. H\,CénlilfHl István törvény te-

,é"e céljára a községi Erzsébet, IU"

va2'Y ágyban maradj! lenne:, rninö,o,j1i elnök:ö főszolga-
téri telket kéri. Az elöij,1:Ós3gi l í

2. Köhög-és vagy 'üsszen- . . I hiró eljárását, mire kétsze:'es rend- I~.'

te'skor, nemcs"'k '" Lezet, h"'nem í;lV,asiat a ~eiek átengedéséi j2.JVJ '.' ,
ul u" u rewasitásban részesüL fi.. I\épvi- i

solja. Az első felsz61aló Baiázs
él zsekkendőt is íélrlsd ,él száj . I selÖlr.:stüiet I(imondja, hogy ér- !.'ISIván, aki nem találja a kérésl I
elé! idö.szerünek, mert tl1domása sze-l demhen ~prilis 2 án iarli:;ndó l

3. Moss gyakran kezet szap- kÖI$lYÜ!éSefl, fo~' rogialkozni a"rinl a községben alig 20-30 re- I ~ ~

panna!. Kézfogást, pláne csó~ formálus li:lkilc Leslliczky JÓLsef. I kérdésseL .

kolózást szüntess. akinek körzetében a legtöbb re, l Sul1<lnyeczki Iviihály vámbérlő, I
4 Álialában kerüld az embe I nek me~,'.eflc:ed!k, ho&.,'v .a bérö~z- !. '., - form;i,ius lakik szintén a dönlés , " "- ,

reket. Zárt he yiségben való e,halasztásál javasolja azért, mert l szeget részletekben fizetheti. Ti
összejövetel legbiztosabb mőd; 1 már J~,:osnak abbeli kéreimét,

a presbiterium fölolvasot! névso, l
ja az int uenza beszerzésének. , hogy a hui!ám tér és a füzfás te

rából az ki, ho;.;y abban a I
5. Ha már'megvan él baj. hi- . I ru.;j.e.t r1f:'ki bérbe adassék, eluta- ,'.

l esej1környéki, mintegy 150-200
vass orvost és fogadd meg a Sl\jitk. !

I
lelket számliiló reformálusok kép .

tapácsait ha nem óhaltasz mi " A kondorosianyai marhalevél I
. , viselve nincóóenek. s .igy alOn í' .. é' '] d'j ~

előbb a fagyos földne kerUIni. ! {el,·,üle.t a ITlez'~.'l)er nY1, uttoe re
l hogy él közséQ7Öl 12-16 wV l

:!!!~~~!!!!!!!!~!'!!!!'!!_~""""~~""""'" :{ '-' esó resz; V2gYJS a II & {eriiíet-=-- - .............., , -20 kilométern'yire lako reformá-! bool 'll ~o. aH. I
Leégett a révlaposi tusol< jussanak imaházhoz ezáltal I A Vidosils jenő volt községi I

belátható ideig dugába dől. I végrehajtó' által elsikasztott 5531 I
j~gverem teteje. Helyesebbnek it;}lálná, ha e1őbb P 18 fillér kártéritését illető/eg a I

Pénteken reggel fél négy órakor liszlázódnék a i.;érdés, mert a! pénzügyigazgatóság eisősorban I
kigyúlladi a révlaposi községi csejti reformájLs lakosok iL~ábr) I Vidosits jenőt, rnásodsorbail dr. I
jég verem. Biró Gyula tűzoltó a il közelebb fekvő i\íezŐl1.lr és TUl". l Szász Lajos volt adóügyi jegyzőt!

község!lázabeii emberekkel lesza- kevére mennek istentiszleletre, I és harmad"orban a községet ma- I
ladtak a tíizhöz s villákka!, csák- mint a messze fekvő Endrödre.l'· rasztalja. Dinya Vilmos e tárgy-!
lyákkal, lapátokkal próMlfák n,eg- Az irruhz,z felépítése Csejten jo-! nál szóvá nem terhel e iH
fékezni a tüzet:. de nem sikerűlt, gosult Hanyecz Pál sz\mén a ie· I még máSI is felelősség. mert ő

mert hamarosan elégett az egés2 lek megadása meliett szóJa l fel és ugy hogya községet talán,
lető, melynek értéke biztositás uf- ugy állit ja be ti kérdést, hogya· csak a negyedikvagy őtödik sorban
ján megfériíL A veremben tárolt j'. kérelem ellltasítása vaiiásgyJlöle- a felelősség és kártéritési
jég felsörétegét II pernye tette tet jeleni. Csernus IVlihtíly apát- l kötelezettség, mert a felsőbbség

használhatat/anná, amit még pó· . plébános nem óhajtott felszólalni, l mikor Vidosits első sikkas~tásáról



Meghiv6.
A Gyoma és Vidéke Téiszövetkezet

f. hó 28-án d. u. 1/2 3 órakor a Kis
réU Olvasókör helységében tarija H~':H

évi rendes közgyiiIését A Itagokat az
zal a figyelmeztetéssel hivja meg, hogy
határozatképtelenség esetén az uj köz:
gyülést március hó [3-án cL u. fél:3
órakor ugyanott fogja megtarlani és el':
li közgyűlés a· megjelentek számára
val6 tekintet nélkül halárm-: a7: alábbi
tárgysorozati pontokról.

Tárgysoror,al:
1. Az. igazgatóság és fe-liin-vi'l'\.l,i

zottság jelentése az 1931 évi iizlelévröL
2. Az 1931 évi mérleg es eredmény

számla megállapitása, lrmtáwzathüzatill
a veszteség fedezésérőL

3. Az igazgatóság és feliigyelőbiwtt

ság részére felmentvény megadás",.
4. Az igazgatóság megválasztáSIl.
5. Az alapszabályok 47 §-atlak mó

dositása.
5. Esetlege;,< iüí:litványok.

Az 1!gazgaIt0ság.

;:0:: ·1'~·l~1i

a!lanl1Íikár! hi'clalveszk:~rc CS

82.752 pengő megfiz,,',8s,;'.nz
llélk d fegyelmi hizoiJség.

március 5-i~.
Szerda, mérei~!j; :1!

9-15: Hangv.
12.05: Cigányzene
3.30: Morse timfoJyam
4: Novéllák .
5: Han.gv.
5.30: Gyermekmentés
0.20: Zene
7.30: Opera előadás közvetítése kb:

!UO: Rádió iidvözlet az oslói magyár
est hallgatóinak, a H. felvonás után
időjelzés, hirek előadás után idóját!\g
majd cigányzene.

Csütörtök. március 3

9.15: Gramofon
12.05: Hangverseny
4: Martos Vera mesél
5: Gazdasági előadás "A tavaszi

munkálatok"
5.30: Cigányzene
6.15: Angol nyelvoktatás
6.35: Katonazene
7.35: Rádió vevókészülékek ismert.
8: Sándor Erzsi hangversenye
8.35: SzinIllüelőadás . a Smdióból

"Az utolsó farsang"
10.10: Idő, időjárás,hirek majd tangó

és jazz: zenekari hangverseny

Péntek, március 4.
9.15: Pöstászenekar hangverseny

12.05: Egyetemi énekkar szólókvartet
hangverseny

4.10: Felolvasás
5: Kisipari előadás

5.30: SzaJon- és jazz zenekari hang,.
6.40: Gyorsiró tanfolyam
7: Cigányzenekari hangverseny
8: Zilahy Laios előadasa

8.30: Előadás közvetítés n Zene.
művészeti Iőiskolából

10: Idő, időjárás, hirek majd cigány
zenekari hangverseny,

Szombat, m?Í:n:!u$ 5.
9.15: Hangverseny

12.05: HázíkvinteH hangverseny
'!,: Gyermegjátszóóra
5: Missziós üzenetek
5.30: Cigányzenekari hai1gverseny
6.30: Rádió amatőrposta

7: Gramofon hangverseny
7.25: Opera előadás, majd idő, idö

.járás és a Fészek müvészclub esztélyé.,
n.ek l{özyetitése.

Vasal'i1f:1lp, febl'iJar 28.
9: Hirek, kozmetika

lG: Ref. istentísztelet
11 : Egyházi ének és slentbeszéd

utána idő, időjárás vizállásjelentés
majd iJangv., szünetben Rádiókrónika

2: Gramofon
2.45: Gazdasági tanácsadó
3.30: Rádió Szabad Egyetem
4.15: Zenedélután utána időjelzés,

időjárás

6; Magyar nóták
1: Magyar szinészek kűlföldön

7.20: Opereltelöadás utána időjel-

zés, sport és ügetőversenyeredmények

!o.20: Hegedühangv. majd cigányzene.

Hétfő, február. 29.
9.15: Szal,)nzene

12.05: Balalajka
4: Asszonyok tanácsadója
5: Felolvasás
5.30: Dalegy1eti hangv.
6; Német nyelvoktatás
6.30: Dalest
7: Előadás

7.35: FiJharm. társaság hangv.
9.40: Időjelzés, hirek

10.10: Időjárásjelentés és német·
nyelvü felolvasás.

Kedd, március 1.
9.15: Katonazene

12.05: Hangv.
4: Gyermekmesék
5: Zenekari hangv.
5.40: Előadás nagyatádi Szabó

Istvánról
6.10: Helys7ini kozv. a filmgyárbóJ
6.40: Magyar nóták
8: Hangv. utána időjelzés, hirek,

tige!őversenyeredmények

lD: Svéd kamaraénekesnő hangv_
lO.30; Időjárás majd szalon, jazz és

d~ál1yz~lle. ..

f'ried Géza Gyoma. Róz~a

utca b5 t szám alatti 605
négyszögöles beltelkes
háza 1962:. március 2 a án
déie~őtt 9 órakor árve·
résre l,;ertil ai gyomai kir.

Jál'ásb~róságnál.

Endrőd-Gyomai

Takarékpénztár
Részvénytársaság.

rverés.

Szálln03i női bajnAI l
cl /ermészeles ~Feren€: Jó....
zsefói> keserűvíz használi'Jli'l
véglelen nagy megkönnyebbü
lést szerez. Il nöorvosi klini
kák bizonyit\rányai tanusíliák, l
ho\!y cl rendkívül enyhe hatású II

Feren€: Józ(jlef vizet kmö#
sen a szülészeli osztályon a i

I\CQiobb sikerrel alkaimazzák.
A~FeFen(: JóZSief keserű, íz
gyógY'5/erlátrakban, drogériák·
ban és fűszerüzlelekbern kap·
ható.
~~

lY

Allalldó műsor Mtkö:wapokon:

9.30 Hirek.
H.IO Vizjehés.
12.00 Déli harangszó.I 1225 Hírek

I 1.00 Idő-időjárás-vizállás.

I 2.45 Hirek, árfolyamok.
• 4.45 Idö-idöjárás-vizá!Jás~hirek.

L

rakon júl, sót Ame-rik-ábEHl is I
ismerik CI ~\ner'l1yomda mú·'
vészi termékeit. - Az idén !QSZ

50 éve, hogy e nyomdál meg
inditoifa Kner Izidor. Ennek CI

iubiJeumnflk lesz az első meg·
nyilalkozása a vármegyei örö· ,
kös bizoltsági tagsági kitűn·

lelés, melyhez rni is őSLinle I

szivvel grciiulálunk.

Kitüntetés. A kormányzó
meg·engedle, hogy vitéz Haviar

Gyula dr.köz!egyzónknek dicsé
rő elismerbe tudiul adéls~.zk a
háboruban tanusitotl hősies

magalartásáér·t. A kitümcfés!a
leven/ék előlI Simonovtmszky
Ödön tüwz fel viléz Haviár
Gyuíának.

A Református !Leány Egye
siiletelöadása. Örömmel érI ~

tesüllünk arról, hogya RdDr·1
május Leány Egyesület folyó
évi március hó 6-án, vasárnap
este pontosan 8 órai kezde\lel
él Központi Úri-[{aszinö helyi
ségében műsoros előadást ren
dez. Az eiőadásfi3l már napok
óta késziHnek a Leány Egye·
sület tagjd1, a kedves kis leány:
kál< nagy bU7galommal C?S igye
kezeltel, hogy minél jobbal
tudianak adni a közönségnek.
Nagyon szép d:jfijhok kerül·
nek előadásra.Mindegyik meg·
érdemli, bogy minél· löbhen
meg·nézzél\. Elóadás wimfánc
lesz. A Leány Eg·~·esüIer elő

adására már mos! felhivjuk a
lakosság figye:!méi s kérjük,
hogy minél !öbben vegyenek

azon rész!.

Értesittetik a lakosság, hogy )
1932 évi február hó 28· án, l

.vasárnap dé!clőll 11 órakor
az Alsórészi ülvéJsókörben dr.
Benedek László kir. vegyész
ur az élelmiszerek és füszerek. ,
forgalomba hozataláról tart tá- I
iékozlalásl. Kéreloek főleg a i
füszer és élelmiszerkereskedó II.

urak, hogy az előadáson mi
nél többen jelenjenek meg.
Előljáróság.

Borah szenátornak a ma
gyar képviselőház háláját fe·
jezle ki, amiért él békerevizió
szükségességének hangozlalil
sával a mi reviziós ügyünket
támogatja.

A téH eHátásra szoruló la
kosság megsegítése. Békés- I·
csabai m. város, a gyomai és I
a szarvasi járás inségeseinek .
ellátására él vármegye alispánia
azon buzamennyiségen felűl,

amely ]20 vagonnan állapillQ·
1011 meg a vármegye rész.zre,
bizonyos mennyiségű inség~

buzát e<;zközölt ki él földmi·
velésügyi miniszJer urtóL . I

Az angol bank a kamatlábat I
6 százalékról 5 SZáLaiékra I

szálIiloIta le. I
Lukács László voll minisz' j..

íerelnök 82 éves !wrában meg·
halt. .

'.
Főjegyzői választás. I

Mult számunkban hirI

adtunk arról. hogy február
20'á'l iárt le a fóiel-lyzői

állásra való pályázat határ
ideie. A pályázati határidő

leteltével 4 pályázó kérvé·
nye érkezett be:

Fosztó E!ek Endrőd

Pánczél Emil Gyulavári
Dr. Szász Lajos Gyoma
Dr. Tóth Libor Endrőd.

A választás folyó hó 29·
én hétfőlHJ képvisel6teslületi
köz\.!vülés(w lesz.

Kertészet-méhészet
Békéscsabán. I

Halálozás. Sulyos csapás
érte ÓsapClY György és neie
szülelell Deseő Juliát. Leimyvk
él 19 éves Gizella lanilóképzó
intézeli növendék Budapesten
f. hó 1.9·én hosszas szenved.zs
után elhunyt. Az elhunytat szü·
lei l1özaszálliflallák és szerdán
délután temellék el a reformá
tus'öreg temetőben. A mélyen
suiylolt család iráni az egész
községben nagy részvét nyil.
vánult meg.

Dr. Heimann Hugó :l IX.• Szent
István felsőkereskedelmiiskola
tanára 51 éves korában Buda
pi?stel1 rövid betegség után
5udapesten elhunyt. Szerdán
délután temelték el a rákos·
kereszturi uj temetőben. A
me~boldogulltal Kner Izidor és
neíe rajongásig sZere/eit veiti·
ket veszleflék eJ.

Kner Izidor Békésvármegye
örökös bizottsági tagja. Ha CI

régi halélrokon belől bármilyen
kiskö/ségben Oyomál emlilet·
tük, bizonyos hogy CI Kner·
nyomda révén ismerték otl
kijzségünket. Amint már ICibb·

~lör m\?~frtuk, az orőzághatá·

A Békésvármegyei Kertészeti
Egyesiilet dr. Medovarszky Mátyás
városi jójegyző vezetésével értékes
munk,át végez úgy a gyümölcs
termelés, mint a méhé'>zet terén,
Mostaruiban méhészeti előadásokat!
tartanak, melyeken a csabai mé
hészkedö tanitók nagyszámu ér
deklődő előtt tartottak előadásokat.

A kertészeti előadások sorában
most vasárnap Csapáry Bertalan,
a T!szántuli Mezcgazdasagi Ka
mara szakelőadója tartott ,.elö-
a'drist.'.-' . .
.'Xz Egyésillet szerződéses·mag

termelésre buzditja még tagjait.
Érdeklődoknek fel'világosifást ad

.tmk 8ékéscsabaSzent István tér,
r. kath. berpalotában levő !rodá·
ban.
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Arverési .hirdetmény.,

PI,_ 1931/456_ vgh~ói. szám,

Dr. leopold Elemér ügyvédáUai
képviselt Shell Köo1fl_i R.-t. (csatl.: I{is
birtokosok Biztositó Intéiete 32,07,

. Vincze Józsefné 28:-) '. javára 200 P
tőke és több követelés járuléÍ<ai ere
jéig a gyomai kir. járásbiróság 1931
156/8. sz_ végzésével elrendelt kielégí
tési. ,'égl"ehajtás folytán. \íégreh~jtást

szenvedöktől 1931 évi október hó 21
én lef~glalt 3155 P-rebecsűlt ingÓsá
gokra a gyomai kir. járásbíróság tenti
számu végzésével az án'erés elrendel
tetvén, annak az 1908, :évi XLtt.-c_
20, §-a alapján a fen/megnevezett, s
a foglalási jegyzól,önyvqöl ki 11em tünő

-más· foglaltató k javára is az árverés
megíartását elrendelem, .de csak .arra
az: esetre, ha kielégitési joguk ma is
fennáll és ha ellenük halaszt6hatályu
igénykereset folyamatba nincs. végr_
szenv. lakásán, Gyomán, Rózsa u, WOO
házsz_ alatt leendő megtartására határ
időiil ·1932 évi március hó 9 nap
jának délelőtt: 10 óYája tüzetik ki,
amikor a biróilag lefoglalt butomk,
gazdasági gépek s egyéb ing6ságoRat
a legtöbbet ígérőnek készpénifizetés
mellett, esetleg becsáron alul is el fo-
gom adni. '

Gyoma, 1932 evi február hó Hn.
. . GLUDOVAcz F~RENC,

kir_ bir_végrehajtó".
mint birósági kikÜlaÖtf•.

r' • ,i' I·'

Mindenféle gabonát Jegnlagasabb
napi áron ves): iványi Aladár és István
vasutnál .lévő magtámál.

A Gyomai Központi Szesifőzde, Ll

pálinka főzés ctiját leszállilotta, akinek
bármílynemü kifőzésre való cefréje vall,
jelentkezzena szeszfözdében,

Egy szoba konyha, spájz, padlás
mellékhelyiség azonnali beköltözésre
kiadó, Szív utca 'H9,

Egy jdl<arba~ lévö 2 evezos tura
csónak50péngóért elaj:ló Cim II Id
adóhivat1tbari.

Pei:öfiloÍtca 761 sr.ámu ház azon
nali bekölfözésre ·szabadkézbó! eladó.
Bővebb felvilágositást nYl;I.it Gál" Imre
Petőfi utca.

Hétfön délelőtt az endrödi.uton,
községházától az Hatói nagymalomig
elveszett egy bundabélésü lábzsák. Aki
tud róla vagyme!;találta, jelentseIványí
Aladár és István cégnél vagy a rel1d
őrségnél, ahol illő j\.ltalomban részesül.

~~ftAtt
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HUMOR.

,. .ill""

I~Z angol tréfakedv egyik jel
legzetes terméke az alábbi adoma,
melyet most egy ujságjukban ol
vasun/c:

Eg}!" utcagyerek Q gépkocsik, a
gépszekerek forgatagában félelem
nétkill vezeti kisöccsét. Ek)! hölgy
rászól anagyobbikra :

- Megbolondultál; hogy ide
hozod a kisöcsédetl Hiszen akár
melyik pillanatban elgázolhatják.
~ Sebaj - vág vissza a fickó.

- Van otthon még sok.

A /iirdószobábol észbontó si
valkodás hallatszik. A mama be
kiált :

_., Miért ordítoztok ugy?
.'- Hajótörést játszunk - szól

ki a nagyobbik fiu - és az
[icsike nem akar vizbe/ulnt.

J{olzllnak kóservendéglője .van.
Ebédidö 'alatt észreveszi, !zogy
egy vendég izgatott hangon 1ár
.gyal a pirzcérrel. Mikor a vendég
"elmegy, megkérdi a pincért :

-'Mit mondott magának az
az ember?

-- Azt mondta, !zogy c/iSZflÓ

ság, micsoda piszok uzsoraárak
vannak nálunk és nem éJti, hogy
l'all palánk két pengől kérni eg)'
adag kozmás és büdös sóletért_

Kolw megkön!1yebáülve mondja:
- Csak ellllyi? Már azt hit

tem, fwgJ' panaszkodott_

Az angol egy erdőn megy ke
re.sztül. Az erdő.közepetáján rabló
ugrik eléje s revorvert fog rá:

- Pénzt vagy életet!
Az angol CI. zsebébe nyulés

száraz hangon kérdi:
0,. Tud vifiszaaáni egy shilting

ból?

Az orosházi kisgélzdák a
budapeslj ten vészó fl alv ásá r!"ll

21 darab.Oro:;házán március
hó 13 án ml?gfal'lClncló bika vá
sára pedig J06 dlll. teny.ész

bikát jelenteHek be.

Sakk.
A "Gyomai Márkv Sakkür

H

ver5elJyén~k elődöntő [Jwfkő

zései serényen folynak_ A 50[

solás az egész előjönlóre IlEl!"

megtörlénl és az éiJiandoan kj
Vél/O függesztve él Központi Ul"i~

Kaszinó olvasójábafJ-
f'gyelmezlelnek a verseny~

zók, hogy aki jálszmáival CI
van maradva, éilzoíwt sürgősen
bonyolilsa le, merI az elődöntő

március 5·én befejeződik: és aj:
addig le nem jálszolt mérk6,
zéseket a rende7.őség kél1vtl2'
len törölni.

A rendezőség tudomására
hozza az érdekelteknek, hogy
döntőbe kerül minden csopor,'
első két heiyezeHje és Bakos
József főszolgabiró, ezek i'll#
kotják az első osziály/. .4. má
sodik osztályba k~rül a csa';.
porlok harmadik és flC'gyedil<
helyezetIje, ezek alkolják ti

második osztályt: A ,öbbi ver,
senyzőkből alakul a harmadik
osztály.

Minden os;;:téiÍy kiW.'Jn játszik
a saját bajnokságáérl, amely
nek végeztével az elsá osz
tályba kerül még él lnásodik
osztályelső l1elyTZellie és (1

második osztalybakerül il har
madik osztály císó három he
Iye.zett]e-. Végeredményben k
hál az eisá,és második osztály
12,12 versenyz6böl áH, a lobbi

játékosok alkolják majd él har
madi!\: oszlál~JI. Al: c1ólreiuiiÍs!
egyik osztályból fl másikba,
valamint az egyes osz!ályokoll
belüli előrejulásl rangsorban
később fo.gja cl vezetőség

lehelővé tenni.
Az elődöntők eredményét

illetőleg, ió:s!ásokba nehéz 00
. csájllwzni. mégis megkisérel
jük, hogy olvasóinkat él helye~

zeiiről léiékoztassuk.
Leger6sebb él küzdelem az·

első csoporthan) ahol négyc;s
hollversenyben vezet Oecsey,
Biró, Klein és Kiss.

A második csoportban dr.
Messinger vezet.
, A harmadikban Kruchió ve

zel, második Török, jóiáll meg
Kerekes.

A negyedik csoportban Bácsi
és Tóth még veretienek.

Az ötödik csoporthan
Sdlágyi vezet verellenül, ilt

második Weil.
A gyomai sakkélet fellendü~

iését élíÍnken illusztrálja ez•
hogy már meghívás érkezel! él

"Muóberényi SakkÖr·tól egy
ötös CSapat v~rsenyre. Sajnos
él meghivásnak az egyesűlel II

mosl fOlyó nagyszabá~ú ver
senye mia II nem tehel eleget,
de fenn/artia méigimélka jogoI,

ho'lV él meghivá:snak később

tegyen eleget.

Csókhamisitás. Hát ez is
van? C:sóklldmisifás... BiLony
van és erról számol be rend..

. kivül érdekes cikl( kereleben
El D.ilibáb, arnelynrlk ui száma
lele van érdekesebbnel érde
kesebb cikkekkel, képekkel és
riporll.zrekkel, Ezenkivül egy'
felv,OlJasos szilJdarabol, folyta
tásos re~ényl és sok érd",kes
rovalol közöl a niÍpszerü szin·
háLi képeslap. A DéJibab egy
száma 26 fillér.

5. Ügyvéd, szónok, SZlOesz,

utazó es mindenki, kinek hj·
vatása sok beszéddel jár, iól
Ieszi, ha 6.!iaíJdóélo zsehébcil
hord egy doboz valódi R.!lhy
féle Pemeldii cukorkát. Páratlan
hatásáról hamarosan meg fog
győződni.

A gyomai vásár március 4,

5 és 6·án lesz meglarfva.

A bátor kis NeUy. H. Baum
garlen regényének hő~nóje

egy fialal leány, aki belesod·
rórlik az élet víharaiba, kalan
dokés megpróbáltalások közölt
pereg az élele, de erős aka
raUa! megiskivivia az igazsá,..
gilt és boldogságát. A lebilíll'
cse!óen érdekes regény él Min
denki Könyve népszerű soro",
zatának leguiabb kötete. Ára
30 fil/ér és mindenütt kapható.

Szakács Andor cl békési ke
l'űlet országgyűlésiképviselője

1000 pengőt adományozolI CI
békési inségakció céljaira, Ez
zel él korábbi adományával
összesen 1500 pengőt ado·
mányozoll cl képviseló az ín
ségeseknek_

A nagybánhegyesi Hangya
részvéoyesei határozafiiag ki
mondoi/ák, hogy baromfi, iojás
és serlésfeleslegeikel él Hangya
szöve/kezelen keref;zlüi érlé ..
kesilík. A gazdák az ér/ékesí
tés beszervezésnck céljail-a
t 600 pengó értékU iizletrészl
jegyezlek ie.

500 értékes ajándék. Tolnai
Világlapja, CI népszerii képes
lapo!\'éHuejtvénypályázatol hir
det március 2-án megjc:lenő

számöban. amelyre él tnagyar
Iliságkiadás törlénetében alig
van példa, meríennek él pá'"
lyázatnak él keretében él meg
feitók közölt ötszáz értékes
ajándék kerül kioszlásra_ Az

ajándékok közölt szerepel egy
2 meg 1 csöves rádió, egy férfi
öllőny, női ruhák, kabálok öl
vö<>múvészeli cíkszerek, nagy
doboz bonbonok, harisnyák,
nyakkendők stb. Vélkezik ön
maga ellen az, aki Tolnai Vi-

> láglapja pályázatán nem vesz
részt, mikor egy példány ára
25 fillér és ezzel má r pályá·
zalon is részi vehet.

V$i~~n,~~.~N 'V'~....~.....~......,...,.......~ .....~%OJt!%;

- Nvomiana § ..HUNOÁ.QJA'· konyvnvomdai ."álliJI~r Ovoman, Felelős c~g'tulaidolloa; TEKeT S;\NDOR_ .
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Gyoma, 1932 március 5.

Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 rillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriliél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adul'lk.

Él

WAGNER ,,,.í\"'TFl!!l.1

Szerkesztőség és kiadóhivata! :

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y (; m a, Kossuth lajos utca 576.

Telefon: 22.

r-;:;elös szerkesztő:

Ri, TPOLITI

ElŐF!ZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2·60 P, Egész éne 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
»Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
MegJélenik nlinden szombaton reggel.

asztották
egyzót.a gy

Vármegyei
gyOlések.

Mult héten volt a várme..
gyei kisgyűlés, melya vár..
megyei közgyülési ügyeket
készitette 1216.

JáTásunkból él következő

ügyeket tárgyaltiik :
Gyomáról.

A gyom (ji legtöbb Clcl6t

Február hó 29§én. !létrón
d.élelőtt 9 órára hivlák egyhl2;
él közgyülésr, hogy Pélermann
József főjegyző állását belölt
sék. Dr. Pálka Pál fószolga
biró nyitolIa meg a.közgyűlésl

s előterjesztelte. hogy a fő~

jegyzói állásra él pályázatat
meghirdette s 4 !u:rvény érke-
zett be hozzá. Pá : dr.

h. Pán·
czél Emil gyulavári jeg·yző, dr.
Tóth Libor endrődi iegyző és;'
f'osztó Elek II \Fug·:
jegyző. Törvényben biziosHoU
iogánál fogvaClz állásra j.·c!öltc
elsőbe.lyen Páncrél n~u...

küldöHségcr
alakitolla meg, melynek elnö,
kéül Harlenstein Ignác község'i
képviselőI kérle fel. A szava..
zás megejtése után kihirdetlQ
az credm szerintlc-,
aclalOtí összesen 27 érvényes
szavazat, melyből Pánczél Emil
25 szavazatot. Fosztó Elek 2
szavazéllol kapolt. Nem szavl'l.
zoH 14 képviselő.

Igy Pánczél ErrJiH 25 szava·
za.ilöl megválas2.1ott föjegvzó~

nek jelentette ki. Tudomására
adla il képviselőleslü!einek,

hogy akinek a választás lefoly"
latása ellen panasza van, 15
napon belől fellebbezésse! él·
hel. Majd megköszönve él

közgyülési !agoknak a meg..
jelenését, s él közgyülési be ..
rekesztetle.

A megvá laszloil Pánczél Emil
1899 január 2'án született, j0P

lenleg jegyző Gyulaváriban, ,
édes atyja református lelkész
volt Gádoroson.

tő embere meghív/a a Magyar
Mezőgazdasági Társaságai,
hogy a Társaság gazdasági
programmjál ismertesse meg
Szeged és vidéke népével is.
Ez az ünnepélyes programm
adás március 5-én délelőll 10
oraJ kezdettel a városháza
dísziermében kezdődik.Érdek
h5dókl2! szívesen látnak.

A gyűlés iefolyásáról JOVO
számunl{bGjn beszárnolunk.

.A lakosság állal jegyzendő

rézgálic áráért szavalosságot
vállalt.

Fekete Jánosné besenszegi
lakos gyogykezcHe!é~j segély
iránti kérvény! döntés előlt él

. községi ügyvezető orvosnak
javaslat télel végejj kiadja.

Vrana János békési lakos
kérelmére nevezetlnek a köz'
ség kötelékébe való felvételét
kilátásba helyezte.

A Wodiáner~féle Árvaház ha·
szonbérének leszáJlilása tár
gyában <?Ifogadta Csernay Géza
plebános árvaházi gondnok
okadatol! hozzászólá"át és
ennek alapján elálli akére!em
től.

Végül él polgári iskola épi
lési és felszerelési alap költ·
ségelőirány~aját elfogadla.

selőlestületi

G Q

Ké

if

[:;"cbrmír 29$éo il

választás után
képviselótestűleti

közgyűlés,

Az ország minden részéből

felfigyeltek már a Magyar M~
zóga7daság· Társaság munkál.,
kodására. Nap-nap ulán jelenj·
keznek az új tagok százai és
sokan k~rdezik, miérl nem lép
már él Társaság" a nyilvános.~

ság elé? Most már ez is be
következik szombaton, már",
cius5-én, még pedig Sze~
geden.

Szeged városhalvan veze·

A agyar ezőgazdasági Társaság
szegedi gyülése.

csolatban szükséges
árának lörlesztésc tárgyában
jóváhagyták a megkötö!i egyez
séget, hogy annak 222 P 20
fillér árá! 1933 január hó Hől

kezdve 4 évi részletben fizetik.
Szabó József besenszegí laa

kos részére rendelI szemüveg
árál 36 pengől mcglérileni ha;.
tározJa.

!\. községlől (J csendórlak·
tanya részére bérelt helyiségek
2500 pengő haszonbérél 2000
pengóre leszállilolla 19f33 jag
I1nár Iglói kezdve.

_Vitéz Purgly Emil vadász
területével kapc,"olatos füzes·
terLjie! álcsatolásál tudomásul
veHék, kérik azonban a halárg

vonal megállapítását.
Pikó Béla földbiriokosnak fl

Köros"'-Tisza·-Marosi Ármen·
tesilőTársulat gyülésén való

Kner Izidor. Méltó félfiúra esett azért Fő· érhesse) hof/.y Gyomán külön
ispán ur Oméltóságának I1Z Alis- kocsiia legyen ismételten a vo

Örökös törvényhatósági pán ur Önagyságának nemes nainak) mint volt régen az 6
taggá választása alkalmával szociális szempontoktól ítányitDtf nyomdai terméke számára s vigye

tekintete és a törvényhatóság meg· I a vonat Brassó és Késmárk feléelmondotta: Harsányi Pál
becsülése, midőn ez iparos testvé· ismét mináen magyar az

esptres. rünket az örökös tagság tisztelet ezredéves szent határok között
lVléltóságos Főispán Ur! adásával dekorálni méltóztatiak és Békés vármegye örökös tagjának)

Mélyen tisztelt Tőrvéliyhatóság! csak azt kivánom Neki és nekünk, Kner Izidor nyomdájának kőz-
Midőn Békésvármegye törvény- hogy élete alkonyán ajból meg- gazdasligi ten1lé~ceit.

hatóság;anéháli)' .nillanattal ezelőtt '!!!- ,!��l�_'!"ilI!II'~!IIlI!IIlI__!IIlI__'!"ilI!II'ilI!II_ilI!II__""'__""'____.._ilI!II.!illll.,ilI!II_'!"ilI!II'~.,"'1>'"""-ilI!IIM_'"'!L!!'L""'__ilI!II~ilI!II_~!!'!!!!!i!l!!!i __ilI!II

azzal. tisztelte meg Kner izidor
urat, fl nyómdás:? ipar nagyértékti
munkdsát, hogy e nemes vár
megye örökös tagfává választotta,
- méltózlassar:ok me.gengedni,
hogy. ediszes. k.lilntelés alkaJmá-

a tiJrvénylwtóság nevében hadd
köszö~tsem.ól. én, k/évtizedeken
által· 'sZemeimmel szemléltem,· a
le~k.emj·1!'~ét lrtékeUemés baráti sze-

i1111,el, IfJec·;siWtem az 6

mint félév"
'mint nagyon szegény,

szülőknek a gyer
meke tépetfamagyaripari pá
lyára.'Q,yonidn S lett .két évtized
alatt zsentalitásával, sohamegnem
fáradcJ;'mittdég a' becsület és
teSfTllln!ca kl/sziklájára épitettigye-

. keze/ével a magyar nyomdász
iparnak olyan kiválósága, kinek
neve messzesugárzódott az ország
határain belül és azon tul mind
a távol Amerikáig.

Ipari munkásságának első ne
gyedszázada a teremtés, - má
sodik negyedszázada pedig az uj
jdteremtés szolgálatában álloti.

Félszázad előtt egy kölcsön
pénzén vett kézi gyorssajtón indult
meg az üzem - s mikor negyed
százados jubileumát ünnnepeltiik
250 embernek adott kenyeret s
alig volt falu szerte e hazában,
ahol ne ismerték volna Kner Izi
dor nevét.

Azután jőtt a háboru vérzivag
tara,utdna az oláh vandalizmus
pusztitása s mikor a nagyszerü
gépek Kolozsvárra raboltattak el,
Németországban szakképzetlen ne
velt gyermekeivel poraiból alkotja
ujjá a nyomdát és teszi nemcsak
versenyképessé) hanem a verseny
ben előljáróvá) ma is tőbb) mint
100 embemek kenyérszerzójévé,
a magyar iparnak büszkeségévé.

Ami szép) jó, nemes és ma
gasztos ügy elóadódot(, annak
mind szolgája, úttölője ésépitője

volt Kner Izidor e félévszázad
alatt,



---
Az "Öreg".

csak a szinét sem látták a búzá:
nak, 300.000 koronát :',aptak érte.
Ez az árdifferencia 3Z az eszkÖz, '
amellyel kiszipolyozzák, tönkrete
szik a nemzetet. Hozhat a kOI'':'·
mány pénzt, akár belföldi, akár

küíföldi kölcsön útján az ország- .
ba,ez az. árdífferenciák folytán· I·

rövid idő alatt akarteIiek és· a
bankok kezébe kerüL

Ha a bankok éskartéllekadóját
nézzük, azt látjuk, hogyazótiási ' ,.
haswi1hoz arányitva, amelyet húz-'
nak, alig fizetnek adót. Ezek a
tények igazolják, hogy nemcsak
pénzügyi politikánk· a hibás a
mai helyzetért, hanem annak,hogy
ennyire süllyedlühk, helytelen
kereskedelmi politikánk is az oka.

A kormány SúlY0sgazdasá~i

helyzetünk szanálását a következő

tervvel kivánja elérni. Először a
belföldi és külföldi' kölcsönnel,
másodszor résivénytársasági
alapon, 30 miHió· aranykorona
alap'!őkével pri':át .fegyintézetet ki
van feIállittatni l'S végül 15 ezer
állami tisztviselőt akarelbocsiÍ.
til nL A belföldi kölcsön csak ter
het ró a nemze~re s igYI erőt von
el gazdasági é!::l{jnktŐI. A ... mai.
.európai káoszb2,i külföldi' köl
c~önnel számoll)i. lIgyananll~it je

lent. mint a perpetuum·. mob.ile
megoldásávaJ foglal~ozni.A egyik
nél hiányzik az erö, a;flJásHmál a
pénz. A privátjegyintézet· 'felál/i
I.ásá 30 millió aranykorona aláp,
tökével hal va született' gOl1dolat.
Mai hitelnelküli gazdasági él.elunk
3000 millió 'korona forgótŐkét kü,:.
vetel és igy természetes, hogy a;.
privát jegyintézet nem lesz képes_
gazdasági életünket még egy' sZá:. ~-:!

z~lék erejéig sem IdelégitenC '
(Folyt. köv.)

;\;: él ..• i gYélI0gczrednélép~
pen uioncbevonulá:, volt..'. Az c

;

öregek kíváncsian szemiél/Qk
Q jóállá~ú fiúkar, akik közül
némcíyik bizony szepegvé jött,:-
él másik kényesen, mini, egy·
páva jöt! be él lakianyába. A
nag'yobb rész azonban nyu
g'od/an, rendcsen iöl!, mint aki·
ludatában van annak, hogy kéi ,..
esztendeig fog il! lakni; ahol
mindig' rendesnek i<el! lenni,',··
dc nagyon.

Kocsis Pali is az Illóbbiak
közé tar/ozotL 011 hon is ren
des, komoly fiu voli. Ide is
L1gy jöit és nem is gondolta,
hogy valamelyik "Öreg", amo
lyan tulságosan szemfüles,
raHa felejteHe a szemét. Mert
ilyenkor szokták az öregek
kiszemchi azl az ujoncot aki;
nek azulán mindig' elvész él

keféje. vag'v a fé:::iűje ésmé~r··

inkább a köppenyszHja. Az
ilyen aprósi!goknak pedig ép'
pen ugy meg keH lenni, minJ

. mé!.B'ának él katonánaJ.c

"T.Nemzetgyülés! Pozitív szem
pCJnlból kívánom komoly heiyze~

.tünket és a jeien törvény javaslatot
megvilágitani és egyúttal egy al
tern:,!ív tervet is . ajánlani a 1

N::lTI!,eti-:yűlésnek. Általaoosa véle
nélY, hogy a mai pénz:ügyi poli
tika, irle:őlegaz infláció az oka
m éi komoly he]YicWnknek A lilt
sza! rényieg emellett szól, de ha

az éremnek másik oldalát nézzük.

latjuk,ho!!y ennek nemcsak a
kormány pénzügyi p'olitikaja . az
oka, 11i:1nem inkabb .. külkereske
delmi politikája. Annak kövel kez
teben, hogy behozatalunk nagyobb
voH, min! kivilelü!1K, a pénz állan:"
dóan l"ülföidre vándorol! Ezt a
pénz mennyiséget azonban pótol
nunk keliea, mert küiöllben meg
állott volna gazdasági éielünk vér.
keringése. Ha a legutóbbi két év
behozatal i mérlegét vizsgálJuk, azl
látjuk, hogy 3-400 millió arany
koronát lehetett volna megtakari
tanunk, miáltal aktiv külkereske~

del mi mérleget értünk volna'el és
sem az infláciöra, sem a külföldi
kölcsön"c r:i':l:i le:; -,'olna szüksé- ,
günk.

Ha belső gazdasági életünket
vizsgáljl!k, azt látjuk, hogy ott az
uzsora és a csalás éji fénykorát.
Ebben ét nemzelromboló munká
ban a nagybankok és akartelek,
- tisztelet akivételeknek - játsz
szák a főszerepet. Hogy csak egy
példát hozzak fel, az állami jegy
intézet és egyes bankok a búza
megvásárJásához szükséges pénzt
a maiomkartel rendelkezésére bo
csátották. Elen a pénzen a malOI11
kartell rnétermázsánkint 80 OOO
koronáért vásárolta össze a búzát
a termel6ktől és ugyanazt a búzát

néhány hónappal később eladta
300 ono koronáért. Hasonló mó
don történt ez a cukorkarteHnél
és minden más kaltellnéJ.Mint
látjuk, aterme!ő nagy rizikó és
egyéliirnunka utánktip csak a·
búzamétermázsájáért80.000 ko
ronát, ellenben azok, akik' még

Nemzeti forgótőkerendszer

Inga anfedezetteL
Aki nyolc -évve! ezelőtt tisztán látta a mai gazdasági csőd

beköveHH~zését

Irta: BELL MIKLÓS.

nyörli darab előadása Íí.öveja! ll1ozJiijo.
kezik. cz! előadiák: Vörgj I ,'\:~ ciöadas él hiJzpül.di Uri-
Pöszi, Csö!<önyi Esz1ikc, C~ö~ I ~\aszinö diszfermébeí1 lesz
kÖllyi Juliska, Biró juliska Csi_i márciu,; hó 6-fm, vasárnap
kós Liduska, Domol<:():" El'zs\kc, JI· este ·pontosan 8 órakor.

B.!irdos irma. . I A ref()!"Inátus ieány egyesü!el
('J; harmadik dMc:' "c:" sorSa l eddigi miiköcks2vel:zs előadá..

jegy" lesz. Ezi e!óadiék: PEPP .' saival l'C2 szolgáí!arra, hogy
Ilonka, Kovács Esz!ikc, Ágl:S-! a lakossá~J párifogolía s mive!
ion Vilma, Csikós Liáuska, V., mosl is r;f\'önyörü szépnek
Balogh öö~sike, K !vloinár! igérkezik ezen előadás, erre
Mária. il felhivjuk olvasó közönségünk

Elóadás uléÍn lánc lesz. a és az egész lakosscíg figyel
7.ené! farkól~inczky lrrlr"e kivaló mét s kérjük, hog'y c?ell elő

zenekara szoJgállalió. amely az adáson minél többen vegyenek
estély f0nvéi és sjkl2réte]ö~ irés?t.

Hazánk gazdasági he:';:'ele a
háboru, H\etve a szererc:,r.;::en bé
kekötés óta rohamosi:m rOS~7.'a b
bodot! mird;;, mai 112pig.·· Köz
ben voltak ú1mene'i idöszakck,
mint az infiáció aléilt és él sza
nálás után, mikor· a ~;

helyzet látszólai'-0sé' r.
héln (1' józanu! l~tók é, hazá.lukt'rt
aggódók· többször j~rnegállapitot

hogy lej/őre kerül: az orszag
sorsa, lej:ő:r, a mai glzdc
sági rendszer, ijJe've pél1zu::.:yi
berendezés mellett megá!l2s nmcs.
Sajnos. iga<:uk voll. Al. eseményei,
teljes egészében igazoiták őhet:

Az előrelátók között a legtöbb
csupán a bírálat eszközével élt,
azonban célszerű megoldást csu..
pán egy ember ajánlott és sürge
tett napról-napra, évről évre, mert
ponlOSan látta az elkövetkezendö
tragédiát. É,;"eken keresztül harcolt
ellenlábasaival és a csökönyös tu
datlansággal és közönnyel szem
ben. Hosszú éveken át hirdeIle
az egyetlen kivezető utat abból a
nyomoruságból, amelY akkor még
árnyékát se vetette elöre. Kiváló
tudása és fajszeretete megláttaHa
vele az évek után tényleg bekö

vetkező katasztrófát. Szinte perc
ről· percre megjósolta az esemé
nyeket, amelyek mind beváltak,
mind bekövetkeztek.

Számtalan cikkben, röpiratban,
tudományos műben ismertette a
mai bankokratikus rendszer nem
zetpusztitó mivoltát és sürgette a
már Széchenyi István gróf által is
ajánlott nemzeti forgótőkerendszer
megvalósitását - amig nem késő.

Mint nemzetgyűlésiképviselő is
ilyen irányban szóla.lt föl. Idestova
nyolc éve. Történt pedig ez a
felszólalás a nemzetgyűlés 275.
ülésén, 1924. évi április hó ll-én,
pénteken,a szanálási törvényja
vaslatok iárgyalásánál, mikor is
BeH Mildós _. mert róla van szó
- a nemzetgyűlés naplója szerint,
szóról szóra a következőket mon
dotta:

.~ hadiöz'!e(-e;vck di-
étf\'ák s,zgélyezésérc éte:-,f~

ő'iapítvá

A község tulaídonát ké·
pező teleknek él róm.
kath.'2~~'yház részére való
átengedése.

fizdökl9D2. évre ldigazi~ I
névjegyzéke ellen Bácsi,

Elek álra! beadütt fcnehbe D

zés.
G a község hE.iláro~

zala L!pták ária napidiias '
aíka!maztatása tárgyában
és az ellene beadou felleb~

bezés.
A Hősök emlékművének

keritéssel való ellátása.
A menedékház segélye.
Polgári iskola igazgatója

lakbérének mérsék!ése.
ágóhídi és hússzemle

dijakr'a vonatko7ó sZflbály~

rendeleímódositása.
A villanyhálózaInak Bc

senszegre, Bánom!<eribe és
a kÖZUli hídig' leendő ki
vezetése.

), Íiszrvisdő- lakásepi
alapnak a rörzsva

nbo való beolvasztása
és él \';cinál1s útalap fenn
tartása.

kényszervágoti ál
II fizetendő hÚ:'3:'izerrde~

dila vágóhídi hasznéÍ!clli
cHi (:23 fogyasztási ,adó e!
2PQeclése.

-------------~;-.-------

A Református Leány
Egyesület előadása.

Lapunk mu!! beli számábnn
közöl ü { már azt az örvendetes
hiri, hogy él gyomai reformálus

kény egy.esülej..le~ke~ ~~rd~ia I
nagyszabasu, muvesZl eioadas-
ra készül. Az előadás iránt már
eddig is nagy érdeklődésnyil ..
viinuH meg. Az elmul! hel ek ..
ben ~/lol[iár Gyula vezetése
mellell nagy buzgalommal \<é..
szüil az eióadásra a leány
egyesület, él kedves kis leány
csapat szinte versenyezel, egy.. l
mással, hogy minél jobbat adD
jon él közönségnek. Az. elő ..
adásra kerülő darabok nagyon
jól vanr.ak összeválogalva,
meri egyik iobb, mint él másik.

EJóadasrakerül: "Tóni néni
fogadónapja". Ezl előadják:Cs.
Nagy juliska, Makcsali Juliska,
Joó Liduska, Tuba Ilonka, Szi
lágyi Rózsika, Pápay Erzsike,
ÁgoslonGilbor, Biró Jilnos,
Kovács ferenc, Ivlakcsali MárD

lan.
Ezután "Nyárspolgárék fül"

d6.n" cimii ~ felvonásos l?Yö.
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él,i~ F R E K E S K A R O L bork.ereskedő

II If" kitünöI 13 százalékos
kecskeméti

literenként is kapható.

Elsörai'llgu mintiség,oics6ál",
gyönyörll választék.

,Amerikai rendszer
Ujdonság! Ujdonság! .

CsaiJ\: mértékuténi

R H Á T viseijer'J és
kérje szabóját61 az

amerlka~ rendszerü

GVOJTE~íI~ÉNYT

Akik kedvezmélnyes rézgá
lkra tar!ana!z igényt március
15-ig ielentkezzenek a fójclJ','$
zől irodábcn.

Az országos mezőg~1zdasági

I~iámtás látogatóinak . elszáJ
lásoJása. Az czévben már~ius

hó 17-21 Hén rendezendő or
szágos mezőgaLdaságikiállHás
iatogatáinak eJszálJásoliSsát il

kiáiliiás rendezőbizOI!ságának

felkérésére ez évben is Budél'
pest székesfőváros ldegenfofn

gaiml Hivatala magÉ/rtl.
Az elszállásolás elsősorban a
budapesti szállodákb.5rJ és
pel1ziókban löriénik, ahol mir]"
denki igényeinek megfelelő

árban kaphat szállást és ellá
tásI. Vidéki tanulmányi CSO~

portok olcsó csoportos ein
száilásolásár61 hasonlóképpen
megfelelő gondoskodás: !örtéH

nik. Ajánlatos, hogy él kiálJifás
látogatói szállás-igényeiket már
jó előre beiclentsék Budapest
székesfőváros Idegenforgalmi
Iiival::;lBnál (Budapest, V., Deák
Eerenc u. 2.), amely azol·mi
postafordultával elintézi és vá
laszt ad. A vidél·(j cs külföldi
vendégek fogadására, ulhaíga~

zitására és eJszálJásoJá:séra az
ldegenforg'almi Hiva/al cl kiaJ
lHás lartama alalt él Bupapcsti
Keleí1', Nyugali- .zs DélivasuH
páíyaudvarokon palyaudvari
kire[JdcHségei\~lfog-fenl1tartani l

Csődöt mondott
a kalória számftás.

Ráérő buzgalommal, va
lószínűleg !aboratoriumi
kisér!ete~(kel kiszámífoHák,
hogy egy-egy hivatalos
helyiségben egy téli idény
alaH mennyi lü:l!óriél szül\:
séges, hogyatintásüvegek
be ne fagyjanak és a toll
szárak rügyei el ne fagy jaH
nak. Ezt a kalória mennyi q I
séget aztán átszámirják I
pengó..fiHérre és így éj

éj tisztviselők már nyáron
megtudjál\, hogy hány
kH()gram tüzeIóvel huzzák
ki a teieL

Az idei tél radikális kÖe

mindig kritikl.lsak abból a
szemponlból, hogy egy nagyon l
szigoru ulólél köveikezik be, I
amely bidegebb szokoH lenni"
mint él decemberi, vag")' januári
hideghullámo!c

Nem mindig következik be
az ulóíél, de ha bekövelkezik,
akkor él iéi !eghidegebb hó~ J

Ilapja él február. Je!lemzóje él !
hei}fzclnelc az, hogy él hideg
ilyenKor egészen általános, le'
hál nemcsak I{özépuEurópára
szoriíkozik J • hanem kiterjed
Dél~El'I"ópára is és olyan vidé
kekre, amelyek normá!isan nem
ismerik él telel. Havazflsl ielen,
tettek BarcC'!onábó!. aho! a leg,
öregebb emberek sem emlé 6

keznek hára, havazik az Ad6
riai'!ci .ger melegebb ponljain is,

nyörtelenséggel lluzta. ál e
kalória szánúást és amikor

, . 1'" C'· ~meg mmU5Z u eJ5Jtb

körűli hidegek: süvítenek ci

februári iéibell. sok hiv(l.H
taiban elfogyott, már él

k,I!ória szerint járnH tüzdŐ

anyag-o Igy történÍ a gyulai

Érdekes újitások. törvényszéken és más hi-

A
,... '. vatalokban.

.' .1 mosiJr,esziiloJiss.~efér{zftet, ,
íensegi tiJrv.ényjallaslalsok érdekes . tvlottó: kevesel/b

. áji/ás/tervez: de él szükségnek megfelelo
/~Qzgatósági tagságokat or- mennyiségű Wzelő anyagof.

szággyiilési képviselőkezután nem
vállalhatnak.

Semmiféle !livataira kinevezni
képviselőt nem lehet.

agyvéd képviselő pereket nem
vállalhat, senki érdekében hatósá
goknál el nem jár/wt.

A képviselőknek csak közérdekü
intézmények és községek ügyében
lesz szabad eljárni.

Összeférhetetlenné válik az cl

képviselő, aki hat hónapon át el
hanyagolja képviselői hivatását,
vagy botrányoko.zásmiatt három·
szor zárlak ki a Ház iílésér61.

....wmnmwvmv

Mi okozta a februári
nagy hideget!

A hosszas kbruári hideget
il Iv1eteorológiai Intézet il kö
ve/kezőkkel magyarázza.

i-\ télnek ez az elmérgesedése
ugyanarra él naptári időponlra

esi!{, amelyben három évvel ez-
elóH, 1929 ben a legnagyobb
hideg Európa felelibekövetke c

zcH, amelyet valaha is felje"
gyeztd·c Nem véletlell, hogy
ugyanarra él nap/ári dálumra I
esik él télnek ez a kUlmináCi-,
óia. Ebben az évszakban a
sarkvidéki levegő él legvesze
delmesebbé válik él mi időjá"

rásunkro, ebben az évszak ban
él Iegke:dvczőbbek él feltételek :
arra. hogy él sarkvidéki, . nac
gyon erősen lehült légtömegek
hozzánk eijussanak.

A sarkvidéken ugyanis mos!
éjszaka van, nem sül a nap
és él jégfelűlet(lk állandó kisu,
gárzása folytán egyre hidegebb
levegőtömegekprodukálódnak.
Ezek folytán hidegebbek lesz..
nek. de márciusban már nincs
adva él lehetőség arra, hogy
Magyarországig e!jöjjenek,
Februárban azünball nagyon
alkalmas a terep, mert a föld
felüJetéllegföbbnyirehó bori/ja.

, A február 10, iZ körliJi napok

I{emériy napok köveikeztek. . ~ Szörnyüség ! - sápad l ej ,
De ezek meg csak kemény' az "Öreg" - l'vlikor ószü\Ii2n1 I
napok vallak, mig' a rossz na· meg? I
pok meg ezután jöHe\.;. A ki, ~ Alig egypár perce'

szemelt . uioncokna:Z kezdett l még csak öregem. De ne ijedj
hiányozni ez is. az is.Az egyik II meg'. Jó, meleg' viz leviszí.
a. tenyerével kefélte a zubbO,.· - (l/lU ... ?
nyá!, a másik fésül kéri köt, - A feslékel a hajadról.
csön, mig cl harmadik vissza' I tVkrl a dolog ugy álL hogy
származtoHa a köppenysziiiat nern akarok több fésül venni,
és csak Icrinészcl2S. hogy rai- azért vettem az este egyolyat,
ia kapták. . arneHyel az egész szoba jej·.

GOlldolhaiiuli., bog'y i<ücsis fehérre szőki!heli magát. Hogy
Pali is él károsodoltak közÖll máskor ne járj vele ig\,. add
volt. Egy szén filhér csolllfé· vissza.
süie kel! lábr", cl ládábóL Az "Öreg" nagyol bámullj

Keresni? - hál csak merte Palira, de ez a bámulat ha' I
volna valaml?lyik, káiváriára marosanfjg-ye!mes szem!éiő~

induit volna. Pali kéi krajcÓíérl déssé váliozoH. Jól megnézte
kapott kölcsi"n feslif egy Pali!, azulén cl kezét nyujloHa
"Öregtől", mer; hogy. uíOIlC a fés'Cívd együtt.
adjon kölcsön! -...<Y az már tisz- - Szerbusz lwmám 1 Én
tára lehelellenség. mondom egy "Öreg", hogy le·

Másnaj) reg-gcire Palinak gyél bár annyi ideig kalana,
megint' votlegy -. szép fehér mint Simonyi óbester, .neked

. fésűjeésininlh~JlinteteflvolnCl nem fogClvesznisemmid.· .
vele, az' aiV':Y\r~g'ere feH{~s EsCiga~a is Icll. Pali a kis
ott is hagyla n~hany percig. vasfésűvel kiszolgálta a ké!

R.zggl?íre már ez is e!masi m
• keményesztendőt..,

rozolf, de PaliJ tz nem bán m
, POLÁNYI LAJOS.

tolla. Volt neki harmadikfésűie
is. EgY'jgénylelen !Cis vasfesü
és m,"gf~:sülködöti" de közben
éJénken figyelt a szoba tulsó
oldalára, ahol él két fehér fé,
sűiét seitelle.

A figyelésnek meg is vol! az
eredménye, merI egyszer csak
azt látja, hogy egy villogósze'
mU, f.zkele hajú "Öreg" elővesz

egy szép. fehér fésüt és csak
ugy tükör nélkül - mint, aki
már mester az ilyesmiben is
fésúlködni k'l:í~d, fölényesen
mosolyogva Pali felé, aki
vissza mosolyj;wit. Ez már mö·
gában véve. is bűntetl voll. Pali
tudla ez!, de azér! tovább mo~

soJygoH.
VoU is mit nevelni, mert

mire (l·Z "Öreg" elkészült él

fésűlködésseL él fekete haja
olyan fehér lelt, mint él mesz
és mivel nem !ü!{örból fésül·
ködött, nem láHa meg.

Igy történi, hogy mikOr a
"büntetiÍs u, él jól( edvüen nevető

Pali felé megindulI az "Öreg"
személyében, olyan harsány
IU:lcag'ás állHotJa meg, amilyet
még éi laktanya is csak szökő

évben halj.
Az "Öreg" csak állt a szoba

közepén és bámuHköröskörüL
Nem tudolt semmit, CSak azJ
látta, hogy 6 az, akit nevelnek.
Pali segHelíe ki. Odalépett és
üiliröt tartoJt ~!ébt2.
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skolánkivűH

népművelés

Endrődön.
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Régen vajudó betegséggel
küzdöil Varjn Elek endrődi 49
éves kisgazda, A csonlkezű

kaszás egyre zavaráztéL Kór,
házba volt, vakhelét operálták
s aIig-alig kerülte el él halál
torkát.

Az elmult hélen, amint vizet
meriteH, belezuhant a kutba s
már csak az u/olsó percekben
sikerült onnan l<imenleni. Zu
bémás közben súlyos agyráz'
kódást szenvedeH.

Variu Elek már nem bir/a
tovább a halállal való kerge'
t6dzést, folyó hó 2J 'én fel
meni él padlásra s l<öléllel 'Je
telt végei zaklatoli éjelének ..
Mire hozzátartozói észreveHék,
halOil volL Örmény,

Február hó 28·án d. lJ, a
"Ianitóföldi" uj iskolában a

helyi N,zpműyelési Bizottság
ismerellerjesz Iri előadás! tar'
1011. Ez alkdic\nma! Slefán

. B~ta polg.iskolai tanár ,.Gaz
dilSlJgL ~; munk~sviszonyok
11a~á:t1kbijn" címmellar!almas

, .-:' - '; - - -. ~

~~~~~~~~~~~~~",,!a,Q,lUflkásságlJelyzeiéhen för~

i 'f '. .ténl:mínqen,,~'ö"iDZá;sYb~~atöan
;~K:Ö.nn!:lü isme.f!eIŐ előadást larlo!!. ..'

CI ·é'h.·· ,..... H ..·i 'I .tl./dí1a !dr.'HallcfJÓzse{ iigy~
\'t,g I .. 9~eS, . "." , v~d, sd~1I'ahbllga,!Ósag1%z.

,Amikor ez! az (l~rTi~!r"':i'lth';EVÓddá~~ban,é1melyeiig~nja- '
fogUlnia!: .•oiva :'Sll!<,IVi5~'VÖfrflqi;'3;á~i?sl peW-á l.afdl<ka~~zótl~áJ; .;
Jll.es~i)l!li! KanaáoNcgy:' a' .;. .il':ml<>rI011~, hogv' mily nagy' er...
I)<)!r;.l;,cól íllle~züí;kh~, .. I~ 'j.kölc:--i és anV~lgi kár származik
lIÓI):)i m;ron.zzvL'. aki ~jd iIYi7~ abból, hJ! cgynléÍsmegérlése
11irö, áimodO/í!(' és Támogatása hl'lyell~ a vi-

És mégis f~2s/átykoJlásé.s.sl'élhuzás,!á!lás·

ho: aki- kacp~ó, dlirils h.all- .• úoÍJI!3n állunk és idcsinY!2s
gllli':'h~ll I lörie;~la,[Ji1!csre.J~-\?~y('ni érdckc-kén felálcJo7ZUk
nek' és CldcJó'wdoHak ezrein, a közjavál. RamulaloH él hivtl
n.:m J~l a holnaptól. nem rel, tásál önzelieniil belöJló, vezető·
IC\? az: adöv.2grelJailn/ól,· nem l ál/á,ban levő f.zrfiak iránI ál·
il i<oplalásrÓI. él fizelc~l\épjc' lillában _megilyilvá~u,ló g~n
lensí;g!ől, él hideglől sib. Meg. csoskodasra es ha[allallsag'
l. d ra,
KiÍr ,:z.lünke..gy .1.'ly{W c~oda- . P. megielenl nögyszámu föld·
[J zlcí d n'y'l, hogy mi a módszere munl,éÍs hallgalóság mindké!
adnak, hogy ily könnven, gor'u előadást feszült figyelemmel és
és hój nélkül élheri világ·ál. élénk érd"klódéssel hallgal/ll

"Bórj!om, felek össlehuzoH és az előadásokal lapssal iu-
szemcld·;el, nagy fOllloskodás- t?llmélzla.
sal a kérdezell ur, az állam _'Ol"" __

mit ad ma nekem? Háj sze-Akit Uldö'z él haláL.
mély é-- vagyon,biztonságot
mondom. Vagyonom nincs, azt
nenl kell védenIe, il személye
mel pedig már csak magamra
bizom felelé él nagy férfiu. Jgy
allán én se adok 'IZ államnak
Ha nagy ritkán megszimatolnak
valahol \égy kis járandóságo,
mal, iecsipik és boldogan hél!l#
galnak egy jó ideig. De mégis
lehele!len az, hogy am!g szá·
zakat és ezreket állandóan
vexálnak adó1m'lozásaíkérl, ad·
dig Uraságod hosszu éveken
ál orránál fogva vezeli az egész
társaságol? !

Tanulja meg barájom. hog'y
az én közéleti és polilikai
szerepl.zsem megér él kor
mánynak annyit, min! oZ én
adóhájri'lJékom. Én D(;r)l kérd-<

Endrődi Idöttség I az éri választási sikereimérl
I főiémácsosi ldli.inlelésf, de alJY~

az lispánnáL '1. nyit meg'köveidel" hogy ne
rnoleszláiianak örökké az adó,

Kaimár ln:re biró vezelésiÍ,l
behajtásokkal. Havonkinf [ero

vel liszhck:;:riek Endrőd megye,
vom a kamatokal, a tóke lcg-,

bizoHs(Ígi tagi ai dr. Márky >

alábbbilJonságban vall nálam,
[;·ama alisptmnál, eilzilól él falu .1

merI nem költhetik el frakkra
nyomorgó munkás jőmegei ré-

. és virágokra. Lássa kérem, igy
szére u~abb. rendkivüli segély!

azalIam pénze is megvan és
kérlek. -- Alispán készséggel
igeríe meg, hogya most külön ién is nnllNdt vi1gyolc lsten
kapoli "5 "No;,i;:;,on lisziból ~ l veli csináljak utállom,

l r!'londla baráisáQo::, rno501h./al
egy "agg.J·ord af: endrődi mun.~ . ~

cl kiváló twzafL Buso!1 lávozíam:
ká soknak fog kiulaíni. .

CJ:t én nem tudom rneglanu!ni
hérle még él Id.ildöttség cl és meg is csinálni!?

vál'mi::gyc ;.\iispániál arra is,
hogy éi Vaszkó Pál albíró cl, i

len .~ m;zg' cl mult év tavaszán

in~lií~.~t <.fiZ,g. v. e1mi
..... \:izsgála,.ol l

[Hlcloob h:JCZZC' be csa dőil-1

tési iH,n,za meg: Ahspán erzzal I
.magyarazta a kesede!mel, hogy
hogy a :kihallgalások .sokáig l
ellwzódlélk s főszolgahirói hi
véJ1éJ:Uól:csak nemrég ka[Jía
vliSZa at iralokal.Q Megnyug#
lallaa, kYIdöllségiagjait,bogy
ipdfkodni fog- mklőbb elinlé71iÍ

, - I,"" -

.e régen~aiuJó likyeket.

ait

HIRDESSEN

E cím éllc,ll állan ro,'i'llot
óhéljJunk adni ÜlVCJ:3i::;,;nknok.
mert ugy iÉ/Iszik ci mczögazda·
ság' kátyub a reked I ~'I:eker(t él

lovak nem iudják inál' k 1-,'0 I: "

talni és előbbre iulésl cE:akugy
várhaiunÍ\, ha magö a ro!u
lakossár.ga veli válLjl ci :.izekér"
nek é5 nJ erúil me~:L:,.;

sz1tve ~g-yekszik l~ho;ni azi a
.köves Lma.

nSenki sem róh~tja föl Ma
gyarországnak a mezőgazda

sági termékek n;~Hmivim SM
lyos áreséséí. at vis majorral
állunk szemben". Ett mon
doila pénzügvminiszlcrünkés
ezzel bebizonyiloHa, hogy éi

ba,i orvoslá:'iára nincs elgondo'
lása. Különhen eZ a lery és

programm hi:1rJV álta!ánosan
észlelhelöiJí: eg-ész. jkai
éidbcl1. Kesergés!,
kriliká!~ azclégedeílcL-',,;2' ·szi.
lásál, egyeslársadalrni
Ivok közö iii ellenté! !dé!ezéséi
napról-napra oi"l'össul(, de lil
kos a~néHI,unkak és korl.éziflk
fel!lasználá:sáva! ,móg ll nk is
láliuk.

N<'m elég' a bCít2gs2'
Q

á!!apilása,g'yógyszel re is sl.ük~

ség' van. tvL'! ut még'
: : ..-l. I, " 11-, ,"'. ! j , í

IÖ7'liielz; lÍLénbelega
kö;;él(1l.

él kérdés,
eszközöket i;:smndo-'

kal k·zJicnc edkü! eu.i, ho:-;V él

kivál1i\los ónyagi th:~

következzék.
.Í\ jobb JOVO és biz1aJóbb

éleiviszonyok megleremréséi
egyedül él magvaI' rnczégi1zc!cl
ság szanálásalólésta prflálltísá.
lól várhatiuk. A7. ol'si:ágg)iüJés
és él magvaI' kormblv !C'g Lb
flZ!adata él magyar föld jeImé·
nyeinek és az ál!aT áiiomány
lobb érlékesiLiséllci-z elösei;+
lése,

is, :<isiparés munkásrélegszo
moru helY7ele s/oroscO össze
füg'g a kisgazda társadalomma!.
mert terhein"k csökkentésí?vel,
íövedelm"inek fokozásávöl élet
eróhöz iul c két osztály is.

Mikor ezekkel a kérdésekkel
e rovathan foglalkozni akarunk
és minjen hozzászólásnak,
m<2gfigvelésnek, elgondolils,
tervnek h<2lyi akarunk aáni, ad
hisszük a közél'dekében csep
lekszünic, miért i., arra kérjük
olvasóinkat, észrevételei!<el és
tanácsaikal küldjék be szer'
keszlőségünk endrődi kiren
ddtségeíhez (Sugár u, 29), hogy
él falu jogos kívánalmainak
erőteljes hang'ozlatásával ve'
zelő embereillket gyors, erélyes
és helyes munkára serkent,
sük.

irek,
.
Endrődi

ELÖFiZETÖ~NKHÖZ !

Rovatve",ető :
KRESZNERICS GY. FERENC.

Ifj. WAGNER MÁRTÜN.

ÉRTESITÉS:\
Az utóbbi időben nagyobb ér

deklődés mutatkozik a ,,~y~""~'

Ujság" iránt itt· Endrődön,
il lap jelelős szerkesztője és kiadó,
tulajdonosa azzal igyekszik meg
Mlálni, hogyalapnak uj beosz

az endrődi ügyek rneg
tárg)!iJlasá!wz nagyobb leret en-
gedélyez és egyelőre egy teUes ol
dalt rendelkezésre bocsatva alkal
kalma/hogy panaszainknak
erőteljesebb na.ngon adhassunk
kifejezést.

Wagner Márton barátom elő

zékenysé..f!,c tehát módot ad, hogy
minden héten az endrődi hirek egy
csoportban, a lapnak mintegy kü
lön melfékleteként jelenhessenek
meg és ezáltal remélem sikerül az
endr6diek érdeklődését még foko
zottabb mértékben főlkelteni a
sajtó iránt.

Az endrődi hirek csoportositá
sára szivesen válialkoztam és hogy
minden jogos endrődi érdek a
kellő időben kapjon kifejezést, arra
kérek mindenkit, aki a közügyek
iránt érdeklődik és a penna for
gatáshoz is ért, jöjjön segitségemre,
hogy uj rovatunk változatos le
gyen. Aki pedig a betüvetés!zez
nem tud, az mondja el szóva!
értesűléseit, hogy rovatunk hüsé
gesen számo/hasson be mindenről,

ami Endrődön történt: mi a pa
naszunk, bajunk, fájdalmunlc és
kivánságunk.

Abban a reményben nyitom meg
a rovatot, hogy kellő megértéssel
fog áldozatkészségiink és lelkese
désünk találkozni.

KRESZNER1CS Gy. FERENC,

Endrődi előfizetőink tekintélyes
száma parancsolja, hogy lapunk·
ban Endrőd község életével állan
dóan és részletesebben foglalko
zunk. A gyakorlati élet a tüzet a
vizzel is össze tudta hozn';, igy
kerűl Gyoma és Endrőd is minden
nap közelebb egymáshoz Hiszem,
megérem még azt a napot, amikor
e két egymásra utalt község eg)le
súl és egyesűlt erővel sok olyan
do/50t fog megvalósitani, amit
kilfön o külön sohasem tudott volna.
Az uj endrődi rovatunkkal is ezt
a távolabbi célunkat kivánjuk
szolgálni. Kresznerics Gy. Ferenc
ur volt olyan szives vállalkozni,
hogya hozzá hasonló lelkesedés
sel érző endrődipolgártársainkbóf
egy a község békéjét, anyagi jó
létét elősegitő tábort szervez meg,
tdk a Gyomai Ujság hasábjain
Endrőd speciális ügyeit tárgyaliák
megugy, hogy endrődi és gyomai
olvasóink is épüljent:k abból.

Szeretettel üdvözlöm uj munka
társaimat.
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zaléká! - minéségük szedni
- belföldön kÖlelc:sek DC:3ze,
rezni. Müselyem és sciycmfo
nalakaí a textilgl'árak !o'Jábbr-a
is vásárolhajnak kUlI'öldön.

A debreceni mé!yfurás !.ijabb
eredménye. SZ5kérl{,j \ing<§.;
lalol larl0!tak a debreceni rnély
furásu kulnéd és megállapUol;
ták, hogy annak a vize nagy
részben hasonlaios a hajdug'
szobos7.iói hŐforrásého? 40
százalékkal több benne a szó
dabikarbóna és ci jód, \'iszonl
kevesebb a só. A kul pQTCen

ként 1200 Iiler vizel ad. t\'lin A

den remény meg van arra, ho!?\'
a \'izel gyógyfürdő keHó-

. i' I d' ·l. h"'~-ná1nikeppen IZl II !él" ~~ú;)L'" , •

egh
AZ ENDRÖD-GV'Ol\tíAI

TAKARÉKPÉNZTÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1932. március hó 20-án, ";l'~"'l'j?"n

délután fél 4 órakor Endrődün

a kath. Népház nagytermében tartja

XXXVIH- t<évi
rendes !\özgyüiését

melyre a t. rész'lényeseket
tisztelettel meghivjuk !

Tárgysorozat:
l. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzökönyvvezetö és jegy

zökönyvhite!esitők kijelölése.
3. Az Igazgatóság jelentése a

lefolyt 1931. üzletévröl.
4. Az 1931. évi mérleg és ered-

. ményszámla előterjesztése a fel
ügyelöbizottság jelentésével} vala·
mint a tiszta nyereség felosztása
iránti javaslat és az igazgatóság
valamint a felügyelő-bizottság ré
szére a felmentvény megadása.

5. Alapszabály módosítások a
gyulai kir. törvényszék mint cég
biróságnak a Ct. 168/1915-67
és 168/1915-68 sz. végzései
folytán a 4 §. (alapíőkebejegyzés)

10 és 20 §. hirdetmények közzé
tétele (11. §.) Tisztviselőkre vo
natkozó meghatározás (22. §.)
inditványok határideje (és 55 §.)
osztalék elévülés.

6. Esetleges inditvanyok.
Endrőd, 1932. március 4-én.

Az Igazgatóság.

Megjegyzés.
Csak az olyan részvényes gya
korolhatja szavazati jogát, ki·
nek részvénye a közgyűlésr

megelőző hónap utolsó napjáig él

részvénykönyvbe nevére átiratott.
(Alapszabály 20. §.

A legujabb járvány. Egy
hele furcsa járvány dul az or'
szágban. A "járvány" okozója:
rei/vény. Arról van ugyanis szó,
hogy Tolnai Világlapja nagy'
reitvénvpályázatot hirdell'IL a~

melynek kerciében ötszáz
nagyél! ,:kü ajándékot oszt0tl
ki. EZI fl nagyszerü pályázala!
jövő heli számában megismétli
él Ilépszerü képeslap 25 uiból
uiabb ötszáz pompás ajándé"
kol o:,\;:t ki a megfeHók közölI.
Az aj/"dékok közölt szerepel
egy 2 Ii'eg 1 csöves rádió is.:

A budapesti tenyészálla! ki- !

állilás m~glekintésér~s~oigólóI
kedvezmenyes vaSU!i ifl'élZO!#.,

ványok Bácsy és Társai Bal1k3 '
házánál hapható~:.

A MEFHOSZ Utaz6si Irodilia.
mely él mult évben él Párisi
Magyar Diákegyesü!ci uíazáu

sai! rendezte, ,i~~~ , h~sVé!k~r l
is rendez ren,Olovul kCGv12zme· I
nyes íél~U.Ir:iell1yutak~l: A ., I
hetes panSl !anulmanyut, me;y
március 20"án indul diá.koknak
260 pengő, kiséróknek 315
pcngö. A kéthelcs olaszországi
ut, mely március 19·éoindu!
400 pengő. A kéthetes ko 0

slantlnápolyi ut ugyancsak 19
én indul és 440 pengő. jeJenlg

kezni lehel MEfHOSZ Utazási
Iroda, IX. ferenc f<örul 38.·
Teiefoo: Aut: 872-74.

Gyomai anyakönyvi hirek.
S:diiettek: Iulis József, Valai
László, Pulugor Sándor, esi'"
kós Róza, Török Lidia. Há
zasságot kötöttek: Erdei Já
nos-Petneházy RózávdL Mes
ter Pál-Balázs Máriával. EI
haltak: Petneházy Sándor 33
éves. O. Szabó István 76 éves,
Lás7ló Istvánné Molnár Ilona
70 éves, özv. Pap Imréné He
gedűs Lidia 79 éves, Csillag
ferenc 76 éves, Biró János
37 éves, K. Szabó jános 1
hónapos, F. Ki"3s Anlal 57
éves, Szatmári Sándor 40 éVl?s,
Forgács János 1 1/2 hónapos.

A kereskedelemügyi minísz
ter rendeletet adoH ki. amely
szerint az állami kedvezménye
kel élvező lexIiIgyárak len ..
fonálszi,ikségJefük 60-90 szá-

... br.

Járvány ...
TOil1pafájdalll1ak kinozzák izmom.
Ni.idóll e ~';'()I .. járvány kimondom.
A"yan'h:m öriöngö vad düh kavar,
Srivemben a türés vérző sebet mar,
Gy;hrJ alázaiba full a lelked,
Ha hallgatom a barbár tetteket.

Eltorzult arCOI:l kérdi némán,
Mi baj, hol a hiány?
S ajkad reszketve szól hozzám:
Járvány, járvány ...

Hazug afélelelt], mely erőt vett rajtad,
Hazug a járvány, mely könnyeket fakaszt.
járvány a hazugság, járvány a bűn,

Járvány a nyomor, mely átkarol hun,

járvány az éhség, a fütetlen ház,
Járvjny a rongyokb<a burkolt sirás.
járvány, ha gyermeked pusztul afagyban.
Járvány, hogy nem lehetsz sehol

. . {munkában.

járványacédaság szabad f{)rrása,
Járványadevizák megtagadása,
Járvány a svájci frank optáns alapra,
járvány az üzlet, a mühely lezárva.

járvány az adóprés örült lendLilése.
Járványa társadalom megfejésc,
'árvány a fertő, a bürokrácia,
És a mostani szörnyU ,influenzia,

A "Gyomai Református Ifju~

sági KözmüvelődésiKör" folyó
hó 12..én, szombaton este 7
órakor, a Felsőrészi Olvasó·
körben a szülők és érdeklődők

részére céljai nak
tése végeII ismereIJeriesztó el<5
adást tart, melyen mindenkit
szerelettel lát és vár.

A "Gyomai Kisgazda és
földmíves Szövetség" folyó
hó 13-án lar/ja alakuló gyülé
séL A gyülés helyének és ide'
jének megjelölése !apun!{ köv
vetkező számában fog közé..
tétetni.

Mándi Sámuel és lársai
megveHékgrófWenckheim Sán·
dor csorvási bir/okát. A várm.
gazdasági albizottság nem
hagyta jóvá az adásvélelt, meri
éi környék gazdatársada!ma a
birtok parcellázását kéri.

Eltorzult arcom kérdi némán,
Mi baj, mi hiány?
S ajkad reszketve szól hozzám:
A börtön is járvány 1

Eltorzult arcom kérdi némán,
Mi baj, mi hiány?
S ajkad reszketve szÓl hozzám:
Járvány, járvány.

Hazug a fájdalom, mely fojtogat beliU,
Hazug a gyötrelem, ha sirsz egyedül.

Járvány, hogy máéÍ"t a holnapot eladod,
Járvány, hogy önmagad meghazudod,
Járványa hitványság, esztelen fő,

Járvány II hitet dobáló kő ...

cJárval'lY, hogy kovácsok rád vasat vernek,
Járvány, hogy szőke viz mossa a fej~det,

Járvány a prókátor jogtalan ·baks\ssa,
Járvány a szent eskü halál ugrása.

járvány, a Jeszenszid árulásOk,
járvány a többi hazug vallomások,
Járvány és hazugság tollam, mely if,
Járvány és hazugság lelkem ha sir,
Járvány és hazugság minden krónika,
Csak egy igaz az ,íi1fluel1zia.

Örmény.

f 5 l
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egyénEE'knek él term·:?SH>
tes 'l'Ferenc Józ~ef"" ken
serűvíz lw~gbcC5Ülhck1kl1szol·
gálatol I"'~i: özállal, hogy él

béHarla imal ki mélelesentávo
IHia cl. Tudományos tapaszla
lalok kétségtelenné lcflék, hogy
él Ferenc Józ4ief víz szá
mos féloldali hüdésbQIl fekvő

betegnél is meglette él kellő

hatást s ig-y nagy meg·ki'nnyeb·
bülést okozott. A Ferenc
József keserŰVÍz g~rógyszer

lárakban, drogériákban és fú,
szerüz!clekben kapható.

Egy ember,
egy ló és száz pengő.

,'\ndracsik János li.:';;éöl\ilI'H
borlermc16 él jelen. nJos~oha

gazdasági v\szonyolw! szá'
molgalla papfi'on, számolia az
uiiánés r~liodenkép rossz voll
az eredmény.

A vend~g'!ős D,bort 40 fillér
ért mérLebből fize.! 15 f. fo'
gyasztási adól, ,ti . f. él regie
köllsége, IOt.-érl pedig kell
hogV keressen raHa, igy teháJ
a termélónek .8-9 fillérnél
több IlemjuthaL

Ebbe sehogysemludoti meg
nyugodniiános bácsi. lehál
fordított egyet a számadáson;
...... 9 fillér él hor, 6 él regie, 10
fillér a haszon, él csurgás ki
kerül él fogyasztási adóból,
mert hiszen az úlközben el,
adott mennyiség után azínem
kell fizetni; A Udkuláció ered
ménye pedig, -~ 25 fillér még
is csak több, mini .8 fillér.

Se szó ~ se beszéd tovább,
feiébe vágjélfl nagy sapkát,
addig iárl-kelLmig 100 P·ért
egy jó kis im' ,1:· vel!.

MásnapfelpakoltákCl borral
telt hordökat;befogták a kis
loval és él 26 'éves Pista fiú
Utnak indult Endródre. . ,

Öreg Jár!o~.~ács(n;1ég~(ké!L
úból isufána kiáItoH fiának:
Vigyázzflam a lóra, meri ha

valami bara .lesz, a szemem
elé ne k",rtl lj többé."

Pislil szerencséún megér..
kezelt Endródre és Kiszely
Antaléknáll<ölöll be. Ám hiába
adttléizabra!<ot lova elé, az
csak reszKe.íeH, von agloli,
majd pedigfÖ!dhöz vágja ma
gát és kiadta a pártliál.

"No mi lesz most l'" -'- Va'

karla feiél szegé.ny Pisla gye
rek. - Elóhfvla éi közelben
levő férfi népeI, szabad ég alá
húzlák a lovat, nekiakaszlolták
a bicskát és megnyuztálc. And·
racsik Pista pedigközbl2 be'
ment az istállóba és eg·v oli
heverő láncdarabra felakasz ..
tolta magát.

Ment a Jávirat Andracsik Já
noshoz ... "HöH az anya ...
elt..:mellék Pistát... szegény
édesanyja pedig fuvarossal vi
lette magát haza és könnyezve
terítette ki ura előlt él lóbőrt a
pitvarban.

Andracsik jános bácsi pedig

földhöz vágta a' nagy sapkát,

búnak ereszté ó§zbeborull fe,

jél és újból számolgatott az
ujján, számolgatott cl papÍron:

- "Pista gyerek, egy . ló és

100 pen!ló" o- mindezért egy

összevagdalt lóbőr l 1932 feb

ruár huszonegy és utána egy
pontot tett.



Sakk.

DUBLIKACIO.

Petőfi utca 761 számu ház azon
nali beköltözésre szabadkézből eladó.
Bővebb felvilágos{tást nyujt Gál Imre
Petőfi utca,

Egy j6karban lévő 2 evelőS tUfa
csónak 50 pengőért eladó, Cim a ki~

aclólJivatalbafJ. .,'

Mindenféle gabonát' legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István'
yasutnál lévő 'magtárnát.:

A Gyomai Kö:zpontiSzeszfőzde,"ll

pálinl,a főzés ~iiál leszállította, akinek .
bármilynemü kifőzésre való cefréje van,
jeientkezzen aszeszfözdében,

Egy szoba k~I"iYl1a, spájz;, padlás
mellékheJyiséga.zonnali beköitözésre
kiadó, Sziv utca 719.

Vagyis. hogy 111OI1djam csak
a ..,korral l)rt~.2.d:Hik.(

Ha n'H-~g sol,á(g tart
. ez a nagy ft1111'b<:5ZlÍ':3:

Kiiilegy a divatból
<l szép li'lagyar csárdás!

-ö-

~~~~~~f~.'

Szombaton este beJejezódneka sakk
versény előmérkőzései. A verseny
egyre fokoz.ódó érdeklódéssel folYíl~.i\
resztvelJők Iul nyomó 'része il· nierkö
zéseit le is játszotta már és: csak né
IJány versenyző akadályozza a el-Qdön
tc. befejezését elmaradt játszm~ivaL

Szombaton este 10 óráig még l;zekel
az elmaradt mérkőzéseketle kell jálsú
ni,mertszombaton este Jű ófakoraver~

senyrendezőség az elődöntő ihévközé
seket lezárja és megállapítja a ,he'y,e." :
zéseket. '.

i ., ' • ,l '

A 'döntőmérkőzések sorso!ását is ie-
hetőieg még szombaton megejtik és
jövő számunkbankoz61ni is fogjuk.

Az eiődöntők ered'ményei a'követ
kezők:

I. csoport. Ver' t C:ccsei 5 gy'őzelerli

egy vereség, 2-ik, :;-ik és 4-ik 5 ,győ";

zelemmel és 2 vereséggel K1ein.)3it()""
Kiss.

H. csoport. Vezet dr, Messinger·~~~.
,retlenül, a második hely még ném ala;;'
kult ki.

llL csoport. Vezet Török 6g~öze~

le ' egy eldön1ellennel, nI4sodjk,belye~

zet! Kruchió 5 győzel~l.11 1. vereség, .
IV. csoport. Első Bácsi Elek veret;';

·Iemil, masodik Tóth l vereséggel.; ,
v.: csoport. Vezet· SzilagJ:1 rnég! ve..;' :' I

rellenül, második ,WeiL

Rumba ....

VASUTI MENETREND 1931~: október hó4"-től.
Igyorsi IgYIl!'s! !gy;;rs! Igyors!

- -
3'5312'46,17"3020'45 i Gyom8." é 7-24 12'23 Ji5-4721'45

' ,

'4'21 1314\f1'5S 21'13 é Dévaványa i 6'5311'52ÚH621~14
4'2613-19 IS-03 21-18 i é 6'48 11'37)Q'11 21'09
4'5713~5&lS'3421'49 é Szeghaló'm i 6'15 11'03 15'3m20'36
4'5813'&118'4521'50 i - ,.},., .. é 6'131O'5N5'3720341
5'1714"1019'0422'09 é Vésztő i 5.531O·37WIT20·14
7'27 16'10 20'58 é Békés~ba i 4'05 8'2013'301;18'24

'. "

0'16 14'00 19'00 i SZégh'atbm é 8i3(J15~25;l8'42
7'50'J!8'0420'36 é.. _", i 5'30J3-50 17"08
7'55 Hl'52 1'30 i Puspokladanyéi''2lJ 13'~115'36
851'"20'58 2'41 é Debtecen i 0;1012;3014'30;{

LJA44A*_ 2@i*'ffl_~""_
_ ~~ftfil:::' II jj IIX·XX ~t,I\1 ~!i',; II l' iti I" %I ru

ll'06 12'42 18-1920;,29 2'10 é 0'32 534, 8é52 14'28 16;52
6'4111'1412-47 18'29 2lY34 235 j G~Ol'i'ia é 0-17 5'18 '8:5114'20 H~:jH)9'25
7'3412'0913'2519'2721'11 3'38 e ~éKescsab~' i 23'15 4'26-"S'14 13"}6 16'141826

járványos »dolog~ ez
mmba tázban val$unk.

Szaladgált mimlenki
a tengelye körül

S a gromofon egyre,
egy nótát köszŐriU.

Dehát az nem fontos,
csak szaljon a zene,

I\\ert hisz a ',-crkJi is
ép 11gy· megfelelne_

Vannak ottan sokan,
. ifjak és leányok,

Gondoltam. 'magamba
innen én hiányzok,

is bementem hát "
.3 szép táncot nézni

Hátha jutna még majd
. nekem is valaki.

Rumba lemez recseg
azon is ugy hallom.

Erre ismételten,
megint csak rumbázom.

Ahonnan jön a hang,
dobogás is hangzik,

S látom, hogy odabent
mindenld rumbázik.

De bizony nem juha senki,
csak ahelyett.

Egy felhevült ur,
II lábamra lépett.

Jártam én egyedül
szebben mint valaha,

Csak néztek kŐl ültem, -
mi a;l:? _ uj figur;>_?

Magyarország cukodcrmclé
sél (l NemzelkC)/i Cukorbizoll
ság éi folyó (?vrc 84. WO lonná
ban tllla p\!olla meg.

De mert !loCiv hidecr van
~ ,'='~ c-

s a lábaim fá"nak,
lA helyzet. kényszerit,

hogy utcán rumbázzak.
Bekéni vonulni,

. tán meiegebb helyre
S megüté a fülem

egy gramafon zene.

Tavaszi hangula~,

. téli bőrbe bujva,
Ballagok az utcán

. egy rumba dalt fujva,
Azon gondolkozom

mit kéne csinálni,
S ott az utcán mindjárt

elkezdek rumbázni.

A. szarvasi vásáron ZJ 72 C\''1

Hib !liJsíluit körmü úlla! Z: ':i

152 ló c:sIZ[~ll g6zdúL Nagyo!l
greng'c iZrec: 1'1 fi II y,

Szerda, március 9
9.15; Gramofon

i 2.0S: Hangv.
3.30: Morse tant.
4 : Háztartás egyszeriisitése
.5 : .felolvasás
5.25 : Szalonzene
fi ( Olasz nyelvoktatás
5,30: Katonazene
7.30: Eiőadóest

8,15: Énekkari hangv. szünetben kb:
9.15: Időjelzés, hirek

10.15: Időjárásjelentés,majd cigány
zene.

náia is odavesLeU a 7.. :;--.lL' ~(:jJ:j'"

ság és felűB'yelóbizo)l::iiJ::,'hibá·
jábc)l. - A mezóluri g:(lzda:~ógi

maíom károsulljtli polgári pör:
indi!ollak il malom iilazga:ö
sága elíen él gabol1ó érlí.jl~c

erejéig. A szolnoki löri'ényszek
1929,ben félfüggcS7.íZlíc él pl;irl

él csódeljárás befeíezéséig. A
Tábla azonban iléklhozaiéJlra
utasiloIta él szolnoki törvény
székel. - Néhány napos tár
gyalás Illiw hirdeite ld ítéleté!
él szolnoki törvényszék és kö·
telezfv. él malom igazgojóságát,
hogy él károsultak gabonáját
1928-as értékben fizesse meg,

kisember !;eraklározüll

r=:=:-. Mindazoknak, kik sokat szen-
vedett ked\'es halottunk

Biró János
f. hó l-én végbement ternetésén
megjelenni sziveskedrek és .mér
hetetlen fájdalmunkon e,;I;,:eni
igyekeztek, fogadják a mélyen 1.\

lesujtott család hálás kÖszönetét. I.
A gyá.szoló család. .1
~-~
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n'U50r hétköznapokon:

Csütörtök, március 10.
9.15: Hangv.

12.05: Cigányzene
4: Mesék
5: Az öszibarackfák nyesése
5.30: Bécsi dalok

6.10: Angol nyelvoktatás
640: Előadás

7.10: Hangv.
8.15: Hangv.
9.30: Időjelzés, hirek, hangv.

10.30: Időjárásjelentés, szalonzene

Péntek, március 11.
9.15: Hangv.

12.05: Gramofonhangv.
4: Az első találkozás felolv_
5: Cigányzenekari hangv.
6: Vadász élmények az őserdőben

6.30: Polgári dalkör hang>;.
7.15: Az operett fejlődése

8.45: Külügyi negyedóra
9: Zongora hangv.

10: Idő, időjárás, hirek majd cigány-
zenekari !langy. ".

Szombat, március '12~_

9.15: Postászene
12.05 : Szalonzene.
4: Gyermek-játszóóra
5: Könnyüzene .cC

6.30: Mit üzen a rádió? -s~' S,
7_15: Cigányzenekari hangv.(';"
8.15: "Bábjáték" szinmü a ~tldió- Nyomtatványokat ]aplllnk'; Szerkesztését! és kiadásért,felelős:

ból, utána idő, időjárás, hirdk és nyomdájábitm készitíessen. ifj;\vAUN:ER MÁRTON:
tánczene." ~~WWijW~~ j 1111 i# lll! II lUX III II lit lll! I;VPXlIl x lt n

, ,:~, -'.

~~ ~~~e-r'tb6~~

Nyomtaua íj .,HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállillatGyomán.· Fel€lóscélJrlJ!aidono~:TEKET SANDOR.. ' ,.

Vas;§rnap, március 6.
9: Hírek, kozmetika

10: Egyházi zene és szentbeszéd.
11.15: Unitárius istentisztelet
2: Gramofon
3: A talaj összetétele
3,45: Rádió Szabad Egyetem
5.4: Vidám est
7.45: Zenei paródiák
9: Időjelzés, sport és ügetőverseny

eredmény
915: Régi zene régi hangszereken

10.15: Időjárás majd cigányzene.

Hétfő, március 7.
9.15: Katonazene

12.05: Balalajka
4: Asszonyok tanácsadója
5: Előadás

5.30: Magyar nóták
6.30: Német nyelvoktatás
7: Milyen vevőkészüléket vásárol-

junk
7.30: Tót est
8.45: Időjelzés, hirek
g: Hangv.

lO.30: Időjárás, majd szalón, jazz és
cigányzene.

Kedd, március S.
9.30: Szalonzene

12.05: Hangv.
3.30: Meseóra
5: Előadás

5,35: Zene
7: Francia nyelvoktatás
7.30: Opera előadás, I. felv. után

időjelzés, hirek, ll. felv, után hirek.
Előadás után: időjárásjelentés majd
jazz zene.

!
" 9.30 Hirek.
, H.1O Vi=jelzés.

12.00 Déli harangszó.
12.25 Hirek,
1.00 ICJö-időjárás-vízállás

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 ldó-időjárás-vizállás-hirek.

6. Zimankós téli időben fo w

kozoliabb CI meghűl,zsbőleredó

köhögés, berekedés és hurutos
bántalom. Ilyenkor tartsunk
kéznél egy doboz RéllW-fé1e
Pemelefü-cukorkáL

200 ember kenyérhez jutott!
Milli értesülünk Tolnai Világ·
lapja al munkal1élkiiliség csök·
kenlésére egy ügyes módot
találl,amennyiben minden egyes
községben, váro'>ban stb, fel
á!lHoH képviseletek el. Ma mar
több van olyan, aki állag 150
200 pengőt keres havonta és
ennek a munkának aT a nagy
előnye is van, hogy mindenki
ill sajál helységében végezheti.
Tolnai Világlapja budapes! VII.
Dohány u. 12, mindenkinek,
akinek nincs foglalkozása szi
vesen meg1eszi az ajánlatot,
ha hozzáfordul.

Eiitélték a mezőturi malom
igazgatóit. N~gy évvel ezelőt:

csődbe menl il mezóturi gaz
dasági malom és akkor kide
rül!. hogy különféle könyvnél'
misilásokon kivül él malom
rakláraiban hatszáz mezőluri
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Gyoma, 19ő2 móreius 12.
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POl.lTS L TARSADAL ÉS KÖZGAZDASAGI E T I L P

Felellő$ szerkeiiö!t5: ifj. WAGNER MARTON
Szerkes:ztö5ég él; kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G yo m a, KOSSMth Lajos utca 516.

Telefon: :22.

~"""'-,.._--_.'"-_._-----
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

Neg)cclévre ! <:0 F. Fél hrc 2$ P, Egész cvre 5';W P.
Befizetése!, posiacsekkel1 :

nHtlngiria-nyqmda ,Gyoma" csekkszám 18.280.
L:.'I.pzá7'ta cs ti t ö r t ö k este 6 óra.
I\íegjelenik minden szombaton reggel. ,

-, -'"}-f'flBIi3ji'ji ........""'WiiN ,ip om-- - iiftii,W~i...-;::;w"",,;;;;;;-..::r-·-rl-=;-;·----V:--- "==

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. mag,;;s hirdeté$
20 fillér. Ötszöri hirdetésnéi tű százaiH\,"ltizsz-eril:llél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék é~

félévi hirdetés esetén 25 százalék ked ve?ményl achmk

Borzalmas vé rdő

Mezőberényben.

fertőzött és poros leveg'ője nem
alkalmas a @'Yel'meklidülietésre,
szükséges lenne vidéken '/iJló
elhelyezése. Támog-ass3k tehát
él vidék tehetösei a főváros

gyermekmeotő munh:ásság'át az
zal, hogy akár egy'ccJiíI, akár
közösen összefogTa jeg·J.?k le
hetővé .a testileg leromíofi Sle
génysorsu fővárosi g-yermekek
csoportos nyaraJtatásiiL

A főváros a vidék áldozat
készségét áldozatkészséggel vi

szonozza. Igy az 1931. év nya
rán több vidéki város és közr
ség tanulmányutra jövő gyer
mekeit látta vendégü.! Budapes
ten, ahOl őket él kies fekvésű

budai hegyek között ing-yenesen
üctültette. Minden város és
község, mely fővárosi gyerme
kek csoportos nyaraHatásáJ
gyenesen él

mán ugyanOlyan számu gyer:
mekel hozhat fe] él fővárosba.

esetenként megállapítandó ideig
tartó tanulmányutra, iHetve üdü~

lés re, mely alkalommal él gyer:
mekek dijialan szállást és éiel K

mezést, tanl.limányi programmot
é'3 fővárosi tanerők személyé$
ben hozzáértő kalauzokat kap~

nak.
Jelentkezők a következő eimre

küldjék szives értesülésüket :
"Budepest SzékesfővárosGyer
meknyaraltatási Akciója, Buda
pest, IV. Cukor~u. 6. sz.

kért9
Tiz éve annak, hogy a fő

város megszervezte él gyermek~

nyaraliaUisi akciót. Ez az intéz
mény tiz éves tevékenysége
alatt nagy értéket mentett :meg
a boldogabb jövő számára.
Hogy nemzetmentő harcát él

legmostohább viszonyok köze
pette sem kényszerült feladni, Berec;dd József 40 éves gaz g

azt elsősorban él haza: és gyer- dálkodó veje voli özv. Be:
mekszerető magyar társadalom reczkiné Székely Sára 73 éves
áldozatkészségének köszönheti. r11czőberényi lajl;osnak. Az

A főváros gyarmeknyaraltató öregasszonynak 20 hold földje
munkásságának tizedik eszten- és egy háza voil. BerC'czki fen
dejében bizalommal fordul a ma- ksége él mult év decemberé
gyar társadalom nemeslelküsé... ben hal! lneg s azóta Bereczki
géhez. Kéri a hazafias érzésű sokszor kövcle!őcn lépet! fel
és jószivü emberek támogatását. vagyoni kércJr.?sben anyó~ÉJ\'al

A gazdasági válság tetőfokán szemben. ),nyösél bullani scm
a főváros már nem képes többé akart arróL hogy vejének adg
erején felüli áldozatokat hozni. jon a vagyonból, ;Janem CEzész
A magyar társadalomnak kell vagyonát unoklijáro Dorl1bi
meghallania a pusztulásra itélt Laiosnérö élkarjfJ iroilli.
gyel'meksereg segélyk~ltásáj: B<:reczki héH6n haza íö!i cZ

"Segítsetek, mert elveszlink l" anyósa házához és veszekedés
Az 1931. év nyarán 15.560 támadl köztük. F'>ercczki fejszét

gyermek részesült az üdülés ragadoll és azz,,,; agyonverte
áldásaiban. Minthogyafőváros.ü7-v. Bereczki Istvánné 773 éVIZl?

yerln

A Magyar MezőgazdaságiTársaság
és Szegedi Alföldkuíató Bizottság

szegedi értekezlete.

Szegény. magyar gyermek l I
MegcsonkHott szegény ország l'
szülötte, Trianon áldozata, ki a
mult vétkeiért ártatlanul bünhő

dik. Mig a felnőttek az élet ádáz
harcában egymással versenyez
nek, ő elhagyatva csatangol na
a nagy város forgatagában, ha
senki sem törődnék vele. A je'
lenlegi küzdelmes élet súlyos
helyzetében nem lehet észrevék
leniil hagyni, hogy él gyermekek
nagy tömegei az inség miatt
nyomorognak és csenevészek
lesznek. Az inség a tüdővész

nek, a sokféle testi és lelki
kórnak legkedvezőbb talaja.
Ebből a talajból nem fog kivi
rágoznia magyar boldogság
igérete, az erőteljes uj nemze....
dék soha! Ne nézzük tétlenül a
nemzet virágoskel,'fjének pusz
tuIiísát 1 Siesslinic ag-yerrnek
megmentésére! Elsősorbanmeg
rongált egészségér áJIitsuk hely
re. JuUasuk őt nópfényhez, jó
levegőhöz, egé5zsége5 környe~

zl:l:thez és jó tápliilikhoz.

Március 15~
NyolciJalll1égy fh've! ezelőtt

a budapesti Ifjuság; il szabad
ság, testv{}riség,· egyenlőség

E hó 4-én esk 6 órálól R l nH,;nységünk mej5'Van hozzá,
jelszavaival felrázta az ah!ó l

ö.ráil-[ ~')..5~éfl cl.él~J(;'J 10..:'lr[l- j amiiyen ló kezekben van ez él

nemzetd, szabaddá tette a 101 2 ornl~r lartolJak egyulícs si'crvezkcdés dr. !{ogulovicz
íenyűgözöttlelkeket és lJissza- érlel\cz!ciiikcl (j t'/iagya ~ Mező· I Károly egyetemi 1anár és 1el-
adta a reményevesztett IrWa gazdé!sági TársaséÍR és a s7e-1 kéS hivei kczében. Szeg'ed és
gyart országówk. gedi A,!f()!clkulaló Dizoliság. • környéke gazdái scgífeni tud g

Ma il szabnd, de sajgóan Lapunk súík kcrc{c nem· nak él IlclyzeíU!<ön.
tesí:i kll(~tóvé, hOQY' e két ér- N ' I ' l'megcsonkitott haza szabad ~ J agy mcger esse és szercR

! 't '. tekez1ctról rninckn nemesct, (eliel hallrfaiták a lvlau','ör l'v!e-magyarja au eDen meg- 15 '"
szépet, okosat Ickö,zöljijrok zógazdasági Társaság' vezetó

csa!atkozvG, (f reményében amit oli l1alloílullk os j'át'''Il''.
'" lu, ember -it, kik a TársasBg

alá!wnyaftIotfc 17, táiékozódó Még' neveke I sem emlílünk meg', progrc mmját ismer/ették meg',
képességében megi)akitva csak az általános benyomás' melynek vczérgonc\olala az.

félősen tapogatódzik fehér ról Írunk röviden. hogya kisbírlokosokat szöveiq

bofjávab a sölétvilágéjsza~ A szegedi városiláza díszes kezetbe kell tömörHeni, a Jő ..
kában: Sehol egy talpalatnyi nagylennében kőrűlbe!ól 700 mörülésscl tervszerlí mező#

ember volr. A SZeged határ... gazdasági termelésI és ér!ékc#
ahoLa."reflIén.,.y.sél!' nml.."i l ..... .

- . üeli a k Cr-'" st biJ\·'eu/ni. TáTSiJS(íg,
alapját meglJethetné... llyékbeii gazdák kitartó figyel- mint önzellen alakulat csak

A' fojtogató gazdasági le- me, megnyilalk07ó helyesIése, tanácsadó és kc/deméll\'ezó
vegőtlenség,anyomorral járó feltörő kifakadása olyan meg- szcrvkénl kí'!án e munkában

kilengések, a meghasonlott becsűlcndó komolysággal fo- részl venni.
emberek porba sú/toU nem- gadta a mczőgazclaságunk fel- Ennek az ",r/ékes össlcjöve b

zete vagyunk: lenc!ílésével tervezeti kisgazcla- telnek a későbbi eredményéről

Az atáhanyatlásunk szé- társadalom szövelke7cli meg- még' beszámolun!c
szervezését, hogi' minden re-

dUó mélységét az mutatja
legfájóbban, hogya nyolcvan
négy élJ előtti fiatalságunk
ifjui hévvel szakitofta szét a
hazafias érzés rabláncait,
. . . a mai jiatalságunk né
mán, sápadtanl tétovázóan
csetlik-botlik a fiatalon meg·
öregedett élete reménytelen
ségében, a fiatalos hevület
vesztettségével.

Magyar Jjjuság!
iVIegcsonkifhatták az orszá·

gun,kat - visszaszerezzük !
Elvehették az aranYllflkat,
lebecsülhetik a termelvényein
ket; - kivárjukaz idejét,
hogy aranyat kapjunk ismét
a termésünkérf! Ezeket a
nagy és nehéz tidjesitménye
ket a Nemzet az lfjuságáiól
várja.

Erre a !lemes küzdelemre
azonban csak az az Ifjuság
lesz. képes, mely hinni és
fef(lélni tad..

A nyolcvannégy- év előtti

magyar. lfjáság hitt és remélt
o- _~ gyIJZDtt! W,



Ti~zlélt Nemzetgyűlés!

Vegye az ÁUami Jegyinfé
zet a nemzet ingatianva
gyonát két-hárommilliárd
aranykoronaértékfi fede-

zetnek igénybe.
Ilyen módon gazdasági életünk
kap annyi fOfgótókét, amennyi
szükséges és ami áHaj az e~é~z
vonalon az aJko~ó ITli.mka bt;to~
sitva lesz. Ha a bekebelezett válió
stabil és el iesz fogadva ar~l1y

értékben, miért ne togadná cl él

külföld a járadékpKOfOnát, amely
nekhússwros aranyértékü fede
zete van? Bizonyos, hogya jára
dékkorol1át a külföld épúgy elfo
gadja, mint a német .iáradékrnár
kát. De ha ez nem is törtém'lék
meg, akkor legfeljebb csak annyit
importálhatunk, amennyit expor
tunk megenged. rabszolgái nem
leszünk senkinek l

Tiszteli Memzetgyiilés! Minden
adófizetőpolgár kap;on az Allami c

jegyintézettöl ;;iifcsönképpen az
ingatlanára bekcbelezett összeget.
Ezáltal ugyanolyan részvénytár
sasági alapon fog állani a jégy~

intézetünk, mintha részvénytársa
ság volna. A Lilönbség csak az,
hogy ig;", nem ej';} érdekcsoportéi
lesznek a részvények, . hanem
aránylag minden adófizető pol
gáré. Az irányitást pedio a. kor-

i::>

mány végzi a nemzet érdekében,
A bekebelezett fedeze( nellf,. jár
kamatveszteségget és teijesbizto
sitékat nyujt. Az államnak a
fegyintézet után oriási jövedelme
lesz. Továbbá azáltal hoay aa?'-J b ~,l,.;

dasági életünknek minimum tfz-
szer annyi forgótőke jut, a for
galmi adó az államIláztartás fel- .
jes fedezetét biztositja, miáltal
minden más adót és ilfeté!crend
szert be lehet szfintetni ésa drága
állami adminiszrációt rejolmálni
lehet.

Bátor leszek a következő hatá
rozati javaslatot benyujta:

"Határozati javaslat. - Utasitsa
a nemzetgyűlés a kormányt hoo-v, 1:>.

vonja vissza a tárgyalás alatt levő
törvényjavaslatot és l1yujtson be
a következő pontok szerint 30
napon belül törvényjavaslatot.
L Az állami jegyintézetiink úgy
legyen reformál va, hogyamin.
denkori magyar kormány legyen
az irányitója. 2. Pénzfedezetnek
vegye az áilam a nemzeti ingatlan
vagyont bizonyos százalékéig
igénybe. 3. Minden adófizetö pol·
gál' kapjon kö!csőnképpen az ál
lami jegyintézettöl olyan összeget,
ami a vagyonára pénzfedezetnek
lett bekebe!ezve".

T. Nemzetgyülés! Ez a terv
megengedi a lehetőséget, hogy
három ·hat hónap alatt gazdasági
életünket az egész vonalon üzem.
be hozzuk, miáltal az általános
jólét bekövetkezik, minden kOl
földi és belföldi kölcsön nélkül.

A négyévi experimentálás, a
mely bennOnket a mai komoly·

.hEflyzetbe vitt1 igazoljaaztahogy

menés!

us

,3 szah:zdság~i'ól ·lemon
Gott és gyása módon rab
szoigajáromba hajtotta a

fejét
Akin' ~'azdasági, akár technikai,
vagy bárinilyen más tudományban
nem állunk semmiféle nemzet
mögött. Gazdasági viszonyainkat
és nemzetünk mentalitását pedig
jobban ismerjük, mint bárki ezen
a viiágon. A XX-ik században
egy€C1ü! él magyar kormány lehet
gazdasági és kulturális életünk
vezetője.

T. Nemzetgyűlés! Az Állami
jegyiniézeliinket teljesen refor
má;nulmmk kel! él korszellem pa
rancsa S~.c:riil t s llZ Állami ]egy
intézet a jövőben gazdasági éle
tünknel, az egész vonalon azt a
forgó'tökét biztositsa, amelyet az
alko;ó "Jellem és munka követeL

A. mai korszakban az
arany lebet ériékmél"ő, de
nem lehet tovább józan
és művelt nemzetnek a
péndedezeie; elsősorban

azért, mert kevés, másod
szor pedig azért, mert

habil.
. Hol van a garancia, hogy holnap
egy francia forradalom nem söpri
e el a francia frank aranyfedeze
tét ? Hová lett a mi anmyfedeze
tünk? Hány millió ártatlan ember
jutott koldusbotra e középkori
rendszer folytán? Ezt csak . tu
datlan és gonosz ember nem
látja be. Miért heverjen a drága
pénzen nlegvásárolt arany pénz.
fedezetnek és miért okozzon óri·
ási kamatves~teséget?

.
1
1.

l\Ienlzeti f~Jrgótőkerendszer

a L nfed zettel.*

Vészelt bölcsek, ezeréves muttat darabokra téptek.
Itt is, ott is, hazánkból nogy darab ...
Maradt szégyenül II dicsifknek is, mely halálra eltakar.

Hogynem dölnek össze a csiki hegyek?.
Zuglla, ront~'aJ bontani miért nem jön a végzet?
Kárpáti fenYl!esek! A1inden vi.ze/(! Bosszúra miért llem siettek?

Legyen itt vériJzön ha keU j De igy élni? Szégyen!
Kisértetek jöjjenek számon kérni millió das éleM!
Március idusán reszkessenek a h.azug bölcsek!

Eikórhudt keresztek, siippedá sirhant alatt.
Aikukra fagyott bilszke mosollyal pihenne"
A régi dicső márciusi ifjak.

H~)gy mentek! Bátran hulltak halálra esve.
Élet? l/érözön? Semm i HJ !t ! RiJgyop,ott az eszme!
Eszmések, pihenjetek, c:end .. itt minden elveszett.

Március . .. életreketés ? ]\lem! Gyáván halálra
Pihennek régiek, ujak mindenütt szerteszét.
Jutalom, bér? Nincsen más, csak remény.

Haza? Nernzei? 5mbadság? Testvériség?
Rejtet! álom. " az tsfemlef incselkedés!
Bn' magunk tömése CI cd! S renyhe tespedés!

BACSY LAJOS.

(folytat3s.)

Aki fiY0ic évvel ezelőtt tisztán iáti:a a mai gazdasági csőd

bekövetkezését

~ E cikk a "Nemzeti Figyelő" cimli
lepban jelent meg Bell Miklósról. A
cikl{ első felét közlő múlt .számban a
cikk irójaként Bell Miklóst tüntettük
fel, amely tévedésünket most helyre

i~?<;iti"k,

ör\.'gd~~zonYL a ~"'nLj~@'sé~be~ I
oll Jal'iOZkoc!u Csok Jsavacne
40 éves asszonyi, mostoha I
leányá I Dombí Lajosn~ 22 éves
.:lsszonyr, ennek fi hónapos
Jul1ska és iS éves jyJóJ'gil ká~

nyil. (j;cl ti YéidC:l!1atii kegyej~

i ,zJköveiell gyilkosság
UJé1ll beugroll a kmba, ahonnan
csendörök huz:1ák ki és e5Z~

mélellen állapolban beszál\i~

lollák éi községházára. A gyil
kosság' ügyében a gyulaj kir.
ügyészség azonnal megil1di
lolta él vizsgálatot.

Fácánt pótol
a gyöngytyúk.

Az ekszporibaromfi knyész
iésről larloH előadásI Pál Béla
I1é!gyk6rösi gazdasági iskolai
igazgató. Számos szakember ~

szólaH föL él többi közt Benc 6

dek László, az ismert eksz~

porlkereskedós az elhangzoH
vé!eméo1{ek él kövelkezőkben

fog!adhalók össze. A magyar
baromfi érdemes a feileszlésre,
meri izletességre fölötte áll
csaknem az összes többi le~

nyészijó államok árulnak. ~0ja'" ff

gyarorszáJgOIl már meg is vall i
{l fe.jleszíés alapja meri szá~ i
mollevó h~!őhá?ak és h~zialó!<1
vannak naltmk. A CSirke/eff [l

nyésztés terén iréÍ!1'ijacló elv,!
hogy az állatok ne legyenek,
lulságosall1 nagyok: és iiszla~

vén} parlagi, vagy a kereszl"". ,
zett állalok !eszármazolló!ból,

,.I' . ,

ere'.Ij12oe&c i
A puikatenyészlés szenlpon~-

jából az európGi lerrnelés
felé! ~v'lagyarországszolgáltana. ,
A szakemberek javasolják, ,
hogy iériünk €li az cgyönteHien
feket!2lábu bronzpujka lcnyészb

!ésére, mer! a fekete pujka már
kiment a divatból és Jolla sem

kele~d~. Fo~tos . a libamáiter-!
meles IOko7élSél IS. Magyaror6 l
szág mil már 20-22 vagon I
máial visz ki S aránylag legA l
nagyobb mája él kis- és közép~ !
failáknak van. I

Hang'ozraHák az ankéien"
hogy a gyöngylyúklenyészlést I
fel kell karolni, merI küJföldön I
ez nagyon keresel! cikk. Csu- I
bán, Szentesen, Vásárhelyen
lizezerszámra kerül ez az állat
piacra, amelynek tenyésztése él
legkisebh munkával jár, ára
pedig 40-50 fillérrel jobb,
mint az ug'yanolyel:) csirkéé.
Eladása novemberben történik,
amikor hülóházba kerül az árú
s februárban kerül il kü!földre,
amikor él fácán póHására szol
gáL

Békésvármegye lörvényha~

lósági bizottsági gyülésén egy
lag az aggkgényadó b"veze..
liis(Í! jndj'v~nYQzt('L
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K AR '0 LY borkereskedőnél

kitünő

13 szá~alékos

kecskeméti
literenként is kapható.

l: ar WT

E!sŐfangl,l mioöség, 0lcs6 ár,
gyönyijrO".-álaszi:ék.

fA~eri'kai' rendszer
U~dcl'lság! UjdOi1s!g I.

Csak mértékutáni
R U H AT viseljen. és

kérje szabójátó! az

a in e r i k a i rendszerű

MINTAGVŰJTEMÉNYT

.,

!..sz-e-d....dí-g-i-re-o:-~7-~-~......._~s-t-u-d-O-lT.,.lá-r:..:Y lj

csődbe kerüJt.

KérJük a pénzügyminiszter urat,
ne engedjen egy meghalt rend
szerrel tovább kisérletezni, mert·
különben a nemzet kiszámíthatat
lan helyzetbe kt·rÜl. .Gazdasági
viszonyaink olpnok, hogy ezt a,
törvényjavCls!atot nem lehet Végre-I.
haJtani.

T. Nemzetgyülés rÖseiul\ a l
szabadságért ·verüIH;f····es' •.. élétüket

:~~z~~~~a:~!;é~;~m~ét~~~~~~;~ :: I
bizonytalan rongyos l1itelért a
nemz~tet .rabszolgaságba vinnék
bele. l{érem, határo:zati javaslatom
elfogadását". l

Nyolc éve annak, hogy Bell l
2'vlík!6s beszéde a parlamentben',
elhangwtt.

Az események százszáza- !
lékáig igazoiták őt és iga- I
zplják nagynevíí közgaz- '
dászok, mint II svéd
Ca-ssel, az angol Keynes,
akik szinte az aranyfede
zetü pénzrend~zer eHen

vannak
és szakítani akarnak ezzel az el
avult és csak egyesek előnyét

szolgáló rendszerrel, mely rövid
időn belül bolsevizál,ni fogja az
eg~sz világot.

Bei! Miklós nem élzok közé
tartozik, kik az utolsó órában je
lentkeznekaz orvossággaL Má·
ma már sokan vannak, akik je
lentkeznek a gyógyszerrel, melyről
azonban könnyü megállapitani,
hogy Bell Miklós receptjére ké
szült, csak más a csomagolása.

ÖnkéntelenüLfelmerU! a kérdés,
holál1nánakmáma, ha BelJ Miklós
javaslatát· elfogadja a nemzetgyű

lés? Ha végrehajtottuk volna az
ingatlanfedezetüpénzrendszer be
vezetését? Mennyi könny és ke,
serüség maradt volna el? És
mennyivel közelebb állnánk ál
maink me'gvalósulásálroz: Nagy
magyifOrStágh9z !

Epekö<oo,. vesekő... és
h61yagköbetegek" Vél"

famint azok, akik húgysavas
Református istenti.sztelet sók lúlszaporodásilbal1 és

Endrödön. Március hó 13·éÍl1. kösz;vényben szenvednek. él

vasárnap déieiQtliizclH.'gy óra' t(':rm~szQlesFeren.c József
kor f:ndródön agyomavégi keserűvíz állandóhasználala
kii7,s(~}!i ovodábflfl. il szokoti lTlc:]eU. ;,íllapoiuk cgyhii!ését
heh!cn refonnáill;> islC:lllis7.Je!ci érhelik cl. Az orvosi gi'akoriat
lesz. Az jstcntiszlc!clcll imád-·· számos kiváló férfia 11OSSZÚ·
kOí~jk (5 jm.::díbíciÓl liln R-ipás· mcgfígy(dés alapján megtJlIapí~ '

Pál ~\,omni fcrorrni'llus clnök- I lOHa, hogya Ferenc Józ§ef
lelkész. viz bizlOS és rendkivül kellc-

lV1.árcius lS-én Oyoma köz~ mcscn ható hashajlf) s ezérj
S(~g E!öliárósága cl. u. 2 óra- prostól:lhclegségekné'l is ajánl w

kor a li ösök S/OIH(J elóll, rossz ják. A Fereut: Józ§ef ke x

idő esc!én él községháúin seruvlz gyógyszerlárakban,
ünnqh;lyl rendez. IvJűsorJ a· clrog'éritIkban és fíjszeriizleiek~

l'alragas70kis01crletilc hen kaphatö.

Kormányzói kihallgatás. Ö- Gyenge volt a gyomai vá-
fóméUósÉ!ga a Kormányzö Úr sár. l\:arcius 4. és 5a én volt él

30 percig· tarlö krhdllgaláson. gyomai vásár. Szokás s'1erint
fogadta miircius 7-én, déli t2 nagy voll cl sár, sok az érdek,
órakor Wóisbecker AnlaJny. lódó - és kevés cl vásárló.
hus,zéÍl:qm.agX\81~I.e,Y!::'I~sgazdél, ForgalmJ adóban .Q 3.napölalt
AÚ)iú:;l~ v~ljgÉJzda'sögi szer~ nOpeng6folyt oe. Az állaIx
vez6iéi, ki .. ebben él miniJségé- .. v~ásá.r· is vónlatoitaninduH. fel
bell a magYol" kormóny meg' I haltaloi!: sertés 765. szarvas x

bizásából Albániában mező' marka 393, juh 76, ló 619,
gazdasági tanácsadói és or- kecske ll, eiaclatoH: 489 sertés,
szágszervczői minőségben 7 256 szarvasmarha. 11 jnh, 214
évig működöl/. (Nálunk Shmidt . ló. 25 kecske.
lenzmiás amerikai működölt A "Gyomai Kisgazda es
mint pénzügyi szervező és f;öldmives Szövetség" alakuló
tanácsadó). - Watsbecker An- gyűlése nem mint cl mult szám
ial llr/öl albániai működéséről ban közöltük, folyó bó 13-án,
folytatásos iSnlQrlelést kezdün/< hanem folyó folyó 20 6 án lesz
cl közelben. megiartva. S kéri dZ intéző és

Felhívás a volt 26-os vadá- szervezöbizottság az érdek ló-
~'h ,.~ l-k' 26 ket, hogy cl fagságra ie!enikező52:01\ OZ. H vo I cs. es 'Ir.' -

os tábori vadászzászlóali meg' íveket az egyes kőrökben mi
alakitotta bajiill'si szövetségét nél számosabban sziveskcdíe
s annak intézó bizoltsóga fel, nek aláirni. Ugyancsak az
kéri él zászlóalj tagjait, hogy egyes körökbe n és kaszíoók
cimüket Bálint Hugó igazgatóval ban lesz közhírré téve a köz,
Bpcsl, lstv~n Király, szá!oda VI., gyüJés helye és ideje is.

Podmaniczky utca 8 sz. közc.lni Bocskay BéJa erdélyi mene~
szíveskedjenek. A bajtársi szö- kül! rokkant szinész hazafias
ve!ség vadászalmanacbot ad ki és humoros elóadásí tartolt
s ennek összeálJilásáná! van tegnap délután él ref. iskolában
szűkség a zászlóalj vol! lagiai- nagy sikerreL Vasárnap dé!w
nak pontos eimére. A bajtársi után és este pedig a helybeii
szövelség havonkinl összejö' olvasókörökben fog alkalmi
veteit tarI. A legközelebbi fa- előadást tartani. Felhivjuk él

lálkozó f. évi március hó 13- közönség figyeimét Bocskay
án, vasárnap délntán 5 órakor Bélára fogadják mindenü!t sze'
cl Nemzeti Szállodában, VlII., retelle! és rámagassák.

József-köru! 4. sz. Dénes Jó- Idegesség, fejfájás, álmat
zseHéle étierem külön!ermében, Iansflg, szédülés, b<:ígyadtság,
lesz. levertség, félelemérzések cse,

1. Hurutos bántalmak nál, kö, teinél a természetes "ferenc
högQsnél, rel<enls'.ig-nd legfob, József" keserű~íz kitűnő ház.in
ban bevált él yalódi RQlhy-féle I szer, amely az emészlőszer"

Pemetefü,culmrka. vekból eredő zavarok nagy
A felakasztott Tichy dédI rés:níl megszüníeii s vissza,

ilpja vezényeli 1849"bl2o az adja él testnek és szellemnek
~Hldi vértanuk kivégz.2sénlil, r>Í8'i muniU'lkl?pess,ziél,

Értesités. Ezuton értesHem
a gazdasági népiskola irán!
érclddócl6 JcJkosségoi. !Ju\:2S nz
iskola L !Jó 14--:n (h:f:i'(in) ckl
ulán 7 óri'li kczde!u.::1 mlísoros
iskc,la ünnepdyt rende;, melyre
él lakosságol Jisl:ieieiicl mcg
hivjuk..A.z orszélQoS n1e?(-;~:u!

dasági kíállilásoii .:aló részvé"
Jelünk köJlségcinck fccJ"l:é:~.,zre

szcmélyel1kéní ;=;0 n):(r önkén
les adomány! kérü[Jk. Ünnep
pélyi cl községi tano:1C"isko!a
lantcrmében Jarljuk.l<.üli:iil meg
hívókal nem bocsáiunk ki.
Vitéz Pajor O}'ula igazgaió.

Detektiviskola. Érdekes n)'o
mozóiskoiái nvi i él JJéiiiláh
Sí:illházi képeslap ani'll a jcl~

szóvai: Mindenki iehel detek
tiv ! Encl az lIii/ássa! kapcso
latban a Délibáb uj szómában
pályáza/ol is kChöL A népx
szerii színhá.zi képeslap min~

den hetcn sok érdekesebbnél
erd~kesebb' dporloí,
képel, valamin!' egvklvoná~os
szindarabo! és folyléllásos ;T

gén)'1 közöl. Egy s7.ám ára 26
fillér.

"A telepiíések és a kormány".
A "Mag-yar Vlezőgazdasógi

Társasál;?'" elnökségQ Nagy
'Ferenc dr. ny. miniszlel' veze
tésével ma felkeresie viléz
Purgly EmU földrnivclésügyi
miniszlert, akinek memoranduE
mol nyujtott ál El ieJepité.si po
litika korszerU feluji!á;,t:ról. A
földmivelésügyi milliszicr vála'
szá ban kiemelte, hogy él mai
viszonyok \{ÖZÖíl minden téren
keresi a kibontakozást és h?'Y
a telepiiés kérdése is f02101 ..
kozlaija. A meginduli feszielen
eszmecserébe n számos mezó~

gazdasági kérdést vilaJoll meg
a földll1ivelésügyi miniszterre!
a ki.ildöHség·.

Ki hordja a fejét a saját
tenyerén? l{üJöni5s képel Ját~

tunk. Ez él ké,) egy férfit ábráq

zol, aki a tenyerén tarlja a
feíéL A kép ala II a követk.ező

szöveg olvasbaió: ]JA sajál
fejét tépi Ie", ha nem vesz részt
Tolnai Világlapja negy rejlvény
páivázat-án~ Inert a népsierií
képeslap ujra 500 nagyértékű

ajándékot oszt ki a megfejtők

közötL Az aíándcikok közöt!
egy pompás rádió, férfiöiíöny,
kéi női ruha, viharkabát stb.
szerepel. Vegye meg mÍt1él
elóbb Tolnai Világlapja uj szÉ1
mM és feifse meg a rej/vénye
ket,
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it kíván a fal ? I
(Kölcsönt és kamatleszáHitást.)

Tekintetes Szerkesztő Ur!

A G\!omai Ujság vasárnapi
száma fölhivoH bennünket arra,
hogy PéHlaszainkal, gondola
Ii:linkal és terveinket - éj !öbb

- szem többet lál elvél1él fogva 
kiildjLik be él t. szerkeszlőség

hez. Szíves engedelmével né
hány gondolaHal én is zavarni
bátorkodom.

Bznn voltdm él gyomai vá
sáron: nagy fölhajtási, csekély
eladás! lállam. A pénztelenség
nyomaszlóan nyilvánvaló. Ha
már megszünlek él kiviteli .ie- .
helőségek, legalább öl bdpia- .
Con kellene oly helyzetet te
remteni, hogy az adás-vélel,
tehát él forgalom megjnduljon,
az emberek pénzhez jussanak
-is igy állampolgári, társadalmi
és családi kőlelcsségeiknek

eleget lehessenek és adóssáp
gai!;al vagy legalább él kama
lok fizetését inlézhessék,

A kisebb vidéki péminléze,
lek mérlegéből azt olvasom"
hogy 20-30 százalékban
csökkeni a kihefyezés, tehát
annyival kevesebb pénz forog
az emberek között. Ha most
elgondolom, hogy cl fóérléke
sitő Iehejóségei nYIljtó buzát
35-40 s7.ázalékk al oicsóbban
kényszerült él íel'lllclő piacra
dobni, lehál bevétele ennyivel
kevesebb voll s mos! e kevés
bevételből törleszteni is köte
les, teljesen világos előttem,

miért nincs pénz él vidéken,
miért nincs értékesifhetó lehe
tőség, miért nincs munkaal
kalom.

A siránkozás és panas? mil
sem ér. ha az illejékesek b'21

dugjál, füleiket és kemény szív
vel vagy bántó nemtörődöm

séggel n,ézik a világ gazda
sági csődjéi és összeomlását.
Mire volna szükségünk?

Kölcsönök foJyósitására és
ezzel együtt a kamatláb esők- I
kenésére!

Ma az a helyzet, hogy él

NemzeH Bank és Pénzintézeti
Központ olcsó kamatozásu lő

kcpénzeinek nagy íömegét él

fővárosi első és másodosztályu
nagy pénzinlézetek élvezik. E
takarékolmak él vidék nagyobb
városaiban érdekeltségükvag-y
fiókinfézetűk van s merI ezeket
legnagyobbrészt a harmad·
oszlályu intézetek közzé so
rozta az Országos HHeJügyi
Tanács, tehát az állami intéze
tek olcsó Jókéjét ;) 1/2~4 SZ~-

zo/(k05 nvcreséggel ez':;k Iili/lP
kamalollaiíiik él n(j~Y mClm íl

inlézelek, Terrneszeiesen ehhez
d pénzhn kivárólag {J vid.z~d

városok lakosai iulnak.
Azok a kisebb 50-100-150

ezer pengós vidéki pénzinlé a

zetek, amelyek a falu közgaz
dasági é!ejér lu1aidonképcn
tápláliák. alapl6kéjJJknek lega

feljebb 50 sZ<:1zalékig kapnak
hitelt az cilIami iniézeleklól,
mig él lakossÉig!ól igényeit tőke
nagyobb részél magas ,'js:"zl

lcszámiio!,ási iüWliJliáh md;ciÍ
kapi~k a tejfelJ lcS7CdG péll/

in!ézeteklóL
Ha az Országos lii!2lű5Hi

Tanács akkénl íl1réz:l.>"cd':l. hogy
él vidéki kis intézetek nem
harmad, hanem negyed 0$2

tályu besorozást kapnának és

igy fél percenttel magasabb
betét kamatot fizethefnének,
111ásrés?; a p2n7illi~:;·_l~;" .. }\nek

közveHeni.ll annyi kölcsönt
nyujtanának, amennyi az alap
töke,töketartaJék és. beiétek
nek az összege1 a vidéld kís
inl-:zclck a l\Icmzeli DBilk niöi
7 5í'iÍ7.ah:lws !(Jmanáh dinellcll
is 8 1/2-9 SZáz2Jék l~amato·

zásu pénzzel tudnák ellátni a
kisgazda társadalmat.

A magyar kormány! és kü
lönösen él Pénzügrmíniszlerl
nem elégilbeli ki az, ha 8-10
fővárosi bank horribilis tisz!vi
se/őj fizefé'3eken felül milliós
ny<:reségekei mula! ki mérle
gében, ugyanakkor él ldschb
pénzinl,~zetek pedig tengődnek

s az adófizető polgár:5ág a
pén;delenség és érlékesilésÍ
lehetetlenség' [miaJ I Bnl ag i·
lag teljesen tönkremegy.

A közvetítő nagyobb inté
zeteket ki kell kapcsoIni a
falu hiteligényeirlek eUátásá
ból. ,4 oJBgyar kisgazda kö~

zönség érdeme! annyi Iigyel6

met és jóindulatot, mint pár
száz l'észvénÍ"jársasá~'i dir,,/{...
lor ~s bankvezé~

Félek, ha az iilcfékesek slir·
gősen nem intézkednek és az
országot továbbra is i'J nagy
bankok érdekeinek slolgállat
iák ki, il vidék lakosságát él

destrukció és felfordulás hié·
náinak karjai közé dobíák..

Marad/am igaz tiszieletle!.
Egy eiadósodoH kisgazda.

Tekintetes Szerkesztiíseg!

Fenti eim alaH megjelen! mult
heti felhívás megragadtaJigyel
memet :, arra indi!, hogy ezen
helyes akcióérl elsősorban is
kös1-(ii1et~mi?t nvilvánHsam ba-l .j

rMfiim, gOlzdalársaim és jó is~

meröseírn nevében, másodsor
ban pedig tolmácsolom SZiZ'

rény véleményem'?l, hogy il

tapaszlalaiaim alapjá.n mire
volna legégeiöbb szükséf:c lj

ralu népének. EzuHal álfaliil10s
elvekel állilok fel, a részletek...
fól és gyakorlali teendőkről

maid legközelebb irok,
Mind'wek előtt !egfon!osQbb~

nak lélrtanám az önzés vité
zeiJ, az a\{arno1cokat. cl szelle
mi csa!imoical, a vezetői lrcrdi·
('kl (;igcszméit, a konzervcliv

csökönyösökel, él köz "csend a

í.:~kfénck" képére helyeznL A
i::-lcnkor mértékél megiiíó s7cl·
lemi föléllyek és vezetó sze·
rerekre ráiermcHek döll lere!
nyit:1í a nép szoros érdekei·
1j/2'k képviseleIéhez és ezzel a I
SZéli1ll7.ás ii/kos bűnének he
Irék i: / áldásos hé!wsséget·
III 'ci tc nL

.0.. sok beszédet. felhőke!

karcoló ig\:~rclckcj, SZof/pfm,

bubor~k vilalkoz6s'ókal, légvar.
épi d, dzéseki?1 és·' régiókbun
sé"I!)'l'l1ó szónö!daJokal mind
cgy csomóba tömörilenÍ ésa
pro('llUiv lcnnclés mezejére l
áH~1L:JnL '~

~.. kormány larlsa köteiessé~ .
gének él mai könyörtelen élet
viszonyok k6zöH teng·ódó
lakosságnak ti létminimumhoz
szükséges morzsákat előlercm
lent Olyan gazdaság] 5;röve!,"
kezei alapilásál, meiy nem
eion'illi és poliiikai célokat'
szollJfJl, melv nem a rágalma-l
zá.s és széthLlzás előidézését

iiizte ki céHilul, hanem a gaz=
datárscdalom lét és nemlél
kérdésér. holdofZulásiit e!ős"6

giti és megclég'edés"'éri fárad,
Szövejkczelet, mcly cl gazdák
iernlés,:it és eladásra kerülő

jósz(Í:':;dii összpontosítás utján,
cenz.:i;'d{ elkerülésével az eísá
piacokon közvetlenül értéke'
sifi, szükségleleit beszerzi, meg
felelő erkölcsi és anyagi állami
támog-olás mellett.

Telies tisztelettel maradtam
:Szerkesztő urnak hive:

Örmény.

-'! -

Március 15-1
ünnepség Endrődön

endrőd lakossága mint .a
multban, ugyezidén is nagy I
ünnepély keretében emléke7ik
meg nemzeli űnnepünkről,

1848, 11lárdus 15·éről.

Délelőtt 9 órakor szent-mise,
ia ón'lkQr ~ HÓsöksí<;obránál

meglarfalldó ünnepség müsonl
a következő:

1, Hiszekeg). !~nekli: iP

Iparos Dalá.rda.
2. TaIrmj magyar! SZ5valic:;

iiarnos Lajos levente s, o!\ía!ó.
3. l:;"ohász. Énekli: a Lc~

v,zl1te Dalárda,
4. Ui Talpl'él magyar: SZi'l

vfiÍja: Tólh lvL VI. oszt. larmíó,
,5, T<H'élSZ elmult É!1~kli: i'l

Po/g. Isk, f::nekkw-.
6. Keseriii pap. 3WVlllitl:

Szurovelz j. V. oszt. {anuló.
1. Ünnepi beszéd. Tartju;

Englert IÓ7.sef láná.r, vczefö
főoktaió,

S. Islcn kij czeréven ál.
Énekli: az Ir,;; (lj [)a!órda,

9, Élei, vagr haI!át Sza
valja; l(aJor.a 1\'1. polg, iSke lll.
aszI. növen dék.

10. Mi nem fek:dhetünk.
Szavalja ; SIckl: f)éla po!g. isk.
ianár.

11. IIimnusz. Énekli a kö
zönséf:?-.

Utána éj levenlék dvonuiása
a,Hősök Emlékos:dopa előlL·
!. _ i

Egy és más
a peticióróL

A mull héten hosszu cikkC'k
ben számoltak he egye." orgC1~

numok él lllegválasz!olinak ki
jelzt1felt gyomGl k'2~PFísc!ónk

ellen beadott panaszíral alap
ján "lrende.lt kihallgatások al
kalmával tell Januvallomásol<
ról és nagy, legalább is kjfelé
annak fel!i.injelő örömme! kür
tölték, hogy él gyomai mandá.
Ium sorsa cl van infézve, mert
a panaszt levóknek nem sike
rűlt olyan lénveket bizonyí/ani,
melyek alapján a közigazga,
fási biróság azt megsemrnisi
lené, Nem célom velük vitázni,
teljesen megnyugszom él füg
getlen és igazság'os biróság
állal hozandó ítéletben, de meg
vagyok győződve, hOíJY az
öröm korai és csak óhaj, mert
mint az alantiakban ismerte
tendő és él meg'jeleni részletes
tudósifásbó! kimaradt vallomá
sokból megállapilhatő,van elég
bőven adat, melyek világos
fényt derilenek azokra a nem~

lelen fegyverekre, amelyekkel
él mult választási harcol vegig
verekedték és a mandálum
bizlos megsemmisilésél ereda ,
ményezik,

Geiszt Gyula kondorosi föld
birtokos él következő vallomást
t€tíe: Amikor nálam Zeóke An
t~l mint !\~pvis~lójelöH me~.. ,
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Pardon!
Az egyik ~ helyen "disznótoros

vacsorák" után jól ágyazott fekvő
helyén aludta nyugodt álmát az
"álnyomor«. Feje jelett a biztos
otthon csendesen terült el, a der
mesztő hideg téli éjszakában. Az
otthonnal szemóen? Parlagon he
verő, de még igy is biztos gyü
mölcsöt hozó kert jekszik, szé,
gyenkezve es nyu;t lehetőséf5el

egy darab kenyérre! Én mégis 
az önhibájukon kivül nyomorba
jutott embereknek Isten kezével
áldott, jószivü emberek által adott
szükseg!alatokból az "áUnyomor$
gók" is ehettek - Pardon.! Ho
gyan történhetett ez meg?

*
Jó, jó! Éhes sokszor a jólla-

kott ember is, irigyen éhes arra;
ami megmaradt a nagy falások
után. .. De azért, mert ember va
laki és mohón éhes? Nem sza
bad az "á/éhesség" palást/dba
burkolózva a tisztes hatóság is
jótékonykodó becsületes emberek
őszinte bizalmával visszaélni! Mert
jöhet idő, mikO! az igazán éhe
zőknek sem hisznek a csalódott
szivü játékonykodó emberek ...

SI

Áll atbiztosítás.
lrta: MOLNÁR ISTVÁN sZ. ügyvezető.

m. közlemény.

Nem !ekicsinylendő,sőt min'
den eseire igen is nagy hord
erejü él szövetkezelnek az ál·
laltarló gazdákkal szemben
tanusilotl olya/én intézkedése,
mely szerin l biztositási dijak.
mely a biz/osi/ás érvényre iu
tása után az "alapszabály 12
§·a szerint" 8 napon belűl fi,
zetend6k volnának; évenkint él

fizetési határidót augusztus 15
ikében állapjloHa meg a700

célból, hogy gazdáink regna,
gyobb része óstermeléssel fog
lalkozik, gabonája érlékesitése
csak aug. hóban várható.

Ha már most az év első" fe
lében pId. ellésnél orvosi bé,
avatkozás. gyógyszer válik
szükségessé, avagy bármilyen
természetú betegség lép fel.
minden akadály és anyagi hoz·
zájdrulás ,nélkül lesz a bizla ..
siloH beteg' iószéÍggyógyke'
zel ve. Kényszervágás eSl2:tén
természetesen a dijakbefize,
J<?se kötelezővé válik. Csupón'

tennivalókban részlehajlds nélkiill·
hiven jogok e{idrni. lsten engem .
ugy segéljen".

(Folytatom.)

Peticiónáló.

-lelkigyakorlat Endrödön. Az
endrődi hilbuzg'almi egyesüle,
tek részére f. hó 7, 8 és 9'én
fartotl igen sikerült szent-gya"
korlatot P. Bőhle Kornél buda. ~"~'*'~~~t&i'~
pesti domonkosrendi atya. Az annak cl ludafc, hogy aug.
országos hirH sZóllok hallgél 4 15,ig bármilyen [KICgség,
/ás~~ra nemcsak az egyeslile/ek avagy balese! eSCJéll semmiféic
tagíai, hanem a hivek nagy kiadás nincs a bizI. jószágoha,
sokasága is szonjalmasan tó· SÓI még oDnak. az eshetósee c
du!! (lZ álfandóan zsufoiásig ,is fcnnforog, hogya hizL érjék
/c!tefldrúcli templomba. A lelki· .80 százalékáig" jcárlalanilva k·
gyakorlat eredménye is kifiinó szek, kelL hogy lJuzditóJog
voll. mert a férfiak és nó hívek hasson minden egyes óJ1oHcl'ió
nag'y tömege járuli biinbánó gazdára, ha csak \(ülönös
lélekkel Krisztus szent testének anyagi viszonyok közöl:! nem él.

,véleléhez. Az Élilatblztos~tásnakG .:::élja :

Hamis pénzek a forgalom- J. önsegély uíján ö:;'; á1ialle~

ban. Az endrődi postahivatal nyészíés fejieszlésc. 2. cz 61
fónökk',Kurlz, Márton az elmult la(egészségü~njaviiása és 0. az
napokban egymás után kél áilaléríékesilés szcr\'e;:é~c C$

jegyzőkönyvet küldött az illeD gyesiilt crövel és közös érdeKh
tékes hatósághoz forgalomban ból, ennek alapján El lCigolz
levá lllmis pénzekről. Az eisó állatainak él "tvlag'Yar Kö!csö
'esell)C~l egy. nem a legjobban nös állalbiz/osi1ö Társé'.'ság mint
sikerül! ón és 'egyéb olcsó szövetkezet" való bizlo
fémbőí előállitoH eg-y pengóst si/ása a kölcsönösség alapján

korlátolt felelősséggel.
foglalt le, él másik ese/ben egy

fentiek alapján teljes garől1-
igen jÓl utánzott s keményebb eiál nyujt a szÖv. él Ié/goknak
anyagból ké:"züli úgyancsak bá.rmilyen, ktlresetckasciére,
~gy I)Cngósl. A hamis >pénze.,. mivel ha a beszed'211 ma'
kel, még ba véletlenül kerül~· gasabb (4 sZ6zdlék) díj is ki
nek is valaki birtokába, for"" merül! kárlérUésre, akkO\' az
.galomba hozni veszélyes és emlitett kölcsönös központi
tilos. annak sZármazását él szÖv. viseli él többi összes
csendőrség'néJ be kelí j.zienleni károkaL
és él pénzdarabokai ugyanott ~~,!!!!,!,!"~~~""",,,,"""!""!!"""""'""!"'''!'!''!'!'e"''"''''''"''~~'''!'':''''

beszolgálfatni. SZILÁNKOK.

t, besúi~fc:,;:,iink során lmeg hetevő faiatért küzdó em-l
:;; öba kerüli (l (JycHna--End,: ber vagyok, Al Caponélól nem l
rúd~!<ondoros cimü lapban .félel;, dc Vangellól ig'ell. Az
"r::gy pár szö dr. Vangei Gyu· urak egyhangulag és többször
leíró!'" eim alall megjelent hir· biz!osíinílak, hogy nincs mi/ól.
lapi cikk, ilwl')'cJ én hoztam félnem, lnert a közölt adatok ne-
szóba és amel én már elő· kik csak privát használatra s arra l

zÖle~f ismcrí'2m. Én megbatfán-kellenek, hogy Q vá.l('!szfási köz
lwzásomnak adtain kifejezést edelemben tudiák maguka l mi'
ákkben fogI/iUm': hogy nem, hez laríani. Ezekután Zeőke el·
tartom félfit1S ó; dolognak kérte tólem jegyzeteimet, -amit
cikkeket firkáliafni s ezl meg is én teljes bizalommal át is adtam,
mondtam Zcókc képviselő ur':' - azzal, hogy az csakis nála
nak. marad. amit {i meg i::; igért. .

Különösen megbotránkoztam,.. Ezután mqdllam egy cs,zsze
hogy dr. Val/gel feleségét és csa'" .

kávé!. megkaptam ól m. osztá/vu
fádi dolgait is belevették a kérdé-

va5uíi je~TY o.. da,és .vis~z(l "á,rát l
ses Mr/api cikkbe és megmondtam _ Ics él legkozelebbl vomnta ,
azt is, hogy ez piszkos dolog so hazautazíam. Ismétlem, sem lap- '
!la én dr. t!angel vagyok meg- róf, sem cikkről, sem /:özlésről
pofoznám azt, aki ilyeneket ir. szó sem volt. Ugyanélzon hét
Erre Zeókc I\nlal azt felelle. vasárnapján kora reggel meg-
hagy ó nem is ludla, hog\' dr. .

ielenl nálam Vallgel F~ároly
Vangel él \,'i1ágoll van, ,tehát ő

(Val1gcl Gyula aiyja) mondoíia,
nem is lrhatta a kérdéses cikket,

hogy reám való hivalkozással
hanem a.zt ~ra!l,ó,"::,,1nak valami ro-

dr. Vangel eHen dkk ielent
kona, vagy nagyúátyja irta állitó-

rneg. Kijelentettem, hogya cikk-
lag, amint ez az ujságból is kitli- HI t d' . . o/l'at

fO. u orr.asom mncs, en .)'
nik. E vallomásra a lanu esküt nem il tam, sem olyanramegbizást
le!1. nem adtam. Ezulán rögtön föl,

Hogy menn mOl1dOll iga- hivtam telefonon Gyomál, , él
Zill Zeóke k,-'p<:Íselő, annak

él Zeőkc pártiroclál, hol a titkar
bizonyilására al\jon ill Vangel Nádudvari jelentkezel!. Meg-:-
Viktornak szintén a biróság kérdeztem, micsoda cjldz jdent
elóH feh vallomása: Nem igaz, meg reám ,hivatkozással, mire
hogy én fö!szóiilás nélkül m211- Nádudvari, megnyuglalotl,. s
tem GyomárB.KJe,zdiavallomi:l- ,mondoHél! ,hogy mit képze/ek,
séit. A válas~dásl ~jöHpá'f ~lapp~l nincsenek becsületes emberek Gyo-
harmad oldalróllellem érlesi!- mán? Reám nincs. hivatkozás,
ve, hogya hivalalosje!öll ellen '1 -k t 'j I ' t -Il l' 'kalTH. o el e <, az.zr va él Jé!
Gyomán dr: Vange! lépeIt fe!.

él felelősséget, nel,em semmi'
Egybénvinkel kaptam, hogy

, hez semmi közöm.
Zeókével lépjek összeköttetés-
be. Erre én telefonon felhivtam A cikknek géppel irott másola,
Zeőke lakását s a feleségével tát most szeptember 9-én kaptam
megáliapodtarn, hogy szemé' Zeóke védójétól dr. Gergely /st
lyescn megye!.:: cl. El is men- vántól, az elótt a cikket nem is
tem, személyesen beszéltem mertem. Cdfolom, hogy én nyilat
Zeőke feleségével, ki arra kéri, kozalot adtam át, ép ugy nem
menjek le Gyomára férjéhez való, hogy én a nyilatkozat köz
s beszéljek vele. KijelentetIem, lését kértem, hiszen a lapnak még
hogy hajlandó vagyok lemenni. a létezéséről sem volt tudomásom.
Majd eZUlán telefonon is beszél, Sem sajtó, sem cikk, sem nyom
tem Ze6kévelés leuiazlam Gyo, tatásszóba nem került.
máÍ'a. Zeőke várt az állomáson Ezekután azt hiszem olva,
s egy hdzba vitt, (Tápai Károly sóim is teljes bizonyosságo!
választási elnök házába) hol szerl2zlek, hogy a meg"jelent
már kél ur vári, később jöjJ cikkról tudO/H,: Zeőke. vagy
egy harmadik. Az első ketiő, nem? Érdekes volna tudni. mi·
mint pá.rt titkár és tanár, él ké# ként érezle Zeóke képviselő

sóbb jött mint ügyvéd, s pári magát Geiszl Gyulánál, !la!l,
elnökleH bemulafva. (Nádud- ván annak kijelentéseit; Nem
vari Mihály, Gaál György és férfias és jair dolog ily cikket
dr. Hoczi)1an István he[yelfes jirkáltatni, piszkos dolog s meg-
választási elnök). poznám azt, aki ily cikkeket irt!?

Én kiielentettem, hogy tisztán Még egy furcsa ténnyel ismer-
közérdekbői állok él hivatalos... tet meg a vallomás: a választási
jelölt rendelkezésére és kifejez- elnök lakásán, a választási elnök
lern megbotránkozásomat,hogy és helJ1etiesenek közreműködése

vZ'llaki gróf Bethlen hivatalos, mellett készliltel< a képv;selőjelőlt

jelóltje ellen és munkatársa inspirálása alapján ily epületes
ellen lép feL cikkek_

Zeőke konkrét adatokai Mrt,. Önkéntelenü] is eszembe iut
mire á/ltd/am él vonalon pa, az országgyülési képviselők

pirra vetetl iegyzetei (Karekfe- választásáról szóló 1925. évi
riszfikumot), azon löbbször XXVI. tc. 5;). §. 8. pon! 2 beu
ieU kijelentéssel, hogy dr. Van, bezdése: "Eskiiszöm, hogy a
illi kíméletlen, val1yonos, én választási biz()ttsá~elnőkére bizott
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:
ifj, WAGNER MÁRTON.
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Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutná! lévő magtámál.

Pet6fi utca 767 számu ház azon
nali beköltözésre szabadkézböl eladó.
Bővebb felvilágositáM nyujt Gál Imre
Petőfi utca.

Akinek eladó méheí vannak jelentse
Petőfi ulca 765 hazszál1l alatt.

DUBLIKACIÚ.

A "Gyomai Márky Sald(ör~létl:a\'er;'

,;enyének eldönUíi már majdnem telje
sen beie.iczödtek, l. osztályba kerültek
t.'ítdig: Bakos Józset, ur. ;\'lest;inger
Albert, Török Kálmán, Tóth Ern6,
Kruchió Nlihály, Szilágyi Antal, Beinsch-'
róth G~íbor ésWc:i Sándor; II. oS;::-'-'

tályba kerültek eddig: Csapó Gábor"
Fekete János, Schröder János, Pintér
istván, Csapó Endre, Byés István, Né
meth jános, Kőszegi Mihály,!Il. 051.

tályba kerültek: Molnár Bálint, Fekete
Lajos, Kovács G, U 1os, Haibach Ár~

pád, Németh József, Biró Gyula_ Kere
kes Károly, Imre btván, Kocsis Gyula,
Szerető Elemér. Gaál István.

Nem tisztázódott a helyezése Nagy
Béla, Gecsei Béla, Kiss Géza, Biró Já
nOS és Klein Sándornak, akik egymás
sal ho!tvers~nyben végezve uj egyfor-
dulos körmérkőzést játszanak. '

Felkéretnek az összes versenyzők,

szombaton este 2, Holier szállóban je
Jcnjerlck meg, a már kisorsolt, delllég
le nem játszott döntómérkőzésekleját
szása végett,

Azok, akik eddig még nem vettek
részt a mérközéseken, 1l2! szombaton
este jelentkeznek, korlátol! számban
még felvétetnek a III-lk osztályban.

~fIt~~

Sakk.,

vény lIIe:gaJá~1::
6. íEl[(}k vá~i1s~ü~g~ 3

évre.
1. rej tagqk:váLts,g:-

táS2\. 1 én\:.
,8"> Alapsz~b!dy I1,lÓd,DSitá3:.i: 4 és

II §-ol; n;ódositása.
9. Inditvá.n:,r . a 1!.2l"áit~ri vend~gj(j

báz megvétele ügyében a Sl:övetkezN
részére és ezzel kapcsolatban szavazás
atagoknak tagság!.!k ic):koyában (1. vé
,telárhl)z való hO:lziljánliása ügyében.

W. EsetLeges imHtványctlk.
.," 'lgill1,ga!6siJg.

"Az alapszabály 15 §-a ,sr,erill! rt

kl.h:gyi.ilésCll mimten tag,aniJyi szavit
zattal bir, ahány iízletrésszeirendelke
zik., de 50 szavazatnálI-d tagtöhhet
I)tm gy"-koroltmt.

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában késziUessen.
~~~

3'5312'4617'3020'45 í Gyoma é 7-24 lZ'23 16'4721'45

4'21 1314 n-5821-13 é Dévaványa i 6'5311"5216'162J'I4-
4'2613-1918'0321'18 i é 6'4811'3716'1121'09
4'57 13'50 18'3421'49 é Sz.eghalom i 6'1511'0315'3820'36
4'58 13'5118'4521-50 j é 6'1310'5715-372034
5'1714'1019'0422'09 é Vésztő i 5,53 10'37 15'17 20'14
7-27 16·10 20'58 é Békéscsaba i 4'05 8-20 13'30 IS-24

6'1614'00 19'00 i Szeghalom ~ 8'30 15'25 18'42
7'SO 18'0420-36

;Pü5Pökladányé 5'30 13-50 17'08
7'5519-52 1'30 1'20 13'37 15-36
8-51 20'58 2"41 é Debrecen i 0'10 12'30 14'30

Mil#f&&4MiMMMWM_ iH , ··AM H 'I 2*.ge..
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VASUTI MENETREND 1931. október hó 4-től.

Igyorsi l-gyors! Igyors! liYOrSl
6'15 9'45 13'3617-30 20'45 i Boest k. p. é 4'5710'40 11'4519'10 19'45

EGHIVÓ.

A Gyoma és Vidéke Tejszövetkezet
1. hó J3-án d. u, 1/2 3 órak(l[ il Kis
réti OlyasókUr helyiségében tari.la 1931
évi rendes kőzgyiilését. A tagokat az
zal a fil~\,elmeztet.éssel hívja meg, hogy
a ki-;zgyiHés a megjelentek számára
valú tekintet nélkül határoz az alábbi
tárgysorozatí pontokról.

Tárgysorozat:
l. Az igazgatóság és feWgyeWbi

zottság jelentése az 1931 évi üzletévröl.
2. Az 1931 évi mérleg és eredmény

szál111a megáJlapitása, határozathozatal
a veszteség fedezésérÖI.

3. A"Z igazgatóság és feliigyeiőbízott

ság ré~zére felmentvény megadása,
4. ln igazgatóság megválasztása_
5. Az alapszabályok 47 §-ának mó

dosilása.
6. E"etlcges irltWllányok

Az Igazgatóság,

~~~~~~

nak fe1me'llvény megadás:1.
4, Lemomiás következtében -megüre

sedett 8 igazgatósági t::<g vá.lasztása,
5. Alapszébály 21, 22, (es 23, S.J

igazgatósági tógok számánakujbóJi
megállapítása §:ainak módositása.

o, Il1ditványolc
A zárószámadások és a mérleg ti

szövetkez~t üzlethelyiségében (Kath.
X.!:pház) ki van függesztve és ott ti ta·
';0:, i"<'nds~ke2!:ésére áll.

:\mennyiben a március 29-re hirde
tett közgyűlés határou'ltképtelen lenne,
ugj' az alapszabályok 29§,. érfelmé
ben ápri1is 116 5- én a megjelelHek szá
mára való való tekinteLnélkiH határo
:rat képes.
~~8'!I~M'H9

A Gyomai Fogyasztási és Értékesi
tó Szö\'dkezet 1932, év március 20-án
éleluián 2 órakor IX-ik évi rendes köz
gyülését" al. 1931-ik üz!etévről a gróf
Tisza István ut 400 házszám alatti szö
vetkezetek nagytermében tartja, melyre
a t. üzlettag urak ezel1nelmeghívatnsk
azzal,hogy a tagsági igazolványukat
hozzák el magukkal.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyvvezetö és jegyző

könyvhitelesitök kijelölése,
3, Az igazgatóság jelentése az 1931

iki üzletévről.

4. A felügyelőbizottság jelentése az
1931-iki üz]etévröl.

5, Az I SJ31 évi zárószámadások elő

terjesztése, a mérleg megállapitása, a
nyereség felosztása és az igazgatóság
és feHigy?íőbizottság részére a felment-

11'0612'4218'1920'29 2'10 é 0'32 5'34 8'5214'28 16'52
ő'4J 11-1412'47 IS'29 20'34 235 i Gycl'Tla é 0'17 5'J8 8'5114'2016-51 19'25
73412'0913'2519'2721-11 3'38 é Békescsaba i 23'15 4'26 8'1413'2616'141826

MEGHIVÓ.

Szerda, március H3 .

9.15: Slalom:ene
12.05: Hangv.
3.30: Morse tanI.
4: Gramofoll

, 5.30: Felolva:;;,í,s
6: Cig{ll1yzenc
7.15: Egyházi hangv.
(;: Felolvasás
803f): Hangv.

10: IdD, idő_iánís, i,irek
!O,15: l:lal1~v,

11.15: Jazz és tangózene.

Csütörtök, márcilJs 17_

9.15: Hangv.
12.05: Cigányzene
3.30: Mezőgazdasági kiállitásréll

közvetités
4.30: "Az istálló egészségt:Hla"
5.15: Pázmány est
7: "Hogy működik a Stl1dió"
7.45: Zongorahang"V.
8.30: Vigjátek a Studióból

10.15: Idő, időjárás, llirek, J113jd
szalonzene

JI : Németnyelvü felolvasá:>.

Péntek, március iB.
9.15: Gran:ofonhangv,

12,05: Balajka
4,10: nDivattudósitás"
5: Magvar nóták
5.30: "Keleti kapcsolatok a magyal"

népmüvészetbell "
6: Hang\'_
7: Klebelsberg Kunó gróf cliiad1:Jsa
7,25: "Varázsfuvola" az Operából

I. felvonás li tán hirek. lI'lajd cigányzc
nekarí hangv.

Szombat, március 19.
9.15: Hangv,

12,05: Katona'zene
4: Gyermek-játszóóra
5: Irodalmi délután
6: Magyar nóták
7: Amatőr pósta
7.25 :-:Kűlügy(negyedóra
7_40: Hangv_
9.35: Mocsányi és Lakos hangv_

10.20: Idő, időjárás, birek, majd éi~

gányzenekari hangv.

A Keresztény fogyasztási és Érté
kesitö Sztjvetkezet Endrőd 1932 é',;
március hó 29-én délelőt! 11 óraKr>f
tartja a kath. Népház kistermében 1931
évi rendes közgyii!ését, melyre a Lt
gokat ezuton tisztelettel meghívja az

Igazgatóság.

MEGH1VÓ.

Tárgysorozat:
J. Elnöki megnyitó, jegyzőkiJw\'\vc

zetö és hitdesitök kiremlelése.
2. 1931 évi zár6számadis és mérleg

megállapitás, az igil"Z~atóság é,; fel
iígyclőbizoUs{;g .iélentése fcleíti lJZtláro
zat hozatal.

3. Igazgatóság és felügyell··.h>i't!ság-

Erzsébet, Biró János, U. Ko
vács Gábor, Szerető Piros, K,
Imre Lajos, Hornvák Róza,
Pap Gyula, Nagy jdf-W:'í, Nögy

Islván, Nar5\' fdU1C. Elhaltak:
Pászfor Pál á2 é ves, Szerclö

Piro-,kcl 2 1J.'.lp03, Tari Lajo:,;
74 éves, Gar~i Balázs 3 éves.
Házasságot l,ötött: rar,~:t{-)

Károly--lzsó crz-sébeueL

ilf'muso

Kőszegi Mihály
titkár.

A!landó műsor hétköznapokon:

9,30 Hírek.
l UO Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12,25 Hirek.

Loo Idő-időjárás-vízállás.

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 Idö-idöjárás-vizállás-hirek.

Madaras Gyula
elnök.

Vasárnap, március 13.
9: Hírek, kozmetika

10: Egyházi zene és szentbeszéd
11.15 :Ev, istentisztelet. Utána: idő,

időjárás. vízállás majd hangv. Szünet
ben: Rádiókrónika

2: Gramofon
3: A mezőgazdasági kíállitásróJ fel-

olvasás
5: Idő, időjárás, majd hang\rerseny
7: Zágon István előadása

7.30: Bodán Margit énekel
8.30: Időjelzés, sport és ügetőver

senyeredmény
8.45 : Erdélyi est, utánna jazz zene.

Hétfő, március 14.

9.15: Gramofon
12,05: Hang\'.
4: Asszonyok tanácsadója
5: Novellák
5,30: Szalonzene
6.30: Felolvasás
7: Cigányzene
7.40: Hangv.
9.40; Idő, időjárás, hirel<, majd

szalon, jazz és cigányzene,

Kedd, március 15,

9: Ref. istentisztelet
10: Egyházi zen és szentbeszéd
li : Ev. istentisztelet
12: Idő, időjárás, vízállás, hirek,

utana katonazene
2: Gramofon
3.30: Verses mese
4: Szalonzene
5: Előadás a márciusi és a mai

sajtóról
5.30: Emlékünnepély a studióban
7,30: János vitéz - operett, Az I.

felvonás után időjelzés, hirek, H. fel
vonás után: hirek. Előadás után idő

járás, majd cigányzene_

Tárgysorozat:

1. JegyzőkönyvhHelesités.

2. jelentések 1931, évről.

3. Számvizsgálók jelentése, felment-
vény megadása,

4, 1932. évi költségvetés elfogadása.
5. Választmány kiegészitése.
6, Krutek Vince fellebbezése.
7, lnditvál1yok (ha 48 órával előbb

elnökséghez beérkeztek.)

évi rendes közgy-üléséí,
melyre az igen tisztelt Tagokat tiszte
leHel meghívja.

Gyoma, 1932. március 7-én,

Március 13-t9-ig.

MEGHIVÓ.

ádió

A Gyomai Önkéntes TüzoHó Egye
sület fúlyó hó 20-án azaz vasárnap
délel'őtt féi í 1 órakor tartja a község
házfi kis tanácstermében

~~~

Gyomai anyakönyvi hirek.
S:dUetésell;:: Timár Irán, Lukács
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2·60 P, Egész évre S·20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c fl Ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős. szerkeszU5: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G y o ln a, Kossuth Lajos utca 576.

Telefon: 22.

Hirdetések d~jszabá.saj:

Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeri~él

15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

_~__5--2'TI'fi'f!!

Március 15.
Oyolnán.

Gyoma t\özség
szegényei.

Napsütéses íavaszi napon
nemzeti szinti zász/ökal lengc
tett a szé! a szabadság ünnc
pén, melyet lelkcsc:déssei ün
nepelt meg Gyoma község
közönsége. Reggel minden fc
IcI(ezel templomában istentisz
telet volt. Délután 2 órakor
nagyszámu közönség részvé
telével ment végbe cl község
által rendezett ünnepély cl Hő

sök szobra elótt. Az ünnepi
beszédet Domokos János ia
nitó tartotta, kinek gondolatok,
ban gazdag beszédét éljenzés
és taps követíe. rloiló Ákos
levente old. hazafias szava!aiot
adott elő hatásosan és a Gyo
mai Dalárda adoll elő hazafias
énekszámokat.

Este az egyes társas körök
ben volt társasvacsora : igy az
Ipartestületben, ahol Domokos
János fanitó, a Felsőrészi 01·
vasó Egyletben Tiba András
ref. lelkész, az Alsórészi 48 as
Olvasó Egyletben Vincze An'
dor p. ü. tanácsos, az Uri
Kaszinóban dr. Balázs László
ügyvéd mondották nagyhatással
az ünnepi beszédeket.

Társasvacsorái rendezlek
még: az Egyetértés Olvasókör,
a Kisréti Olvasókör és a Né
metvárosrészi Olvasól{ör, ahol
a Himnuszt énekellék el, hazö p

fias szavalatokat adlak elő és
előadást rendeztek szép számu
közönség előtL

A díjazottak között sok bép
késmcgyci kisfF]zda és föld
birtokos neve is szerepel je
Iéül annak, hogy kisgazdáink
mélló helyet foglalnak el az
állal!C'nyésziői közölt.

a kisgazdák gyermekei. Az
önálló gazdasági népiskolák
kiállitolI tárgyai pedig a falusi
gyermekek ügyességét dicsé#
rik.

Az istállókban szebbnél~

szebb tenyészanyagot látunk,
ahol a hódmezővásárhelyi, tót
komlósi, szarvasi kisgazdák
Nónius lovai, a somogymegyei,
veszprémmegyei és orosházi
kisgazdák szarvasmarhái ve'
télkednek az állami és nagy·
birtokok tenyészanyagával. 7411 pengő a szegényekre.

A biráló bizottságnak nehéz Gyoma község a múlt
helyzete volt a díjak odaitélé· , b 7411 0"" 68 f·l.
"l t It k'· .. ev en penoo lisene, mer nem vo onnyu , .... ,.

dolog a kiállított sok szép ál- \ le~t kol,to!t szege,n.yel s~"
lat közül a legszebbet és leg. gelyezesere. Segelyben re#

értékesebbet kiválasztani. szesült 114 e~yén: kik kö...

hoz hozzá kell már tennünk,
hogy: Uram Istenem, talán
elég volt a megpróbáltatá
sokból!

Kálváriái járunk. Nincsen
semmink már. Szegényebbek
vagyunk az utszéli koldus
nál. Csak egy van: a hitünk,
a reményünk, hogy nem ma
radhat ez igV, hogy lesz még
feltámadás!

Ehhez azonbarz az kell,
hogy a biín mocsarából
visszatérjünk arra az utra,
amelyre a Megváltó érdemes
nek találta az emberiséget,
arra az utra, ahol a tisztes
ség, a becsület, az erény, az
erkölcsö$ség és a vallásos
ság halad. Ahol önzetlen a
tisztesség nevében cselekvő

emberek vannak, ahol csak
a közjóért, az eltiportakért,
megcsonkitott hazánkért tör,
ténik minden. Embereknek
kell lennünk. Le kell vetnünk
a képmutatás álarcát és aj..
kunkra venni annak a nevét,
aki nélkül értéktelen semmi
az élet és akkor nemhiába
járta a Megpáltó a keserves
kálváriái l -fán.

Csütörtökön megnyilt
a mezőgazdasági kiállitás.

A gazdasági világválság kö
zepette nyilt meg Budapeslen
a negyvenedik mezőgazdasági

kiálJilás csütörtökön reggel,
amelyen különösen akisgaz·
dáink olyan eredményeket mu
lattak fel, amellyel méltán ki·
vivták az egész világ ámula
tát és tiszteletét. Különös fi·
gyelmet érdemelnek kisgaz·
dáink a tenyészállat nevelés
terén.

Az idei mezőgazdaságikiál#
Iitásról hiányzik a gépkiállilás.
De uj látványosság a kulya
kiáJlitás. Rendkivül tanulságos
anyagot mutatnak a téli gaz#
dasági szakiskolák növendé#
kei, ahol sok szép és értékes
háziipari tárgyakat gyárIottak

sulyosabb csapást és bünte,
tési. Elveszitettük országunk
nagy részét, bányáinkaf, ér
cünket, az acélos buzát ter
mő vidékeket. Honfitársaink
idegen rabigában nyögnek.
Minden családnak megvan a
maga szent halottja a hazá
ért.

Ugy tudjuk, hogy az élet·
ben a becsületes, a jó, az
igaz embert éri l11indig a
csapás, mert a Mindenható
próbára akarja tenni, hogy
zúgolódás nélkül viseli e el
a csapásokat, megnyugszik
e az Ö szent akaratában s
méltó e az Ö véglelen sze
retetére? Hátha minket ma·
gyarokat is csak próbára
akar tenni? Mert hiszen a
magyar Istennek kiválasztott
népe volt. Már ott tartunk,
hogy nem tudunk megnyu
godni a reánk ért csapások
ban és összeroskadunk an
nak sulya alatt. S ha a
Magyarok Istene csakugyan
csak próbára akar tenni
bennünket, akkor is ott tar
tunk, hogy a mindennapi
kenyérért való imádságunk-

KáJváriajárás.
Most van a kálváriajárás

ideje. Ilyenkor minden em,
ber magába mélyed, végig
gondolja alvlegváltó kál
váriajárásáf, azt a végtelen

. nagy szenvedést és megalá
zást, amit érettünk elfürt
azért, hogy bennünket bü,
nös embereket megváltson
és magához emeljen, hogy
megteremtse az emberiség
nek azt a jÖl'őt, ahol nin#
csen fájdalom, nincsen bűn,

ahol minden boldog kacagás
tól hangos, hogy megieremt
se az lsten országát, azért
volt szükség erre, mert ak
kor az emberiség elfávolo
dott Istentől, a bűn utjára
tért.

Minden/d kálváriái Jar
ma is. Szegény és gazdag.
Vallásra, nemre, foglalko
zásra és nemzetiségre való

. tekintet nélkül. Ká/váriál jár
az egész vi/ág. Vért izzad
mindenki, a mindennapi ké
nyérérf való küzdelemben.
Vajon miért? Azért mert {e
tértünk a tisztesség a becsü
let utjáról ? Meg kell tér
nünk. Jobbakká kell lennünk.
A tegnapot feledve, meg kell
teremteni a becsületes hol
napot. Vannak ugyan becsü
letesen önzetlen cselekvések,
de vannak hazugan pompázó,
tegnapot feledő és a "mát"
lefipró emberek. Az összes
ség? Remegve gondol a
holnapra. Az egész világon
a tisztesség nevében terem
tenek embert megszégyenitő

helyzetet. Keleten is a tisz
tesség nevében dörögnek az
ágyuk és az áltisztesség
nevében hallgatnak a kultur
ember csinálta fegyverek.

Mindenki kálváriát jár. De
talán senki sem olyat mint
a magyarság. Mi reánk mérte
a magyarok Istene a leg-
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Szabályrendelet

két hét mulva megísmétlendő,

6. §, A varjak tömeges irtására azok
is kötelesek, akiknek fölcljén fészek
telepek vannak.

7, §. A varjak tömeges irtása ugy
történik, hogy a hómezökre foszforos
vérpépet, vagy burgonya pépet teriti.ink.

8. §. Sertéslegelők és forgalmas köz
utak mentén mérgezett tojáshéjjakat
nem szabad elhelyezni. Viszont az este
épületek közelébe kirakatot csalétkeket,
reggel az állatok kieresztése elütt, be
leell szedni.

9. §. A méreg készítése kövelkezö
módon történik: MarhaWdőt, vérrel
kevert pacalt vagy dög hust apróra
vagdalva forró foszforszörppel össze
keverünk egy kiió anyagra 8 kávéska
nál fosrforszörp teendö. Az igy készült
mérget tojáshéjakba erősen beletapaszt
juk.

10. §. A foszforszörp rendőrhatóságí

engedélyre. mely egyévre is kérhető.

adják ki. (77686-922. sz. B. M. rend,)
Ugyanakkor a szörmés duvad irtásál·~
is lehet kérni méreg szerzési engedélyt.
(A szőrmés duvad kötelező irtását a
67235-922. sz. E Iv\. rendelet írja elő.)

ll. §.' A foszforszörp palackokban
áll, de használat előtt felmelegitendő.

12. §. Az elhul1d[ J113darakat össze
kell szedni és ei kell ásni.

13. §. Nagyobb gazdaságok a strich
ninnel való mérgezés t saját felelősé

gükre alkalmazhatják.

li. Fegyver,"el pusztitás.
14. §, A vadásnti jog bérbeadásá

ról szóló 105. bgy. 9176. ikt.-1931.
számu vm. szabályrendelet ]9. §-a a
vadászbérlők terhére kihágás mellett
előírja a kártékony madarak és du.va
dal< pusztitását. (lSékésvármegye Hiva
talos lapjának 1930. évf. 207. lapját.)

15. §. Ezek a rendelkezt§sek fenn
maradnak és itt azzal egészittetnek ki.
hogy a közigazgatásí hatóságok akkor.,
mikor a vaclászjegyhez szlikséges be
jelentést látamozzák, jegyzökönyvileg
olyan nyilatkozatot tartoznak kivenni,
melyben a vadászjegyet kérő köteJe
zöleg kijelenti, hogya közigazgatási
hatóságokhoz 10 pár sZ:1rk.aJábat
és 10 pár vajulábat a \'a~

daszévad alatt beszolgáltat. Ennek
elmulasztása csetén kötelezi magát a
jegy tulajdonosa, hogy a hiányzó láb
párak helyett kártalanítást fizet, amely
madaranként fél pengö és amelynek
közigazgatási uton való behajtásába
előre is beleegyezik. .

A közigazgatási hatós;ígok e nyilat
kozatokat határid,ibe veszik, foganato
sitják, mulasztás esetén a kártalanitási
összeget végrehajtják.

m. Fészekszedés.
lG. §. Minden mezőgazcla:;ág, erdő,

kert, birtok, tejek, közut, ártér, vasut
stb. tulajdonosa, birlalója és bérlője

köteles a szarkát és mindennemü var
jak fészkeit, május közepe táján, mi
kor már fiókák vanna\{ (akácfavirágzás
idején) leszedni, leverni és elégetni. A
fészekszedést gyermekek csak felnőtt

egyén vezetésével végezhetik, nehogy
e eimen hasznos madarakat pusztít
sanak

17. §. A közigazgatási hatóságok kö
telesek e rendelkezéseket a mulasz
tákkal szemben, ezek költségére fO<Ja-
natosittatni. '"

Megtorl6 intéz!r.edések.
18. §. E szabálvrendelet 4. 5, 6. 8,

12 és 17. §-aiban foglalt rendelkezések
nem teljesitése, elmulasztása, vagy
megszegése az 1894. évi XII. t.-c. 95.
§-ának k. pontjába ütköző kihágás
és e szerint büntetendő.

Mezööről<, hatóságok, feii.lsyeieti
kötelessége.

19. §. A városok és községek összes
mezőörei kötelesek e szabályrendelet.
pontos végrehajtását ellenőrizni. Vi
.szont az előljáróságok, a járási főszol- '

él revízió?
feltámadás?

Gyula helyí lelkész úr mon-I
doll a 48 elólii időkből ig'en
érlékes történelmi visszaiekin
tés!. Közben pedig Paróczai
Gergely tanitó Pc/ófi élelé~

ből mondot! szemelvényeket.
Fülöp Imre.

majd itt maid olt ieiznlkeznek.
Tciltl1 száz szónak is egy él

vége: rla az emberiség álla·
János jobblélél tartojják volna
Önök szem előlt, nem kellett
volna él mi drága hazánkat fe/
osztaniok, amelyért annyi vérl

onloilak él multban is a mi
óscink. De ... Voll nekünk egy

nagy ClTJiJerünk, aki azt mon·
doHa: "Ha az emher él mellé·
nyét bcg'ombolia és észreveszi,
hogy eg'Y gombbal lejjebb
kezdie, akkor kigombolia és.
ujrakezdve helyre hozza él hi
bál." Hál teg'yenek igy Önök
is és egy jó igazságos revízió·
val tegyék jóvá az elkövetell
hibái. .. tvJegiörlénhclik ez?
L:het még magyar fdlámadás?
Én eróscn bizom él magyarok
!sienébcn. hogy igen 1 Lesz!
Példa rá él történelem. Valél
hányszor egy íobbsorsra ér
demes nemzete! igazságlalanul
békókbEl verjek, mC'~Fliáztak

\ll(g mindig cljöi! ezekre a
kltái11éJdéÍs napja. Nézzük csak
LCl1rnelországof. Az elvakul!

h~!alnl~.?Őg ~ár_oms:o~ fclos:--!
lod a ]lJ2--1J9D-1/9()-ben cs

mégis IZ sokat szellvcdetl nép
ismét szabad önálló Icit. "A
fehér sas fcliámac1J haJotjaiból".

Szerelném oc1akiállélDi min
cler; hazámfiálJéJk. legyen az
él leghalalmasabb ur vagy a
Ief!c~,n'szerl"ibb munkás: Ne
c'iiig;:{cclJünk! Dolgozzunk be~

csüicilel mindannyian olt aho'
vá a 501":') álíi\oil bennünket,
nemcsak hitvány bérért, hanem
kötel'2s<:;;;gludásból hazaszere
letbói, magunkat és embertár
sainlz?Jj megbecsülve és az
eredmény nem maradhat el! A
mi Turulmadarunk is felfog tá
madni mint a lengyel fehérsas !

FÜLÖP IMRE kisgazda.

den 100 kath. holdon felüli mezőgaz

daság tulajdonosa, birla1ója vagy bér
lője köteles.

5. §. Ezek kötelesek tehát minden év
március hó 15-én, fasorok és erdősé

gek mentén, a fáktól 30 lépésnyíre,
alábbiak szerint mérgezendő tojáshé
jakat (ép végükkel felfelé) hármasával,
szalmával bélelt ökölnyi gödörbe, fé
szekutánzatba rakni, me!y gődrök

mellé felismerhetés céljából vesszőket

ke!] ledugni. Majd három nap mulva e
tojáshéjakat össze kell szedni és el kell
égetni s egyidejűleg ujabban telített
tojáshéjjakat kell elhelyezni. Ez eljárás

Szükséges-e
Lesz-e 111agyar

Ha cl világ koronázaJian ki
rályai, él trianoni békedíklá:o, I
rak és a Népszövetség fő fó
korifeusai megkérdeznék c:gy
egyszerLi alföldi magí'ar em
berfól, hogy helyesli-e Magyar
ország mostani polilikai fel~

osztását ? Ugyan mil fck:lne
nci:ik? Ha vé!eílenül én u IC'g- .

e~;rvszerlibbek egyike lennék a
kérdezett, minden gondolkozás
nélkül cl leg'zrősebb mcggl'ő'

dés hangjári a?! fe\e!nér:; nekik:
Nézzék uraim! Önök lGnullak
geogTafiát! Azt hiszem ismerik
tvJagVBrorSz~!I földrajzi fckvé
Séi? Ha ig'en? Akkor elég ha
egy pillanidsl velnek a j;ükepre
és n1Índjárt meg-gYődc\ilejn('k

rÓIB. hogy c:d a IcrüÍcíl: még
az Ur'isten is egynek leremiel!e.
Milyen erős ha1árai vollak él

mi szép Hazánknak 1 On van
nak északnyugaton, éSZ'3koll,

k(Jelen és délkeleten a t(ár
pálok. Délen él Duna, í>21nyu
galO!1 él D:-fi\'ó, N\,ug'aton a

Lajlhé1. f:>ek mindoiyőn termé
szetes halárok vollak. amelye
ket holmi bemeszel! oszlopok
ka! helyettesíteni nem 12.hel1
Aulő!!? Ezen az áldat! terü
leten élő minden cmbcrfiÍrsullk
nak még' ha más nemzetiségü
nek mondoIfák is mások, me!Z,
volt a tiszies megélhelisc. t\l

érvényesülés utja pedig' senki
elölt sem volt elú;!"vB. CJaLdo#

sági tekinIcIből : voll Link.
szen ünk, vasunk, sónk. ara,
nyunk, ezüs/ünk és többféle
ásványunk. Viszont a hegyes
vidékek lakóinak gabonaszlik
séglele az alföldról kielégitheló
voll. E~'yszóval az egészséges
közgazdaság minden alapfel,
(élele meg voll. Azóta? Bár
korméÍnyaink rendelelet rende'
lelre adnak ki, cl visszáságak

hazafias érzésű közönségüllk!
III azoknak akik a hazafiúi ér, I
z'21meket megvetik - nincs Ja·l
lajuk. Es/c 7 órai kezc!clleJ
pedig a helybeli műkedvclő

g·t:rda előad la a "FaJu rosszát ".
Elóadós kezdetén: Tdó. Timár

a kártékony madarak kötelező puszti
tásáról.

1. §. A törvényhatóság a mezögaz
daságilag kártékony madarak ugy mint
szarkák és mindennemű varjak irtását,
valamint ezek fészkeinek leszedését
kötelezőleg elrendeli.

2. §. A koJoniákban lévő fészektele
peket és hálótanyákat a hatóságok
összeirni és nyilvántartani tartoznak.

3. §, Az irtás módjai: l. mérgezés,
ll. fegyverrel pusztitás, lll. fészek szedés.

I. Mérgezések.

4. §. A mérgezés alkalmazására min-

árei S 15-ike
él tanyán,

A március Hzenötödiki nem
zeti ünnepet méltó, lélekemelő
módon ünnepelte meg Kondo~

rostanya tiszta hazafias érzésű

közönsége. Ez is egy klilön
kedves érdekessége a tanyai
életnek, hogy íjj nem emel
mesterséges válaszfalakat egy

más közölt "úr" és "paraszt".
Itt minden jóérzésű hazafi köl
csönösen meg'becsüli egymást
leg-yen az a. legjobb módú
kisg'azda vagy egyszerű mlln~

kás.
Reggel 8 órakor a helybeli

kath. templomban szent mise
volt. Mise után az iskolás
gyermekek és az ünneplő kö
7önség a "Hangya" szövetke
zet ujonnan épült dísztermé,
ben gyülekeztek és kezdetét
vette az ünnepély.
Műsor a következő volf:

1. Szózai. ÉnekelJék két hangTa
él közponii iskola tanulóL
9 Ünnepi beszéd. Monc!o1ta
Bencze József róm. kath. kán
tortanitó. A tartalmas műsor

után él Himnuszt énekelte el él

közönség. Bár volna sok ilyen

frontharcosok
rneg különbőztetése,

PesÍvármegye kimon-
dotta, hogy éj munka nél
kűl á.lIó volt frontharcosok
nak a lehetőség szerint
biztosít munkaalkalmat és
a munkások felvételénél
azokat előnyben részesíti,
a közszállitásoknál meg
felelő sorrendben ugyan
azokat az előnyöket biz
tosítja részükre, mint a
hadirokkantaknak és vité
zeknek, a váUalkozókkal
való szerződésekbenpedig
kiköti, hogy elsősorban

frontharcosokat alkalmaz
zanak.

zül 18 eg'Yén a Szegény~ l
házban teljes ellátást ka
pott. A Szegényház fenn~

tartása él múlt évben 4408
pengő 28 fHlérbe került.
Állandó pénzbeli segelY~

ben 64 egyén részesült.
Egyszer s mindenkori se
gélyt 4 egyén kapott. 28
teljesen vagyontalan be
teg kapott kórházba uta-

. zási segélyt 8 vagyonta
lan egyént temettetett ei a
község.
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E S K Á R O L Y borkereskedőnél

kitÜnő
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13 százalékos -
kecskeméti

literenként is kapható.

INCS TÖBBÉ
lAKBÉRF~ZETÉS!

Családi Otthoni:, sajái házat
épithet kamatmentes kölcsönnel.

Jelzálog, vagy drága kamatos,
kölcsönt leváltunk.

Felvilágositással szolgál:

SAJÁT OTT~iON"
"Épltő-TaÍ'(arék S:z15vetkezat,

I
Budapest; Vt, Vilmos-csa'sz,ár ut 45

Vezérképviselőt és h·e!},j
képviselőket kerksi.ink.
~

és fél millió pengő!

eg}' mezőhegyesi

gulyás,

Három
örököli
számadó

Két fontos kormányrendelet
jelent meg. A Iiivalalos Lap
legutóbbi száma közölje él

kormánynak a mez6gazdasági
haszonbérleiek Járg"yában ki
adot! rendeleté!. Ebben alé!p~

velő rendelkezés, hogy a ha~

szonbér ujbóli megállapi!ástJt
lehet kérni, ha él ha.szonbérleli
szerződést 1930. évi augusz e

tus 1~e elót! kőtöllék, vagy héj
a hiróság azt ez idő előlt

állapitotta meg. Illclékes mező

gazdasá.gi kamara előH elő;

zeles egyezségi eljárást kell
tarjani. Ugyancsak közli a
Hivatalos Lap az 1932, ével
megelőző időről származó
illetékhálralékok kicgyenlitésé,
nél adandó kivételes fizelési
kedvezményekről szóló I\. or
l11á.nyrendeleleL A rendelet
szerini március 26.ig kamai a

mente.')cn, április 23,ig 6, ju,
nius 25-ig 9 százalékos ka~

mailal lehet megfizetni az ille,
ték tartozásokat.

Szaporodnak a nyugdíjasok
közel kétszáz rendőrtisztviselő

nyugdijazásával.
Az önálló, de segéd nélkül

,dolgozó iparosokat is kötele
zik a társadalombiztositásra.

Nagy tűz volt a Ganz vaa
gongyárba.

Teleszky János bejelentette
cl 33-as bizoHság- iilésén, hogy
rövidesen sor kerül a társulati
adó felemelésére.

Budapest népe a mult esz,
tendőben 251.483 métermázsa
hust és 78.143 métermázsa
zsirt fogyasztott.

félmilliós vagyon maradi
Putty Lia férje, az öngyilkos
Szepessy Zoifán u1án.

Ötszáz mag'yar nyu[!.clijas él
külföldön.

Meghalt Gajári Géza volt
szabadelvüpárH képviselő.

A..gyvértódulá§., sZÍv~

szorongás, nehéz légzés, féle
lemérzés, idegesség, fejfájás,
lehangoltság, álmatlanság a
lermészeles Ferenc Józ1gef
keserűvíz használata által igen
sokszor megszünielh~lők. Tu·
dományos megállapírások meg
erősílik, hogy a Ferenc
József víz a makacs szék
szorulás mindenféle jelenségei,
nél a legjobb szolgálatot teszi.
A Ferenc .József keserűvíz

gyógyszerlárakban, drogériák,
ban és fúszerüzletekben kap'
halö. !

LeszáUították az angol ka
matlábat. Az Angol Bank 4
százalékról 3 és fél száza!ékra
szállítolta le akamallábal.

Ötszáz boldog ember. Tol,
Ilai Világlapja a népszerii ké,
peslap kéthetenként nagysza
básu reilvénypályázatot hirdet,
amelynek keretében ölszáz
megfejtési ajándékot os71 ki,
igy egy pompás rádiót, férfi,
öltönyt, női ruhát stb. f{enge
teg ember várja izgaloltan a
pályázat eredményét és kiván;
csiak arra, bogy ki az ötszáz
boldog kiválasztolt. Jövő hélen
ui pályázal lesz, uiabb 500
ajándékkal.

Ebzárlat. Gyoma és End
rőd egész batárára szóló eb
zárlatot rendelt el a hatóság.

Békéscsabán rnegválasztot,
ták a fron1harcos Szövetség
tiszlikarM Elnök: dr. Gally
Károly lett.

A boletta megszünteJését
sürg'etje a hódmezóvásárhelyi
Mezőgazdasági Bizotíság.

Egy táncosnő regényes bá
zassága. Erről ki5zöl rendkivül
érdekes cikke! a Délidáb uj
száma, amely változatos és
gazdag tartalomma! jelent meg.
SzámJalan érdekesebbnél ér,
dekesebb cikket, pompás ké,
[let, riporJot, szinházi beszá,
molót, pletykát, valamint egy;
felvoná'>os szindarabot folyta
tásos regényt és novellát kö,
zöl a népszerii szi:1házi ké,
peslap. Egy száma 26 fillér.

Hasszorulás, rossz emész,
tés, erős bomlási és erjedési
folyamai a gyomorbél!1uzam'
ban, bélbaktérium, és gyomor,
savtúltengés a természetes
"Ferenc József" keserűvíz

használata mellett visszafejlőd

nek.

Külön meteorológiai jelen
téseket kiván él szegedi gaz
c!alársadaiom Déj~Magyaror

szág részére. A 1apaszlalali
megfigyelések szerint ugyanis
sokszor 100 százalékos ellé'
rések vannak a budapesli és
él belgrádi meleorológiai jós'
lalok közt s Szegedre nézve,
arnely középuton fekszik az
emlileH vonalon, hét jelen1és
közül sokszor öt Jél' el él bu,
dapesli prognózislóJ. A délvi
déki g"azdák speciális érdekei
inek kielégitésére Szegeden,
a7 Aifőldkulató Bizottság rend,
szeres időjeienléseket ad ki,
amelyek fontosságát a gyakor
laJ már ig"azolta. MinlllOgy a
mezőgazdaságnak, különösen
él vetés, a májusi fagyok és az
aratás idején rendkivül fontos
érdeke a várható időjárás fe
lőli tájékozódás, az Alföidku
tató Bizollság már megteHe a
lépéseke! él. speciális délvidéki
időjelen!éseknek rádió utján
való közlésére. r-Iivalkoznak rá,
hogy az "ldőjárás"cimü szak
lap, amely a mcteoJ"olc5giában"
a hivatalos áHáspontot képvi,
seH, annak idején szintén elis
merle a külön délvidéki idő~

je1enlésck fontosságát.

Békésvármegye törvényha
tósági bizottsága a szarvasi
Munkás Otthon Szövetkezel,
nek megvásárolandó székház
részére 5000 pengő! megsza·
vazoH, u~yancsak CI Békésvár;
l11egye Gazdasági Eg'yesület,
nek anyagi lámogalás iránli
kéreIméi leljesitetfe és részére
3500 pengő! megszavazolt.

Az orosházi kiri'lkodó vásár
nagyoll gyengén sikerült. Az
állatvásárra felhajtoJt 3480
állatból 1514 darab kelt el.

Szentes város alkalmazo/jai
március 1~én csak a felél kap
ták meg' fizetésüknek.

300 mázsa hazai nemesÍteJt
tengeri vetómagol oszt ki a
vármegye.

Megszüntetik az államtudo
mányi doktorálusL

Törökországban nagyarányu
iparfejlesztést folyjajnak.

A csabai adófelszólamlási
bizottságba Sfeinberger Imrét,
Szelner Antalt és dr. Gyöngyösi
Jánost válaszlo!!ák be a keres'
kedők részéről. Ez abizoHság
tárgyalja a Gyoma-endrődi

adóügyekel is.

Amerikában megkezdődött

a hadiszergyilrlás.

Doktorrá avatás. Dr. Házy
Imre államtudományi doktort
a mul! héten P:udapesten jog,
tudományi doi;!lrrá is felavat'
ták. Gratulálunk.

Mémökké avatás. Ifj. Herdy
ferencet a József müegyelemen
gépész-mérnökké avajják. Gra,
fu/álunk.

"Gyomai Kisgazda és
Földmives Szövetség" folyó
hó 20·án, vasárnap délután 2
órakor tartja alakuló közgyü;
Jését a községháza nagytermé
ben, melyre minden érdeklödőt

ezuton is meghiv a szervező

bizottság. E nagyfonlosságu
ügy támogatására a közgyü~

lésen megjelennek a "Mezőluri

földmives Szövetség~ vezetói,
akik közül felszólalnak Dr.
Szilveszter Lajos elnök és
Buzi Lajos litkár.

Bura Károly cigányprimás
pápai kihallgatása. Bura Ká
roly cigányprimás, a Magyar
Cigányzenészek Országos
Egyesületének volt elnöke,
meghivást kapolt Mussolinihez,
akinek Jiszle!etére indulól szer
zett és azt él nali!Y olasz ál,
lamférfiunak elküldle. A ci
gányprimás a megliszlelő meg'
hivásnak májusban tesz eleg·et.

Ugyanakkor kihallgatáson je'
lentkezik a pápánál is. Ha, 
ami nem is kétséges, - fo~

gadják, azaudiencián hcstedü
jével a hóna alatt ielznik meg
és engedelmei kér őszentsé'

gélól, hogy tiszlelejére, Mécs
Lászlópaplanár költő versére
irlc!aJíelőadhassa.

2. Kicsiny és nagyegyfor'
mán kedveli a valódi Ré1hy
féle Pemetefü'cukorkát, mell'
köhögésnél, rekedlségnél pá,
raHan hatásu, amellett az ösz,
szes hasonló szerek között a
legkellem~sebb ízÜ.

gabirák és polgármesterek, a mező

őrök tevékenységére feHigyeJni tartoz
nak és ha a mezőőr mulasztását meg
állapitanák, ellenük szabályszerüen el
járnak.

Az irtási költségek biztositása
és a bÜl'ltetéspénzek elszámolása.

20. §. A kártékony rnadarak irtásá
val kapcsolatos kiadások fedezéséről a
községek (városok) közpénztári költ
ségelöirányzatuk keretén belől, kötele
sek gondoskodni.

Aze eimen befolyt büntetéspénzeket
pedig közpénztári számadásukban szá
moiják el.
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1=:. r rLgy es as
a peticióról.

folytatás. IL

a nGyoma-Endrőd

kimaradt.
Hc~c.íl~manln !stvá.n val

és munka. mu-·
jusztási dija.

F. évi február hó 26-án Le
hóc?ky Károly szegedi kir. l
iJélőiá.blai biró Endrődön esz~

közölt a pelició ügyében ki,
haUgaiósokat. Elsőnek dr.
Hoczmann István ülHvéclel hall·
galla ki, ki mint közJudomásll,
hclyciles választási elnök és a
karhatalom korlátlan ura volt
és egy szakasz katonaság ide
rendc:léséveJ, amelyre semmi
.szükég nem volt, leíemes ki p

adást okozot! a községnek.

Választási elnök,
he~yettese és képviseiő

egyLiU söröznek.
Vallomásában részJeJcscn el

mondja, hogy Jöbhször meg'
fordult Kondoroson a Liker#
féle vendéglóben, az ugyneve
zeit kondorosi csárdában több·
ször ebédelt, sörözöH, hol
egyed ü I, hol Zeőke j{épviselő

jeH)[t társaságában, de erősen

llang"sulyona, hogy sajál fo~

gyasztását mindenkor ó fizet je
ki, természetesen azt nem Jálla
és nem hallotJa, hogy olt elei

tek és ilaííak volna Zeőke

kontójára. Egy izben rajta és
Zeőkén kivül Tápai Károly
választási elnök is résztvett Hy
sörözésben, de akkor sem
Zeóke fizeleJI.

Iasi kortes vacsora.
[vlaid a nyilasi kör vacsoráp

járól tesz vaJlomást. Elmondja,
hogy ci. iunius hóban a körben
rend'zzeii vacsorára Nádudvari
Miháiy jóbarátja adta a bort és

birkát. Szó s?erint igy folytatja:
"Azt határozottan vallom, hogy
a szóban forgó vacsorának
nem volt kortes vacsora jellege,
mert ha ilyen leH volna, azon
én mint helyeI/es választási el
nök meg sem jelentem volna,
sőt Nádudvari Mihály eng"em
oda meg- sem hivott volna. (A
képviseiő jelöIttel való sörözés
a kondorosi csárdában nem
összeférhe!ellen?) Ezzel szem
ben Forgács János és Oláh
Mátyás gyomai lakosok eskü
alaH vallják, hogy a vacsorát
Farkas Sándor tanító, a Zeőke
párt egyik főkortese rendezte,'
ső! Mészá.ros Lajos gyomai
lakos balározotlan áliHja: "Én
cl kérdéses vacsorán ot! voI1am.

~egedüs :~.nos.. kér~~ h~g~. a~; I
Jam f~d~ kolc~o~. Q~ uslom~"'1
megloZh< él bIrka! es oda IS,

J

hivoH, menjek el vacsorim., az! !
mondta, hogy választási va
csora lesz Zeőke párt részére.'
10 óra uJ<1n clmenlcl1l s clö' I
ször kini él nyii0í! ablaknál
hallgc11óziarn, egy idegen 1.1 l:"

beszélt, azt mon.dt;:Hi: máso:!;:,
hogy az Hoc.zman11 ligyvéd.
Hallottam, amikor a beszéd
végén élteHék dr. Zeőke An-

"
Tehát él helyeiles vcílasz

Jási elnök ig'cnis résljvcll líO~ J

\i!ikai párlvacsorán és hiába I

mondja: ,,6 kérdéses \'űcsorán

nem sz()[]oko]lclíll, nem heszél
tem, hanem csak cl ke.; i' öLiem
ülőkkcÍ bcszélgcl1cm," laIluk
igazolják, bogy 6 hi:'Jyeltes vá~

lasztási elnök n12,.[ ptlrlpoiilikai
beszédet is moncloH. melynek
végén nagyban éllették Zeőke

AnIai!.
Továbl)jakban azj vcJllja

Hoczlllann : .,Ugy tudom, hogy
Nádudvari lv1ilJály egy másik
olvasókörnek ma is tarlozik
birka vCicsoi"élval, meiyre meg

bivol! engem." Ha Önl 111(2g'-1
hivla, váJasziási hel es elnök

ur, jó Í)Qrc3:i a ' N(ídlld\!,.~ri, miérl II

nel11 neve,cJc Illl'tZ a kori? vagy
talán erre vonalkozó jegyzeici I
is GYLJlán vannak él íönrény·
széken!?

Hoczmann készkiadása.
Vallomásának bekjezésc után

azi olvassuk él feivett jegyző~

könyvben:

"Tanu előadja, hogy kéi
peres ügyben a gyulai kk.
törvényszékhez volt mai napra
idézve, mint feleinek képvise~

lője és milItán a mai napon
itt Januként kellelt megjelennie,
tehát heJyc:t!esről kellett gon
doskodnia és ebből költségei
merültek föl; kéri, hogy ré
szére 60 pengő, mint készki
adás megállapittassék.

Panaszosok képviselője (dr.
Dániel Áron bpesfi ügyvéd)
ellenzi a kérelem feljesitéséf, I

merI tanunak módiában állolt
volna másnemű elfogklllságát
kellő időben bejelenteni és
más napra való megidézését
kérni és mint helyetles válasz·
tási elnöknek tudnia kellett
volna, hogy eselleg tanuzási
köteJezeltség fogja ez ügyben
terhelni. Tanu különben is éi

mai más perbeni mei,;ic!ézteté'
sé! hitelt érdemlően nem iga...
zol/a.

Dr. Gergely igazoltnak
látja Hoczmann kérését.

Választási védő (dr. Gerg~ly

lslván bpesti üg-yvéd) kéri, hog'y I
él !::lnll által fölszámitoít költség j"

min! k(2sz!ciac1ás részére meg'"
áliapi:ldssék, meri ha tBnuki p I
hallgalását másnemii clfog-laHv i
s<§ga miatt ci mai napról el!
kelleIt volna haiasziani, ebből I
még több kiadás merült volna
röJ. Maga részérőlJ igazo1tl1ak
látja, hngy tanu a gyulai kir.
törvényszékhez mint iigyved
meg volt id.ézve.

MByen ügyekben
kéríe fel helyetteséül

ck. t'haskó József
9Yll~ai ügyvéde!?

(Hoczmann) tanu előadja,

hogy azon ügyek, amelyek
ben ő mint ügyvéd a mai na
pon a gyulai kir. törvéU1yszél(- II

hez voU idézve: egy o!örat
kiadása iránli üg'yben*, melynek
periárgya 6.000 pengő, lo~

vábbá ef,fY tehermenJesHési
ÜgVbCll," melynek pertárgya.
25_0eO peng·ó. Az idézőket és
periratokat most fijlmutatni
nem áH módjában, mert azo
kat eredetben a gyulai heíyet
tesének dr. H"rasl{ó József ügy
védnek i~mdötte el.

Ki!di.ldött bkó a tanu ré
szére 50 pengő mUlasztási di- I
jat ál!apitott meg és ezt a
letéti összegből nyomban ki
fizette, mert nem tételezte fel,
hogya biróság előtt saját
ügyében valótlan tényáUitással I
a biróságot féke vezetni
akarná.

Mi az igazság?
HrasÍ<ó dr. levele.

Eddig él jegyzőkönyv sZó P

sZ2rinJi idézésben. (*A hivcllkop
zoli pcrben szereplő egyének
nevének kilJclg"l·é!s!lval). Annak
igéJI7.:oJi1séÍra pedig, hog"y dr.
HOCZmCI1ll István a való lényp
állást :"ondoHa e el, féJre ve,
Zl2líc c' hiröságol vagy sem,
hivatkozom gyulai he!yeltesé g

nek 1932 évi jebruár hó 27-én
kelt és dr. Hindy Zoltán bu..
dapesli üg"yvédhez intézeli tel'"
jes egészében közölt követ,
kező levelére: "Igen tisztelt
Kartárs Ur! Miután dr. Dániel
,5,ron ügyvédjelölt a mai napon
Gyulán irodámban személye
sen fölkereseit és az alább
részletezendő ügyben fölviláp
gositást kér! tőlem, van sze
rencsém kötelezóleg közölni
a következőke:: A gyomai
képviselő választás elleni pe..
Jició ügyében 1932. február hó
26pán Endrődön tanuldhallgap
iásról f'zlvett jegyzőkönyvelőt.•
tem fölmutatott másolatának

34'clik oldalán Q dr. t!ocz;memn

!s>lván cndrödi ügyvéd, tanu
löbbek között, költség fölszáz
miíásának megokolásául, azt
adja elő, hogy neki február hó
26-án ill Gyulán a iön.iény~

szék nél eg'y 25 ezer PCI1R"ös
és egy másik 6 ezer pcngős

subslalumupcrében JárgyaJ!ása
voJt, melyeke! velem, minI he
lydressel láilalolt el és a ne p

kem fizetendő dijak fccJczéséül
cl sajói mcgjc:lcnéséérl 60 p~n

g-ő kölisc?fl'ct sZcJmiloíl fcl, il~

lelve kér! mcgáilGpilanL

A dr. H-:!:oczmmm István most
ismertetett vaHomásbeH elő

adása reám vonatkozó részé
ben a valóságnak egyáltalá
ban nem "fetel meg, azaz ne
kem dr. Hocnu::nn 1932. feb
ruár hó 26-ra nem adott sem
miféíe helyettesitési megbí.
zást és iratokat sem küldött
egyáltalán hozzám ebből a
célból. Különben pedig ezen
perekről, iHefvz perbeli felek
ről is csak most az .ő vaHo
másának másolatából szerez
tem tud.omást.

ezt kész vagyok bár
hol és bármily sanctió meUett
szóbelileg is megerősíteni,!i

letve vaHani.

Vagyok tvléitóságodnak ki·
váló liszteleHel hive: dr. Hraskó
József ügyvéd."

Nem elégcdiem meg ezek·
kel a bizonyitékokkal s hogy
senki felületességgel meg ne
vádolbasson, tovább mcnlClll.

Hoczmann ügyei Gyu!án
ismeretlenek.

. Jól tudom, hogy clr. Hocz q

mann István üg\Tvédnek sok
dolga és üg'ye van és azt is
tudom, hogy Lehóczky Jáblap

biró előtt sokat gondolkorloft
és töprengett, mig gyulai he q

lyeltesének nevét meg tudla
nevezni, azért tovább érdek#
lődtem, - hálha véletlenül a
név bemondásánál tévedett és
akaratlanul is helytelen neve!

mondott be, utánna nézeftem a
gyulai törvényszéken, talán
más ügyvéd nyert tőle a heg
lye.tíesitésre megbizást. Érdek
!ődésemre a következő választ
kaptam: "Teljes bizonyosság
gal értesitlek arról, hogy a
gyulai törvényszéknéJ a vano
másban jelzett peres feleknek
nevei egyáltalán nem szere
pelnek, ilyen ügy a törvény
szék előtt nincsen és ugy a
gyulai törvényszék egyes hi
róinál, mint a törvényszék
két feUehviteli tanácsánál he
lyeHesem saját maga győző

dött meg arról, hogy 1932.
február 26. napján ilyen,
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alom.

gak.Góbés

*
SzilvC!-vásár van Baróton, tele

a oiac l7o.r]1JJás szilvával i7ll:'g,-ra
kott csÚd é; lIdvarhelyszé/á sze
kerekkel.

A plébános is szilvát akar venni.
Pompás lwmoru székely ember s
igy incselkedik a góbéval .-

"Hogy adja kied?"
"Harmincért 1"
"De az udvarhelyiek 25-ért is

adják".
"Ugy-e? akkor én is adom"

~ felel rá a góbé,
A pap nézegeti a szílvát, a

góbé a papot. ,
lJ Osztán jó ez a szilva, atyam-

fia ?"
A góbé rásandit a papra s nagy

önteltséggel vágja ki.-
1) Ez-e? Ilyet még nem ett az

ur, mióta a glóriát kildrili J"
(Bárdy.)

Az oláh megszállás első nap
jaiban történt.

Két csiki góbé üldögél csende
sen pipázva a "szakálszáritó"-n,
mikor naO"y kecsesen ellwlad előt

tük az oláh csendörőrmester. A
két góbé összenéz, szemükben ot
csillog a székelység l1lÍndcn fáj

dalma.
- "Komé" - szólalt meg az

egyik - "nagy sor a mégis, hogy
cl világ nIÍnden részén ömlött a
vérünk, oszt csak legyőztek nlinket
ezek a piszkok 1"

A másik dacosan hátraszegi
fejét s megszólal szent meggyő

ződéssel.

_ "Ilyet ne beszéljen ided, há'
l ,... 7 r "mán hogy győztek vo/na le:' jiG

nem látja kied, hogy ,'nég a Re
oátot es hozzánk csatoUdk?! . ..

b

Ingatlan
1932. február 8~21-ig.

Erdei Imre (nős Fekete Lidiával)
gyomai lakos vett egy beltelkes lakó
háznak 216-od részét Erdei IV1.ihály
(nös Kiss JuHánnával) kk_ Kruchió

Gyomai anyakönyvi hirek. Erzsébet, László és Róza gyomai la-
Születtek: Gál Imre, Molnár kosoktól 500 P-ért.
Ilona, JuJis Mária Terézia, kk. Balogh Vince képv_ Balogh György
Stranszky Irén. Elbaltak : özv. turkevei lakos vett 2 hold 400 négy-

szögöl cSlldaballai szántót Kenéz La
Murzsi Jánosné Kocsis Julianna josné Madarász Eszter, Nladarász Imre
53 éves, Juhos Lidia 78 éves, (nős volt Nánási Terézzel) Rácz Sán-
Kiss Lajos 81 éves, Reznicsek dorné Madarász juiiánna, Cs. Szabó
Ilona 10 éves. Házasságot kö- Jánosné Madarász Erzsébet, S. Nagy
töttek: Szanisz!ai :Lajos-Bo' Imrén~ Madar~sz Zsó.fia, Csizi ~e-

I R " I' B .. h L· renene Madarasz Marta, Madarasz
os ozava, ruc er ajos- J. (.. V 'b tt 1) N. .. . , a110S nos ass Erzse e· e, agy

Schwalm Mana:rG:, KISS Ka" l Istvánné Mada.rász Ágnes turkevei la-
roly-Fekete Rozaval. . kosoktói 60 q buzáért,

Ellanyhult a belföldi tojás
piac. A belföldi loiáspiac cl··
lanyhul! és vidéken 6 és fél
fillért kapnak a termelők, mig
Budapes/en 7 és fél fillért fil
zettek a oagykereskedelemben
az originaJ tojás darabjáér/.
Svájcból és Némeiországból
je!enJkezik érdeklődés és pilla'
natra az árak is konveniálnak.
Az expor/ot nagyban akadá
lyona a német devizarendelel
is, amely dccentralizá1fan vi
d,íkenkénl másként és másként
intézkedik a devizák kiutaIása
ügyében a helyi bankszerve
zet.

EndrődiApátplebános beteg. l
Mint sajnálallal értesülünk
Csernlls Mihály apátplebános
már napok ólel beteg. Erős

influenza kinc>z:éa és máj és
epe bántalmai is vannal\. Bi·
zunk abban, hogy erős term é,
szete megküzd a bajjal.

Az endrődi téglagyárban
tégla és cserép igen olcsó ár,
ban kapható. Nagyobb vrztelnél
külön árengedmény és fízeJési
kedvezmény. Ugyancsak a
Jéi}lagyárban egy 14 folyó
mé/er hosszu, 6 és fél méter

széles cseréppel fedett tégla
épület eladó, Érdeklődők for,
duljanak a téglagyár gyomai
irodájáboz, Wag-ner Márton Fiai
fakcreskedők. Gyoma.

Husz pengőt kap, aki me~ I
tcorogiai léggömböt talál.

Tilos a lavalyinál nagyobb·
1erülclcn elohányt termelni.

Magyarország, Jug-oszlávia
és Románia megbeszélést tarJ
a termés értékesítése ügyében.

Tojás és baromfikontingens
Ausztriában. Az oszlrák'orosz
kereskeclelmi egyezményben
Oroszország jelcntélwny meny
nyiségü tojás és baromIí be,·

vitelére fog AuszJriától enge'
clélyt kapni. A kontingens dol
g-ában már nincS differencia,
csupán a valuta kérdés 1iszjá~

zaJlan még. Számilanunk kell
tehát azzal hogy az orosz tojás
2 évi szünetelés után ismét
nagyobb mennyiségben fog
megjelenni a bécsi piacon. Az
osztrák kormány komolyan
foglalkozik azzal, hog-y a tojás
és baromfi imporijál az 0sszes

viszonylatokban kontingentálja.

Husvéti rend
az endrődi rŐn1. kath.

templomban,
Virágvasárnap d. c. fél 10

órakor barka-szentelés.

Gyümölcsoltó boldogasz-
szony napját ebben az évben
nem március hó 25·én, hanem
április 4. napján ünnepli a r.
kalh. Eg-yház.

Nagyszerda, csiiltörtök és
pénteken d. LI. 3 órakor je
remias próféta siralmail ének
lik. A kart az Iparos Dalárda
énekli.

Nagycsütörtök d. e. 9 óra 4

kor nagymise.

Nagypéntek cl. e. 9 órakor
csonkamise, este 6 órakor a
szen/ség betét alkalmával az
Iparos Dalárda a "populus
meus"-t adja elő.

Nagyszombat d. e. fél 8 óra
kor fűz, husvéti gyerlYél és víz
szentelés, 9 órakor nagymise,
d. u. 6 órakor föltámadási kör
menet.

mc~' (lZ ünnep:;égd (lZ Iparos I
Da!clrc!a. dJTlely Palotai Ferenc
téi'JÍiÖ \'~-/l~lése mellett löbb:
sztl']] lnl ;;yönyörköcHeite cl

nuj2V:-/(li11U venuégseregeL j\z
ehő l<i!sz,daló Kovács ferenc
iparkslűleli elnök, ki őszinte,

keresel!en szav6kbal1 mond
köszőnelel a rncgjclenésérl,
isínerleli a nap jclenlőség-é:! és

aZl kéri, hogy az aszeretel
és összefogás, amil ez ünne·
pen Ját találion érvényesülési
a holnapi köznapi élcIben i5i.
Szvetits Viktor r. kath. káplán
a betegen fekvő apátplebános
üdvözlésének tolmácsolása
mellett igen. nagy lelkesedés,
sel arról beszé!, hogy csak a
hillel, vallásossággal jeH!elt
ha'éafiság-,ól várhaljuk a nem'
zei feltámadását. Majd köz
óhajra dr. Halter J. József
ügyvéd szólaJ föl percről,

percre fokozódó fig-yelem kö'
zött kimulatja, hogy husvétot
csak akkor várhat a magyar,
ha él márciusi eszméket: sza'
bac!ság, egyenlőség és lc2'tvé
riséget uj tarialommal teliljiik.
Nag·y lapssaJ aelolt él hallgaió
ság kifejezést tetszésének_
Stefán Béla tanár hazafias ver p

sel szavalt A társaság- a haj'
nali órákban oszl01l szét.

jól eső érzéssel láttuk az
iparosságnak nagy föivonulását
s hogy kiilsőleg kifejezési adot!
annak, hogy az cndrödi ipa
rosság zöme nemzeli, hazafias
és vallásos alapokon áll és a
közgyiilésen történt s a nem,
;tc/közj sajtó bdog-adása csak I
muló jc!enség, .dc eg-yutlal
inlő példa, mire képes a jól
szervezet! kisebbség-o

Leventék, ifjuság és iparosság.
Utmeplése.

Hosszú hónapok ködös fá,
tyolál diadalmas erővel törte
ál az aranysárga lavaszi nap
sugár. Az enyhe lavaszi szellő
reménytnyujlóan lobogiaHa a
házak ormain megjelent nem
zeti trikolort.

A község hazafias lakossága
hosszu sorol ban vonult a
"Hősök szoLJrához", hogy
méltó módon ünnepelje nem
zetünk ujjászüldésének cmlé
kél március 15-él.

Az ünnepi L~!entisz1eld után
- melyet a betegen fekvő

apátplebános helyell Szvelils
Vikjor káplán végzett papi
segédlettel. - az iskolák, in
tézmények testületileg vonultak
zászlóik alah az ünnepség
színhelyére.

Harnos Lajos !cvente s. ok,
tató a "Talpra magyar", Tóth
M. tanuló az "Ui talpra ma
gyar", Szurovecz I. lanul ó
"Keserüi pap", Katona M.
polgári iskolai növendék "Élei
V(lgy halál" cimü verseket sza
valíák el gyC"rmeki lelkesedés
sel. Az Iparos Dalárda értékes
énekszámaival emelte az ''tinI
nepség szinvonaiáJ. A Levente
Egyesület clalárdájával és szal
vala/aival működöl! közre és

bizonyitot!a bc hazafias és

nemzeti 1örekvéseit.
A nap jelenlőségé/·Englert

József tanár mélla1ta. LelkesHő

és magasszárnyalásu beszédé,

ben idézte vissza pillana/okra
a cliadalmas márciusi napokat,
melyek reményl nyujjanak
ezeréves hazánk ujjá születé'
sére.

Stefán Béla tanár nagy ha
lásu drámai erősségü szavala
tával gyönyörköd/elle a nagYI
számu lelkes közönsége/. Majd
a leven/ék diszmenetben vo
nultak el a "Hősök szol'na"
előtt.

Esle régi szokásnak hódolva
az Iparlesli.ilet jól sikerült va,
esora kere/ében ünnepeire a
nemzeti ünnepel, amelyen oU
láttuk a község- ugyszóJván
minden számottevő tényezőjét.

Az ipartestület nagyterme 7SU

folásig meglel! s az egyre ér
kező vendégek miall csak jó..
ViI fél 9 óra után nyithat/ö

Március 15-iki
ünnepség Endrődön

ügy tárgyalásra nem kedHt." l
Eddig cl lev("l_ 1-\ rid\.g lénv- l

állást ismertet!em csak_ A kö
velkezJetést és köve!kc:Lí1l<2
nvek levonását egyrés/i 01 vo 
söimra, másrés/í az iHetékes
batóságokra bizom.

(Folytatom.)

Peticionáló.
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Magyar Borértékesi!ő L-t. végrehaj
fatónak Józsik istván (nös Arany Má
riával) végrehajtást szenvedők ellen
inditott végrehajtási ügyében a tkvi
hatóság a végrehajtási árverést 606.
ar. P 04 f. tökekövetelés és jár, be
hajtása végett él gyomai kir. járásbíró
ság területén levő, Gyoma községben
fekvő s a gyomai 5500. sz_ tkvi betét
ben A. t 1. sorsz. 3632_ hrsz. a. 119
öl területű, Józsik István (nős Arany
Máriával) nevén állott, időközbenSzabó
Józsefné sz. Miklovicz Lidiára átirt
beltelkes házra 2500 P Idkiáltási árban
elrendelte.

Az árverést 1932. évi április hó
20 napján délelőtt 9 órakor a tkvi
hatóság hivatalos helyiségében
fogják megtartani.

L Az árverés alá eső ingatlant a
Magyar Borértékesitő L-t. érdekében a
kikiáltási ár felénói alacsonyabb áron
eladni nem lehet, Wolf Andor csatla
kozottnak kimondott végrehajtató ér
dekében 2981 P 24 t-néj alacsonyabb
áron eladni nem lehet, Szobi Járási
Központi Szeszfőzde Steiner Bernát
csatlakozottnak kimondott végrehajtató
érdekében 3056 P 84 fillérnél alacso
nyabb áron eladni nem lehet.

2. Az árvereIni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c_
42_ §.-ában meghatározott árfolyamrnal
számitott óvadékképes értékpapirosban
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek előleges birói letétbe helyezé
séről kiállított letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési fel té
te:leket aláirni (1881: LX. t.-c. 147., 150.,
170_ §,§.. 1908 : LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
árná! magasabb igéretet tett, ha töbhet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint megál
lapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni
(1908 : XLI. 25. §.).

Gyoma, 1931 évi december hó 16.
Dr. Ladomérszky s_ k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
PULUGOR

kir. jb. dijnok.

A gyo':lai kir. járásbiróság, mint tkvi
hatóságtól.
6292/1931. tkvi szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Trafikant Dénes Zeőke-telepi házá
nál 2 szobás lakás kiadó.

A Csudaballili Legelrt:tőTársaság évi
közgyiilését márc. 20-án ct u. 2 órakor
tartja a községháza ianácstermében.
Sebők Jolán 541 sz. házánál utcai

lakás azonnal kiadó.
~~~~

-

6'15 9'4513'3617'3020-45 i Bpest k_ p. é 4-571O-4{) 11'4519'10 19'45
11'0612'4218'1920'29 2'10 é O-32 5'34 8-5214-28 16'52
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4'2613'1918'0321'18 i Dévaványa é 6'4811'3716'1121'09
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1
4-5813'5118'45 21'50 j Szeghalom é 6-1310"5715'3720'34
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7'50 18-0420'36 é.- -- . i 5'3013'50 17'08
7'55 19'52 1'30 i Puspokladany é 1'2013-37 15-36
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VASUTI MENETREND 1931. október hó 4-től.

liYOrSl Igyorsl Igyorsl Igyorsl

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnáI.

Akinek eladó mélJei vannak jelentse
Petőfi utca 765 házszám alatt.

A Gyoma-Endrődi Htels:zövetke
zet 7 sz_ alatti házában kettő utcai és
egy udvari szobából álló lakás 1932
évi május hó l-re bérbe kiadó_

Gyoma község ál1atbiztositó szöv.
a biztositott iószágok lépfene elleni
vét1Goltását az alábbI helyeken és idő*

ben eszközli a f. évben. Mázsaház
Gaáí Antal hasitásmenti, Pfeiffer Mi
hály keselyüsi és Béres Lajos hasitás
menti tanyájában, mint az elmult év
bell, 1. oltás ápr. 7, ll. oltás ápr. 18.
és lll. oltás ápr_ 28·án minden esetben
reggel 7 órakOL Oltás alkalmával be
mutatott jószágok még felvétetnek biz
tositásra.

Lapatinszki Mihály Nónius ménjével
ezután 6 P-ért fedeztet fel. Jelentkezni
lehet Mrena János tanyájába d. e. 8-tól
d_ u. 4-ig.

özv. Fekete Jánosné saját termésü
bora 25 literenként eladó 1228 hsz.

Baráth Imre pocoskertje, bástya u.
háza szabadkézből eladó.

Szilágyi Albert li2 hold ugari, más
fél hold görbekutlaposi szántója és
egy ballai részvénye eladó.

PUBLIKACIÚ.

Tárgysorozat:
1. Jegyzőkönyvhilelesités-

2_ Jelentések 1931. é\'rő'l_

3. Számviz5gálók jelentése, felment
vény megadása_

4. Makói Egvesület átirata.
5. Tisztikar lemondása és a felment

vény 111 egadása.
6_ Uj választás.
7. Klubhelyiség' áthelyezésének tár

gyalása.

1\ gYOIl1:'Ü Sport Ciuh folyó hó 27-én
Husvét vasárnapján d. u_ 2, határozat
k~ptc;enség esetén 3 órakor tartja

évi rendes 1közgyiHését,
az Uri Kaszinó nagytermében. 1\1elyre
tisztelettel meghívja ál tag urakat

GYOl,"l, 1932. március IS-án.

Bak(!s j{llset sk. Kiss István sl(.
elnök. titkár_

MEGHIVÓ.

~~M~

HIRDESSEN
LAPUNt{SAN.

GYOMAi UjSAO
.'3''' W 'gRU_t

íisor ~

Szerda, március 23.

9.15: Szalonzene
12.05: Hangv.
3.30: Morse tanf.
4: "A háztartásró!"
5: "A japán-kinai konfliktus"
5.30: Gramofon
6.45: Bajor Gizi előadóestje

7.15: Rádió szakelőadás "Hogy tör
ténik az adás stb_"

S: Külügyi negyedóra
8_15: Hangverseny, majd idő, idő

járás, hirek és cigányzenekari hangv.

Csütörtök, március 24.

9.15: Hangv.
12.05: Hangv_
4.10: Gyermekdal délután
5: "A kapásnövények"
5.30: Házi kvintet hangv_
6.30: "Ifjusági elbeszélő irodal

munk"
7: Gramofonhangv.
7.30: "Anyegin" Operaházi közveti

tés, az első szünetben idő, időjárás,

hirek, második szünetben sportered
mények.

Péntek, március 25.

9: Református istentisztelet
10: Egyházi zene és szentbeszéd
II : Evangélikus istentisztelet
4: "Jézus a keresztfán"
5: Egyházzenei hangv_
6.15: "Krisztus utja a Kálváriára"

Odry Árpád előadása -
6.45: Bach J. S. "János Passió".

Szombat, március 26.

9.15: Gramofonhangv.
12.05: Házi kvintet hangv.
4: Krisztusi legendák gyermekek-

nek
5: Nagyszombati változatok
5.30: Szalonzene
6.45: Hangv_
7.30: "Krisztus fénylő sirja előtt"

8: Hangv.
9.40: Idő, időjelzés, hirek, majd ci

gányzenekari hangv.
10_10: Időjárás, majd szalonzene.

Sakk.
Felkére!nek azok, akiknek elmaradt

jálszmájllk van, hogy azokat surgosen
bonyolítsák le, mert késedelmeskedé
sükkel nagy lllértékben hátráltatják a
verseny program rnszerinti lefolyását.

A lll-ik osztály sorsolása i:-i :Ileglör
tént, az érelel,eltek fordu1ja::al; Kocsis
Gyulához, vagy jelenjenek meg a kl'.lb
helyiségbe, aIJal nlinden szeHián és
szombaton este összejön-lelt tartunk.

*E rovatban közöltekért felelősséget

nem vállal a szerkesztőség.

Nyilatkozat.

A gyoma Endrod kon
doros 1951. a 9. sz. MegJ
jelent Számában. anak
nyiltér rovatába nyilat ko~

zat közéjet eikben fog!al~

tak rnijat Ifi. Wagner Már
ton urtál Böcsánaiot kérek

esete István.

6 oldal.

Allancló műsor hétköznapokon:

9.30 Hir~k

11.10 Vizjelzés.
12_00 Déli harangszó.
12.25 Hirek.
1.00 ldő-időjárás-vizállás

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 ldő-i<iőjárás-vizáll ás-hirek.

Vasái'l'Bap, március 20.
9: Hirek, kozmetika

10: FM. istentisztelet
11 : Egyházi zene és szentbeszéd

2: Gramofon
3: ;,A pulykatenyésztés"
3.45: Rádió Szabad Egyetem
5: Helyszini közvetités Boldog köz-

ségből

6: Könnyü zene
7: Hegedü és zongora-hangv.
7,45: Helyszini közv. a Városi Szin

házból "Vőlegényem, a gazember." I.
felv. után pontos idő és sporteredm.
Előadás után cigányzene.

Hétfö, március 21.
9.15: Hangv.

12.05: Gramofon
4: Asszonyok tanácsadója
5: Hangv.
7.35 : Kosztolányi Dezső előadása

S.10: Filharmóniai Társaság hagv.
9.15: Németnyelvü előadás, majd

idő, időjárás, hirek jazz és cigányzene.

Kedd, március 22.
9.15: Hangv.

12.05: Cigányzene
4: Pista bácsi mesél
5: Honvéd zene
6: "A sajtó szerepe és helyzete

külföldön"
6.30: Hangv.
7.15: Francia nyelvoktatás
7.45: "A népművészet"

8_15: Goethe emlékünnep
10.15: Idő, időjárás, hirek, majd

zongorahangv.
11.30: Gramofonhangv.

Március 20-26-ig.

Preisz Gyuláné Blul11 Margit '.'ett
1303 négyszögöl, 21 hold 216 negy
szögö] és 783 négyszögöl cifrakerti,
illetve tanyai ingatlanokat Pintér J.
József {nös Timár Veronával) endrödi
lakostól 20.000 P-ért.

Preisz Gyuláné Blum Ivbrgit vett l
hold 4: négyszögöl, 491 négyszögöl és
l hold 475 négyszögöl cifrakerti ingat
lanokat Iványi Imre és neje Pintér An
gyel gyomai Jakosoktól 2500 P-ért.

Schlik Ferenc és neje fodor Anna
gyomai lakosok vettek 10 hold 1356
négyszögöl tanyai szántónak li3-ad
részét Kéri Péter orosházai lakostól
3500 P-ért.

Barátll Imre és neje Zöld Juliánna
gyomai lakosok vettek 3 hold 1080
négyszögöl és 1 hold 670 négyszögöl
előhaJmi szántó ingatlanokat PorcsaImi
László (nős Takács Róúval) endrődi

Jakostól 2500 P-ért.
Kruchió Lajos és neje Csáki Vilma

gyomai lakosok vettek 3 hold 837
négyszögöl tanyai szántó ingatiant Bere
Imre (nős Szilágyi _Máriával) gyomai
lakos!ól 4100 P-ért.

Kun Sándorné Szabó Lidia gyomai
Jakos vett 1 hold 618 négyszögöl fél
halmi szántói Vizsnyai József gyomai
lakostól 1200 P-ért.

Pintér István és neje I\1észáros Emma
gyomai lakosok vettek 1 hold 141
négyszögöl pusári szántót Imre Lajos
(nős· voH Marjai juliánnával) gyomai
lakosíól 600 P-ért.

~~~~~~~".~~~~

Nvomtatta a ""HUNGARIA" könyvnyomdai vállalat Gyomán. Felelős cégtula.idonos: TEKET .sÁNDOR,



Gyoma, 1932 mördus 26.Ára 10 fn.ériVU.~vfolyam ID. szám.
5~ a;::

p O l I T I K A. Ii T A R S A DAL fil I ÉS K Oz G A Z A S A G; H E T I L P

E L Ö F I Z ET ÉS I ÁRA K : I
.Negyecté\~re 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évreS'20 P. I

Befizetések postacsekken : I',

~Hui\gária-nyomda'Gyoma" csekkszám 18,280.
lapzárta c$: ü t ö r t ö k este 6 óra. I"

Megjelenik minden szombaton reg~1. .
Mti

Feleiös szerkesztö: ifj. WAGNERMÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'JI l) Jn a, Kossuth laj~s utca 576.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerínél
15 ,százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

A mezőgazdasági

kiállításról.
Az idei tavaszba nyúló té! éi

kiállitás' kimenetelét is befolyá
solta. Máskor tavaszi napsütés~ .
ben az amugy is szép állatokat
még szebbeknek láttuk. Mosta
kijárati ajtók meHetti állatokat
pokróccaJ takarták le, hogy meg
ne fázzanak. lóval kevesebb
voll' a kiállított állatok :száma
is, ínint az előző években, A
gépipar alig állított ki. IzJéses
volt a Weiss-Hanfréd magyar
motivumos nagy terjedelmű

összeálliítása.
A kiállított állatok megtitik az

előző évek szépségér, de azt
nem haladják AzonbíJJl a
gazdasági iskolák a mezőgazp

daság-i kuHura népszerű sz~m'

léJtetésével hatalmas fejlődést

mutatnak évrőH~vre,Különö~en

A feltámadá.s aranykalászos áldásban tud- örök az ezredéves magyar- Az időközben bekövetkezett 31
juk meglátni, mely nagyok ságnak mindent megfagyasz- milliméteres csapadék a leveze-

..··ünnepe. .az é/et Urának, Istenének tó tele, hogy nem örök az' tásre kerülő vizeket nagymérték:-
. . ben megszaporította, ugy, 110g'j a

A· k . t' h·t k l cSflekedetei földünkön! lstentöl magyarnak teremtett Társulat össze" szivatty'u""['!' 'U"7f"'1-.....·..eresz yen l ne eg- v • __ ".

Ez a gondolat töltsön el szent föld felett a bűnnek és be kellett helyezni. A szivaHyúk
f!yőzedelmesebb ünnepe a· l .
~ és számyaltassa fel a lel- rablásnak kemény jégpán- naponta wintegy fél millió köbn
Husvét nündég egybeesik a künket az egész világ nagy célja, el fog jönni az élet és méter vizet emelnek át s mivel

nagy természet tavaszi ujjá- gazáasági válságának és há- igazság Urának Istenének körűlbelól 6 millió köbméter vizet
sza"fe'te'se'vel. Midőn Husvét- l<ell elta"voll"tan' e'11'e1 1,' . " .L1borujának e kemény és tartós tavaszi ujjáteremtő lelke, J, ' ; K rdSZ!VahYu-
nak napjan millió ajakról zása - a peresiíiült-rneclerben

J:' t' b ld felében, holottdideregvefagy- .mikor Erdélyi' Kárpátok és méz tárolható 2 mi!ll' o' .knbm,:5>ter.zendül az ég Je e a o og , ~ - -.
, lalódik már az egész világ- Magas Tátra fenyves erdeje leszámitásáva! - az idől'árástólhimnusz, hogy : El a fézus, .nak minden népe és nemzete, visszhangozza a boldogbi- fűggően 6·-8 napig fogt~rtanj.

a mi jejünk, keresztyének aföld minden gazdagja és zonyságtevést: a magyarok Ahófúvások é,!ta! betemetett és
énekel;ünk uJ' [J'yőzedelmi e's be f é" b c t '

J ...,. szegénye, hogy virágos és !stem:re esküszünk, eskü; r z n en Klg 'eiagyot teqe-
ének,et, -' a riDgy természet- . h b k t 'bb del mes csaiornaMJózat vízvezető~

, "'ld I".. f" 'l .tt..' nqpsugaras tavasznak kell szünk, ogy ra o ova.
be~.,zo. elO ~uszka sbu, ogasa, elkövetkezni e kietlen télre, nem leszünk! képességének heíyreállftására a
nydo Ibo yana arsonyos..,.... . . ..,.' ,',' , Társulat ötödfélezer munkanapot

ke/Y.h..e e.'.~ I.í/.latár.J.i.·.t.a.'l.. '..~. ~~.'!Ő.. ·I~k.T~..r.~.;.. r:..t.~.s.. t.u~~n..e..,.a.1e:.'J.a•.u.
g

.. rt.~.~:.~. m(1i~~r i~~~::;:~:;.t.~':::~ ..'~~~.:..,~."..~.o.O.~t.é~.jell:O~:.~y ~ll.;.~~~t~e;~
pac~l~~g;éq,e.fY,u. ,ure la Isten~nekJélk(;mondVán.~rgyer,.;.n:~eziíet~,~;a _~árs~llat :erőfeszi-
z~o~t(J",;~f/;~::;a~at'fl.aa.z,!r !vlindnyájan. egy Atyának' meke halld és értsd meg mit tes~ ~.é~.U! meglsslkerrel járt. s.
klb(j).1esat'Ja le,lket, .UI vlrag- gJ1ermekei eO"J1másnak test- . d .' t ' ., . az. !dokozben üzembe helyezett.. b" 'b' ..[ .,.. ., , b mon a avasz, a nYI o ·t"k r ." 'k .'zasctIorua vllag es· uJ. vérei vagytok! ·. ' d l s~lva: yu, il 19 gyaz! a csator-
énelmék:szava hallatszik a E '. d l t t "lt l' lbolya" a paCslrt~ a '. a nak alta.! odavezetett vizek eltá;

.... " ... ." ., .gy gon O a O se e es napsugar, a feltort SZIkla volítását
mlJo:dlln~on, , ..szentelje meg ui reménység- koporsó és Husvét ünnepe: A szivattyúk üzembentartása

Draga e~ sze~dolog, ho~? gel1elkünket, mikor Kassára, .mi a.jeltámadás fiai és leá- ~ap0nta :60 mázsa szenet és 250
. a ~eresztyen .~ltnek leggyo- .Kol0z.sv~n~~, ,Temesvárr~ és nyal vagyunk! !Jt:rpetroleu~ot igényel. A Tár-
zedelmesebb unnepe,a. Hus· annYI mil/w es fagyos telben '. . ., sUlat ..még mmtegy 25 napra ele-

·t b "t' " " , ,Gyula, 1932. Husvet gendo üzemanyaO"ual íJat j ella'tvave· egyeeSlJC a nagy erme- vergodo edes magyar testvé- ", " . bt'> .,' •
'. .'" ." .,. f' h ., , . HARSANYIPAL Az altalanos olvadas következ~

szet· UIJaszuleteseve , ogy runkre aonaolunk hogy nem esperes t 'b R .. "
• .,.',. , . b'· , e en omallla mmaenrészéből

Ily -melys~g, es,magas~ag, te~ árvizeket jelentenek. Az árvíz igen
remtett vzlag es je/szamyalo sok háziállatot sodort magával.

lélékegyütt zeng hozsánnát Nincs árvfzveszedelemGyomán. Nagyvárad külvárosa víz alatt álL

es' .halleluját Annak, aki Üzemben vannak a társulati szivattyúk.
nem a kalálirak, hanem az Abelvizeket is elvezetik egy hét alatt.
életnek Ura, Istene, a mi
édes Atyánk! A Kőrösök és Berettyó forrás-is meghaladta az 5 millió köb-

vidékén levő jelentékeny hómeny- métert, azonban az időjárás ezen
Boldogitábizonyság, fel- nyiség a március 19·iki esővel szempontból olyan kedvezően

emelő· tudat il teremtett vi.; gyors olvadásnak indúlt s a folyók alakult, hogy a jég március 21-ig
lág 'és az emberi lélek e. ket- vízállása rohal1)osan emelkedett. nagyobb kártétel nélkűl levonul
tös, egybehangzó nagy val- .A Hármas-Körös a gyomai hídnál az egyelöremég közepes.vizállású

. . . 1S-.án este lépett ki a medréböl Tisza medrébe. Mivel a Tisza ár-lástétélé, meiY{lzt .hirdeti,
. és 21-én délutánig 786 cm-re vize 23-án még Tokaj körűl van,

hogy minden. téli pusztulás eQ1elkedett,majd'22.;.ikére lassan ·a Körösök gyorsapadására lehet
és 'ininden keményjégpáncél, apadni kezdett. Ez a· vízállás· számitant.
az, .. emberb61 pedig minden körülbelő! 1 métérrel volt alacso· A belvizek :Ievezeiésével kap
nyomoruság, sőtmaga a ha", nyabb az eddig észlelt legnagyobb csolatban az Ivánfenéki Társulat
lá/is c.sak ideig-óráj!! far- vízállásnál. Mivel a társulatok igazgp.tóságától a következő tájé-

.., védtöJtése a legutóbbi építkezések, koztatást kaptuk:
tó }i,le.nség, hogy eljöjjön a óta átlag 120. cm.rel magasabb Amint előre látható volt, a
tavaszi feltámadás, a· nap- az eddigi legn.agyobb, víznél, a februári hóból jelentékeny belvíz
sugá:ras ujjá.ébredés, 'mert. rohamos áradás nem adott okot nem keletkezett. Mivel a fagyos
Isién..az éleinekUra, Istene! . komolyabb aggodalomra; bajokat talaj a kiilönbep nélkülözhetetlen

'[iz,. cl gondotat töltse dés inkább a folyómederben és hul- vizet nem tudta befogadni, csak-
lám téren levő nagytömegű jég nem teljes mértékj)en levezetésre

emélje fel a lelkünket e ke~ összetorlódása okozhatottvolna.. kerűlt, d~ e~ a Társulat tároló
mény;éstartes fél után, hogy Ajégtömeg~merinyiségecsak az Holt"medrében és nagyméretű

lö1dt16! .' viYágzó.J:majdan Ivá.nfenéld T.ársulat vé:Qvonalfl ~!ött ' csatomái9élo bővenc elfért volna,
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vetkezet a mostani gazdasági
helyzet fennállásában magasabb
tejárakat tudjon fizetni.

E hó 13-án tartotta él Szövet
kezet rendes évi közgyülését,
melynek uj igazgatósági tagok
választási tárgyánál a Szövetkezet
jövő működésére vonatkozóan a
következő beadványt olvastam fel-:

Tisztelt Közgyülés!
SzövetkezeHink zárszámadásának el

birálásakorkét fájó tényt ktli megál
lapitanunk : naponta átlag csak 135
liter tej a bevételünk, ennek literiéért
átlag csak 10 fillért kap a termelő' ak
kor, amikor a szabad kereskedelemben
a házától elhordott tejért 16- 20 fillért
kap. Azért hoznak be kevés tejet, mert
keveset kapnak érte; mondhatnánk
más szóval: azért kapnak keveset a
tejért, mert keveset hoznak be. Nincs
is kilátás, hogy ezen a helyzeten javu
lás történjen a mostani munkakörünk
megtartásávai, tehát változtassunk ezen
ugy, hogy Szövetkezetünk a termelőkkel

szemben ne árromboló működést vé
gez~en, hanem a termelők anyagi hely
zetet segitse elő n:3gasabb árakbiz~

tositásával. Szö\'etklézetünk ilyen s"lel
lemben való működéséhez a következő
munkatervet adom:

Terjesszük ki munkakörünket a mező

gazdaság tenneJésében előforduló más
cikkek feldoJgozá-;;íq, és· értékesitésére
is. Vegyük munkakörünkbe elsősorban

a baromfi és tojás értékesitéset Ve
zessük be a baromfi hizlalást, ennél
tejet és más ternlelvényünket értéke
sithetjük. A leölt baromfi vérével és
hulladékával sertést hizlalhatunk, ezzel
ikapcSOla/ban' idényszerüen; hentesáruk
gyár/ásával is fóglaJl.,ozhatunk; ;Vez'es~

sük be· a prémnyulak tenyésztését, en
nél idényszerüen olcsó hussal láthatjuk
ellakosságunkat, a prémek kidolgoz:i
sával egy uj iparágat veze/hetünk ,be.
Munkaköriinkbe kell vennünk a neme
sitett konyhakerti termelvények kiadó
sabb termesztését és értékesitését. Az
olajmagvak termesztését is fokoznunk
kell a takarmányozás miatt is. Házi
ipari növények termesztésével ,is fog
lalkozzunk, ezzel bevezetjűk a házíipari
~ikkek készítését és értékesitését.
Altalában a helyi lehetőségek szerint
feltárása és rendszeresitése olyan ter
meJvényeknek, melyek munkaalkalmat
és keresetet nyujtana,k (állati csontok
összegyűjtése, csontlisztté örlése'
gyógynövények értékesitése, gombái;
tenyésztése stb. stb). É,rtékesitési te
vékenységünket lehetőleg olyan cik
kekre is terjesszük ki, melyek nálunk
nem képeznek napi eladási cikket, igy
a termelő nem is tudja azok értékét
ellenörizni, ezért sokszor áron alul adja
el ezeket. Erre később egy példát ho
zok fel. Akartel árakkal szemben az
egyes gazda nem tud védekezni, de a
szervezett gazdatársadalom felveheti
ezekkel is a harcot. Sok más, most fel
nem sorolt mezőgazdasági termelvény
és szükségleti cikk eladása vagy be-,
szerzése körül hasznositsa magát Szö
vetkezetünk azzal, hogy első sorban a
tagok járjanak jól. Ne feledjük: agaz
datársadalomnak csak addig van szük
sége szövetkezetre, mig az neki anyagi
hasznára is van. Fejtsen ki tevékeny
séget Szövetkezetünk mezőgazdasági

munkaalkalmak létesitése körül is, mely
téren nagyon sok tenni valónk lesz még.

Amikormegjelöltem azt a munka
keretet, melyen belől vélem a gazdája
kodó anyagi helyzetének megjavitásán
át Szövetkezetünk helyzetét is megja
vitani, tervem kivitelének lehetőségét

igazolandó felajánl om szerény tudo
másomat és munkaképességemet ' .íl.
követkeí/;{) felt~terekkel ;

meg.
cUek még fl Mándy

féle kisvárdai uradalom
tól Öl darab 15 hónapos
mangaiicél kant összesen
700 pengőérL

Reméljük, amennyire a
kiküldött bizoítság megvan
most elégedve az előnyös

vásáriással, községünk ál·
latíenyésztő lakossága pár
~V múlva elismeréssel adó
zik neUk cl fáradságos, fe
lelősségteljes, körűltekintó

és sZökszerű munkáiukért,
amit e vásárlással kapcso...
latban kifejtettek.

A megvásárolt állatok
szerdán meg is érkeztek
minden baj nélkül.

sulati igazgatót és Máday Ala-,
dál' gyógyszerészi rendes la-,
gokul, Gaál Anlal és G. Nagy
László földbiriokosokat pedig
póttagoknak. Végül tárgyalta

[{ruíek Vince ügyét, ki eI pa ...
rancsflokság halározaia ellen
fe/ebbezéssel élt és él felebbe7.és
ciutasilása meHeli dünlöl! él

k:{,zgyi.\tés.

vagyis literenként 6 fillér haszon
ra, ami 60 százalék haszonnak
felel meg. Az elmúlt évben a
szabadkereskedelemben 18-20
fillérért vitték el a tejet a terme
lők házától, így érthető, hogy 10
fillérért csak keveset vittek a tej
csarnokba. A szövetkezeti admi
nisztráciÓS költségek a forgalom
hoz képest magasak, azokat azon
ban csökkenteni nem lehet, igy
nillcsis kUátái rá j hogy· a S2:ö"

déke Tejszövetkezet.

==

Gyoma és
A Szövetkezet az elmult évben

nem egészen 50 eier liter tejet
(átlag naponta 135 liter) forgal
mazott, mely mennyiségérí 4955
pengőt (literenként nem egészen
10 fillért) fizetett ki a tejtermelők

nek. A lefölözött tejért az utóbhi
időben literenként 4 fillért számí
tott és kapott a Szövetkezet. Tej
termékekért 8138 pengő volta
bevétel, tehát 3183 pengő bruttó
baszonra dolgozott a Szöv~tkezetj

1M

jelentést a szertári felszerelés
ről, az egyesület működéséről

és abeszerzésekról. Besze·
reztetelt 90méter nyomólömió,

1 szivókosár. egy alparancSa
noki csákó, sapka és 1 jiszli
csákány. A közg'yiHés ennek
íudomÉisul vétele után il vá,
laszfmtmyl egészítelle ki és'

megválasztolla Bács}' Elek iÉir-

Gyo a község apaáUatokat vásárolt
a tenyészáliatvásáron.

Öt bikát és öt kant vásároltak.

Az irmnt:Ir európc!Í hírű bizottjait. hogy ZI község
budapesti tenyészállat ki· jövendő tehén á!lomtlnyát
állitás a belföldi tenyész a leielési irányban fej
állatok megvásárlására is lesszék. E bikák egyikének
ió aikalom. másrész! él az anyid i1 ITIostani kiálIi m

kiállitó tenyész/"öknek a Jáson 5860 [<g. évi lejsuly,
mai n~!omott állatáral, metD Iyal, mig a másik bikának
lett is elfogadható c ödási az anyja 5470 kg. évi tej~

árat tudott hozni. }"olna sullyal nyerték el az első

község is meglelte az első tejelési díjéL

lépést a jen)'é~zá!!alkí(Wi- Az ötödik bil<át él Hód
táSSél! kiJpcsolatban, most me:zővásárhelyiSzarvas

még csak vevőkél1f, de re- marhaienyésztök Egye~

méljDk. pár évmúh D gyoQ smetének siementhaJi fél
mai bál l is talá.lko' vér lenyészetébö! vették
zunk maid Üdafcnf.550 pengöérL A bika most
L~hóczky Károly, gaz"7két eves és H-ik díjai nvert.

dasági ' felügyelő" ': '. , -."
az bikát osszesen

Ferenc községi állatorvos 3000 pengöérl vásiiro!ták
és Kovács G. lajos köz"
segl gazda pla!í. megbí...
zást őt bika és öt kan
vásárlására.

Alapos körű!tekintés,gon
dos kiválogatás, sok al...
kudozás után cl következő

állatokat vásárolták :
A Szén Kálmán rátóti

siementhali teiivér jenyé~

szetének 1/él díjat nyert
csoportjából egy 21- és egy
23 hónapos bikát vásá..
roltak 1350 pengőért.

A dr. Szemző féle sie
[11enthali telivér tenyésze·
téből egy 16 q és egy 17
hónapos bikát vásároltak
1100 peogőért. Ekét bika
kiváJasztásánál különösen
az vezette a község meg-

Tűzoltó Egyesületi
közgyűlés.

a szarvasi Tessedik iskola
kiállitott anyaga nagy értékű

előttünk. A mi talajunkhoz, a
mi éghajlati viszonyainkhoz
hasonló kisérletek tanulságait
kapjuk meg' ennek az iskolának
anyagában, Ennek az iskolának
a tanárikarávai keH érintkezést
keresnünk, hogy a jövő gaz...
dálkodásunkban az ő szaktu..
dásuk, szaktanácsaik szerint
járjunk eL Kérjük meg az iskola
vezetőségét, álli/son össze egy
mozgó kiállitásra való anyago t,
azt hozzuk el, tartsuk itt egy
hétig, hogy aki tanulni akar,
megláthássa azt. Előadó taná,..
rokat is kapunk, csak kérjünic

Oszt, aki a mondott szónak
nem hisz, ellátogathat Szarvasra
és az iskola gazdaságában
összehasonlfthatja az előadást

a gazdálkodással.
Feltünt, hogy a magyar fajta

szarvasmarha egy félre eső

istállóban volt eldugva; ugyan· I

csak a magyar fajta mangalica
sertés is egy szál szalmaalom
nélkül sárban feküdt, mig a
nyugati fajtáju sertések szinte
szobatisztán nyultak végik a
vastag' szalmaalmon.

Szerencséje él Magyar királyi
földtani Intézetnek, hogy nem,
keH már neki az elemi iskola
IV...ik osztályának földrajz anya..,
gából vizsgáznia, mert meg...
bukna a következő kiírása miaU:

Hántolatlan Magyar rizs.
Termelőhely: MezőíurBékés

megye.
Bizonyosan a mezőruri szom

szédaink tiltakoznának legjob·
ban, hogy őket Jásznagykun...
szolnok megyébőlBékésmegyé...
be akarja telepíteni él Földtani
Intézet. - Ezt a feli rás! két
üvegen is o]vastam.

A megyénkbeli kiállítók ismét
csak az orosháziak, szarvasiak
voltak főleg. Gyoma és EndJ

rődről ismét nem volt kiállitó.
A Csetei Uradalom megint

megnyerte berkshire tenyésze·
tével a két első dijat.

Kár, hogy gazdálkodóink nem
nézik meg többen ezt akiállí·
tást: sokat tanulhatnának ott és
kedvet kapnának a szép állatok
tenyésztéséhez.

lVlárcius hó 20~án, vasárnap
tarlolta a kÖ7ségháza tanács·
termében rendes évi közgyű·

!éséí a Gyomai Tűzoltó Egye...
siilet.

l\ közgyülésen 1';ladarass
Gyula elnökölt, ki meleg sza
vakban parentálta el Szabó
Benedeket, az Egyesület volt
tagját. Beielenjelle, hogy az
Egyesületnek 92 tagja van :23
alapító, 9 rendes és 60 pár· I
toló. Ezekután parancsnoK leli .
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, A R O L Y borkereskedőnél

kitünő

13 százalékos
kecskeméti

Hterenként is kapható.

I
L TCn'em kiviíeléhez legalább hat

évre van sziikségem, tehát méltóztas
sék 'engem két dldusra, 6 évre ügy ve- ,
zetö-igazgatónak megváJasztani'

l
2, Igazgatósági tago!w! egyeJöre

magam mellé csak két urat kérek meg
választani, akiket vagy a közgyülés
jelöl ki, vagy önként jelentkeznek. vagy
~n jelölök ki.

3. A Szövetkezet ügyvitelé! ez év
április l-él! veszem át, amikor is zár
latot készítünk és pontos leltárt ve
szünk feJ.

4. A Szövetkezet munkálkodásomért,
kész kiaclásaim külön megtéritésén ki
viii a forgalom három százalékát álla
pítja meg, azzal a kikötéssel, a folyó
évben 500 (ötszá'), a továb"i években
csakegyezer-egF'cr pengőll felüli ha
szon ha van, az fordítható az én dija- ,
zásomra. Például: ha csak egyezer
pengő haszon van, akkor én nem lea
pok semmit. Ha kettőezer pengő ha
szon van, akkor ha a forgalom szerint
nekem esetleg hiiromezer pengő járna,
csak az ezer' pe!'~:'í1 felüli össszeg for
dítható az én diia,-:isomra, vagyis eb
ben az esetben ezer pengő.

5. A SzövetkezeteJl át értékesített
cikkek és állatok eladási ára után kö
j:ii1belijl 6" (I-iMl s;;á,zalél,< jutalékot
siámitami feL á Szövetkezet.

A szövetkezeti jutalék szemléltetésére
és az elóbb emlitett eladási cikkek
árellenőrzésére felhozol1l Kruchió Ist
ván gazdatársunk szalma eladását.
Kruchió István eladott 900 métermázsa
szalmát, mely eladás a Szövetkeze
tiinkön át, ugyanazokkal a szolgáltatási
Makkal, melyeket avevöje fizetett ki,
a következőleg történt volna:
900 mázsa szalma vasuti ftlvarja

Budapestig 900.- P
préselés q-ként 20 fillér 180.- "
kazán használat q-ként 16 f. 144.-"
prés használat q-ként 10 f. 90.-"
vagonba rakás vagononként 4 P 36.- "
kötöző drót q-ként 3 f. 27.- "
Szövetkezeti jutalék 3780 P

eladási ár után fi százalék 226.80 "

összes kiadás: 1603.80 P
A préselt szalma budapesti

napiára 4.20 P, 900 méter-
mázsánál bevétel: 3780.- "

[{ruchió István tehát kapott
volna aszalmáért : 2176.20 P

ezzel szemben kapott 760 pengő 32
fillért, tehát 1415 pengő 88 fillérrel
kevesebbet, mintha a Szövetkezetün
l{ön át értékesitette volna a szalmáját.

Kijelentem, a szövetkezeti működé

siinket nem kereskedő ellenes alapra
kivánom kiépiteni. De ott, ahol ilyen

esetek fordulnak elő., ott a kereskedő.I
ellen is fordulunk.

Az a hitem: Ha rendes gazdasági
viszonyol.. lesznek ismét, él gazdálkodÓ
érdekeit ügyesen szolgáló szövetkezet
segitségével a szorgalmas kisbirtokos
háztartási és adóköltségeit az állatte
nyésztés és kisebb termelvényeíbőltudja
majd fedezni és akkor agabonatermelvé
nyeiböl származó bevételek gyarapo
dására szolgálnak. Ez nem egy fele
lősségtelen kijelentés, nem porhintés,
hanem ez a meggyőződésem. Épen
ezért, mert ezt hiszem és vallom, ez
adja a bátórságot, hogy Önöktől az
Önök helyzetének, azon át pedig a
magam helyzetének a megjavitásá~a is
ílem pén~t kérekl hi3zen adós~ágQt ve=

szek át a Szövetkezettel, hanel11 a bi
zalmukat kérem.

E munkavállalásommal távolabbi
celkiWzésem. hogy szülöközségem
mezőgazdasági életét olYdnná építsük
ki, hogy a földrajzi fe,kvésünkböl adódó
központi helyzet a kőzségűnk határán
tulterjedő szomszéd községek hozzánk
gravitáló gazdasági szüksége Gyoma
dolgozó pulgárait gazdagokká, meg
elégedetté tehesse. Ha Önök követni
tudnak ezen a kijelölt uton, ha az el
adósodott kis Szövetkezetünk sorsát
rám merik bízni s ha megtisztelnek
bizalmukkal, vállveteH munkával segi
tünk magunkon és aklwr az lsten is
megsegit benniinket.

Kérem Önöket, tagadják el ajánla
tomat.

Gyol11án, 1932. március 13-án.
Teljes tisztelettel:

Ifj. WAGNER MÁRTON.

(folytatom.)

Doktorrá.avatás.ZolnélyBéla
forg. adóhivalali főnököt állam·
il ucfom6nyi dOI{lo~rá avaltál<.

Gratulálunk.

Református istentisztelet
Endrődön. Március hó 28,án,
husvét hélfőn délelóll !iz órakor
Enclrődön CI gyomavégi köz·
ségi óvodában, a szalwi! he
lyen református ünnepi isten·
tisztelet lesz. Az istentisztele/re
a g'yülekezés már fél Hz óra
kor megkezdődHeAz istenlisz· '
leleten imádkozik és ünnepi
prédikáció! tart, ulána pedig
urvacsorát aszi Réptls Pál
gyomai református clnöK·!el·
kész.

Felhivjuk olvasóink figyelm
mét a tárca rovatunkban foly.
tatásosan megkezdejj Albániá
ról szóló ismertclésre, melyel
Waisbecker Antal ny. huszár·
őrnagy, él m. kir. kormány ál
tal megbízoll szaktanácsadó,
az albán királyság- mezőgaz·

dasági megszervczőjemárcius
18-án él Magyar Nemzeli S7.Ö

velség clőadásán felolvasoJt.

A Gyomai Iparos és Keresm

kedő Ifjak Önképzőköre a
Holler Szállóban 1932 március
hó 27·én tnúkedveló fópróbáf,
1932 március hó 28-án este 8
órai kezdeHel mfikedveló elő·

adás! és zártkörü !áncmulat·
ságo! rendez. Szinre kerül:
"Vikioria" opcrclle ti felvonás
ban. Farkasinszlí.i Imre 7ene·
kara muzsikál.

A közalkalmazottaknak már
cius végéig: be kell Jelenteni, éi

rnell~kj~randósá~ukqL l

A Gyomai Sport Club 1932
március 28-án ,Husvét második
napján, az Uri·Kaszinóban
műkedvelő előadást és zárf
[(örü táncesté!yt rendez. Színre
kerül: "Ill. Konrád" kélfelvol1á
sos bohózat és "Zuárd a egy·
felvonásos bohózat. farka·
sinszki lmre és zenekara mu·
zsikál.

Vármegyei határozatok: BéD
késvármegye törvényhatósági
bizottsága CI Békéscsabai Kis'
gazdák Eg·yleténe!< székház
feiépílé:".érc 2000 pengö segélyt,
a Körösladányi Slefánia fiók
Szövelségnek 500 pengőL az
endrőd-ug·ari lakosságnak kör#
helyiség épifés(;re 300 pengót,
cl Józ<oef királyi herceg Szana
tórium Egyesület részére 500
peng·őL az ujkigyósi Stefánia
l'::iók Szövetségének 250 pen·
gőt. a békésszentandrási Sle,
fánia Siövetségnek 500 'pen
igót, eiibékéscsabai KCÍ"eskeD
delmi Csarnoknak 1500 pengőt

megszavazott.

Csabai Hétfő. Esn hézag
pótíó lapot indiloH meg Orosz
lány Gábor.. cl vármegyei ujság
irók egyik tekintélyesebb tagja.
E lap miilden hélfőn és kellós
ünnep után korán reg'g'cl
a vármegyénk minden közsé'
gébe eljut a buda pesli hélfői

lapok híreivej, valamini él Ole D

!-!yei aktuális események és
sport hirek köz!és,zvel. Az első

szám az egész megyénkben
nagy érdeklődésI kelleJI. A
Csabai Hétfőben megjelenlető

hirdeléseke! él mi kiadóhivala D

Junk is felveszi. A Csabai Hélfó
szerkeszfősége Békéscsaba,
BaUhyány· ulca 10 szám alatt,
akiadóhivatala Eng'ei hirIap.
iroda, Békéscsaba. Andrássy
út alatt van. A Jap ára példá,
nyonként 10 fillér.

ÁlJampoJgárságból valÓ el
bocsátás. Dr. Berkovics Miklós
olaszországi lakos gyakorló
orvost - Berkovics Adolffiál
saját kérelmére él magyar ál·
lampolgársága alól felmenlel~

iéle

Hitelezői értekezlet. A Bácsy
és tsa bank hitelinói az OHE
megbizoIlia Nyulászi Alajos dr.
közreműködésével gymést tar·
tollalc Minden remény megvan,
hogy a kibonlé:lkozást megt<=J·
Iálják es ugya b/mk, minI él

hitelez6k érdeke meglegyen
védve.

Gróf Bethlen Istvámlé vidéki
~16i;ldQ ~Qrulr~ lnd~l.

NINCS TÖBBÉ l
LAKBÉRFiZETÉS!

Családi Ott/HInt, saját házat
épithet kamatmentes köksönnel.

Jelzálog, vagy drága kamatos
kölcsönt leváHunk.

Felvilágositással szolgáJ:

"SAJÁT OTTHONH
Épitő-Takarék Sz:ijvatl"!2-:,~et,.

Budap'est, VI., Vi! p.l os-császár llt 451
VezérképviseWt és helyi !
kép'Iiseiöketkeresi.lr1k. I

::...._-----""""'-~======-.-.

Szivbetegei'-nel~ e§ é'Jf~

e!l.Jne§ze§,edé§nen §zen
vedőkneK a természe/cs
<i'lferenc J@z§ef<lÍ' keserű

víz használata l\(,>Tl;jYű és pon·
tos bél működés! biztosí!. JZíi
nikai vizsg'álaiok igazoJják,
hogy a Ferenc J6z§ei víz
kü!önösen agyvérzésre ils g'Ub

laütésrehajlamos idősebb em..
b.zreknek kilűnó s7olgálalo!
tesz. A Ferenc J@z§ef
keserűvíz gyógyszertárakhall;
drogériákban és füszerüzletek
ben kapható.

A Békésmegyei Egyetemi
Ifjak Köre 1932. éÍprilis 2<án
esle 9 órai kezdettel Oroshá
zán az "Alföld" szálloda dfs7
termében műsorosestet rendez,
i'Jmelyre az érdeklődőke! sze·
relettel meghivja az Elnökség.
Meghivók igényelhetők OroS h

házán, Ev. Ifjak Szövcíségéné/,
vagy Békéscsabán Hidy GYUla
elnöknél (Vécsey ll.).

Boldog emberek. Többszáz
levelei irnak boldog emberek
Tolnai Világlapjának. Ezek
mind értékes ajándékot köp,
lak a népszerli képeslap nagy
rejtvénypályázalán. Tolnai Vi·
láglapja legujabb számában ui
pályázata! hirdel. 500 ujabb
ajándékkal. Az ajándékok kö'
zött szerep('] eg·y értékes rádió,
férfiöltöny, női ruha. férfiing,
pizsama sJb. !vlindenki, aki 26
fillérért megveszl Tolnai Vi·
láglapjál, részfvehet él pályá,
zajon.

A szinházi görl kettős élete.
Erről közöl nagyon érdekes
képekkel illuszlrált cikket él

Délibáb husvéti szánnl, am'Zly
84 oldal terjedelemben és gaz
dag tartalommal jeleni nJiZg.
Számtalan érdekíZs cikket. ri
portol, képel, novellát, foly/ac
lásos regényt és egy teljes
hjromfelvonásos szindar<lbot
közöt lj népszl2rü szinhhi I\é
pesictp, Ára 26
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I
Lesz-e magyar

adás?
,4 napokban szerte a világon

ünnepelt német kőltó-:királyGoethe
mondotta haldoklása perceiben,
szállóigévé vált hires mondását:
".több világosságot". a
XIX. század első felének· nagy
vivódását fejezte volna ki ",Q fel
~'ilágosodás na!;y eszmél" és az
Eur6pa~szerte megindult szabad
sá.g mozgalmak fergetegszeriien
terjedő ideáinak átéftékelésébenés
felsziwisában.

,1,101 - 100 esztendő után 
az emberiség ,;föbb örömet" vagy
mondjuk meg nyiltan ",több élve
zetet és gyönyört" kiván!

A háboru utáni idők könnyii
kereseti és gazdagodási lehetősége
ragályszerlien növelte meg a tár
sadalom minden osztályának kö;
vetelését az éleltél, sőt magával
az állammal szemben is. A szó;
rakozás, mulatás, divat-őriilet,

sőt a megélhetés méretei is oly
nagymérviiek lettek, hogy a tisz
tességes munka és kereseti lehe
tőség - rövid pár év után elég
telennek bizonyult az igények ki-

. elégitésére.
Európa nagy államait sem ki·

mélő gazdasági válság pedig a
végső döfést adta meg - cl idra·
bolt, koldus-kenyérre szoritott tria
noni magyarságnak.

E zilált, feszült helyzetben re
cseg-ropog az egész társadalom.
A kuruzslók próbálkoznak, !cisér
leteznek, de eredménytelenül. A
panasz, elégedetlenség, gyiitölkön
dés napról-napra nő.

E sötét chaoszba egyetlen meg
nyugtató jelenség - a feltámadt
Krisztus diadalmas alakja!

)JNe félfetek, én meggyőztem a
világot J" hangzik győzelmi SZÓD

zata. De a Megváltó Jézus nem a
lelkiismeretlenség, nem a gyönyör,
nem a visszaélés, nem agyűlőlkő;

dés bálványa J
A Szeretet Istene O, aki törvé

nyeivel fékezi a pénz- és élvezet
vágyat, aki igazságot és méltá
nyosságot követel a hatalmasoktól
és munkaadóktól, .. de türelemmel,
munkakedvvel, takarékossággal
tölti el az egyszeriibbek, a nllFn
kások keblét is J

A feltámadás bizonyossága a
legnagyobb öröm és legnagyobb
ajándék az emberiségnek: diadal·
mas es vigasztaló biztositék az
elmulás és megsemmisülés ellen!

De a feltámadás fénye bevilá
git a mi nehéz, sötét nemzeti éle
tiinkbe is, mert azt igéri, hogy
Krisztus igazságainak, erkölcsi
törvényeinek és a szeretet örök,
jTl,{lgyparancsának .~ elfogadása,.

átélése (lZ egyéni, családi éskőz""
életben való tökéietesés általános
uralomra Juttatrisa után - a szel
lemi. erkölcsi ·és .gazdasági feltá.
madás vagy helyesebben ujjászii-
lelés is e/következik!·· cs.

;Egy és más
a peticióróL

folytatás, Ut

(Kondoros~ vallomások.)
Ma Kondorosra rindu!unk, hol

február hó II és 12 napján es'l
.közölt tanu kihallgatásokat a ki
küldött táblabiró. A közigazgatási
biróság ezekre a tanu Vé! Homá
sokra helyezte a fősulyt, r:ert itt
a visszaélések oly tömegé! köve/
ték el, hogy bebizonyosodás ese
tén azolmake?y része is elegendő

él mandatum megsemmisitéséhez.
Ezek a visszaélések az eredeti
panasziratban nem szerepeiu:;k, de
1931 évi augusztus hó 29-én
Jeszenszki Sándor kUldorosi
evangelikus tanitó,a Zeöke-párt
alelnöke, Liker.Miháiy vend~g

lös és N~gy János fuvaros tár
saságában önként jelentkeztek
dr. Hindy Zoltán ügyvédi iro
dájában és ott elöadásukat nyug
fákkal a1átámasztva, azeietés,
itatás és vesztegetések eseiét ad
ták elő, hogyapanaszlók pót
panasziratot nyujtottak bea köz
igazgatási birósághoz. A pót
panasziratban tehát csupa oly
tanuk vannak benevezve és ennek
megfelelően tanu vallomásra be
idézbe, akik valamennyien Zeőkép

nek voltak a fökorifeusaL
Most csak a kisebb jelentőségü

tanuk vallomását teszem olvasóim
előlt ismertté, különös tekintette!
arra, ami a Oyoma-Endrőd

Kondoros c. lap részletes és "hű

séges" hiradásából kimaradt. A
Jeszenszki Sándor .és társai buda
pesti uíjával külön foglalkozom
m~jd a legközelebbi számban.

Lássuk a tanukat :
.95 fillér napszám.

Mazán János kondorosi lakos,
Liker Mihály a kondorosi· csárda
vendéglösének sógora előadja,

hogy ő a vá!asztásoktaríama alatt
7 társáva130 napon át a Zeőke

páriirodában dolgozott és "mun
kánkért utólag mindössze 200
pengőt kaptunk Jeszenszki
Sándortól és· ezt az .. összeget
magunk között felosztottuk. "
Tehát . állítása szerint 28 pengő

57 fillért kaptakfejenként, vagyis
95 fillér napidijat az aratás
idején

Zeőke tartozik Likernek.
MiháJyFerenc . pincér azt

vallja, hogy "nekem Zeőkenem I

t~rtmdk. Liker l\'lihály vendég
lósnek volt valami követelése,
de azt nem tudom 1 hogy mi
lyen, kiegyenHteUce vagysem"•

Ingyen ebéd.·
Jani:; Márton kondorosi lakos

e!öadIa: "Én az alapvá!asztasnál
aszavazásnál Zeőke pádjának
bizalmi férfia voltam, miután
a tanyán lakom és haza nem
mehettem ebédelni, e~mentem

Liker l\Iiihály vendéglőjébe és
ott egy ebédet kaptam. Hogy
az ebédnek az árát ki fizette,
nem tudom".

Kondacs György kondorosi
kisbirtokos vallja: Én az alap
váiasztásokor a Zeőke párt föl
vezetője voltam s miután kint
a tanyán lakom Likert!éi egy
Órakor kaptam egy ebédet.

Zeőke fizet 100 pengöt
és kiutal 100 pengőt.

Vaszkólmre kondorosi férfi
szabó eskü alatt vallja: "Én az
alapválasztáskor a szociáldemok
rata pártottámogattam. Apótvá·
iasztás előtt szerdán hivott Csapó
engem a· Vangel félepártirodába,
de én nem mentem. Ugyanakkor
taláikoztam Sült Pállal, aki engem
a Zeöke pártirodába hivoH,él1
aZOnh311 nem mentem. Csütörtö-'
kön reggel wégis el mentem a
Zeőke féle pártiroda folyosójára,
ort Bácsiva! beszélgettem, aki hi
vott, hogy jöjjek be este a párt
irodába, de én nem mentem.
Ekkor nap este Zeőke Antal
képviselő tu' Jeszenszki Sán
dor tanító urral Hm~eresteka
lakásomon, arra kértek, hogy
gyiijtsek neki szavazókat. Én azt
mondottam, hogy fogok gyüj·
teni, munkámért 200 pengőt ké
rek s· a képviselő ur 100
pengőt adott nekem és meg
volt· mondva, hogy a másik
100 pengőt szombaton kapom
s aztJeszenszki tanító ur tény
leg ide is adta nekem II csárda
kapu bejárójában. Ezt a pénzt
teljesen magamnaIr tartottam
meg."

Jeszenszki kioktatja.
_ Vaszkót.

Előadom még azt is, hogy .
tegnap este járt· nálam Je
szenszki Sándor tanitó ur s
azt mondta nekem. ha majd
ldhaHgatnalr, tagadjam le a
200 pengőt, még azt is mondta,
hogy ha bevaJIanám a· 200
pengőt, akkor én is kaphatok
még hat hónapot, mire én azt
feleUem, nem szeretek hazud·
ni, megmondom az igazat.

Jeszenszki tagad.
Ennek dacára. Jeszenszki Sán-.

. ,.'-

dor eV3ngeliklls tanító eskü alat
vallotta: Én semmiféle szociálde
mokrata szavazónak sem 200
pengöt, sem más összeget át nem
adtam· s arról sem •..tudok,hogy
Zeőke képviselő ilyeneknek vagy
bárkinek pénzt adott volna.

mondott igazat? .
Vaszkó Imre is megesküdött

.vallomására és Jeszenszki Sándor
evangelikus tanitó is esküt . tett
vallomására. Egyik nem -mondott
igazat !Majd· eldönti a biróság,
melyik tanuvallomás a 'helyes.

Jeszenszki Sándor kondorosi
evangelikus tanitó, kinek a vá-·
lasztások alatt és utánimagatar.,
lásával mint ftlnte.bb mondottam
kűföc fogok foglalkozni, a kikU!
dött táblabiró ek:(i: eskü alatt tett
vallomásából most csak egy kis
részt közlök érdekesség.és ,egyes
emherekfölfogásának jeHemzése,.
ként.

Kevickiesperes
haragszik.

/' Ez esetben -,- vaHjaa bir;ó
előtt él tanHó - jelen y.oU~ml,
amikor Kevicki László evan""·
gelikus esperes a pótVálasztás
előUegypohár sör! kértZeőke
képviselő urtóJ, mire· utóbbi qzt
válaszolta: azt akarod, hogy meg.
semmisitsék a váiasztást '?
És nem fizetett neki sört, mire
az esperes megharagudva ei":
távozott."

Az endrőditégiagyár.ban

tégla és cserép igen olcsÓ ár~

ban kapható. Nagyobb vételnél
külön árengedmény ésfizelé'si
kedvezmény. Ugyancsak· él

iég'lggyárban egy . .14· folyó
méter ,hosszu, 6ésfél rnéte-r,
széles· cseréppel fedett ~ tégla'
épület eladó, Érdeklódók· for·
duljanak él léglagyár g·y·pmai
irodájáboz, Wagner Möft.o.nftöi
faker.eskedók. GYOma.- .

. r .

Ebzárlate Gyoma-éS E~d~j

rödegészhatárára szóló 'eb..'
zárlatot __re~delt el~~ató~~&;;_ .
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Sir Evelyn Wrencn angol
ujságiró pesli clőad8sábiJlll a
dunai szöve!ségrcyonaikozó s

lag'azi mondia:, .. ,ig'cnís l\?q
gyen dlJi1alszöve!sé'g, amely~

nel< gazdasági együHmtí!zö s

déssel kel! kezdódnÍ. dc ez a
dunai szövetség ne legyen se
francia, se némel, se ango1.
Öt évig ne politizáljunk, Űljes'

nek leB zöld asztalhoz,. lebes
főleg nepolilikusok, hanCt11

komoly gazdasági emberek é~

akkor reméH, mc~} lehel oldani
r:urópagazdaság'í krízjsé!.

A Magyar Kapitalizmus
eimmel havi foly6ira! indult
meg. mely a polgári bolsevi7
mus lekűzdé8étlűlfcld céljtíul.
Akik él kapitalizmus szcllcmé~

ben propa~'a!1do munkára is
vállalkoznak, azoknak iíszfcici
példány! küld a szcrkeszióség.
AMagyor I\apitalizmus évi
el6fizetése 4 pel!gő, szerkesz·
fősége és kiadöh\valaJa rhlda~

pest, V., Zrínyi~lljca 1 sn'm
alaH van.

Az Iskolai szütlidő az ídén
jUl1ius15·fól szeptember 4"ig'
fog tartani. '

Anglia serlésicnyészeiével ki,
akarja küszöbölni él Dániából
30 milliÓ fonférJékbel1 bchó·
zol; scríésckeL

Dombovárról jelenlik az első

fecskék megérkezését.

A Oraf Zeppelin ismé1 Bra,
z iliá ba ment.

Az Első tndrődi

H'engermalom és,
Villanytelep

mint Szövetkezet.
AS~övetkezetalap1őkéje22440
pe'rigó. - A 'mult évi haszon'

14586 peng(f 21 fillér, "I

Március '20-án tartoHaaz E~sö

Endrődi Hengermalom és VU,.,
hmy:telep mint Szövetkezet XXII·
ik évi rendes közgyűlését, meiy,..
nek igazgatósági jelentéséböl
megtudtuk,hugya multévbefli
fUrdöt épitettek két kabinnal, egy:
molnárlakást melléképületekkel; ~k

tagQk kötelező őrlése után 'eddig
sz~dett 2 százalék porlás t töröl,,:
ték; a villau}'dijat BfiUérről:1:fU ...
lerre, szálHtották le. Tervbe vették
a folycó ,évben egy második·haj
tógép beszerzését, a kiJzvilágitás
és magánvilágHás elválasztását.
A 30 pengős il ;,1 etrészek útán 3
Pé:ngő őrlési visszatéritést, adnak,
amihez01ég azőr/ési; j utalékotis
hozzá kell szárnitanunk.

Ma, mikor mrnden "vállalat
óriási eröfeszité~sel tud csak a
lét szinvonahJn megmaradni,
örömme! látjuk, 'hogy egy szolid, i

de biztos alapokon felépJtett gaz
daszoyetkezét 'dacol "a gazdasági'
válsággal, álI>és' m.ú~~álkod* a
tagjai.qgazdáijayár? ésa szo
lid h~ionkeret'ekbetartásávalel
ért' nY~J:éségböIl;ljabb beruházá
sokat eszközöl: fürdöt épit, mely
l1élnema haszon s\irka1ja, hiszen
elórelátbátólagar:ra' rá fizet, de a ,
községnek egy' ,közegészségi, egy
köztisZtasagi szűkségletét elégíti
ki~' Iovábbmenöen a villanyt 8
fíllérről 7 fillérre szállilja le, meJy

szódáris intezkerlésevel 'az ország
~ásipari és kereskedelmi üze-'
~~fnel\' ,ll1egmutatja a helyes
~tat hógy fdgyasZtási árak le
sdliltásá\a1 igyekezzenek a fo
gyasztóikat kielégiteni és megtar-
{ant;, '

Milyen legyen
a fejősajtár ?

A fogyasztásra keriilő iej legyen
tiszta és egészséges, ,mert csak igy
várható, atejjogyasztás emelke
dése. Már a fejésnél k.ell tehát
arratöreke.áni, hogya tejbe minél
kevesebb,bakteriumkeriiljön. Fon
tos az állatokat és almot tisztáll "
tarta,ni, a tőgye! {J fejés előtt fer- l
tótleniteni.Nem szabad a, fejés
első tejcsepjeitasajtdrba fejni.
mert tudvalevő, hogy a csecsbim- ,
bákra bakteriumok tapadnak, a
melyek a tejbe kerülve ,az egész
tejet megfedözik. Ezért szükséges,
hogy az elsó cseppek a többi fej
től elkliliJnitessenek. Nem t:legendó
ezen ugy segiteniJ hogya legelső
tejet azalomra jejjiik, mert az
alomra került tej kész fészke II

baklériumoknak és igen könnyen
megfertőzi a többiteheneke,t is.
Igen/ontos' lehat, 'hogy ezt az
első tejel felfoghassuk. Legutóbb
Dl'yan Isaitárokat ' szerkesztettek,'
amelyekmek keskeny olddráraegy
könnyen leemelhetó kisebb tartdlyt
szereltekamelybe 'az elsőcseppek
belefejhetők. A fertőzés védelmét
szolgálja a sajtárra épitett dom
boru félfedó, amely megakadályoz-

, za hogya tógyrólés a teMn hasal
járól' odatapadt alom a tejbe hull
hasson.

Nedves ké2:zelnefejji1nk. Az angol korn,Jái1y és 3t~j~
A nedves kézze/való fejést kerülni· propaganda. ,J, ]ajukbdil
kell, meri az ilyen felés melletf o1\assuk, hogv cU: angol kór
igen nagy a lehetőség a iej fer- mány a. mul I ("ben 25.000
tőzésére, de azonkivül ez a fejési, f()nfoJ jutta/o: I El !l'ilermcLöl,nck
mód a tőgyre isdrtalmas, propaganda célj,:i'ra.

Tüz. Az EndrődiKeresztény
fogyasztási ,és Értékesitő

Szövetkezel a Kath. Népház
ban 'Ievő főüzletében mult
szombal virradóra ismcrl2llen
okból belső tüz támadt, amely
azonban azajló és ahlakok
légmetes zárása miatt nem öl·
tött nagyobb arányokat. A tü
zet reggel ;) órakor ét csendőr

órsről hazatérő faragó csend"
őr velte észre s <I tűzoltóság

üg-yes és derekas munkája sok
[{ártól mentellc :meg a szövet
kezeteL Külön ki kell emel
nünk SZt1jó Vince csóvezelóí"
ki oly szakértelemmel oltott,
hogy o viz semminemü kárt
nem okozoH. Mini hirIik, (J

biztosUólársaság megakarja a
deréklüzoltóf. iUfalmaznL

Könyvismertetés. Érdekes
füzeljelent meg a ty'lagyar
Gazdn ~ági Szövelkezet kiadá
sábml "Állallcnyész!és és tap
karmányozás" cimen dr. Thew~
rek' Aurél szerkesztésében.
Igen jontJlsá~ws cikkben, is..
m,cl'telía me~;lerséges,bori,ul

,nevelés't,a f'ehenek íakarmá
nyozásál, baromfi kifLIlókal, a
szopos malacok vitamin szük
ségletéL IsmerfeJi a leg'ujabb
gazdasági ferlóllenUő készit,
ményeket. cl nyers Chloramin
és Chioralllin r-lomokoL A ms
zel ára 60 fiilérés szerkesz
tőségünk u/ján is megrendel ...
hető.

A vén Európa legifjabb gVermekéi-öl,

a ma 19 éves Albániáról és királváról,
,'I· .

·I-ső Z O G-ról.

"Irta: WAISBECKER ANTAL.

Hazánk szüleíésérólés fejlődésérŐl,

klenlegl gazdasági he]yzelérőlés meg 6

élheíc-5iviszonyairói eleget tanultunk s
olvas!uük, különösen az u!óbbi években.
Mo·sL· a szemünk előtt feltámadt és
L~I'cSeperedeH Aibániáról, Shqypriáról
(Scsipriáról) óhaitok Jrm oly dol·
g Olú'l t, melyekről iskolában vajmi keveset
halloHunks ujságból vajmi keveset olvas·
lunk s ,ha mégis, akkor az nem fed/e min·
denkOr a valóságo/. Okát ennek abban
raláfom, hogy nincs az országban senki,
ki ál1andó tarlózkodással.együlléléssel
és, munkálkodással, éveken át szerzett
1apasztalatokkai ismerhelt,e volna meg
Albánia népé!, lelkél. nyelvét, érzés és
gondolatvilágál, egész egy.éniségél és
karakterét, minden jó é.s rossz tulajdon
ságát.

, Alábbiélkban,' némi vonatkozással
hazárikra és Európán'!, szeretném előadá·

somat érdekessé és tanulságossá tenni.
Albánia területe hecslés szerint, (fel ..

m~rvíi? és kgjQszl~r ninés)1 fél(jkk:oreJ~ min!

hazánké, hozzávetőleg 32,000 négyzet ...
kiloméler. Lakóinak száma az 1930 juni,
usi, vagyis első népszámlálás szerint
J és fél mWió. Négyzetkilomélerenkénl
47 lélek, vagyis nagYOll gyér. Szom·
szédjai: északon és kelejen Jugoszlávia,
kelelen és délen Görögország, nyugaton
hosszirányban pedig az Adria, másszó'
val Olaszország. Albánia tenger felőli

része mélyen fekvő síkság, keleti feje
heRyes, az 1000-1600 m. magas Kar...
ca·r és Leskovik·i termékeny fensikkal.
Földraj?i fekvés'2 világkereskedelmi szem
pontból nagyon kedvező, mert közel van
a nyílt tengerhez s terményei! olcsó vízi
úton szállifhaHö'Q világ minden piacára.
E célra 6 kikötője van. A Skutlari tavon
SkUttari,a tengeren, mellyel a hajózható
Bojána kön össze, Sanct·Giovanni de
Medua, Durazzó, Valóna, Sancli ... Qua·
rante és a Logöra hegy aljában, Porló·
Palermo. eiek' közül a legfontosabb Du·
razzó; mert az országhafIár közepén van,
39 kilómélernyire Tirana fővárosjól és
mert 3 év ófa ö triesti Mazurana társa ..
ság épiti 7 millió arany frankért modem
kikötővé. Addig, mig elkészül, 'ugy mint
eddig, él ki és behaiózás! csónakok
végzik. '

Alb~ni{f' jQvíli a hgjó"IHü6S1Hl1t~r!

tavon kivül keleten a 800 m. magasan
fekvő Ochridafó, melyen ~yönyörü peli
kánokat és vad haltyukal láttam és él 880
m. magasan fekvő Maliqtó, melynek tük
rét l m.... rel leszállitojják s kaptak érle
6000 kai. hold gépnélkül bármikor ön
tözhető j~rmékeny talajt, mi fontos a
minden évben vissza/érő 3-5 havi szá q

l'azság miaU. Hl emliiem meg, hogy él

földmivelési miniszterium, karöllve a köz
munkaügyi miniszteriummal, öntözhetővé
tett az utolsó 7 ,évben /ermészeles
vizelárasztással több mint 40,000 köt.
holdnyi terüleiet. A tavak közül megern
IiIcm még él Müzékiának nevezeti nagy.
alföld közepénlevó T~rbufjót, délen
Korfu szigetével szemben pedig a halban
nagyon gazdag BL1!rintófói. Ennek
par/ján sok a sakál. Ezek az esJi és
hajnali szürkület beálllakor gyermeksirás
szerü' koncertet adnak.

Nagyobb folyói
'Íszakon a már emJilett hajózható Bojána,
mely összekölia SkulicHi Javai él tenger
rel, a Odn, él Maii folyó, melyen Albá~

niának elsó modern hídja épüll 6 n"gy
ivben, mely l-ső Zogkirály nevét viseli
és 1927-ben leli ,a forgalomnllÍ\ átadva.
A Skumbin, továbbá él Semeni és Vojusa.
Utóbbi két folyóni'll\ aklwra az CSé;:if;;
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Dr. Baghy Károlynét {j

vizsgálóbiró szabadlabra he~

lyczíc. /J,z eddigi udatok igá
zollák a logos önvédelmeL

A mezőbiCrényi le,meggyilkos
ügyében póioyomozc'isr rende!1
el az ügyészség,

A diplomás munkan.élkülíek
ügyében küldöttség kereste fel
a minisz/el'e!nöl-:6i. "

Uj mértéirhitelesitő rendelet
jelent meg. A kereskedelmi
minis:der nemrégíbcn ul mér,
tékhilclc'sHó rcndelele! adod ki,
B:nelynek leglényegesebb uji~

lása az, hogy az uj mériék
tárgyak hitclesiiéséról az az
ipari vagy kereskedelmi vól/u
laf köieies gondo:,:kodni, amely
az ilyen mérlékiÉlrgyakal Ma·
gyarországon c!öállilja, vagy a
külföldről behozza, A külföldI
rői behozütI méríékíiirgyak
hiielesiíéséről <IZ imporlálók
kötelc:;ek azonnal gondoskod
ni. A közfc\rg81om cí?ljaira
szánl hord07h~t/) mértékeket
és méróeszköL:ök;;:! az azokal
gyár/ó, vagy importilló vállala
lok viszonleladóknak is kizá·
rólag híte\l?silclt áUapoiban ad,
halják el. A jv:.j!()ji. rnódosiloll,
vaiW ig'élzHoU mérlegek és
mérőeszközök ujrahile!esitésé
ról a javítási, módosítást. V'ogy
igaziíásl eszközló iparos tar
tozik gondoskodni, mert a
rpu!asztaserl ő felel.

Gyomai anyakönyvihire'k.·
Születtek: Szabó i'...1ihály, Biró
Gyula, Mo;nár József, Bogár
Eszter. EihaUak: "özv. lZól1ya
Fercncné P. Kovács Rebeka
88 éves, E. Kiss Gábor 2 hetes.
Putnoki Ele! 3 éves, özv. Tólh
Lajosné !(oös ZSllzsápna 78
éves.

3. Slinházban, hangv.erse..
nyen kel!eme!le!1 érzés él kö·
hogési inger. Ilyedw)' sokat ér,
ha veWnk van egy doboz nl'

tádi Réthy~fé!e P<"metdn cu ..
kork,ii.

Ezemél iőbb emben öHek
meg- (lZ orOS7:ok a román h(l
táron,

A poiitizáió l-liiier pjrihoz
térlozö GIEJhn l1cvlí dit\kot ld
csaptál< aZ iskolából, mire
agyordótlc magá!.

Hódmezövásái'hely törvénYI
hatósága eífogiJdla Békésviu"
megye áli rél !.:í r, hogy írjanak
fel a kormányhoz il titkos
választójog és Et gyülekezési
szabadság hdyreállílása érdeN
kéberL

A Hussertéstenyész"tőlt Egye
siHetébel1 naflgozlaHák az eló w

adók, hogy él hússcdésicnyész
lésl1éi jó credménnyeí lehet fl

\ucerná! felhasználni s él lu....
ccrnél cl hízósertéscKnek is 01
csöta!carm€myUI szoigáthaL

Véletlenül jött rá egy oros
házi !akalosinas, hogyan !ebet
pénzl hflmisitani. Az első h<l'
mis kétpengósnél raitaves:deli
a "fcllaiá/ö",

leszavazfák cl szegedi ügy
védi kamdrában él vezetőség'

kidQlgozoH költségvelési.

Az olasz ". !eszamitolási
rmJ/lábal 7 száza/ékról 6 szá'
za!ikra szállitol!ák 1(;'.

Dr. Dréhr Imre "feilétd Q

ni~iküli" ldadásál kéri az
ügyészség.

Erd3~ Renée e "Őrök
Papokilli d.ndi uj re'!Jé
nye a Pe!lti Naplóban
Március 27'én, vo.sámap uj
regény köziéséi kezdi meg a l
Pesti Napló. A regény szerzője

Erdőe Renée~ akinek eddigi
irásai méltán megérdemelt nagy
sikert arattak és az egész or~

szágban l1épszerüek, A kilünö
irónő uj regénye, amelynek

közlését mbrcius 27-én kezdi
meg a Pes ii Napló, flZ iroda
lomban. eddig még fel nern'

dotgozo~l t~mál öle: !el. ,~Ör~~~ i
Papok" cl elme ErclOS Rence I

• -" 1 ' ,. - i - I
UJ n1L1I'CiH.i:K. amelyben fi (<lVfLO'

irónö II kiöltözött papo!;: ui'
életét raizolja meg négy ember
életét, amely mögöl! háUér oZ
elhagyoH reverenda. A merész
téma Erdös Renée dókcló és j
diszkrél clóadósáuan mcgnc- l

mesül, müv,zszivé válik ~~s ez
külön érlé!uz i'l mindvégig le
bilincsc!ően izga!rnas r'~';::'ény~

nek, amQly napi folylak~okhőn
fog' megjelenni él Pesti Nap!6- '
ban,

Magyar cégek külföldi p(5m:-1
íartozásai csak él külfö!d\ hi
zol!s6g utján rendc7.!w:,',',:,

AmiJmr Arcszine fal.ó, sziir
késsárga és leki\11c!e bégyadi, ,
amikor szomoru, nyomoH han·

! és" \1ehl5zál rnok gyöldk,
amikor' epe pangás, g~;omorfá'; ,

jás, felfuvódás és i'cjnyo!1léÍs I
ki:lO,ZZák, olyan!wr tcn~cs,os

nchanv napon (]j reggel ch-ll
gl'ornorra j -1 pohár lerm(:~,

l

sze:es "ferenc József" keserü-
vizei inni. Leirhatatian nyomorba so'

Két amerikai gyermekrabiól I sodorla az eiszakHolI felvidé
életfogytiglani fegyházra ítélie!,-" ket a prágai önkényuralom.

A Nemzetközi Vásár idei prog
rammjába felvették az idegenfor
galmi kiállítást is.

A vásárigazolvánny,al járó, a
Budapestre és onnan visszavaló
utazásra szóló jegykedvezmény
ezuttaD ns 50 százalékos, mely
kedvezmény május 2,tól má
jus 22-ig szól.

Kedvezményes jegyeket szer
kesztőségünkben lehet kapni.

Budapesti
emzetközi Vásár.

G.,. e rDU~ k -n.a. pló. A
Pesti Napló meHéldete, A
Pesti Napló népszerii napi
meilék!eieií március 27Mélől

megioldia eg'y uj mellékieilel.
Gyermek-Napló az uj mellék·
lel elme. él magyar gyermekek
viiág'ának készül és minden
szombaton ai közkedvelt rózsa
szinü Aszony Leány Család
Naplója meliékleHeL de attól
függetlenül kopog be a Pesti
Napló olvasóihoz, hogy tanul
ságos, oklaló, szórakoztató,
hazafias és iilfékos larlalmával
kedves iársa~ága, jó pajlása
legyen El l?yermcl{cknek. A
Gyermek-Napló kis elbeszélé·,
seket, mesékeí, kö!!eményekel,
ulleiráso!cal közöl hétl'ől·hélre,

lesz benne bőven rejtvény zs
minden szombaton ujabb és

ujabb megiepetéssel szolgál a
magyar gyermekviiágnök.

Szauter Emil dr. mentőorvost
darabokra /éple a viJiamos.

A belügyminiszter bevonja
él szünelelő moziengedélyekel.

Románia fél a békerevizióN
lól.

w

hogy 2 villanyfeleppel elláfhaí!lá az or...
szágot világHó. ipari, g'azdasá;;i és va·
suli hálózatof hajtó erővel.

Albániának vasutja ma egy méternyi

sincs. A megszállók épHetle osz/rák, né
mef és olasz mezei vasutak részben el...
!i.intek, részben eladaHak, mini öregvas,
az olImarad! liizérségi !övegeld{el együt!.

A közlekedést a fóulakon auiók és
kétkerekü kordélyok bonyoliljál< le, csak
nagyrilkán látni 4 kerekü szekeret, egyéb
helyeken kizáróiag él nyerges állatokat.
Ezeken igen nagy fanyereg van, melYI
nek fele az állat nyakán nyugszik. E
nyerg'ek alól alig' Játszik ki az apró ló,
öszvér és szamár. Ezek nyergére kötik
a tulipán os iádál, a gabonazsákot, a fát
és faszenet, él baromfi/, a bárányt s erre
él prése!etlen szénát Utóbbit oiy ügye'
sen, hogy alig lá Iszik ki belőle él ló feje.
E lovacskákon iil: gyerek, asszony, néha
1 lovon az apa 2 fiával. Ezeken szálliJiál<
hegyvidéken cl fanyerQghez kö/özötl ha·
ToHaL (Tudni kell, hogy él mohamedánt
nem teszik koporsóba). HaÍ('tlal szállit
iiI ve az albán s7cmélyaulóban is, hogy le
melkezési helyére vigye. Persze éi kisérő

tadja ahaloHaí iilőhelyzelben, hogy ki
ne bukion a rázás vagy kanyarulat kö·
vctkeztéb~n. Egyszer egy ilyen

halot! helyére ültem litkárommal
az aulóba, elképzelhető, milyen ér.
zésse!.

Albánia cl vilcíglláboruban, akár haN
zánk, sokat veszi/eiJ területéból él jugosz
lávok és görögök javiÍra. Fővárosa Ti·
fiHlél 35.500 lako5saJ. Elóbb Durazzó,
még elóbb Skultari voll. Alessio és Kruja
városoknál van l-Junyadi baráliának, a
törökverő Shkander bégnek, várroll1ía.
Kavaja fontos mint keresl,ede!mi és
mezőgazdasági gócponL Vidékének 24
faluiából a kormány az utóbbi években
minlafafvakat /Qlesitett - mezőgazdasági

értelemben - s áívá!tozialla akisgazdák .
bibliai facke mű\'clését modern gazdái.
kodássá.

Lushnja város a miniszterium eisó
földmívesiskoláiával, mintagazdasággal,
faiskolával, állat-, selyemhernyó- és bag
romfiieny~sztéssel, "Finom dohány" te
leppel, vaj és sailgyflrral. Lushnia yidél
kén az utóbbi 10 évben meghonosodofl
él gyapot termelés, melynek minősége a
világ legjobb gyapotiáv?J! versenyez. Az
imént emlitett Kavajától keletre van El
basán, narancs és citrom ligetekkel, 25
négvzetkilomé/ernyi olajerdóvel. E várost
1927 óta uj autóul köti össze Korcá vá·
ros m,egyeszékhellyel, mely 1000 m. ml!·

gaságban fekszik. Mielőt! ez az ul meg_
nyilt volna, Karcát Elbasán felől \,izáró,
lag hegyi Ulon, összvérhálon lehetett
megközelíteni s a7érf él téli havazá')ok
alkalmával a fővárostól teljesen el volt
zárva, a pósla sem közl"kedeH. A hiva
talos érintkezés G téli hónapokban kizá·
rólag sürgönyiieg voll lehetséges. Enne\;-,
az analphabelizmusnak, az ut és hidnél·
küliségnek tulajdoni tom azt a tényt, hogy
a magán és hivalalo~ érintkezés legna~

gyobb része siirgönyileg, lehát hamar
Jörléllik. A !livatalos érintkezés gyorsad
ságél fokozza a telephonhálózal, mely
kizárólag a miniszteriumok, él prefekturák
és polgármesteri hivatalok részére van.
Magán használatra Tiranában 1929·tól
kezdődő/eg léfesiteftek él nagyobb keD
reskeclők helyi felephonhálózalo/. Érde'
kes város Argjirokastro, közhasznála/
ban Oyinokasztr, mint megyeszéi<hely,
mert olyan sziklás falaion épült, hogy
kutia nincs s lakói az ivóvizet cisternák
ból kapják. (Szil,laüregben összegyiill
esóvizet isznak.) Tepelenin van Ali P~I

sának rombadőlt vára, - klt él Balkán és
hazá nk véreng-ző kegyetlenkedé:sér61
ismer.

(folyt. köv.)
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Társaséletünk
nevelőhatása.

Irta: fÜLÖP MENYHÉRT,
Korostanya.

Magyar húsvét.

lheng~:itették,a gazság szik- l'. a társadalonmale és él

, lalapJaí - es most már zának.
I
I nagyszombatot élünk: az A család és az iskolán
. ég behorult. a sziklák meg- kivül sok más. mindenféle

hasadti:lk és sötéten mered körülmény és környezet is
ránk a bizonytalansággal közrem. unkál ta'rsadalml'

Mit dolgozik a posta? A "1 lk
Statisztikai . Szemle egyik O e 'ező reménytelenség életünkben annak nevelői·
számában Vásárhelyi Imre ú' és ki tudja meddig fog' ez . munkájában. Ott vao mind·
dekés cikkei ir él po~la forg'a!' még tartani?! iárt sok helyen, CI cseléd~
máról. Eszerint Magyarorszá~ Egyszer mindenesetre ség·, alkalmazottak viseHce a ..~~w~~~~~.w~~~~g

gon a póslahivatalokol1 kivül ' l t h dvege "esz, mer a ez a 12512,. beszéde. Ott van a A társas érintkezés mill-
5220 h,zlyen!ehel lJostabélyc-.. nemzet vállalta kénysze- szomszédok. pa!'t··a's·Ol., b"'... denkor nevelóhalással van
ge/ventli, 6425 [evélszekréIlY- - ho u
be lehet levelet bedobni. A rülten a kálváriát, a meg.... rátok társasága, környea reánk.· A társadalom ne~
poslajáratok egy év alaH jöbb csufoltatást, a keresztre- zete. Mindezek nevelő ha· velő munkája tehát a kü...
min! .34 millió kilométer utat vonás tragédiáját, ugy az tása a gzermek és Hiú kor- lönböző o!vasökörök, gaz
lettek meg'. A magyar postákoll élet és szabadság' jog'án ban levőkre rendkivül nagy dakörök, egyesületek, ka ...
21.036 főnyi személyzet dol-. követelheti a halál elmu... és' alapos figyelmet, óva. szinók kebelében nagyon
g'ozik, ezek közli! 7624 posta· I ' fasát, a eltámadást is. l-osságot, é.herséget Í;'.énuc\ szépen megvalÓ5írható és
rnesler. Az állami posItisok E' 1
száma 13412, aldknek egy p Krisztus szenvedése nél- a gyermel<e sorsával tö~ sikeresen művelhető. A L:;c

ötöd része női munkaerő. A kül szegényebbek volnánk ráJni élkaró szülők ré' gok olvasás, beszélgetés,
posíamestereknek több mint a egy reménnyel, szegényeb· széről. szórakozás céljából ösz-
fele n6. A pysta él huzai for- b k . d t ' f' M . l h l ke a mm en at ogo tu- l i["~den, amit a Q"vermek sZejÖlll1el( elen e ye en
galambon 19~)O-ban 193.006 _1dattaI. hogya feltámadás' lát és hall, neve!oW e'Q 111>'<, és az együttlétnek, a köz-
millió levelet szállHot!. A felek ., u
10.005 millió postauta!ványoll hoz él szenvedés utja ve.;. radandó hatással van lel. vetlen, feszélyezésnélküli
697.005 millió penl?ól adtak zet. Arra tanit eza Krisz- kére. Már pedig az utcán érintkezésnek, egyes dol
fel. Ezenkivül :'zálliloll 11,003 fusi lélek, hogy az igazság .nagY01l sokat lál és hall. gok, események kérdések
millió csomap,Ti is, amelyeknek fénye áttöri ci sziklafalakat HelYI'o'len mag-aviselet, illet. megbeszélésének, a kelet·
sulya 72.000 111illió kiló voll és ,. "d l k d'k l j t . 1\ Ies ,gyoze e mes e I . en, Jrtlgár és arcpíritó J·e6 "eze 1 vIta· (ozéÍsnal{ na-
a felek á1tal bejelenleil érték Kedves o!v""so'l·n,1 BI'z [r.>neteK·'e's szaval, ha :,\.:on. has.z!los nevelő erej' C
723 millió pengó. A kűlföldi .. . . u .' ": . "" ... . ngza~ tS

forgalom ezeket a számokat zunk és reméljünkafeltá,. nak illetve mennek. végbe van. Természetes azonban,
állagban 8-15 sz,jzalékkal madásban, .merttesz még ma . a legiartasabb uká.,r hogy . minden durvaság,
növelte. m~g. .! ... .. ...•. az Isten gyönyörű csodát kÖI{ I01Yk()~c 'rJnye-s: nélppa~s~rtegetéS' .ésilletien ·s?:a g

és elfog jönni az ünnepek· Ion is. . vak használata nélkül, sze-
ünnepe. a magyar feltáma6 Olyan közhelynek tekin' .rnélyeskedésék kizárásával
dás, a magyar húsvét! tik sokan az utcát, séta- kell elgondolnunk a nevelö

helyeket, ahol minden !eg. hatással biró társas érin!'

het és szabad. Az iIletle- kezésL
nűl, szemérmetlenül, tisz~ Akik átérzik a társadalmi
reletlenűl viselkedőkethelyg élet nevelő hatásának fon~
telen magatartásukért ilyen tosságcH, azoknak nem
helyekén és alkalmakkor· volna szabad közömbösen
nem vonja felelősségre viselkedni a vallásos irá'"
senki. Pedig megérdemelné nyú körök, egyesületek,
az ilyen a nyilvános meg- önképzőkörök, levente
szégyenilést és figyelmezte. eg'yesülettel szemben sem,
tést minden egyes esetben, hanem inkább támogatni
Minden!{inek törődnie kel- kellene ezen egyesületeket
lene a közneveléssej és anyagilag és erkölcsileg
ellenőrzést .gyakorolni a egyará.nt, bogy minél ered
műveletlen és réJkoncátlan ményesebb i1lunldl.t \'é;sez~

sokszor épen pökhendi hessenek.
módra viselkedókkel szem- A község egészséges
ben. nyilvános helyeken is. közszelleme és lakossá'

Sajnálattal látjuk nap~ gának boldogúlására irá
jainkban, hogy az ílIemről, nyu16 minden kezdem é
él mBsok irányában tanu- nyezés és munl\álkodás a

társaskörök kebeléb61 in
sitolt udvarias magavise'
letról, él köszönésről, az dul hat ki ott, ahol a ve:"
utcai rend rnegfartásáról, zetőségek komoly célkitű·

l
zesseL egyetértő akarattal,

á falában pedig a nyugodt,
kölcsönös bizalommal és

csendes vi~,eJkedésr61 igen
sokan eIfeleitkeznek társa.. jószándékkal fognak test-
ságban megjelenésük a1- véri kezet és erős elhatá
kalmával épenúgy, mint az rozással óhajtanak dol-

Qozni él i'o··ze'rde're'rj·,
utéán való viselkectésük- ~ - 1'\ h

b
SZÖKE FERENC

en. rei. íg. tanító,

Kozarek Antal állami jl(le!.

viÍg-l"13:hElitó !üdőgVullé~d(,shal1

meghall.

A pestslentlőrinci T ~xtild

linrár helyiségében betörök le,
!ón21~ egy egjie(emi hallgalÓI.

Millió és millió ember
ajkán hangzik ma az ének:
"feltámadt Krisztus e na-
pon! Alleluja tu Társadalmi életünk ne·

Sok millió ember örűl velő hatásá! mindnyájan
má. ismét a feltámadá.snak, érezzül{ a magunl", éktén
hogya feltámadott Krisztus is. Tagadhatatlan fontos
világosságot hozott a föld- sága és haszna van ezen
re. A ma'gyar nemzet is egymásrautaltságnal\, ezen
örűl a husvétnak, de szo- közösségben élésnek az
rongó szívvel várja, hogy ember életében,
hozge ez a husvét magyar A legelső lds társadalom
feltámadást is ??? a család, amelyben testi

Ez már a tizennegyedik és szellemi neveltetését
husv~tja a magyarnak, nyeri kgelsőbben a !;rfcr•
mfóta él trianoni keresztet mek. Jó szolgálatot tesz
hordja. Görnyed . a súly az olyan szülő a lársada
alatt, mit ártatlanul visel. lomna k is, aki híven, hű

Azonban a kereszt alól séggel és becsületesen el
néha felnéz, felsőhaji! Bá- végzi a maga nevelői mun
gyadt szemeit ráveti eIlen- káját családia körében,
ségeire és kérdi: .,Meddig Amint iskolába kerUI él

még?" gyermel<, ott már él szülöi,
Hiszen él magyar nemzet mellé bekapcsolódik ne

nemcsak él naptár szerint, ve16társnak aZ iskoia,
de sorsa szerint is él. nagy' melynek nagy és szent kö
bőjti időszakotéli. Sőt már telessége minél· fejlettebb
él nagypéntek is elmult; az és értelmesebb gyermeker
~ na~ypéntek,"mik.or ránk:.. l adni vise;za a családnak,
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MEGHIVÓ.

rendes közgyü1ését,

Tárgysorozat: .
l. Jegvzökönyv-hitelesités.
2_ Választmány évi jelentése.

·3. Zárszámadás elfogadása- és . fel.
mentvény megadása.· .

4. 1932. évi költségvetés elfogadása.
.5., ÜgyvezetŐ elnök, alelnök, Jötitkár, .

titkár választása, válaszúnány kiegé~
szitése. . "

6,. InditvánYlJk, ha 8 'napnaI előlltf·

elnökséghez beérkeztek. .
~W~UUUÚUUUUU~U~U~UUUUUU

Irelyre az i. t. Tagokat,ezutol1 meg
hivjuk.

Gyoma, 1932.márdus hó 22-én

Dr. Pálka Pál Schwalm József
elnök' főtitkár .

~
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A Gyomai Polgári Lőv<:\szHgyesiilet

. 1932. április hó 4-én azazhétfön'1:Iél-·
után. 3 órakor (határozatképtelenség
esetén déhltán 4 órakor) a községháza
kistanácste~mében tartja évi .

Mindeflféi.. gabonát legmagasabb:
napi áron vesz l?ál!yi.Aladár,és<lstlián
vasutnállévő magtárn?!. ..

Gyoma község ;iíJJafbiztositószöv_
a biztositott jószágok lépfene elleni
védőoltását.. azalábbl<helyeken:és'idÖ..i "

ben eszközli a L évben. Mázsaház
Gaál Antal hasitásl~e!lti} Pfeiffer Mi- .....
hály keselyüsi és Béres Lajos hasHás- .
menti tanyáiábal1, mint az elmult év
ben, L oltás ápr. 7,11. oltás. ápr: 18.·
és IU. oltás ápr. 28-ál1 mindcnesetben:
reggel 7 órakor_ OHásalkalmával .be..,
11mtatott j6szágok még fe.lvétetnek biz-
tositásra_ . -

Hereszéna eladás Kiss Endre 1431
sz. alatti udvarán hereszéna van eladó.

A Magyar-Francia Siztosit6 R.-T•.
ujbiztositási ágazat~ . a Temetkezési
segély és életbiztositás, orvosi vizsg>
nélktil 100--1000 P-ig kOl" szerint cse-'
kély havidij mellett, Biztositani lehet,
18-65 éves korig 25 fillér havidijtól.·
Ezen biztositáshoz tizletszerzők felvé
tetnek. Bővebb felvilágositást ad Biró .
Benedek temetkezési vállalkozó,

Szabó Zakariasnak 2608 sz_ a_ 2
sertésjárása elad6,

Fekete Endrének 1796 sz. háza a
bánomkertben eladó,· ugyanott l' tehén
járás, .1 sertésjárás és l hasas téliene: .
eladó.

Seprenyi Laios;J:\;~ 1399 sz; alatt egy.
1 éves hasas tehene eladó. .

tihaD

Sakk.

Nyilatkozat.

6-15 9·45 13·36 17-3020'45 i Bpest k. p_ é 4-5710"40 11"45 19'10 19"45 .

'.1

VASUTIMENETREND 1931. október hó 4,..töl.'
Igyorsi 'gyorsl !;gyorsl Igyors~ ..

11-0612·4218-1920-29 2-JO e 0-32534 8-52142816'52 ..
6'41 11'1412'47 18-2920-34 235 i Gyoma é. 0:17 5;18 S·5114"20J6:51 t9'25
73412-0913'2519-2721-11 3'38 é BéKescsaba i 23'15 4·26"8'1413'26-16-1418'26-- 3'53 12"46 17'3020'45 i é i-2412"23.16:41'2I-45Gyoma

4'21 13 1417"5821'13 é Dévaványa i Q-53 11-5216~J6 21'14
,l26 13'19 18'03 21'IS i é 6-4811-3716'11 21'09
4'5113'5018'3421'49é Szeghalom i 6-1511:03<15"3820-36
4-5813·5118-4521'50 j é 6-13 10'57 15'372034
5-17 14-10 19-0422-09 é Vésztö i 5,5310'3715'1720-14 .. ,

7-.2716"1020-58 é Békéscsaba i 4:.Q5 8'20 J3"3QlS'24 ".

12-16 14'0019-00 i Szeghalom é 8'3015-25 IS-42
7'5018-0420'36 fPlispökladány~ 5'3013-5017-08 - -
1'5M9-52 l-30 l-20 i3-37 15-36
851 20-58 2-41 é Debrecen i 0'1012'3014'30
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HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

Pár hóval ezelőtt Biró Benedek
temetkezési vál!alkozónál temet
kezési segélybiztosiíast kötöttem
cl· Magyar Francia' Biztositó rt.
utján leányom részére; A bizto...
sHásért havi 10 fillért fizettem.
pár havi tagság után leányom el
halálozván, . 11 biztositó intézet
Biró Benedek temetkezési vállal
kozó utján 200 azaz: Kettőszáz

pengő temetkezési segélyt fizet@tt·
ki. lndittalllaérzem-l.nagam, hogy
ugy Biró Benedek urnak, mint a
Magyar francia Biztosító Rt-nak
az előzékeny eIintézésért köszö
netemet fejezzem ki.

Gyoma, 1932. március hó
özv. Dobó Lajosné
Selyem utca 403.

Rovatvezetö_

~RiUUU:;ft ..tIIiI~~

A gyomai Márki SakkOr. versenye
egyre fokozódó érdekiődésse] folyik és
az eddigi eredrhénye1c a következők:

l. osztály.
l és 2-ikBakosésdr_-Messinger

1/2-1;2 vesztett ponttal,
3. és 4-ik Bácsy és Tóth

2-2 vesztettpontta!,
5 és 6-ik Kruchió és Török·

2 1/2-21,/2 vesztett ponttal.

H. osztály.
1 Klein vesztett pont nélkill
2 Csapó l vesztett ponttal
3 és 4-ik Pintér és Gecsey
2~2vesztett ponttal

5, 6,-7, 8-ik Fekete,Schröder, Csapó
Endre és Kőszegi 2-3 vesztett ponttal.
Ahatmadik-osrlály eredményei még

nem· alakultak ki és igy: azok:lt még"
nem közölhetjűK_ fenti eredmények il

veszteft pontok alapján vannak kimu
tatva és így nem mutatják teljesen hű

tükrét a helyzetnek,mert egyesek 6~7,
mig mások csak 2':"'3 mérkőzést ját
szottak.·

. t

örököse, se ingója, mert - ma
radt utánna egy törvénytelen gye~

Jek és egy .szopós borju_"

Tárgyaláson.
A biróság előttahil'atalbólki-

rendelt védő hevesen védelmezi il

vádlottat.
- Méltóztassék.. tekintetes Wr,

vényszékmegtekinteni a vádlott
arcát. Bza sötétteleint, ezcHzo
moru kifejezés, ezek a vondsole , --

Közbeszólt a vádlott .-
- No ami a szépségei illeti,

- arról az ügyvéd ár sem be-
szélhefsokaf_

Gróf Tisza István tanácsa.
HáfJorlÍelőttthist6ria.
Egy budápestielemi iskolában

keményen ősszetúztek a fiacskák..
mégpedig a politika volt az.. ami
virosra hevitette a kisfiuk arcát s
ütésre nógattaa kezüket. - Egy
fiacskát, aki nagyon kardoskodott
Tisza /stváa mellett, a vitában
elpáholták az ellenzék/ek_

A megvert kis legényke nagy
bánatában· levelet irt szamara
esetér6l a miniszterelnőknek, aki
nyomban válaszolt az alábbi le
vélben .-

"Kedves fiam! LLVf'!edet
olvastam. Azt felelem, hogy
iskolás gyermek létedre ne
politizáij,- de lzamáriitnek,·
ne hagyd magad!

~~AftjljAAftftft

Ingatlan forgalom.
1932. február 8-21-ig.

Kőszegi Mihály és neje Csapó Ilonka
vettek 2 hold 1335 négyszögöl telki
szálttóí Csapó Gergelytől lóooP..:ért_

Özv_ G. Juhász Lajosné Boda Eszter
vett 22 hold 116 négyszögöl földnek
1/3-adrészét ifj. G_ juhász Sándortól
2350 P-ért.

Zilahi Sándor és neje K. Molnár
Zsuzsánna vettek 1 hold 325 négy
szögöl pusári szántót Tótka Sándorné
Szilágyi ]uliánnától 650 P-ért.

Nágy Lajos (nős V_ Balogh Etelká· "E rovatban közöJtekért felelősséget

val) vett 1387 négyszögöl pocoszugi és nem vállal a szerkesztőség.

holtkörösi szántót Petneházi· Bálintné
Nagy Erzsébettől 500 P-ért.

Papp Mária vett 1 hold 805 négy
szögöl pusári szántót Kruchió Lászlóné
Tari Esztertől 1050 P-ért.

Csáki Gergely és neje Szilágyi Zsu· ~ftftftftfU~~ftfi'..ftRRf'HIIt
zsánna vettek 2 hold 835 négszögöl
előhalmi szántótKiss Lajostól IS00 P;

Szabó Imre és neje Jurcsó Eszter
vettek 1· hold· 158 négyszögöl zsófia;
szántótTóth Lajos ésnejé SzücsZsu
zsánnától 670 P-ért.

.Moód István és neje Marjai Róza
vettek 2 hold 756 négyszögöl szántói
Ko Szilágyi Sándortól 1500 P-ért.

K. Tóth józsef (nős Oláh Veronnal).
kk. Seres József. kk. K. Tóth Teréz,
kk. K. Tóth János vettek K. Tóth Já
nos és neje Pafcsuga Teréz körösIa
danyi lakosok haszonélvezeti jogával
terhelten 30 hold föld ·11/24-ed részét

Helyreigazitás. Vad Ignác, kk. Vad Elek, özv. Kádár
A tiszahdti járásnak egy jegy" Imréné Vad Eszter, Vad józsef, Vad

zője pótjelentést küldött a köz- .Ferenc és Vad Erzsébet dévaványái·
lakosoktól 4812 P 50 fillérért.

jegyzöhöz: T. Kocsis Mihály mérnök szegedi
Tévesen állitottam ki az el- lakösvett3' hold 1294négyszögöi ta- Nyomtatványokat lapu.nk Szerkesztésért és kiadásétt felelős:-

hd~yt halálesetét, amely úgy szól, nyai szántót T. Kocsis Lászlóné Röl- nyomdájában készittessen. ifj. WAGNER MÁRTON.· .
hogy az elhaltnak nem maradt esei Sára gyomai lakostól 3500 P-ért. UIIB.U!l@WljjltM·IIBUtiUtiU~QilUtiUUUUUU I lU nU in" II JI,lUJ',U;I.,~",n
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Áll atbiztosítás.
lrta: MOLNÁR ISTVAN ::z. ügyvezetö

IV. közlemény.

. Egyes szövetkezeti tagok ki"

f ' .. ·l·l~k hogy' miért nemogélsO a , _.. . .
teljesen önállóan I1;UkO?'lk.a
község-i á\lalbiztosHo szo.~et~
kezet s miér! kell évente tobb,
kevesebb, de minden esetre
pár száz pengőt él. k~zpo~t.
nak kifízelni, hogy sz~.szennl
·...lhZ7I>m· Hizla!ni akozpon-
li.!", ~'" -". . 9 H
-'ola szövetkezet bőrén" -. cl

ez nem igy volnél, menn~Ylvel
elónvösebbvolna anyagHlk le
ról . cl községi szövdl:<.ezel

helyzete.
Ezzel szemben él tényállás él

következő: pId. az elmu~I,19~1
évben CI biztositva voll JOSUl-

l "'70 drb becslési értéke.go:<. '-' . __
~oH cca 100.000 pengo, ebbol

20 százalékienyészérléka _ ...
levonva: 80.000 pengo erejClg
vállalt él helyi szövetkezet
anyagi garanciát a minte~y
220 szövetkezeti tagnak a blZ
losHot! . állalaiért 3.200 P?i.z~
tosilási díjért. Ezen biztosllas\
diiak 10 százaléka még ezideijZ

fo'vl bn Ehhez számilvasem I. ",. .

az előző évi 800 P milrad..
ványt, cea 4.000 pengő V~~

gYOTmal rendQlkezeH ,él, ~Z~~
vetkezel a 80.000 P kartentesI
köielezetlségéve\ szemben,
Szabad legyen ezek után k~~'~
dewem. hogy melyik elnok
igazgatósági. ilIel\re vezetőség,i

egyén éjjeli álmát ne~ zavarna
meg q;-y eselleges lepfene fe.l
lépése ese/én leendő ,20 sza..
zalékos elhullás. amiKor az
utólag kivonandó dijaK se~

fedeznék a kártalinilás1? MI
történnék az esetben?

Egész egvszerüen feloszla..
nék a szövelkezel jóval előbb,

mielőbb él 4_OOO pengóből él

fentiek szerint él 16.000 pen~

gőt kifizetné. Ilyen volna. il ..
Ietve lehelne él helyzet viszont
biztosítás nélkül. Jelen esetben
pedig minden egyes a· szövet
J<ezet által biztositásra felvel!
jószág CI Magyar Kölcsönös
Állalbiz\ositó Társaság m_szö-
velkezeinél viszontbiz!ositva
vannak és bármilyen eshetó~

ség eselén CI szövetkezet a
közponllal karöltve minden
megrázkódlajás nélkü! bonyo"
JHja le a. kárlalanilásokal.

Az elmult évben is jöbb vol!
a kifizetés. mint a bevéleJ.

ftftfiAftAAA~~~
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ELŐfiZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5-20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280..

Lapzárta c s II t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

57ZE

Felelős szerkesztö: ifj. WAGNER MARTON
Szerkes:zt6ség és klad6hlvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a, Kossuth Lajos utca 576.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeril\él
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adul'l!c

A agyar MezőgazdaságiTársaság
buzaértékesítési értekezlete.

Időszerű

gondolatok.
A magyar búzatermelőket

is érdekli a világgá röpitett
hir, hogy az argentinai búza
termést 62 millió má:zsára,
az ausztráliait 48 millió
métermázsárCl becsűlik. Ezek
kedvező fermésbecslések, me
lyek a búzaárak kialakulá·
sára is befolyással lesznek.

A magyar gazda még
szorongó szÍi'!'el várja, hogy
a hó- és jégréteg elolvadása
után mit mutat az öszivetés?
Az abnormális tél milyen
vámot szedett?

... Milyen lesz abeérésig
előttünk levő három hónap?

Nemcsak a gazda, hanem
mindannyiunk léte csupa
olyan kérdésekből áll. me·
Zvekre a megzaklatott ma-

. gyarság senkitől sem kap
megnyugtató feleletet! ....

*
A tenyészállatkiállitás ered..

ményének összegezésénélaz
zal is be kell számolnunk,
hogy a tenyészbikáknak egy
részét 40-50 filléres kg·
kénti eladási áron olasz ke
reskedők vásároliák meg és
ezóta már az olasz mészár
székekben ki is mérték a
a törzskönyvezett magyar
fenyészbikákat. Hát nem
vagyunk mi gazdagok?

*
A dunaparti fényes palotá·

ban csü!örtökóta ismét ve
rejtékeznek honafyáink an
nak a versengésében, ki mu·
taUa meg a legrövidebb útat
a gazdasági válság meg·
sZiintetésére. Megható az a
nemes igyekezet, melynek a
politikai ellentétek sem állják
útját, hogy képviselőink az
egyéni és pártsérelmeiket
félre téve, csak a haza ér
dekeit tartják szem előtt és
a magyar politikai történe-

lemben soha elő nem fordúlt
hazafias együttmunkálko
dásban fáradságot nem is·
merve hozzák a kibontako
záshoz szükséges förl'énye
ket. .. Mire a tavaszi nap
sugárban meghalljuk az első

pacsirta dalát, akkorra meg-

Szerdán este ismét egy ta·
nulságos estélye volt él Magyar
lvlezőgindasági Társaságnak.

Glaser Géza nagybGrlő aelia
elő nagy tudással és gyakor~

lali érzékkel felépítet! búza··
értékesítési !erveze!ét, mely
szerin! a búza allami monópo
liumo! képezne; az értékesítés·
ben résztvevő kereskedők má
zsánként 25 filicI' julalékot
kapnának. Csak a kijelölt
malmok járnának éjjel-nappal,
hogy az őrlési üzem olcsóbb
legyen s egy mazsa őrlésért 2
pengő! kapnának; a leállított
majmok csak a liszicserében
vennének rész!. A búza árát
egységesen és a termelő viszo·
nyoknak megfelelően állapí!aD

nák meg. Körűlbelől 5 millió
mázsa búza a kivitelünk, melyre
szerezne a Nemzeli Bank 24
millió pengő értékíí aranyat,
erre kibocsátana 100 millió
pengő papirpénzt. - Ausztriá
ba és Csehországba a búza
fu:arja Amerikából 7 pengő, a
dunai államokból 2 pengő. A
tengeri fuvarja La Plata folyó
mell~kéről (Amerika) 8 pengő,

tőlünk 2 pengő. Ha Magyar.
ország, Jugoszlávia és Romá
nia gazdasági egyezségre lép,
e fuvarelőnyökkel kiviteli ga·
bonáját jobban érlékesíti a
szomszéd áJIamokban és akkor
az á!latkivitele is kifizető lesz,
mert a most elkótyavetyélt ol·
csó gabonával otthon hízlalt
az osztrák, cseh és német
gazda, ami a jövőben meg·
szűnik majd. Előadó Sopron.
ban állandó áIlatvásárt terve.z,
hogya külföldi vásárlókat ide
kényszerítsük, ezáltal csak az
eladott állatok után kell a kül,
földi vámot lefizetni.

telik a fényes palota előtti

Duna medencéje a haza sorsa
fölött e/sirt krokodilkönnyek
sokaságával, mi pedig hálát
adunk a Magyaro/< Istenének,
hogy adattak emberek ne
künk, kik még sírni tudnak
helyettünk.

Hertelendy Miklós gazd. fő·

tanácsos, földbirtokos hozzá
szólásában olcsó pénz elő·

ter<'mtésének tervezetét aelta
elő, utána Vass jános (Nagy.
mágocs), dr. Nagy Sándor, dr.
Petneházy László (Köröstar,
csa) szólaltak fel, majd Har
tenstein Ignác (Gyoma) a mo w

nopólium ellen szólalt fel és a
legteljesebb kereskedelmi füg
getlenség mell eJt foglaI! állást.
Hivalko:wlJ a Fulura monopo
lisztikus mííködésére, mely
intézmény nemcsak a gazdák
nak, de az országnak is mér·
heleJlen károkat okozott hoz
zánemérlésével, állami támo·
galásával viselt anyagi és er·
kö!csi veszteségeivel úgy a bel·,
mint a kŰJfölctön. A búza árát
az nyomja le az egész vilá·
gon, h02'Y mintegy 150 millió
métermázsa búza felesie~ünk

van. Az amerikai tönkrement
farmerek parlagon maradt
földjükkel már megkezdték a
tu !termelés csökkentését. I-Ia
ismét csak annyi gabonát ter·
mel a világ, amennyit el is tud
helyezni, akkor lehet arra szá
mítani, hogy a búzaterme!és
ismét kifizető lesz.

A többi felszólalók egyike
emlitést tett, hogy egyik he·
vQsmegyei község a birója ve'
zetésével egységes termelést
folytat már évek óta és pedig
olyan sikerrel, hogya termel·
vényét legnagyobbrészt kül·
földre viszi. A dinnyéit LonD
donba szállitja. - Azt is em
lítette egyik felszólaló, ha a
gazdák az augusztusi és szep..
temberi kelésü csirkéket 6 pen
gős eonizáJt buzával iartoJták
volna, darabonként 10 kg'oi
számitva eg-y csirke elesége 60

fillérbe kerűlt volna, ezekél'I
most darabonként 3.20-3.40
pengőt lehetne elérni és korlát-
lan mennyiségben lehelne elad·
ni külföldön, annyira keresil\'

Glaser Géza zárszavában
válaszolt a felszólalók megD

jegyzéseire és már 9 óra is
elmult, amikor a 6 órakor meg~
nyitott értekezlelet dr. Nagy
ferenc ny. miniszter, a Ma~

gyal' Mezőgazdaság-jTársaság
elnöke befejezte.

Póruljárt locsolók,
Összeütközés a gyalogság és

egy szál huszár liözött.·

Nyüzsgött a fialalság- rlusvét
héJfőjén, hol csoporlosan, hol
egyenként keresték fel a leá·
nyos házakat, hogy az alkaimi
szavalat elmondása ulán egy
kis p::lcsulival leöntsék a leá p

nyokat. Ezért a figyelemért
azJán egy kis virág, piros tojás,
jó hazai szivórium - kis iisJi 
bor és lészta is kijár él locsoló
legénynek, kárpótlásul az el p

fogyasztott illatos pucsuliért. A
bevett járandóság- és enyhitő

körülmény aztán hamarosan
meg is ártott egyik-másik gyen
gébb idegze1ü legénynek s
aztán jöjj a virtuskodás, a
féltékenység, először csak
szócsata, azután a valóságos
háboru az alvég-i és felvégi
legények között, amit aztán
mégjobban fel1üzelt az a körül
mény, hogy az egyik csalfd e

szemü kisleány jobban reá
kacsintott az egyik legényre,
mint a másikra.

Igy történi most is, amikor
az egyik mükedvelői előadá

son nagy sikerrel szerepeit
kisleánynak sok Jifkos rajon·
gája a locsolás alkalmával
összekerült aZrinyi utca sarkán,
aztán nem tudni miért-miért
nem, eg-yszerre csak kilört
a hábonl minden hadüzenet
nélkül.

A szereplők sokan voltak,
csattogtak él pofonok jobbra..
balra, nem Iehetett hirtelen meg.
áIlapiiani: ki adoll és ldkapott.
Nem is lelt volna ebből semmi
nagyobb veszedelem, mert aki
adta is, aki kapta is, letagadja.
De olt voll ám Simonyi obes..
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Gyse műkedvelő

előadása.

Személyi hir. Kller Izidor
ismert okból ez évben nem
ünnepeli nevenapját és váJlság
fejében megloldotta a szegény
iskolásgyermekek ebéde!1eté;
séf száz teritékkel.

én két egyént, kiket megVálJSZ-!.
tunk majd magam mellé az igaz
gatóságba, addig is ök a szövet
kezeti tagok között ismertetik a
tervezetemet és igyekeznek azt el
fogadtatni a közgyűlésen.

(Folytatom") .

Teljes tisztelettel:
Ifj. WAGNER MÁRTON.

. Gyownor ésbélzavd"'"
rokná!, étvágytalanságnáL
szorulásnáj, fölfúvódásnál. gyo
morégésné[ f<2lböfögésnél, szé..
dülésnél, hOll1lokfájásnál, hány
ingernél 1-2 pohár természe.
jes ~Fel.'enf: Jl"z§eíif> ke#
serüvÍz alaposan ldlisztilia az
ernészlóulakat. KözkőrhéÍzi je
lentésekben olvassu1<, bogy él

f'e:i'en(; JJ)zsef vizet még
a fekvő betegei\. is nagyon szí
vesen isszák és álla!ánosan
dicsérik. A Férene József
keserfívíz g-yógYSzerfárdkban,
c!rog"ériákban és fűszeriizie.
tekben kaphaló.

Belső kölcsönt akar felvenni
él mag'yar kormány. Harminc
milliós deficHet kelJ, cillintclni
az uj köllségvc-tésból.

Szalay József rendőrfőkapi

tány fia Szalay Sándor 21 éves
honvéclhadapród s7ivenJőlle
magát.

160 éves a viJág legöregebb
embere, a Beni Soueifben léJkó
lsmail juszef.

LilafUred eddig 7 millió 200
ezer pengőbe kerüli a maílyar
adózóknak.

Áruló ablakok. Vajjon mit
látnánk, ha minden ablakon
benézl1elnénk? Eri'e a kér
d.zsre ad választ az "Áruló
ablakok" cirnü cikk, amely
rendkivül érdekes·' fénykép
il}uszlr{iciókka] cl Délibáb uj
sztmábaTI jelent meg. Ezen.
kivül rengeteg cikket, képe!,
valamint kél egyfelvonásos
szindarabot, folytatásos regényt
és novelitiI taláJ az olva:oó a
népszerü szinházi képes!apban.
Egy számára 26 fillér.

Uj osztályozási rendszer a
középiskolai tanulÓk negyediJr
és ötödik osztályában. A va1!ás
és közoktatásügyi miniszter
elrendelte, hogy él középislw,
lák 4. és 5. osztályaiban a
tanulók előmenelelét nem a
vizsgák előtt, hanem azok be
végzése után és azokon elért
eredmények figyelembevételé
vel birálják el. A rendeleinek
az a célja, hogy aközépisko,
lától, főként pedig a főiskolák

tói s2igofLIan távoltartsák él

gyenge képességük miatt oda
nem való tanu!ókaf.

Református leJkéSZVálaSZ-j
tások. A TiszéÍntuli I<eformálus
Egyházkerület bíróság'a csü3 I

törtökön Dehrecenben űlést

tartoit, melyen a debreceni,
sarkadi és buji megfellebbezeIt
lelkészvólasztások ügyét lár:
gyalléL A dehreceni üg"ybcn a
bírósóg' elfogadta cl pcHciól s
érdemi ílélcfre visszaadla az
Egyházmegyének. Lee\" Össy
Árpád sarkacli lclkészválasztá
sill, valamin!. Tál!as .6.ron buji
lelkészválasz lá sá t megerósí,
telte.

Kisgyűlés. I(orossy György
fáíspán a vármegye kisgyűlé

szl ápris 5~én, kecldre hívia
össsze.

Május elsején kezdi meg
miiködését Békésvármegye
központi forgalmiadó hivatala.
Apénzügyminiszleriul11 a gyu
laL bésési, g'yomai, szeghalmi
és az endródiforgalmi adóhi,
vatalokat mcgszünteli s eIren,
deli Békésvármege közpon li
forg"almi adóhivatalának fe!
állitását. A közponJí forgalmi
adóhivalal május l-én kezdi
meg l11űködésél GyuJán s a
pénzügyigazgalóság második
eme1ctén nyer elhelyezést. Fő,
nökc dr. rvlllzky 01ló, a békési
adóhivalali vezetője lesz.

Uj rendelet a műkedveJö

előadásokról. A belügyminisz
ter rendeletet adolf ki, al1l('ly~

Iyel hatályon kivül helyezte az1
az 1928·ban kiaclotl rendelke
zést, amely él műkec!velői c/ő-I
adások tarlására alakult egye'
siM/ekel a Magyar Műkedvelő

Eg"yesü]efek Országos Szö'
vefségébe való belépésre kö'
telezte. A most kiadoli beJ ügy
miniszteri rendelet rámlltat arra.
hogy a szinpadi művek elő

adósi jogának ll1egszerzése,
illeive beleegyezés megadásáéri
iáródii !erovása él műkedvelók

részéról nehézség'Zkbe ütkö
zötL

Több mint ezer ajándék!
Rövid néhány hét alatt több
mint ezer értékes ajándék ~e

rült kiosztásra Tolnai Világ'
lapja nagyszabásu rejtvény'
pályázatán és pár nap mulva
ujabb ötszáz ajándékot kapnak
a rei!veny rnegfeitők. Az áján-

dékok között rádióké5zülék, Pártoljuk a hazai ipart. A
férfiö!töny, nóiruha, ötven pár Baross Szöve/ség a rokon~
cipó és még sok ehhez ha-. egyesületekkel !<aröllve moz-
sonió ajándéktárgy szerepe!. O"almar· I· dl·t It I k -r·

<:> n o, me yne ce Jél
A reitvénypályázaton mindenki

él magyar iparlermékek foko"'
részt vehef, aki 26 fillérért

zoft pártolása és fogyasztása.
megveszi a Tolnai Világlapját. :4. másik célja a mozgalom-

Idegenforgalmi szempontból nak, hogy az anyag, és éÍru,
is igen jelentős lesz az idei beszerzésI olyan országolua
Nemzelközi vásár. korJátozznk, - !1a belföldön

Brünning német kancellár nem gyár/oti iparcikkek és ke
ellen bombamerényletet kövef- reskedelmt áruk beszerzéséről

lek el. van szó, - amely országok
SO.OOOárva gyermekről kiván nem görditenek akadályokat él

gondoskodni él népjóléli mi· magyar mezőgazdaság kivi...
niszterium. t~l~ í?1~!

Korossy György főispán a
minisztereJnÖknéI.Csűjörtökön

déleI611re hívta fel a miniszter,
elnök Korossy György főis

pánt IdhaJigalásra. A főispán

rész/etesen referált a Körös
Tisza-Maros vidék ármenle
siiési munkájaIairól. Amegbe:'
szélések eredményeként na
gyobb földmunkák megindilása
remélhető.

ih Országos Bethlen Gábor
Szövetség elnöksége: Pesthy
Pál ny. miniszter és csécsi Nagy
Imre ny. altábornagy április
16-án Szegedre érkeznek, hol
is a szegedi presbiteriumélén
Harsányi Pál esperes köszönti
őket.

Husvé! másodnapján íario!!a
az Uri-Kaszinóban mükedvclő

előadását a GySe.

Szinre kerüli egy két felvo~

násos bohózéll: "lll. l..zonrácl".
A szélhámos VogeIi,; ki egy
herci?gi palotába furakodik
Imre Lajos,játszolla bellgréÍssal,
és nagy dicsére1tel. Arany Róza,
Varga Pös:zi és ]akus József
reátermetlséggel jeleskedtek.
Biró János egy karakter figurá,
ban csupa clerü volt, Kun Sán
dor, Csapó Gergely és Ba!ári
Jsjván sik<::resen illc'szked1ek
bele: az együti<::sbe.

Ezulánegy katonaé!ctból vett
bohózatoladlak elő. í111 li! La-

. jos a főszerepben (Zuárd) min
denkit megnevellefl2Jl közveijen
játékával. Csapó Gergely min!
huszárfőhaclnagy nemcsak a
kilünően szereplő Arany [.~Ózáj

(Sugárné) és [)alári Elfát (An
nLls) hóditolta meg, hanem él

közönséget is. Jakus József,
Kun Sándor, Biró János cl

legjobbat nyujtojták. A GySC
gárdája javára ismét egy kel
lemes estét könyvelheiünk el.
Az előadást regg·elig tartó tánc
kövejje.

temek egy vi!éz ulódia: egy sZáll
hU:3zár, aki segitségére sicle11
egy bajba lutotl és alaposan I
elpüföl! komájának és hi Éiba
kiabálta, hogy: "Oszoli", ezek
a katona élete! még nem kós~

tol! legénykék vagy nem akar
ták megérteni a magyar ve
zényszót vagy már nem látJak
és nem hallol/ak a dühlől,

elég az hozzá, hogy vitéz
huszárunk kardot rántott és
olyan alaposan hozzálátolJ az
oszla!áshoz, hogy az eg·yik
locsoió legény! kis hiján él

fejéiől kezdve majdnem "két
fejé osztotta". A folytonossági
hii/nyokat egyik kiváló sebész
orvosunk "varrással" oszlatta
cL A hős huszár és él rend
zavaró legények ellen megin
dul! az eljárás.

Igy végződött a szépen in
dult locsolás 1932 év Husvét
hétfőjén Gyomán a Zrinyi utca
sarkán.

Gyoma és Vidéke
Tejszövetkezet.

(Folytatás) ll.

A múlt számban leközölt be
adványomat a gyiilés előtti na
pon (márc. 12.) délután felolvas
tam Gál Antal elnök-igazgató és
Aranyi Mihály ügyvezet6cigazga
tónak. Kérdést intéztem hozzájuk,
volna-e kedvük bent maradni az
igazgatóságban és az általam fel
vetett terv szerint velem dolgoz
ni? MindkeHen helveselték az
eszmét, de azt olyan -nagy mére- I
tünek tartották, hogy annak az I

anyagi kockázatát nem merték
vállalni, miközben kitértek arra,
hogyaSzövetkezetnek most fenn
álló 1000 pengő váltóadossága,
melyért ők felelősek, elég kelle
metlen nekik, attól is szeretnének
megszabadulni. Igy abban álla
podtunk meg, hogy ők nem ma
radnak bent az ig.azgatóságban,
de támogatják az eszmémet, sőt

Aranyi Mihály a mostani másfél
százalék jutalékért tovább vezeti
a tejcsamoki üzemet.

Az . volt a tervem, lehetőleg

olyan igazgató társakat megvá
lasztatni, kik megértik azon inten
ciómat, hogya Szövetkezet a
"termelőt" áilitsa működése ten
gelyébe, azzal a célkitüzéssel, hogy
a termelő minél többet kapjon a
terményéért. Távolabbi elgondo
lással az egész község javát
szolgáló közüzemek kezdeménye
zése vagy megvalósitásáról is tet
iem emlitést Gál és Aranyinak és
nem csodálkoztam, hogy ez a
nagyobb keretü célkitüzés tulha
ladta a megértésüket és nem
mertekváiJalkozni, hogy mint
igazgatótársakdolgozzanak velem,
bár azt jónak vélték, ha meglehet
valósitani. Igy tehát azzal váItunk
el, hogya másnap délután tar
tiindó közgyűlésen nevezzek meg
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földhaszonbérlők tanácsadó
irodája cimen (Budapest, ll.
Török-u. 8.) Kézdy-Vásárhelyi
Zoltán· dr. ny. h. földmívelés·
ügyi államtiikár, közgazdasági
iró vezetése mellett, mezőgaz
dasági szakértő és jogtaná
csos közremííködéséveI a föld·
bérlők érdekeinek támoga/á·
sára és a földhaszonbér, ma
gánegyezség vagybivalalos
eljárás utján való leszállitásá·
nak kereszfi.ilvitelére, figyelem.
mel a most megjelent kor·
mányrendeletre a fenti iroda
léte-sült, amel ya fi5ldbérJők

egyébb ügyeit is központilag
kérelemre intézi, az iroda he
lyisége Budapest II. J<er. Tö·
rök u. 8. sz. I. e. 3 sz. ajtó
alatt van s az érdeklődő felek
részére hétköznap d. u. 2-5
óráig ál! rendelkezésre.

Állami gépjáróművezetőkép
ző (sorrőr) tanfolyam nyílik
meg a m. kir. Technológiai és
Anyagvizsgáló Intézet kereté..
ben április 18·án az intézet
Budapest, vm., József-köru! 6.
szám alatli helyiségében. Be·

írás naponta d. e. 9-1 óra

között az igazgatósági irodá

ban, ahol él felvételhez szük

séges ürlapok a hivatalos órák

alatt előzetesen beszerezhe!ők.

Igazgatóság.

4. Sok dohányzás okozza,
hogy torka mindig hurutos, re·
kedlségre hajlamos. Ha nap'
közben Réthy,féle Pemetefü·
cukorkát szopogat, kevesebbel
fog dohányozni, ke!lcmellen
torok izgatottságfltól megsza·
badul, hangja jisztán cseng-ő

lesz.

fogorvosok nem folytathat
nak fogtechnikus ipart. A ke
r(>skedelemügy most kiadolI
remieletével kimondotta, hogy
a fogorvos a fogmüves ipar
keretébe tartozá munkákai
csakis a saját maga által ke·
zeIt betegek részére készitheti,
eg'yébként azonban a fogmü,
ves iparI nem folytathatja és
sem segédeket, sem lanonco·
kat nem alkalmazhat. A fog
orvosi gyakorlatot folytató
egyénnek tehát fogmüves iparra
iparengedélyt kiadni nem lehet.
A netalán ilyen tévesen kiadott
iparengedélyeket az iparható·
ságnak vissza kell vonnia.

A párizsi nemzetközi vásárt
ebben az évben május 4-18.
közöt! rendezik meg. A vásár
látogatói részére a magyar va
sulon 33 százalékos dijmér.
séklést nyujtanak.

Albert belga király repülő

gépen él. Belga·I-(ongóba u/a
zotl.

Nemes sárga dinnye. A Ti
szántuli Mezőgazdasági Ka·
mara 1929. évben megindított
akciójában a nemes sárga·
dinnye minőségi javítására ki·
lermeszjejf eHt magvakból szár
mazó magvak készlete a f. évi
termzsztésre is rendelkezésre
áll a termesztők részére a ka·
mara termesz/óinél, ahol a
magvak grammonként négy
fillér árban közvellenül besze
rezhetők. {{orai Prescott fajta
kapható Novothny Miklós fa·
iskolájában, Rákócifalván. 
Royal Sovereign fajta Porosz·
lay Lászlóné Debrecen, Hu·
nyadi· u. 3. Turkesztán fajta
özv. Návay Kálmánné puszta.
erzsébeti gazdasága, Tisza·
szentimre. Togo fajta dr. Diner
László faiskolájában, Kisvárda.
Párizsi kantalup Sándor Pál
vöröshusu görögdinye, Cza 6

párI' Berlalan·féle aranysárga
husu görögdinnye fajták eza·
páry. Ber!alan, Bocskai·kerL
A fajfákért a termelók fele·
!ósek.

A jövő költségvetési évben
teljesen szüne/cIni fog minden
állami u/épités - mondoJta
husvéti nyilalkozalában a ke 6

reskedelemügyi miniszter.

Faludi Sári a gázoló pesti
szinésznő büntetését a Kuria
5 hónapi fogházra emelte fel.

Hivatalosan is megáHapitot'
ták a hosszabb szUnidőt. A
vallás és közoktatásügyi mi
niszter elrendelie, hogy az.
iskolai tanév szeptember 9-én
kezdődik és juniusi 5-én vég 6

ződik.

Névn3opi"trHa". Eg"y mezó'
kovácsházi tanyán névnap volt
a résztvevők egy csoportja jó
kedvücn kocsiba ült és Jvlező

kovácsházára igyekezett. Ut·
közben a kocsi kerekei sorra
kiestek és csak a jó szeren 6

csének köszönhető, hogy él

rajta ülőknek semmi komolyabb
baja nem történI. Megál!apilof·
lák, hogy valaki tréfából ki
szedle a kocsikerék szegeket,
mig- az utasok él tanyában
névnapot ültek.

Elhízott egyéneknél a ler 6

mészetes "Ferenc József" ke
sel'üvízkúra hatalmasan eló,
mozdítja a bélmLíködést, éi

testet könnyeddé teszi s tiszta
fejet és nyugodt alvást leremt.

Március 30-án láHák az első

gólyákat Oyomán.

Kik kaptak sgélyt a megyé~

től? Stefánia szarvasi fiókja

5000 P segély! és 5000 P köl

csönt. DéJmagyarországi Bal

romfi Galamb és Házinyul le·

nyésztők Eg'yesülete 300 P.

A vén Európa legifjabb gyermekéről,

a ma 19 éves Albániáról és kírályáról,
I-s5 Z O G-ról.

Irta : WAISBECKER ANTAL.

Foly/atás. II.

Az albán ok, kiknek országa és di·
nasz!iája ma Európa legfiatalabb állama,
él legrégibb EurópaJakók. kik állitólag
6000 éve laknak iti; fajra az indóger·
mánokhoz tartoznak és nyelvük az ősyl

lirből származik.
Az albánok legnagyobb része mo

hamedán vallásu, a többi görög kalll.
és kevés számmal róm. kath. Itt jegyzem
meg, hogy él róm, kath. papok és barátok
(franciskánusok) bajusz!, vagy bajuszt és
szakállt viselnek. Nem utolsó látvány,
ha valahol kint, távol a lakóhelyekjől ta·
lálkozik az ember az egyházaH látogató
róm. kath. püspökkel és kisérő papjával,
kik felhuzolt reverendával lovon űlve

közlekednek. Olt nem fogadják a püs·
pökö! díszkapuval és fehélTuháslcá·
nyokkal, ehez sem érzéke, sem kedve
nincs az albánnak ; ő! csak a pénz ke
resete érdekli és nincs kedve oly inpro
duktiv kiadásokra, melyekhez a szüksé·
ges pénzt ugyis vele fiz;ettetik meg, az

aclófillérekből. Róm. kajhólikusok csak
Skutlari, Tirana és Valona vidékén van 6

nak.
A mohamedának nem esznek zsírt,

hanem olajjal, faggyuval vagy olvasztott
vajjal főznek, mely vaj többnyire avas.
Az albánok nyíl! lűzön, bográcsban fóz
nek. A téglából vagy vasból készül! tüz
helyet vagy kálybát nem iSl11c2l'ik, szo'
báikat három lábon álló nagy vastál()n
izzó faszén parázzsal Wlik, ezt .,Man·
gal"·nak hívják. A paraszt a kizárólag
fengeriból készűlt kenyeré! a szobája
közepén ásoti gödörben, forró hamuban
maga süti meg. Ez a kenyér egy-kél újj
uyi vastag lepény. Váro'Sban cl péknél
sülnek.

Az albán lakásában agabonaládán
és a tulipános ládán kívül más butori
nem találunk: kályha, ág-y, ruhaszekrény,
mosdó, szék ismeretlen előltűk. Maguk
alá húzot! lábakkal a földön űlnek, "tö·
rök űlésben", arasznyi magas, könnyü,
gömbölyLi asztalról esznek fakanállal és
kézzel. A földre terUet!· gyékényen alsza·
nak, sorjában az egész család. Csak a
kereskedóféle alszik priccsen, tégla nagy
ságú deszkavankoson.

Nemzeti ételük a nyárso\lsCUI b\rka-

hús, vasdrófonsűIt belekkel, mint deli·
katessze! és a "BákIává" rétesszerű tészta
cukorsziruppai leöntve.

A lakóházakban - különösen a he o

gyekben - nincs sem ablak, sem menye 6

zet; az ablakokat tolóajtó helyet/esíti. A
padlóra rakott Jűz füstje a cseréppel vagy
náddal fedett tetőn megy ki. A teJókel
majdnem laposan képezik ki - ami
nyereg !előinkbez viszonyítva - és a
telőt nem lapos cseréppel fedik, hanem
nálunk a gerincre fektetetl "gömbölyü"
cserepekkel, ezeket egymásba fektelile
A nád vagy szalmatetőkel felhányl nád·
dal vagy szalmával készitik és ezt kö·
vekkel lenyomják, hogya szél ne fuj·
hassa le.

Hegyvidéken az isiálló melege füli
a felette levő lakószobá!, mclyben ap.
raja-nagyja egymás mellé sorakozva fek=
szenek és élvezik a padJórésclz(m feljövő

állali meleget. A városi házakban beva..
kolt, lehát hézagmentes menyezetek van ...
nal<. A házakban annyira nincs európai
kényelem, hogya fóváros legmodernebb
szállodájának sincs vÍLvezetéke vag"y
egynél több fürdőkádja. ViJlanyviJágitás
is csak 4 év óta van Tirana fővárosInm.

(FolyI. köv.)
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Egy és más
a peticióról.

Folytatás. IV.

Mint legulóbbi közlemé p

nyemben jeleziem, ma ismerp

telni fog-om Jeszenszki Sándor
kondorosi evangelikus tanUó
és két társának magatartását a
válaszJások alalJ és utána.

Zeőke tartozasa.
Zeőke Antal képviselő a

válaszlásból kifolyólag tarjo~

zoit Jeszenszki Sándor konp

oorosi tanitónak, Liker Mihály
a kondorosi csárda vendéglő

p

sének és Nagy János aulé
fuvarozónak 3200 pengőveJ.

Zeőke nem fizet.
Ezt az összeget több izben

kérték az idöközben képvisep

lőnek megválasztotl Zeóke 1\n
taHól, de mindannyiszor ered,
ménytelenül.

Hárman Pestre utaznak.
Erre fogták magukat, fel,

lItazlak Budapestre és érdekp
lődtek a képviselő vagyoni
helyzete iránt. Először elmen p

tek a telekkönyvbe és ot! meg
tudták, hogya budai ház már
teijes egészében felesége nep

vén áll s igy nem nagy ered
ménnyel kecsegtet a megindi,
tandó per. Mind bármuknak
azonban nagyon hiányzott a
követelt összeg, mire gondol
nak egy nagyot és merészet,
félre tesznek minden szégyen
érzetet, a remény: hátha meg'
kaphatják pénzüket s ez gyors
elhatározásra készteti őkel és
elsielnek dr. Vangel Gyula
Bálvány utca t 5 szám ala Hi
irodájába.

Jeszenszki irányit, de
háttérben akar maradni.
Először Liker Mihály és

Nagy János mennek fej az
emeleire, de csakhamar vissza
jönnek s szomoru sziv,J'el tu
datják az utcán várakozó Je p

szenszki tanítóval, hogy dr.
Vangel Gyula velük nem akar
szóba állani. Erre a háttérben
maradni akaró kondorosi ta·
nitó kénytelen előtérbe lépni
és most már az ő vezetése
alatt jelentkeznek Vangelnéj,
kinek előadják, hog'y hajlan
dók azokat a választási sza
bálytalanságokat,melyekeíKon
doroson elkövettek elmondani,
a biróság előjj is megvallani
és ezekről a követelésekről

nyuglákat is beszoJgáltatni,
csak azt kérik, hogy a Zeőké

től járó összegel térítse meg
nekik.

Kondorosiak
dr. Hindy Zdltármál.
Vangel Gyula ügyvédiéhC'7

dr. Hinc!y Zoltánhoz utasilja
őket azzal, hogy mondják be
jegyzőkönyvbe aKondoroson
folytalolt etetés és itatást,egy,
ben kijelenteti e, hogy nQlll
zárkózik el, a Zeőke féle kö'
vetelések utólagos megtérilése
elől scm. "Ezután - mint Je,
szenszkinek dr. Barcs Ernő

budapesti kir. közjegyző előin

nyilatkozatában olvasuk - elr.
Vangel Gyula ulasilásához IlÍ'

V12n, mi ugyancsak hármasban
dr. Hinc!y Zoltán ügyvéd iro e

dájábi'm mentünk, ahol neve'

vezelt távolié!ében helyelte~é'

nek, Liker Mihály elmo!:dotta,
hogya lezajlott országgyülési
válaszfásokkalkapcsolalban az
Ő \'endéglőjében a Zeőke An
tal hivatalos egység-espárti ré'

széről és megbizásából etetés
és ílatás történt".

Kondorosi visszaéiések~

Nevezetesen előadja, hogy
Zeőke Antal mindkét választás
előtt ulasitolla öt (Liker ven»
déglóst), hogy választóinak,
akik· él pártirodából je~gyel je
lentkeznek, éJel] és ilalJ szolI
gáftasson ki. A programmbe
széd 11f1pján a megválaszloll
képviselő ulasi!ására agyo'
mai, endrődi és kondorosi vá4

lasztóknak ebédet adott, ame'
lyen a meg'válaszlolt képviselő
is részt veU, aki ebéd után
mondla, hogy Gyomáról Id4

küldi a pénzt, csak adia át az
elszámolást. Elmondot!a, hog-y
Zeóke ulasilotta, ha Jeszenszid
Sándor tanjtó rendelkezik, an 4

nak tegyen eleget, hozzáfüzlc
ehhez, hogya pénzt megkapja,
amint a főispántól meghozzák
azt. E rendelkezés alapján az
alapválaszlás napján 50 sze

mélyes ebédeltetés volt. To#
vábbá mindkét választás, ugy
az alap- mint a pólválasztás
előtt esténként, amikor a lwrp

fesek hazatértek, a megválasz
tou képviseló utasitására Je·
s7enszki Sándor Janító a vá,
lasztóknak sör! adatott és

ilyenkor majdnem minden nap
70-80 pohár sör fog-yoU eJ.
A pótválaszfás előtt t 8 gyoma·
endrődi szociáldemokrala vá·
laszió autókkal átment Kon·
dorosra és oli a ZeőkepárJi

főkorlesek intézkedésére Zeőke
számlájára vacsoráztak.

A korteskedés idején a meg P

választott képviselő, Zeőke

Antal gyakran több-kevgsebb
választóval egyiilt étkezett él

él kondorosi csárdában, -ami p

kor Zeóke párjjának aleJnöké
hez mindig- azzal fordult, hogy
"Sándor IH? en~ed(1, hogya
vendég- fizesscn,irasd fel és
fizesd ki".

A csárda bérlóje több Í/' ben
szólt a megválaszloj( képvi,
selőnek és pár/ja alelnökének
(aki nem más mini JeszenszId
Sándor), hogy nem tud hitel!
adni, kéri számlájának kifizQ4
tését, amire Zeóke Antal azzal
feIeU, hogy csak adja ki, mert
jön GyomáróJ az auló és
Jeszenszki azonnal hozza a
pénz!.

A választási elókészülelek
elejére előre közölték a vá
lasztókkal, hogy amennyiben
Zeőkc An1alra szavaznci\<, ezért
utólagosan pénzt kapnak. A
pótválasztás napján JesZenszki
Sándor taniló jelenlétében a
megválaszlott képviselő,Zeőke
Anlal két szociáldemokrata
szavazónak 200-200 pengői

ac!oJ! át, amihez a pénzt a
iegvzói irodában a lanitó adta
át Zcőkénel\.

És most megint idén ük a
fenncbb már emlilet! Jcszensz
kiní?k Barcs dr. budapQsii ldr.
közjegyző előll teJt nyil aJko
zali1ból: "dr. Hindy Zoltán he
lyettese a. Liker Mihály által
elmolldotíaluól följegyzéseket
készitett s azokat Likerrel aiá
is íratta. Engem (Jeszenszki·
Sándor) is fölszólitoU ezeknek
a följegyzéseknek aláirására,
én azt azonban megtagad
tam."
.Jeszenszkigaranciát

követel.
Miután azonban Jeszenszki

taniló ur elfelejJeUe a közjegy
zői nyilalkozatban megindo,
kolni, miért tagadla ő meg az
aláirást és mível én olvasó
közönségemnek ismerem ki·
váncsiskodó természelét, k(lte·
lességemnek tarfom az aláirás
mcg-fagadásának okát közölni.
Jeszenszki csak az esetben
volt hajlandó a fölveli jegyző·

könyvet aláirni, ha Vangeltől

garanciá1 I,ap, hogyaZeőke
tartozását teljes egészében

megkapja. Ezt a garanciát dr.
Híndy helyettese nem tudta neki
nyujlani, ennek megbeszélése
véget! dr. VangelhC'z utasí
loHa.

Jeszenszki Sándor, éi Zeőke

párt alelnöke tehát nem azért
tagadta meg az aláirást, mert
az elótle bemondol! Liker val
lomás1 "koholtaknak" tartja,
hanem azért, mert előbb pénzt
akar látni.

(Folytatom.)
Peticionáló.

Műkedvelő

szJnelőadás

Endrődön.
Husvét első napján a róm.

kath. Népház l11oziheiyiségé
ben az idén l11á'3odszor került
szinre a "falurossza". A nagy
termet zsufolásig· rnegtöltölle
a közönség és várakozáson
felüli élvezeteI kapot!.

Laczkó Ferenc segédkántor
ujó]ag oebizonyitolla, hogy
nzmcsak e!sőrangu rendező

és oktató, hanem mesteri I1lÓ~

dOll tud alakiinni.
SZl/jó jótán oly halásosan

énekelt, mint élmily bályosan
iálszott juhász Jo!án és Juhász
Klárika.

Dinya Géza, Iványi Vince, Pin
tér Mariska, Dinya István, SZll
roveez Lajos, Harnas Lajos, Dinya
Etus, Forgács Ilus, Homok jó
zsef, Gubucz jános, Knop Vince,
Sóczó László és Kardos Elek
valamennyien kiliinően íIlcszp

kedlek bele az együttesbe és
méltán kiérdemeliék a kÖzön.
ség lapsail.

KöszönetnyHvánitás. Ezui on
mond kÖszöne!:zt az Endrődi

lparos Dalkör Ifjusága az e!őp

adott János vitéz műkedvelő

elóadásán közremííködő DaJp
kör vezelóségének, szereplóip

nek és az előadáson megje·
len I kedves vendégeknek,
amiért voltak szivesek iámo
gatoi és ezáltal lehetővé lenni,
hogya május 22-én lartandó
országos Dalosversenyc II részt
vehessünk. Külön kös;zönet az
lparlesJület elnökség-ének, a·
miért voltak szivesek mindkét
elóadásra az összes termeket
dijmentesen rendelkezésLinkre
bocsátani. A Dalkör lfiusága
nevében Jakus Lajos, a DalkGr
vigaImi elnöke.

Az· endrődi - téglagyárban
tégla és cserép igen oicsó ár'
ban kapható. Nagyobb vételnél
külön árengedmény és fizetési
kedvezmény, Ugyancsak a
téglagyárban egy ·14 folyó
méter hosszu, 6 és fél méter
széles cseréppel fedett tégla
épület eladó, Érdeklődők fOl"
duIjanak a téglagyár gyomai
irodájához, Wagner Márlon Fiat
fakereskedők. Gyoma.

Értesítés: Jövő számunkban
amál' leközö!t VaogeJ Viktor

vallomására vonatkozólag dr.

Zeőke Antal képviselő meg

jegyzéseit közöljiilc Szerkesz'"

íősé@'.
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Gyomai özponti Kaszinó vendéglőjét
1932 majus 1-töligen kedvező feltételek mellett bérbeadja. Ajánlatokat április 15-ig keH az elnök-.

séghez benyujtani. Felvételek a kaszinói gondnoknál tudhaiók meg.

Tavaszi álmok
A tavaszi nap ontja már sugarái,
Oly nehezen vártuk, mint valami csodát.
A hideg tél után, amely kimerített
Akátmilyen kövér, avagy sovány zsebet.

Lesz ismét, amire sóvárogva vártunk;
Megdagadt, megduzzadt nagy zsebekkel járunk.
Tavaszi illattal lesz mindel;yik telve,
S napsugár tükrözik a boldog szemekbe.

E csoda meghatja az uj ártézi kutat,
Néma tespedésböl forró könnyet húllat.
S a könnyeit, melyek a mélyböl fakadnak,
Eloltják a szomjat a szegény magyarnak.

Bor helyett is vizett iszik majd mindenki,
Igy szeretné pénzét "onnan" vissza inni.
Moziba nem járunk, nekünk nem hiányzik ...
Hiszen a sors velünk épp eleget játszik.

Az is már egy látvány, mi elibénk tárul,
Hogy egyszer kinyilik,majd ismét bezárul.
Ligetbe csábit majd mindenkit a vágya,
Hogy kissé zöldüljön, Gyoma alig várja.

Leülünk üdülni egy nagy fa tövébe,
Mit magunkkal viszünk, egy tábori székbe.
S az a három lóca, mely már omladozik,
Kiszolgálta magát,. az már nem hiányzik ...

Emlékként maradt meg, arra csak rá nézünk,.
Hogy ne törjön össze inkább mellé ülünk . ..
Térzenék is lesznek minden héten kétszer,
A béka kuruttyol, a tücsök meg cirpel.

Lesznek játékterek, hangos lesz a liget,
Nem kell félteni majd a zöldelő füvet,
Hogy letaposgálják ... nem lesz mit félteni,
Hisz térség lesz az egész, nem nő már ott semm;'

Igy élünk majd vigan, mint Marci Hevesen,
Tudom, hogy nem hiszik el nekem kevesen ...
Pedig hát ez igy lesz, higyjék el instálom,
Vagy ha nem, az egész csak tavaszi álom.

Arma.
Irta: BAcSl LAJOS.

Az utcának azon a részén, ahol a
szemetesláda állt nagypiszkos valósá
gában, Sellay Dénes megállt.Szemében
az evési lehetőség vadgyönyöre csillant
fell Látta a szemetes-láda mellett
könnyelmüen elszórt kenyérdarabokat.
Talán ebből ehetek - gondolta, - ha
nem látná "más" ! Azok a félelmetes
"mások". És ügyetlen mohó sietséggel
lehajolt, hogy felvegye a kenyérdara
bokat. Egy kóbor kutya, kicsit állati
szégyenléssel ugyan, de megelőzte és
Sellay harmadiknap nem evett egy fa
latot sem.

Éhségtől elcsigázott testét tovább
vonszolta. Undor fogta el, hogy egy
kutya miatt nem ehette a könnyen ta
lált falatokat. Figyelme egyfüszerüz
letre terelődött, ami megbujt az utca
mélyedésében. Oda ment, látta a nagy
sietséggel vásárló, munkába siető em
bereket, akikmindenreggeligyekeznek
a biztos otthon valójából kemény ta
lajra, megkeresni a kenyeret. És mi
előtt a nehéz munkába feküdnének,
az üzletben, ha mást nem, egy darab
kenyeret dllgnak pár fillérért rongyaik
közé.

Sellay csudálkozott, hogy ezelőtt ál
tala figyelemre sem méltatott emberek
tudnak vásárolni. És ő 7 .-:.. éhen kell
hogy haljon. Az éhség vaskapocsként
szorította gyomrát. Oly csábitóan hi
vogató volta kirakat tartalma, hogy
szerette volna bezuzni az üveget, ami
megvédte a felfalástól az élelmet. Egy
hitvány üveg csupán! - lázad6zott
Sellay, - de lassan megnyugodott. Le
mondott az evés erőszakos módjáról,
rábizta magát a sorsra. Belépett az
üzletbe.

Minden előre tervelt cél nélkül, végső
elkeseredésében, - gyakorlatlan resz
kető kézzel, szinte észrevétlenül 
eldugott egy darab kenyeret, ami után
ugy sóvárgott, vágyott napok óta. De
mint mostanában mindég, vele járt a
végzet most is.

Amint zsebébe dugta az első lopott
falatot, egy rendőr, aki szintén vásárolt,
rá szólt: - Tegye lel -majd oda
szólt ismerőst jellemző bizalmassággal
az üzlettulajdonos nőnek: - Arma
kisasszony! ez az úr forma lopott.
Minden szem oda csapott Sellayra, aki
dermedten állt, mindenre kész bele.:.
nyugodó arccal s mereven nézte az
Armának szóEtot! leányt. De nem so
káig tartott a várakozó csend, mert
Anna mosolyogva megszólalt : Ugyan
Boross bácsi, ne legyen olyan tulbuzgó,
hiszen ez a fiatal ember az én vőle

gényem I - és oda ment Sellayhoz,
lehelet szerüen megcsókolta. A csók
kal visszamentette a tisztes életbe a
bün utjára menő.-embert. A rendör pa
lástolt bosszúsággal szólt: Pedig olyan
élethűen adta a tettenért tolvajt ez az
úr, megmertem volna esküdni, hogy
igazán lopott! De most már rendben
van I Örvendek Anna kisasszony, hogy
megismerhettem a vőlegényét és bi
zonytalan, zavart sietséggel elment a
rendőr.

Lassan kiürűlt az üzlet. Ketten ma
radtak. Sellay, a volt világfi, a bátor
férfi, aki hibáián kivül jutott ennyire,
gyámoltalan. félszegséggel hebegte:
- Minek köszönhetem cselekvését 7 Mi
célja volt ilyenfurcsá helyzetbe állitani
Magát? - Arma hidegen felelt: - Ugy
~rtve, semmi jelentősége cselekvésem~

nek, de általánosan vett értelemben a
becsületes társadalomnak tettem szol
gálatot, mert a kezdet elején, hazug
sággal ugyan, de megállitottam önt a
lejtőn ... ahonnan nem igen van vissza
térés. - Hiba volt amentés - mondta
Sellay. - Kisasszoilyom l miért nem
hagyta teljesüIni rajtam a nyomorultak
sorsát 7 Üres eza hazugpompában
tündöklő város! és rideg pusztulásom
biztosra vettem. Most 7... ujabb alkalmat
kel! keresn em, hogy végre fedél alá
juthassak az igazságszolgáltatás jó
voltábóll ..

Sellay elhallgatott... Majd hirtelen
megfogta Arma kezét, megcsókolta a
munkától gyiirött, de formás kezet,
azután erőt vett meghatotfságán és re
begte : - Ajkamon emlékül viszem az
önzetlenség tiszta csókját, mely csók
nál tisztább még el nem halkult szá
mon, Emlékezzen rám kisasszony l ..
Isten vele! Sellay menni akart, de
Arma nem engedte. A leány szemében
felcsillant valami tiszta, biztató fény ...

- Hova menne ember 7 Legyen férfi! Fel
a fő, én segitek Magán, én, a "gyenge
nő". Ne sértődjönmeg, - duruzsolta
bizalmasan Arma, - arcán látom benső

énje gondolatát, ne próbáljon tiltakozni
Barátom I Férfi ~s nő e&"ymá$l1ak 3clotf

ó

valóságok. Kemény talajon préseljük
mi nők is a kenyeret a magunk és
mások számára l Önérzetből nem sza
szabad futni hagyni egy alkalmas pil
lanatot! Elfogadja segitségem? ... Sel
1ay csak bámult. Nem tudott szóhoz
iutni a meglepetéstől. Csak jóval ké
sőbb szólt halkan: Elfogadom.

Anna az üzletbe nyiló raktárhelyi
ségben tünt el rövid pillanatra. Női

voltát nem tudta megtagadni. Rendbe
hozta magát és mikor kijött, nevetve
szólt: Hogy is hivják "völegény uram"
figyeljen ide: este, záráskor várjon
rám, majd - otthon megbeszéljük to
vábbi sorsát - mondta Anna SOkat
igérő huncutsággal, majd élelemmel,
tömte tele Sellay zsebeit, aki úgy
megzavarodott a nagy, őszinte szele
burdiságon, hogy Arma kénytelen volt
nevetni. Oly édesen nevetett, hogy
Sellay szivében egy eddig nem zendült
szálat érintett, ki ugy érezte, hogy
Arma és ő egymásnak rendelt ember
társak. Igaz, udvariatlan voltam szólt
Sallay merengésből magához térve. Az
eset annyira megzavart, hogy. be sem
mutatkoztam ... És megmondta nevét,
azt is, hogy mérnöki diploma van a
zsebében és hogy három napja éhezik,
pedi~ csak harm~ncnégy év~s, Anna

meghatottan hallgatta· Sellayí. Bucsuz
tak. Viszontlátásra kisasszonyom !
pontos leszek - igérte Sellay, Arma
mosolyogva intett bucsut és elégedett
volt.

Sellay a zsebében lévő élelmet falta
egy intellektuel munkanélküli mohósá~

gávaI. Amint átment a tuloldalra, ott
látta ténferegni a kóbor kutyát, akit
most sajnált és adott neki pár falatot,
ki hüségesen kullogott a nem régen
még "rossz társa" után; megérezte az
állatok szimatjával, hogy az ember
sorsa jóra fordult.

Hamar este lett és Sellay a jólakotí
ember tudatosságával sietett az üzlet
hez, ahol már várta Arma. Mint régi
ismerősök üdvözölték egymást. Karon
fogva, sietve belevesztek a ködös
estbe borult város homályába.

Pár nap mulva, mint boldog egy
másra talált emberpár, ketten mentek
az üzletbe.

A keleti háboru.
Férj: (Hazaérkezve) Az ujság

ból olvasom, hogy a jövő héten
mel;indul a japán nagy offen
:civa.

Feleség: Nálunk már ma vette
kezdetét.

Férj: Hogyan? Mit beszélsz?
Feleség: Igen, Etus eltörte.a

szalonban a nagy értékes kiflai
vázát.

A jövendő ügyvéd.
A: Milyen pályát ajánlott fiá;

nak?
B: Az ügyvédi foglalkozást ta

nácso!om neki. Szeret beszélni és
szeret mások dolga után érdek
lődni és ha tanácsomat megfo
gadja, ugy e kedvtelését meg is
fizetik.

Dollárországban sem rózsásak
az állapotok.

Amerikában is nehéz idők jár
nak a jenkik felett, amit bizonyit
az alanti három, amerikai lapok
ból vett tréfa.

I. Fogadás.
A: Fogadjunk egy dollárba,

hogy nem tudod, miért jöttem
ma hozzád?

B: Bizonyosan azért, mert meg
akarszpumpaini !

A: Haha: Nem találtad el!
- Csak üdvözölni óhajtoltalak 
telzát ide az eg)! dollárral.

H. Hasznos rossz.
A: Rettenetes!. Kezdem emlé

kezőtehetségemet vesziteni ! Iste
nem! nút csináljak?

B: Adósságot e-m-b-e-r!!

m. Segitőtárs.

A: Leköteleznél, ha a szabó
hoz elkisérné! és segits.é~emre len
nél az uj nadrág kiválasztásánál.

B: Azt hiszed, hogy nekem
jobb az izlésem ?

A: Nem, azt nem hiszem, - de
a hifeled nagyobb.
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MEGHIVÓ.
A Gyomai Polgári Lövész Egyestilet

1932_ április hó 4-én azaz hétfön dH,
után 3 órakor (hdározatképtelenség
esetéil délután 4 órakor) a községháza
kislanácstermében tartja évi

rendes közgyiilését,
rrelyre az i. t. Tagokat ezulon meg
hivjuk_

Gyoma, 1932_ március hó 22-én

Dr. Pálka Pál Schwalm József
elnök főtitkár

Rákóc?y GYlllának görbekutlaposi
tanyája 2 hold földdel eladó,

Stefanovits Vladimir 1535 sz- házá
nál 2 szobás lakás kiadó.

Sólvom utca 422 sz- alatt 1 örökös
nyila;, 2 járás páskum, 1 sertes és I
tehén járás örökárol1 el~,dó.

Honti Antalnak takannányrépája és
korpája érkezel!.

Horthy fl1iklós ut 399 számu lakóház
azonnali beköltözésrekiadó, ugyanott
4 fertály kölesrenáld nyilas eladó. Érte
kezni lehet Honti Antalnál.

Minden mennyiségben kapható:

árton
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Sakk.

agner
fakereskedésében, GYOM AN.

6-15 9-4513'3617-3020-45 i Bpest k_ p_ é 4-5710-40 11-4519-10 19'45

Legjobb és
legolcsóbb a

drótfonat.

VASUTI MENETREND 1931. október hó 4-től.
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7.3412·0913'2519-2721-11 3-38 é Békéscsaba i 23-15 4'26 8-14 13-26 16-1418'26

3-5312-4617-3020-45 i Gyoma é 7-2412'2316'4721'45
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1
4-58 IS-5118'45 21-50 j Szeghalom é 6-13 W-57 15-S7 20·34
5-17 14'10 19-0422-09 é Vésztő i .5.53 W-37 15-17 20-141
7-2716-10 20-58 é Békéscsaba i 4-05 8-20 13-3018'24

6-16 14-0019-00 i Szeghalom é 8-S015-25 18-42
7-5018-0420-36 ép'. '·kl d' i 5-3013-50 17-08
7-55 19-52 l-30 i uspo a any é l-20 13'S7 IS-36
8-51 20'58 2'41 é Debrecen i 0'10 12-30 14'30
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HAIDEKKER
~iIli~1

féle

Sebessy Jánosnak 2 hold
szántóföldje az Ilona-telep
eladó.

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtámál.

Az IpartesUilet vez:et6sége fel
hivja mindazon tagjait, kik még az
1931 évre esedékes tagsági dijaikat
nem fizették be, azt 8 nap alatt ren
dezzék, mert ellenkező esetben kény
telenek lennénk végrehajtást foganato
sitatni. Vezetőség.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

~f~i~tfji~f~U~

DUBLIKACIÓ.

A Gyon ai i\lárkl Sakkör versenyen e
héten lényeges ereelmény nem volt. Az
első osztáiyban Bakos József tb. fő

szolgClbiró lessz az első. A második
hely valósúnüleg dr_ Messingeré_ Har
madik valószinűleg Kruchió, esetleg
Török_

A második osztályban első Csapó
Gábor.

felszóHtjuk azokat a sakkozókat,
akiknek elmaradt mérkőzésűkvan, hogy
azokat vagy bonyolítsák le, vagy a ver
senyintézőségtől halasztást kérjenek,
mert ellenkező esetben játszmáikat a
sakknapokon megjelenő ellenfele javára
fogjuk imi.-

TárgYBorozat:
1. Jegyzőkönyv-hitelesítés_

2_ Választmány évi jelentése_
3. Zárszámadás elfogadása és fel

mentvény megadása_
4. 1932_ évi költs'\gvelés elfogadása_
5_ Ügyvezetö elnök, alelnök, főtitkár,

titkár választása, választmány kiegé
szitése_

torzsási 6. Inditványok, ha S nappal előbb

mellett elnökséghez beérkezlele

~~~

inli\.tr.~~._.Imftn~

Üsor.

Szombat, április 9.

9_15: Katonazene
12_05: Hangverseny
4: Gyermekjátszóóra
5: Előadás

5.25: Gramofon
6_30: Rádió amatőr posta
7: felolvasás
7.30: Aida-dalmű_ ll. felvonás után:

időjelzés, hirek ügető és lóverseny
eredmények. Előadás után: időjárás

majd cigányzene_

Péntek, április S.

9_15: Hangv_
12_05: Gramofon
4: Divatcsevegés
5: Cigányzene
6: Felolvasás
6,SO: Szalonzene
7_30: Előadó est
8_30: Varsói hangverseny I,özv_

10_10: Idő, időjárás, hirek, lóver
senyeredm. majd cigányzene_

járás, hirek majd cigányzene
II : francianyelvű felolvasás.

Szerda, április 6.

9.15: Katonazene
12,05: Balalajka
3_30: Morse tanfolyam
4: Hártarlási kérdések
5: Mikor a nő szerelmes, felolvasás
5_15: Gramofon
6: i:nekkari hangv_
7: Szalonzene
8: Zeneegyesűlet hangversenye
9: Időjelzés, hirek, ügetőverseny

eredmények
9_15: Müvészest

10_15: Időjárás

11 : Cigányzene_

Csütörtök, április 7_

9.15: Szalonzene
12_05: Cigányzene
4: Gyermekmesék
5: Felolvasás a baktériumokról
5.30: Hangv_
7: Magyar nóták
8_15: Hangv_ utána idő, időjelzés,

hirek, időjárás és lóversenyeredmény
majd szalon, jazz és cigányzene.

gyomai lakos vett 159 négyszögöl né
metzugi szántó t Joó Dániel (nős Virág
Rozáliával) gyomai lakoslóI 50 P-ért.

Krucllió Sándor gyo1113i lakos vett
480 négyszögöl {;s 6 1J01cl 1573 négy
szögöl tanyai szántó! Harmati Gyuláné
Béres Róza !?:yomai lakostól 7000 P-ért.

Özv. Györi Jánosné Koczányi Ilona
gyomai lakos vett 1031 négyszögöl po
cosi ingatlant Herter József (nős voJt
Schérer Máriával), Herter András (nős

Hoffmann Magdolnával) és Herter Dá
niel (nős Rau Erzsébettel) gyomai la
kosoktól 1500 P-ért.

T_ Kiss István (nős Ó_ Kovács Te
rézzel) gyomai lakos vett 1 ho!d 682
négyszögöl zöidlaposi szántót Q, Ko
vács Gáhor (nős Tóthjuliánnával) gyo
mai lakostól 900 P-ért.

Bátori Sándor és neje Dolecskó Ka
talin vettek egy beltelkes házat Kajla
lános és neie friedrich Angella és kís
koru fekete' Imre gyomai lakosoktól
725 P-ért.

Ailer Mártonné Herter Magdolna
gyomai lakos vett 140 négyszögöl kö
l~sfenéki szántó! T. Kovács Nlihályné
Kovács Enter gyemai lakostó130 P-ért.

Ailer N\árlonné Herler Magdolna
vett 272 négyszögöl és 282 négyszögöl
kölesfenéki szántói Szeretö L~ ios (nös
G_ Nagy Rózával) gyomai lakostól
60 P-ért

Április 3-g-ig.

ádió

Állandó műsor hétköznapokon:

9.30 Hírek_
11.1O Vízjelzés_
12.00 Déli harangszó,
12.25 Hirek.

1.00 ldő-időjárás-vizállás.

2_45 Hirek, árfolyamok.
4.45 ldő-időjárás-vizá\lás-hirek_

AftR"A"~R~ IXllllgXMUKlliIIIWS#'I&J
Nyomtatványokat lapunk Szerkesztésért és kiadásért felelős:

nyomdájában készittessen. ifj. WAGNER MÁRTON.
~~~ JllltIJljil"llfllll!!!lJull\!Jl'tal'

~e~s~~~~~~

N'yomtatta (.l ~HUNGAR{A" könyvnyomdai váJI~lat Gyomán_ Felelős cégtul~idonos: TEKET SÁNDOR. .

Vasárnap, április 3_
9: Hirek, kozmetika

10: Ref. istentisztelet
11 : Egyházi zene és szentbeszéd

utána idő, időjárás, vizállás
12_20: Hangv_

Szünetben : Rádiókrónika
2: Gramofon
3: Külföldi takarmányok használa

tának csökkentése
3.45: Rádió Szabad Egyetem utána

idő, időjárás

5_10: Békeffy-est
7: Pekár Gyula felolvasása
7.3: Vigopera I felvonás után idő

jelzés, sport és ióversenyeredm_
Előadás után: cigányzene_

Hétfő, április 4.
9,30: Hirek

10: Egyházi zene és szentbeszéd
12: Időjárás, vizállás utána hangv_
2: Gramofon
3: Kalandos közgazdasági tervek
3.30: Tündérvásár meseórája
5: Központi papnevelde növendé-

keinek hangversenye
6: Előadás: A cári Oroszországról
6_30: Katonazene
7_50: Sport és lóversenyeredmény
8_10: Színmű: Kié az asszony?

utána időjelzés majd cigányzene
11 : Tangó és jazz zene_

Kedd, április 5.
9: Hangv_
9.30: Hirek

12_05: Hangv_
4: Asszonyok tanácsadója
5: Cigányzene
6: Milyen ember az igazi ujságiró?
6.30: Szent Benedek emlékünnep
7_40: Zenekari est, utána idő, idő-

6 oldal.

Tuba Sándor gyomai lakos vett 405
négyszögöl, 1285 négyszögöl, 186 négy
szögöl pusári szántót PorcsaImi László
(nős Taldcs Rózával) endrődi lakostól
800 P-ért.

Csapó Sz_ Gábor gyomai lakos vett
1 hold 918 négyszögöl félhalmi szán
tót Zöld Lajos (nős Csökönyi Erzsé
bettel) budapesti lakostól 1300 P-ért.

Nagy Ferenc és neje Macskás Ro
zália gyomai lakosok vettek egy bel
lelkes házat Csapó Endre gyomai lakos
tól 1000 P-ért.

Juhász Imre és neje Lipcsei Rebeka
gyomai lakosok átruházzák 12 négy
szögöl,77 négyszögöl és 813 négyszö
göl pocosi ingatlanukat fiuk, Juhász
Lajos (nős Széifert lrmával) gyomai
Jakosra 600 P értékben.

Kovács Imre és neje Nagy M_ Róza
gyomai lakosok vettek 276 négyszögöl,
169 négyszögöl és 151 négyszögöl po
cosi kert és szőlő ingatlanokat Nyilas
Lajosn~ Sütő juJiánna gyomai lakostól
640 P-ért.

Dr. Debreczeni Iván gyomai lakos
vett 393 négyszögöl és l hold 1102
négyszögöl fattyasi ingatlant Biró Ernő

gyomai l<1kostór 1350 P-ért
Kurtz Mihályné Haibach Magdolna

Ingatlan forgalom.
1932. febr. 22-től márc. H-ig.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

. Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Hirdetések dijszabásaa:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetéi
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdelésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

tr rt

Képviselőtestűleti közgyűlés.

Hogyan segítsünk
akisbirtokoson ?
A fővárosi lapok röviden

megemlékeztek arról a gazda
értekezletről, amelyet Purgly
Emil földmívelésügyi minisz
ter fúvott össze az idei ter
mények értékesitési !ehetősé~

gének és a gazda társadalom
segélyezése érdekében.

Állítólag 46 tervezet áll a
miniszter rendelkezésére, me#
lyek közül a Gaál Gaszton·
tól ajánlott és azzal rokon
megoldást: az adó elen
gedést vélik legelőnyösebb·

!lek bevezetni olyképen, hogy
a gazdasági mívelés alá
vett.~erületek egyenes adója,

"~tekTri{elyes százalékban csök
kentessék.

Bár nem isme(iük részle..
teiben a teJ'vezetet, de a Ti
szántul gazdáinak óriási
többsége nem lelkesedik e
megoldáson, ha mindjárt
Gaál Gaszton is volt atya
mestere.

A Tiszántuliak igen nagy
része kötött, szikes terület,
amely elsősorban az őszi

kalászos, jobb minőségben a
tavaszi kalászos növények
mive!ésére alkalmas. Nagyon
esős nyárnak kell lenni, hogy
a kapás növények elégséges
termést hozzanak. Ezenkivül
meglehetős nagy százalékban
Békés-Bihar-Szolnok és
Hajdu megyének terűlete mi
velésre nem alkalmas legelő,

rét, kaszáló.
Kik járnak jól az adó

elengedésével?
Elsősorban a dunántuli

gazdák, ahol kedvezőbb idő

járás és bőséges csapadék
mellett nem kényszerülnek, de
a gyengébb minöség miatt
nem is ajánlatos a nagy
mérvű buzatermelés. Tengeri
és más takarmánynövények
dusan teremnek ott; tehát

amellett, hogy az egész föld
területük után (szjJ(es föld
alig van) megkapják az adó
kedvezményt, olyan gabona
neműeket termellzetnek, ame
lyeknek ára a jelenben is
elég magas,. igy két oldalról
is élvezik a szanálást.

Ezzel szemben a tiszán
túli gazdák nem kapnak adó
kedvezményt legelő területük
után s mert főferményük a
föld gyengébb minősége mi·
att főként buza lehet, mely
nek ára a boletta eltörlése
után - a nemzetközi piac
árainak tekintetbe vételével
12-14 pengőnél nem lehet
több - kétszeres veszteség
nek néznek eléje. Elsősorban

azért, mert a gyenge föld
miatt jóval csekélyebb lesz
az adó elengedés összege, 
eltekintve a legelő területekre
nem vonatkozó adó kedvez..
mény elvesztésétől, másrészt
azért, mert a buza alacsony
ára miatt a termelési köftsé
geket, adót és adósságok
magas kamatalt, fedezni nem
lesznek képesek.

Ha eddig egy 50 holdas
gazdának 26-28 hold buza
vetése után volt 60 q buza
termése, az eladásra került
J00 q buza boleftája 600
pengőt jelentett neki, mig ha
az összes {öldjeinek összes
egyenes adóját elengednék,
ez a kedvezmény még 300
pengőt sem érne el. Ez mu
tatja legjobban a veszteséget.

A Tiszántúl gazdái
(kivéve a minden gabona
nemü mivelésre jó elsőosz

tályu földbirtokokat) igen is
ragaszkodnak a boIet
tához, mert semmi remény
nincs ahhoz, hogya buza a
18,20 pengős árat elérhesse.
Ha még teljesitené a kormáy
azt a régi kivánságot, hogy
a nliszavidéki" buzát
term6 területet zárt te-

rületnek nyilvánitaná és
igy mázsánként a küljöldre
való kiszállitással kapcsola
tosan néhány pengőtjuttatna

prémiumként a Tiszántul
gazdáinak, valahogyan el
lehetne fogadni atervezetet.

Az én elgondolásom sze
rint még mindig a legsze
rencsésebb megoldás a "ti·
szavidéki" buza zárolása
és a buza adónak természet
ben való bevezetése. (Erről

legközelebb bővebben.)

Csütörtökön délelőH tartotta
a községi képviseJőtesfületévi
rendes közgyülését.

A jegyzőkönyv felolvasása
és a pénztárvizsgálat eredmé
nyének bejelentése után tár·
gyalta :

Szilágyi Sándor kérvényél
trafíkbódé részére terület áten
gedése iránt. Részére a Bolond
utcában a dr. Eisler Vílmosn.2
háza háta megett jeJölteteit ki
terülel.

Elhatározta, hogya piacléren
egy kettős árnyékszéket épittet
2100 pengős kiviteli árban.

Beinschróth Márton indifvá·
nyát, hogy a versenytárgyalási
hirdetményekbe vé/essék fej,
hogy mennyi bért kaphat a
szakmunkás és hogy az al·
vállalalba adáskor a község
visszatarthassa az iparosnak
járó összeget: eJutasifotta, mert
erre, ha alvállalatba adás van a
törvény ugyis módot nyujt.

Holczner Péter áJJampolgár
ságának és iUelőségének elis·
merésél megtagadta, mert ne,
vezelt külföldön lakik s már
akkor, mikor ideiglenes állam
polgárságot kért, már el is
költözött s itt adót nem fize,
tett.

Kéri Sándor kérése teljesi.
lését, melyben az olvasókör
részére terüleJet kér, elvben
kilátásba helyezte, min/hogy
azonban nevezett nem elnöke
a körnek és valószinú, hogy
az kétfelé válik, igy végleges
döntést akkor hoz, ha a helyzet
tisztázva lesz.

Mint fönnebb láttuk, a fi
szántuli gazdák érdekd nagy
veszélyben vannak, miért is
szükségesnek tartjuk, hogy
a Tiszántul összes Gazda
sági Egyesületei a bennünket
fenyegető helytelen és káros
megoldás ellen a kellő időben

sorompóba lépjenek és ille
tékes Izelyen a kellő eréllyel
és sul/yal ismertessék és kö
veteljék érdekeink védelmét.

Cs.

G. Szabó József és Kun
Gergely haszonbérleszállitási
üg'yében, bár ezekel a kérl21
mekel szeptemberben szokta
elbirálni. mégis állagban 20
százalékot mindenkinek enged
él haszonbérból.

A helybeli forgalmi adóhiva ...
talban levő buforol,nak és
irodaszereknek a közpon!i il,
lelve gyulai forgalmi adóhivakli
részére való átengedése tár
gyában felhatalmazta az Elől...
járóságot, hogy eg'yes dolgo
kat átadhasson, amire azonban
szüksége van azf far/sa vissza.

A piactér kikövezését elha
tározta, ezzel kapcsolaiban cr
vármegyétéil 4000 P segélyt
kér, meri e célra csak 18.000
P fedezete van.

Özv. Deák Péterné segély
iránti kéreImét teljesitette, mig
fekete Jánosnéél, kinek férje is
segélyt huz, elulasiloffa.

A Bánomkert sarkánál levő

járda kijavitását elhatározta,
egyben kimondofta, hogy ugy
Bánomkertben, mini Besenysze
gen is teljesilteti a doboJást.

A Csudaballai 102 hold
Geiszt féle legelő bérJelét, me
lyért a Geiszt uradalom 965
pengőt, AUer Márton pedig
964 pengőt igért: Ai/er Már..
tonnak itéBe oda, mert neve·
zeft azt nem nyerészkedés,
hanem birtokos társaival le
endő közös használat céljából
veszi ki.

Bemutatták ezenkivül a fel ...
sőbb hatóság állal jóváhagyott
haJározatolwt és él viiianyvilá ...
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kos vac.lászokra, szerelí a gye-I
rekeket, gyermckmozil szokott
rendezni otthon, sokalja az
adót (ő is 1), havat sepert él

Jélen - nem sporlolásbóJ,
kényszerüségből: nem volt
akkor házmestere és a sok., ,I
sok "Titkos" közlésekból még
annyit: igéretét bírjuk a mi.i'
vésznónek, nem 1u7ok vaclé'l
szatra jön ic, mint egyedüli
specialitásunkra, hanem ha el·
múlt az árvízveszedeJem és CI

dé,'aványai ebédek ismét ide·
jében érkeznek a gyomai állo·
másra, a vízkárosul1ak fels,,
g-élyezésére hamarosan ren·
dezendó előadáson közremű·

ködik és ill szándékozik be·
hozni az 500 pengől, amit
Temesváron kapott volna.

~itásnak a hid, bese.nyszeg és I
a Bánomkenbe való bevezeié·
séf kimondó közgyülési haifI·
rozalot, melytől a Vármegye
megtagadfa a jóváhagyást, most
ujból kérik, hogy legalább él

váf;"öhidig- engedtessék meg a
kivczejes.

Ezzel a közgyülés végei ért.

A vasuti töltést alámosta a víz.

Forg'almi zavarok avasuti
hidnál.

A vármegye alispónja a tör
vénybatóságlól nyert felhatal.
mazás alapján, az 50,000 P4í
kitevő inségsegély összegét él

köveJkezóképen osztotta szét:
1. A gyulai járás főszolgabirá

iának 3.900, 2. él békési járás
főszolgabiráiának . 8.100, 3.
a gyomai járás föszolgabirá
jának 5.500, 4. az orosházi já
rás fószolgabirájának 9.400,
5. a szarvasi járás főszolga.

birájának 6.900, 6, a szeghalmi
járás főszolgabirájának 5.700,
7. Gyula m. város poJgármes
terének 4.000, 8. Békéscsaba
m. város polgármeslerének
6.500 pengőt ufaItki. A segély
f~losztásárólintézkedő alispáni

A békésvármegyei
inségsegély
kiosztása.

A vérbeli kereskedő

adják a választ.
Ezen egy napi forgalmi

zavar közben meg'figyeltük:
úgy a vasúti, mint a posta
intézményeink olyan em
berek munkájából tevődik

össze, kik most is, a ve
zelátő! az utolsó egyedig
a legnagyobb igyekezetlel
és fáradsággal azt szolgál·
tál;:, hogy a "köz" érdeke
minél gyorsabban és iólki
legyen elég-ílve. Minden di
cséretünket kiérdemelték
derék vasulasaink és pos
tásai"nk.

Kis, szűk helyi')égben kezdte
meg müködését. Telve ambicióval
nyitotta ld üzletit korán reggel és
zárta későn este, Nem voltak
egyéni igényei} nem voltak szóra
kozásai, nem élt társadalmi életet.
Felesége, nem tudni} jobb üzlet
társ vagy jobb feleség volt· e ?
Gyermekeiket is felnevelték, köz
ben az üzlet is fellendült} a leg
nagyobb forgalnzu kereskedés leti.

Az oláh megszállás .alalt élet~

veszedelem} megalázás} megszégye
nftés dacára} de Gyomán kaphat.
tunk olyan árut, amilyet akkori
banmás községben nem kaptak.

A gazdasági felfordulás· nála
is megsemmisitette egy hosszu,
munkás élet megszerzett vagyonát.

Öreg korára végig rótta az ut
cákat} sétálás közben sok ismerő

sével elbeszélgffétt a gazdasági
helyzetről, még mindig érdekelte
a világ folyása.

Községünk elmúlt 40 évének az
a kereskedője volt ő, ki kereske.
dőtársaival} az élettel állandó ver
sengésben élt és talán azzal az el·
keseredett kérdésse/fejezte be életét:

Érdemes volt-e???

nökével egy postáskUlönit
ményt hozoit, a gyomai
állomáson Sass Ferencne
h. postamester várta a
helybeli postaszemélyzeté'
vel, megbeszélték a postai
küldemények miként i to~

vábbitását.
Hároln órakor befutott

egy motor két pótkocsival
és bel10zta él pesti személy
és gyorsvonat utasait, kiket
Kiss Géza tiszt, az utasok
által is szóvátett előzékeny·
séggel szállitolt át Nagy
laposan és a hídnál. Ez a
a motor ment tovább Bé
késcsabára, mig a Pest felé
utazókat a Csabáróljött
szerelvény vitte a hídra,
onnan gyalog kellett menni
az utasoknak atu!s6 ol·
dali gátra, ott a 11,órás
személy vonat szerelvényé·
vel mentek Pest felé.

A délutani gyors is át
szállással közlekedett, de a
szarvasi (törvényszéki) vo·
nat már este 8 órakor át
mehetett a megerősitett

szakaszon és azóta minden
vonat rendesen közlekedik,
söt a teherforgalom is za
vartalan.

Mint ilyenkor is szokás,
most is sokat beszéltek;
"A kimosott helyen csa k
salakkal volt a gát feltöltve"
"Tulzott volt az óvatosság,
átmehettek volna a . vona·
tok". - Ezekhez mi nem
értünk; ha az illetékesek
$zükségesnek tartják, meg-

veszi él ruzsi, elJün!eti az iz·
R-almak ÍlalványHó maradvá
nyai/, "csalira" állílja. él hom~

loka közepén beállíto1t "haj~

horg'ol ", e1fo~adia az lIzson
nilra szóló meghívá.'>t s kis idő

múlva kis polgári lakás fehérre
teriteit asztalánál hallgattam,
amint a művésznő dicséri a
háziasszony füstölt szalonnáját,
nyári kolbászál. A divatos,
karminbafénylő körmöcskék
megvilJanása egy-egy fala! el
tüntetése közben, a művészi

kiál1itásu kis kar óra, él brilli
ánsokkal kirakoU arany ciga
rettatárca - mind a]ólét jelei.
Közben megtudjuk, hogy a
művésznő szereJi a vidéket,
földbirtokot akar venni, szereti
az állatokat, haragszik a gyil-

I-(edden már észrevették
a vasuti pálya Körösmed
rében huzódó szakaszán,
az Endrőd felőli oldalon a
vasútitöltés alámosását. Az
nap és éjjel is több ember
rőzsefektetéssel védte a
töltést a további alámosás
ellen, de eredménytelenUl.
A pályafenntartási kiren
deltség már a szerdán dél 4

előlt 11 órakor Budapesj
ről érkező személyvonatot
leállította Nagylaposon, a
déli gyorsot Mezőturon,

sőt már a dévaványai 010

torost sem engedte az alá ~

mosott szal<aszra. A gyo~

mai állomáson tárolt több
vagon terméskövet tolatfák
ki a hídon tulra, a veszé
lyeztetett helyre. gyomai és
mezőturi munkásokkal lát
tak hozzá, hogya töltést
ol egerősitsék.

Végeszakadatlan berreg-
tek a gyomai forgalmi

. iroda telefonjai. Derék for
galmistáink, Sztrecskó Ká~

roly állomásfönökkel az
élen, állandó összekötte
tésben voltak a szegedi
Üz1etvezetőséggel és a
szomszédos állomásokkal.
A sárréti forgalOlat Kisúj
szállás felé inínyították, a
Pest :és Békéscsaba felé
irányuló forgaImat átszál
!ásra rendezték be.

A délután Békéscsabáról
beérkező személyvonat
Ungi Vince (földink) a bé
késcsabai vasuti posta fő-

Árvízkárosúltak.

8ztráj koltak
a budapesti
nyomdászok.

Nem jelentek meg a budapesti
lapok.

A belügyminiszter a Nép'
szava c. napilap megjele
nését és terjesztését meg
tiltotta a közbiztonságot
veszélyeztető közleményei
miatt.

A Szociáldemokrata párt
erre elhatározta a nyom'
dászsztrájkot. Ezzel kap
csolatban a kormány külön
ujságot adott ki "Reggeli
Hirek" cimmel, mely a köz'"
véleményt az események·
ről tájékoztatja. A sztrájk·
kal kapcsolatban a rend
zavarás elkerülésére a kar'"
hatalom rendelkezésre állt,
azonban beavatkozásra
sehol sem volt szükség.

Csütörtök estig tartott a
sztrájk és pénteken már
megjelentek a fővárosi

lapok.

Titkos Hona színművésznö is
a károsúltak között van.

A szerdai "vasuti árvíz"
egyik hajótörötljeként velődötl

szerkesztőségünkbe Titkos
Ilona, a Belvárosi Színház
primadonnáia.

A mai ember valamely sze·
rencséllenségébőli megmene·
kűlésétcsak akkor hiszi el, ha
az első telefonig eljut. A mű·

vésznő is elsőbb a temesvári
színházzal beszéll, hogy at
aznapi és másnapi vendég".
szerepléséről lemond, mert
Oyománái tovább nem mer
menni; a másik telefonálásat a
pesli villájávai folytatta le és
vese·velőt rendelt magának
vacsorára, mert visszautazik
estére és a. vese·velőt imádja.

Ég csak ezek után taláJta
meg önmagá! a művésznő és
hitte el, hogy túl van már min·
den. veszedelmen, de ezzel
szemben egy vidéki heJilap
szerény kis szerkeszfőségébe

cseppent. Egy művésznő még'
ekkor sem jön zavarba: maga
elé tes2;i él kistükröt, kézbe
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rendelet kü!önösen hangsu·
Iyozza, hogya kiulall össze·
gek az ulolsó fillérig csak
munkadijra fordi/halók. A vár,
megyei segély terhére elvégez·
lelendő munkák pedig azok cl

munkák, amelyekel annak ide
jén külön rende!etre a váro
sok és községek bejelenleftek
és amelyekel cl törvényható·
sági bizottság határozatilag el
fogadott s a Belügyminiszter Ur
helybenhagyott.

Nyonlorügy.
A szokatlan nagy kö7sze,

génység olyan dolgot vetett
szőnyegre, amelynek végleges
megoldása emberi és tanügyi
szempontból egyaránl elodáz·
hatatlan.

Bánomkerl, Besenyszög oly
messze esnek a város ellen,
kező részén, a község szélén
lévő közponH iskolálól, de a
1{(,!I~()l.il{UstÓJ is,h9gy odagya:
logolrii a leg'jobb időben is
szinle képtelenség, pláne apró
gyermekeknek naponta négy
szer végig ballagnia.

FokoZ7ák lehetetlen voltál a
téli hónapok, meg a csupa
szegény gyermekek ug-yancsak
fogyatékos ruházata. Hiszen
nem egy még a fagyok beáll·
takor is mezitláb teszi meg a
nagy utat.

A szokatlan korán kezdő

döit tél keltette eszméjét az

ezen gyermekekről legalább
vaJamicskében gondoskodásá
nak és elsókénl az állapittaloil
meg, hogy puszlán a proles'
táns iskolákban kétszázötven
olyan gyermek van, ki a téli
hónapokban nem jár haza
ebédre, hanem a jól elhasznált,
meg szeJJőzletéssci javítandó
levegőjü tanlermekben töltik el
a kizárólag egy darab kenyér
ból álló ebédjüke!.

Egész szükkörü kis társaság
kétezer ebéddel javiloH némi·
leg a kis nyomoroncol< hely·
zelén, minek fontossági:l emelte
az állandó, majdnem félesz o

ten dőre ki/erjedt erős hideg
idő.

A három felekezet tizenhét
iskolai osz!ályán legalább is
négyszer kétezer ebéddel le'
hetett voJna komolyan segilni
és ennek megoldása a ma fel,
adela, hogy az uj ,tél készen
lelje az akció!, mert az elmult
koszloltalás csak december 7
én kezdődölls ha elóbb, nem
huz6dhatolt volna el áprilisig-,
holoJt majdnem március végéig
szenvedtük a fagyos időke!.

A másik megoldás, él végle
ges, még fontosabb.

A periferiák lakossága nem
sajnál szaporodni, merthogy
nincsen meg az a nagy gondja,
hogy sokfe\e oszlik meg majd
a föld. Az egy lábnyi csak telik
majd mindahánynak.

Iskolákat tehál a véghelyekre.
Mennél többel, mennél hama·

rabb. Hogy miből? Most meg·
haragszanak: Mert nem kedves
eszmével jövök: Adóból! A
Mózesvallásuaknál nem egy
fizet évi ezer pcngőn felüli hit·
községi adót, holojt töredék·
számban vannak a nemzsidók
kal szemben. S milyen mélyen
ezen összeg- alatt lehetne meg~

oldani ugy az iskolaépitéseket,
mint az ártézi kutakat és jár·
daépitést.

KNER IZIDOR.

A budapesti
nenlzetközi vásár
A budapesti nemzetközi vá
sárra való felutazáshoz (máj.
7-IG-ig) kedvezményes iga
zolványol.;: lapunk szerkesztő

ségében 3 pengő 20 fillérért
kaphatók.

Az igazolvány a vásár három~
szori dijmentes látogatására jo
gosit. A székesfővárosi idegen
forgalmi hivatal szállásról, ki~

vánságra élelmezésről is szállo~

dákban, pensiókban, vagy mao
gánlakásokban gondoskodik.

Részletes tájékoztató, az árak
ról is a vásárigazoJványon.
Azonkivül csatolva van minden
vásárigazolványhoz szórakozá~

sokhoz, fürdőkbe stb egy ked,
vezményes jegyfüzet, mely
gyógyintézeti (Szanatóriumi)
kedvezményeket is ad.

Utalvány van a kir. vál' szer'

tartási termei, a m. kir. Opera
ház, Nemzeti Szinház, Kamara
Szinház, Teréz-köruti Szinpad,
Városi Szinház és Beth1el1~téri

Szinpad egy előadására, Royal
Orfeum, Forum Mozi, Royal
Apolló Filmszinház, Palace
Filmszinház, Munkás DalegyJe
tek diszhangversenyére. A Duna
ünnepéUyel kapcsolatos séta·
hajózásra, Beketov Cirkusz egy....
egy előadására 20-25-30
százalékos mérsékelt jegy vál
tására. Angolparkba 20 fillér.
Margitszigetre 20 fillér. Kád,
fürdőbe, Szent Gellért fürdőbe,

Rudas fürdőbe, Széchényi fül'....
dőbe, Szent Imre gyógyfürdőbe

és a Hungária fürdőbe féláru~

és mérsékelt áru kedvezményes
jegyek váltására.

A külföldi és vidéld láioga~

tól{ a vá.sár termetén mérsé~

kett díjak mellett a rádió utján
üzeneteket adhatli]ak le üzlet
feJeinek és otthonmaradottaik s

nak. (40 szó 1 P 50 fmér).
, *

Horváth Zsófia 28 éves
cselédleány Sajószenfpélerról
vasu/on igyekezett haza roko
naihoz Békésre. Útközben
szülési fájdalmak veiték ell.) s
mire a vonat Nagylaposra be~

érkezett, megszüleIeJt él kis
honpolgár : de halva. Az anyát,
minthogy a vonat nem jött át
a vasuti hídon hordágyon hoz·
ták be Oyomára és elhelyezjék
él szegényházban, ahol azonnal
orvosi kezelés alá veiték.

5Z

A vén Európa legifjabb gyermekéről,

a ma 19 éves Albániáról és királyáról,
I-sö Z O G-ról.

Itta: WAISBECKER ANTAL.

folytatás. Ill.

Albániának nincs vasulja, sem szin~

háza. A mozi kávémérésse! van kapcso
latban. Még ma is találni Tirana fóváros,
ban olyan kávéházakat, kávéméréseket,
ahol a kávézó vendégeket boro/válja él

borbély.
Még 1924;ben is, mikor én oda'

kerűllem, a felnőllek 94 százaléka Írás,
tudatlan volt. Az asszonyok, még ha
párizsi divat szerint is öltözködnek, úgy
eltakarják arcukat a "csafcsával", "ne'
bogya női idegen férfi tekintete be·
szennyezhesse". Bár 3 év óta lörvénybe
van iktalva az egynejűség, még mindig
töbhnejűség van. Mohamedán felfogás
szerint a nőnek nincsen lelke; egyedűl

nem mehet az utcán még nappal sem;
nyilvános helyen nem jelenhet m~g,

még férje vagy gyerm~ke temeté~én sem

vehet részi; törvény elé tanunak nem
idézhető. Nót vérbosszuban lelőni oem
szabad, ez különben is olyan nagy
gyalázal volna, amilyenre az albán nem
képes. Az esküvőt az apák és tanuk
végzik el a jegyesek jelenléte nélkül, kik
életükben először akkor látják meg
egymást, amikor papiron már hitvesek.
Albániában nincs tánciskola, házhozjárás,
strand, flörtölés, udvarlás. A két nem
sohasem érintkezik egymással s azért
nincs is 011 csalódás, vagy kiábrándulás;
nincs reménytelen szerelem, sem félté
kenységből bicskázás, vagy öngyilkos'
ság" Mert nála nélkűl nem élhetek" CÍmen.

A 6000 éves Albánia 1912 novem'
ber 28-án, tehát 19 év előtt tűzte ki, a
megszállók elűzése után, puskával a
kezében, Valóna kikötő városban az al·
bán nemzeJi zászlót és kikiáltott a ön'
állóságát, függetlenségét. -Közel 450 évig
volt török rabigában. Első királya a tö
rökverő Shkanderbég volt, ki 1443-67,
ig uralkodott és I-Iunyadi János barátja és

segítőtársa voll; kettőjük hősíességét é~

barátsáRát albán népdalok őrzik. Tizen·
kilen évvel ezelőtt lsmael Qemal bey
tűzte ki Albánia veres lobogóját - kö·
zepén kétfejű fekete sassal és az első

nemzetgyűlést Valonába hívla egybe. EI·
képzelhető, milyen lelkesedés vet! erőt

minden egyes aJbánon abban él percben,
mikor 400 éves rabigáját és rabláncát
eltépheJte, !erázhaJla és szabad albánnak
érezl1etle magát.

Az albánnak éi "puska" mindene:
segitőlársa, apja, anyja, fia, gyermeke,
szeretője és barájja. Ö is "puskának"
nevezi fegyverét s hogy azt mennyire
becsüli, arról nekünk csak kevés fogal,
munk lehet. Az albflll nem lelte le pus·
káját mindaddig, mig jelenlegi királya,
l-só ZOO, a második Shkanderbég a
forradalmi kormányt, fan Nolí gör. kalh,
püspök miniszterelnökkel az élén ki nem
verte az ország-ból és a kormányzást
1924 karácsony estéjén győzedelmes

fegyverrel a kezében, mint hadvezér át
nem vette.

(Folyt. köv.)
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Helyreigazitó
nyilatkozat.

A Gyomai Ui ság 1932 eVI

március hó 12;én megjelent
számában "Egy és más a
pelicióról" cim alat! megjelent
közleményre vonatkozólag ki
jelentem, hogy valótlan a köz
leménynek reámvonatkozó
azon beállitása, mely szerin! a
Gyoma-Endrőd-Kondoros c.
lapban "Egy pár szó dr. Vao;
gel Gyuláról" annak idején
megjelenthiriapi közleménnyel
kapcsola/osan az én igazmon
dásom kétségbe vonatott, ellen;
ben való az, hogy én a kér;
déses közlemény megjelenésé
ről csak a megjelenés után
értesültem.

Valótlan VangelVik/or gya;
nusiloll vallomása, mert őt ré
szemről, soha senki fel nem
szólilot/a, hogy Gyomára utaz;
zék. Valótlan, hogy Vangel
Viktorlharmadoldalról érlesi
tették volna, hogy velem SZQm
Den dr. Vangellépelt fel. Valót
lan, hogy Vangel Viktor vinket
kapolt, hogy velem érintke
zésbe lépjen, valótlan, hogy
Vangel Viklor a feleségemmel
megállapodolt, hogy személye
sen jön le Gyomára, valótlan,
hogy feleségem arra kérle
Vangel Viktor!, hogy jnjjön le
hozzám Gyomára és beszéljen
velem. Valótlan, hogy én Gyo;
mán Vangel Vik/orfól konkrét
adatokat kértem, valótlan, hogy
én bizlositol1am volna Vangel
Viktort, hogy CI közölt adatok
csak priváthasznákltrakelle,
nek, valótlan, hogy én elkér;
tem Vangel Viktorfól jegyzeteit,
valótlan, hogy Vangd Viktor
ezt nekem át adta volna, va
lótlan, hogy Vangel Viktor az
zal adta át, hogy az nálam
marad és valótlan" hogv én• , I

ezt meg is igérfem.
Valótlan, hogy a ;::ikknek

géppd irott másolalát csak
szeplember 9'én kapta volna
Vangel az . én védőmtől és
valótlan, hogya cikket ő az
előn nem ismerte.

Ezzel szemben a való5lág az,
hogy Vangel Vikior, aki dr.
Vangel Gyulának vérbeli nagy;
bátyja a választások alaH fel
keresle feleségeme! Budapeslen
a lakásomon és vele közö!1e,
él megjelent cikkben foglalt

. tényállitásokatés feleségem ul;
ján ajánlottafel részemreszol
gáJa/ail. feleségem a szolgá;
Iatkész Vangel Viktornak azt a
választ adta, hogy ő nem
avatkozik él választási kűzde;

lembe, én Gyomán tartózko,
dom, ha tetszik, keressen fel.
A valóság az, hogy semmi!
sem ludtanT VangeL Viktor jö
veteléről,én őt apályaudva ..
ron nem is várhaliam, annál
is Inkább, mert soha életemben
sem láJtam azelólt. A valóság
az, bogy Vangel Viktor felke
reset! eng'em gyomai állandó
lakásomon, ahol jöbben is je;
len voltak és egy magával ho
zot! iralból olvasta fel dr. Van
gel Gyulára vonalkozó tény
állitásait, amelyek engem nem
nagyon érdekeltek. A valóság
az, hogy' én lakásomról el is
lávoz!am dolgaim után és Van'
gei Viktor párfv ezelőill1meJ 011
marad! és hogy ő kinc!(, ho
gyan és milyen körülmények
közöl! adla át a kéziratot és
jelentette meg clr. Vangel Gyu~
láról az ismeri közlemény t,
nekem fogalmam sem volt.

Ezen való tényállás mellejj
valóllan a közlemény azon
beál!itása, mintha én e cikk
megjelenéséről előzólegJud;

tam volna, ellenben való azon
állításom, - miként azl Geiszt
Gyula is valiolla, ~ hogy a
cikk megjelené,se ulániliapon
náia történt lálogatásom alka!;
mával is kijelentetiem, bogy
cl cikk megjelenéséről semmij
sem tudtam, mintahogy lény;
Jeg nem is tudtam semmi/.

Vangel Viktor ellen unoka;
öccse, dr. Vangel Gyula a
közlemény miatt sajlóperi in
ditoit, amely sajtóperben ól
gyanusitottként haligaltcl ki a
hatóság. A való az, hogy az
idézés kézhezvétele után Vön
gel Viktor a védőmnél megje
lent és ől kérte fel saját vé
delme ellálásával. A védójénél,
- dr. Gergely István buda
pesJi ügyvéd - Vangel Viklor
is Q fenti tényállást erősitelte

meg és a cikkel szemben csu
pán arra hiva/kozol/, hogy a
valóságot bizonyitani tudja és
a hizonyitást felfogja ajánlanL
A valóság az, hogy dr. Ger
gely Istviinnál kijelentetle, hogy
a cikk tartalm át ismeri és a
gépirásos másolathoz akkénl
julott hozzá, hogy védőjét arra
leérte, hogy másoitassa kneld
a közlemény t szóról, sz óra,
annak összehasonlitásaként,
hogy az tényleg megfele[~e az
ó kézira/a /arlalmának. Sőt (27

zel kapcsolalosan a valóság
még az is, hogya védekező

iralo/ is dr. Gergely István, az
ő védője készitette el Vangel
Viktor információja alapján és
ezt Vangel Viktor el is vitte
magávaL Azóta azonban Van-

ge] Viklor védőjénél nem je
lentkezett.

Valótlan, hog'y a választási
elnök iaki'isán és a választási
elnök és helyeltQse közremű

ködése mellett készüllek az én
inspirálásom alapján a cikkel<.

Ezze! szemben a valóság az,
hogy nekem Tápay Károly la;
kásán gyomai tartózkodásom
ideje alat! külön szobám van
és akkor az az.én lakásom.

A valóság él7.,hog·y a fenti
tényá[lásbóJ láJhaló, hogy sem
a vá!asztási elnök, sem annak
helyettese, még kevéshé én,
nem inspirálluk a cikket· és
hogy ugya váiaszJási elnök,
min l annak heJyeitese a tör
vényben clóirl esldijök szninl
járjak eL

Budapest, 1932. március 23.
Tisztelettel:

Dr. ZEŐKE ANTAL
országgyiilési képviselő.

Katholikus
Polgári Társulat

l\özgyűlése.

Az endrődi "Katholikus Pol
gári Társulat"-o! jó néhány
évlizeddei ezeIón boldog em
lizkíí Orócz Béla apá!plébános
alapítoJta, hogyatag'okközölt
villlásos és hazafias szellemet
ébrenlartsd és ápolja. A kör
tagjai csaknem száz' százaiék
ban kaiholikusok. Épp azért
érthetetlen volt a rendkivüli
közgyülés összehivása, mely·
nek egyellen tárg'yakénl a kör
alapszabályainak megváltoz;
talása szerepelt él lárgysoro
zaton. Már napokkal a köz,
gyűlés e!ő1t a régi tagok ért~

helő izgalomrr.al beszéltek ar
ról a mozgalomról. melynek
célja az voll, hogy él "Katho
likus" jelzőt eHüniesse a Kör
címláblájáról. Az eredmény a·
zonban élesen rácáfol t az egye
sek fészkel6désére s hiába hi
vatkozott Frolyó István elnök,
hogya Kör tagjai csak él ti/
kos szavazás mellett adbatnak
kifije7ésfigazi érzelmüknek
- mondván csak ily módon
érvényesülhet a közfelfogás,
mégis 33-4-2 arányában a
"Katholikus Polgári Kör" let!
az uj cím, Polgári Kör és
Központi Kör ajánlotI elneve
zés ellenében. A gyűlésen föl
szólaltal, Szvetits Viktor káp,
lán - ki a beteg Csernus
apálplébánost helyeItesileHe 
és dr~ szentjóbi Bartha János
orvos, mindkeitő a katholikus
jelző fönntartása melktt.Az
alapszabály többi pontjának
módosítása minden fölszólalás
nélkUl egyh<wgulag történt.

Egy és más a peticióról
címú cikkünket helyhiánYél
miatt a jövő számban foly,
lat juk.

Az endrődi téglagyárban .
tégla és cserép igen olcsó ár'
ban kapható. Nagyobb vélel;
nél külön árengedmény és fi,
zelési kedvezmény. Ugyancsak
a téglagyárban egy 14 folyó
méter hosszu, 6 és fél méter
széles cseréppel fedett tégla
épület eladó. Érdeklőclók for,
duljanak él léglagyár gyoméli
irodájáho7., Wagn"r Már/on Fiai
fakereskedók, Gyoma.

Ertekezlet
a Bácsy bankház

ügyében.
Szerda délelőtt 9 órára hivta

egybe az ORE a Bácsy bankház
hitelezőit ujabb tárgyalásra, me
lyen kb. 70-en jelentek meg. Elő
ször a szakértői jelentést ismer
tették, majd a behajthatatlan kö
veteléseket sorolták fel.

Domokos János tanító kérdést
intézett az iránt, hogya békés
csabai' takarékpénztár váltókkal
is biztositotta magát és a bank
ház tagjai vagyonára is betáb
lázta kÖl'etelését, nem lehet e azt
reá kényszeriteni, hogy abból a
kisebb hitelezők követelését is biz
tosítsa?

Ezután a hitelezők nevében dr.
Fényes Elek ügyvédteriesztette
elő nagy jogi tudással véleményét,
kifejtvén, hogy csak komoly és
reális alapon lehet helye a kibon
takozásnak. Itt veszteni kell, de
amit lehet, azt meg kell menteni
és az fedezve legyen. Kifejti, hogy
kaphatnak a hitelezők magas és
komolytalan kvólát kezesség nél.
kül, vagy tisztességes, garantált
kvótát kezes mellett és Ő inkább
ez utóbbit hajlandó elfogadni.
Megmagyarázta ezt a mal5án
egyezségi próbát s kijelenti a
masta részéről, !zogy semmiféle
egyezségbe kezes nélkül nem megy
bele. A békéscsabai takaréknak is
kötelessége, hogy segitsen, ha már
magát 100 százalékig'biztosttotta.
Igaz ugya!!, hogya hitelezőkkel
lemetlenkedhetnek a csabai taka
réknak, mert 6 hónapon belül
szerezte a zálogjogot; de ezzel
jelboritják a státust. A hitelezők

bizo.ttságának az a véleménye,
hogyha megfelelő kezes van, ak
kor tiszta egyezséget hajlandók.
kötni.

A Bácsy Bankház jogtanácsasa,
dr. Aczél mindenekelőtt bejelenti,
hogy nincs abban a helyzetben a
Bank, hogy kezest tudjon álli-
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A OyomaiKözponti (Uri) Kaszinó vendéglőj ,
1932 május 1·töl igen kedvez6 feltételek mellett bérbeadja. Ajánlatokat április 15-ig kell az elnök·,

séghez benyujtani. Feltételek a kaszinói gondnoknál ludhatók meg.
mr-mm::;p !!

Április 10-·16-19.

iani. .Azonban alternativ ajánlO-l,
tot lesz. Minthogy be kell látni
mindenkinek, a bukás oka egye-!
dül az volt, hogy az adolt köl
csön fedezete leromlott, felajánlja
a rendelkezésre álló 53.75 száza:.
lékot a viszonyok javulásáig 1933.
szeptember J5-től kezdődő 3 év
alatt történő visszafizetéssel, vagy
65.75 százalékot, ha az ingatlan
fedezet bevonható.

Az értekezlet kimondja, hogy
csak kezességgel elfogadott aján.
latot fogad el.

Hitelezők ügyvédje javaslatot
tesz arra nézve, lépjen érintke
zésbe az OHEa Pénzintézeti Köz
ponttal vagy esetleg a csabai ta
karékkal, hogy segitse ki a Bácsy
bankházai és legalább 10 száza
lékot prompt fizessen ki a hitele
zőknek.

Az értekezlet kimondja, hogy
elvben ragaszkodik a kezesség ál
láspontjához, a kvóta megjavitá
sához és a visszafizetési idő meg
állapitásához.

Nádudvary Mihály anllak kije
lentése mellett, hogy semmi ellen
szenv nem vezeti, kifogásolja, hogy
a másik bank vezetője, Nyisztor
Péter, akinek éfdekei talán· nem
azonosak a bankház és annak
hitezői érdekével, legyen az ellenőr,

aki ezért a munkáért fizetést is
huz.

Az OHE megbizottja kijelenti,
hogy nevezett heti 25 pen/;őt kap
az ellenőrzésért és ez a legolcsóbb,
módja annak,. szaktudás szem
pontjából pedig fontos, hogy ki
végzi az ellenőrzést. Itt üzleti
féltékenység ről szó sem lehet, de
a Bácsy Bank is, a hitelezők nyu
galma érdekében ragaszkodik
Nyisztor Péter személyéhez.

Az értekezlet azzal ért véget,
hogy adós felhivatott, tegyen konk
rét javaslatot a kezes személyére,
a kvótára és a visszafiz.etési idő

tartamra nézve az állandó per
manenciában levő 6 tagu bizott'
ságnak.

A moratórium megadására ujabb
60 napra fett javaslatot eljogadlák.

ED1~:§zt~§i qyenqe:§~q,

vérszegénység, lesoványodás,
sápadlság, mirigybetegségek,
bórkiütések, kelések, furunku·
lusok eseteiben a természetes
,.,Feren«:Józ§efóP keserűviz

szabályozza a belek annyira
fontos működésél. Az orvosi
tudomány számos v(?zérférfia
meggyózódöJt arról, hogy a
valódi Feren«: J6z§ef viz
halása mindig kilünÓen beválik.
A Ferenc József keserűvíz

gyógyszerlárakban, drogériák,
ban és füszerüzletekben kap'
ható,

Kiadó lakás. l
I'vlindl2n lélVJSSza] izgalom- I

ban larlja a családol az uj lakó
jeienlkezése. Önök persze nem
tndják, hogy kiadó lakásunk
van. Kizárólag cinegék részé·
re, minden komforttal ellátott,
modern odu a kertünkben.
Nem mondom, egy lavasszal
sem marad üresen, de mégis
ilyenkor izgalottan lessük, hogy
ki fog beköllözni?

Ilyen cinege lakóval rém ne
héz a dolog. Ugyebár nem te
helem ki az odura a papirt :
"Lakás kiadó". A jelentkezők.

nek sem dicsérhetem él lakást,
hogy féregmentes, szellős és
teljes ellátássa! együtt kiadó.
A lakás beszél maga az elfo
gulatlanul Hélő cillegén~k.

Érthető tehát, hogy Jéllenül
bár, de nagy drukkolással néz
Ilink most is az események
elé. Mert azl a szégyent, hogy
lakói ne kapjunk, a család if
jabb íagjai nem élnéklúl.

Az első meleg napokban va
lóban megindult az érdeklődés

él lakás iráni. Azonban ezek
csak átutazó cinegék voltak.
Nem komoly refiektánso!c Ma
azonban, végre úgy érzem, a
lakás elfoglaltnak tekinthető.

Igy/örlénl:
Hangos cinege Iraccsra lel,

tűnk figyelmesek, mire izgatol
tan rohanlunk a kertbe: a la·
kást felfedezIék.

Valóban, két felnőIt cinege
ugrált a lakás körül, élénken
tárgyalva. Nem vagyok perfekl
a cinege nyelben, de. a beszé·
del oly élénk mozdulatokkal
kisérlék, hogylökélelesen meg
érlel/em.

"Kicsi de jó - mondla a
cinegeférj, veg'yük ki". A
cinege hölgy erre alaposan át
járkál/a az odut kivül, gondo·
san megkopogtat/a a falakat.
Szolid, jó lakásJ akart. Némi
gondolkodás u/án eltünt az
odu belsejében, csakfolyIonos,
szapora beszédjét lehelell hal·
lani belülről. férjének referált
a lakás belső· állapo/áról. Rö
videsen előtünt megint a kis
zöld fej a bejáraton és férje
mellé röppent az ágra, ahol
hosszas megbeszélésbe kezd·
lek. Ugy látszik, elónyös dol,
gokat mondhalott, merI a ci·
negeféri engedelmesen megin
dult a lakást ujra megnézni.
Kivül tornászott, majd beug,
rolt és gyöngéden kiabált ki·
fele, mindent jóváhagyva. Még
egy vidám megbeszéles kö·
vetkezl21/, már otthQnosan, a

lakiis előtt, amiből egész két..
ség·telenül megállapithattuk,
hogy a lakást megfelelőnek ta
lálták.

Házbér és más rúJ anyagi
dolgok szóba sem kerülll21c
Az ég madarai nem fizetnek
házbzrt. Azonban a hála nem
marad el sohasem. Egész év..
ben végzik a féregidást a ker·
liinkben. Ezt mondani sem kell
nekik.

Most már nyugodtan hizhaí 4

nak a kertbeli kukacok. Nem;
sokára berendezik él cinege,
lakást és rövidesen egy vagy
két tucal cinegegyerek lesz la,
kás és teljes ellátáson nálunk.

Megszüntették él hadirokkan
tak 3 évenkinti felülvizsgálati
kölelezeHségél.

ádió

Állandó műsor hétköznapokon:

9.30 Hirek.
11.1O Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 HiTek.
1.00 Idő-időjárás-vizállás.

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 ldő-időjárás-vizállás-hirek.

Vasárnap, április 10.

9: Egyházi zene és szentbeszéd
10.40: Hirek
11.15: Ev. istentisztelet, utána: idő,

időjárás, vizállásjelentés
12.25: Egyházi ének

1.30: Gramofon
3 : A tőzsde és a gazdák
3.45: Rádió Szabad Egyetem
4.45: Közvetítés Mikófalváról
5.30: Hangverseny
7: Zenekari hangverseny
8; Sort és lóversenyeredmények
8.15: Vigjátéka Studióban, utána

időjelzés, majd jazz zene.

Hétfő, április 11.

9.15: Postászene
12.05: Balalajka
4: Asszonyok tanácsadója
5: Magyarnóták
5.45: Felolvasás a régi Nemzeti

Szinházról
6.15: Szalonzene
7.15: Német 'nyelvcktatás
7.45: A Nemzetközi Vásár alelnöke

előadása

8.15: Hangverseny
Szünetben; időjelzés, hirek, majd

szalon, jazz és cigányzene.

Kedd, április 12.

9.15: Szalonzene
12~05: Hangverseny
4: Gyermekmesék
5: Révész Béla előadása

5.30: Katonazene
6.30: Francia nyelvoktatás
7: Előadás a francia sajtóról

7.30: "Az álarc" opera, I. felvonás
után időjelzés, hírek. ll. felvonás után
ügetőversenyeredmény. Előadás után
időjárásjelentés, majd cigányzene.

Elhalálozás. Klein Vilmos éi

gyomai kereskeuők nesztora·
71 éves korában hosszas be...
legség után elhalt. Nevezetla
régi jó kereskedők közü!
való volt: aki egész éjetét
munkában tÖ!löjle el. Hamar
követte feleségét a pihenésbe,
ki hűséges éleJlársa, mond
hatni lelke voliaz üzletnek.
Halálát gyermekei és nagy'
számu rokonság gyászolja.
Temetése 6-án délután 2 óra·
kor nag'y részvét melleH rnent
végbe.

A gyomai róm. kath. ének
kar f. hó 1O-én, vasárnap
BaHmann C·dur miséjét énekli.
A miserészekszólistái: Hekelc
Lászlóné szoprán, Dancsó Ár
pádné alt. Offertoriumra Leim...
dörfer Zoltánné "Szerellek IS4
len véghetetlen" cimű éneket
adja eló.

Szerda, április 13.

9.15: Hangverseny
12.05: Gramofon
3'30: Morse tanfolyam
4: Gramofon
5: Novellák
5.20: Zenekari hangverseny
6.20: Olasz nyelvoktatás
6.50: Cigányzene
7.50: Előadás a Nemzetközi Vásárról
8.20 : Lakos és Mocsányi előadása

9.20: Kamarazene est
10.10: Idő, időjárás, hirek
10.25: Zongora hangverseny.

Csütörtök, április 14.
9.15: Katonazene

12.05: Hangverseny
4: Mesék
5:· A kerti növények magterniesztése
5.30: Zongorajáték
6: Felolvasás
6.25: Angol nyelvoktatás
7: Az olimpiai versenyek
7.25: Szalonzene
8.25: Zenekari hangverseny
Szünetben időjelzés, hirele Hang"

verseny után időjárás, lóversenyered
mények, majd cigányzene.

Péntek, április 15.
9.15: Gramofon

12.05: Cigányzene
4: A háztartás
5; Énekkari hangverseny
5.35: Előadás

6.15: Szalonzene
7.20: Helyesirás
7.50: Gyorsirás
8.15: Hangverseny
Szünetben időjelzés, hírek, ügető

versenyeredmények. Hangverseny után
időjárás,.majd cigányzene

II : Angol műfordiíások.előadás.

Szombat, április 16.
9.15: Hangverseny

12.05: Szalonzene
4: Gyermekjátszóóra
5: Irodalmi délután
6: Gramofon
7: Mit üzen a rádió
7.45: Cigányzene

8.45: Müsoros est. Utána idő, idö~

járás, hírek, lóversenyeredmél1Y, majd
cigányzene.
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DUBLIKACIÓ.
Mindenféle gabemét legmagasabb

napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnáI.

Garzó Bella háza és szöllöskertje
szabadkézből eladó 1242 hsz,

Kovács Lajosnak 143 hsz, a. vetni
való zabja van eladó_

Herpay Jánosné 1134 öl ujkerliszán
tója eladó Nap u_ 104,

Kőszegi Mihálynak egy 3 lámpás
rádiója eladó ért. a Községházánál.

Domokos Zsuzsannával) gyomai lakos..
tól 720 P-ért.

Zöld László (nős Horváth l\lariával)
!<yomai bkos 'lett 16 hold 1417 ll~gy

szögöl zöldbposi szf:nló ingatJal1n~k

6;40-ed rész hám'3dát KJ.tó Elekné
Zöld M.ária, Zöld János (nős CseleI
Terézzel) gyomai és Zöld József (nóg
Keszi tvlolnár Eszterrel) csilJaghegyi
lakost61 1050 P-ért.

drótfonat.
féle

HAIDEKKER

legjobb és
legolcsóbb cá

VASUTI MENETREND 1931. október hó 4-fől.

Igyorsl Igyorsl Igy{)rsi Igyorsl

ebrec:zeni Endréné
piactéri sarokházában

üzleteknek, irodának
rendelönek

alkalmas heiyiségek vannak kiadók.

Minden mennyiségben kapható:

ag er árton Fiai
fakereskedésében, GYOMAN.

~lI!Ji~.lIlU8!lUIYUlIJWl~•••UU

6-15 9'4513'3617·3020'45 i Bpest k, p_ é 4'5710'40 11·4519-10 19'45

Ingatlan forgalom.

~~~Aft~~~~R*ftft~ XillllfXlljggmat,gS!llli
Nyomtatványokat lapunk Szerkesztésért és kiadásért felelős:

nyomdájában készittessen. ifj. WAGNER MÁRTON.
~65UWUUU&ilWtiUElU&l;~ ll! II Ji! UI II lit )1 JI !olt iliI! I i II lOt a I u:

1l'06 12'42 18'1920'29 2'10 é i 0'32 5'34 S·52 14·28 16'52
6'4111'1412·4718'2920'34 235 i Gyoma é 0'17 5'18 8'5114'2016'5119-25
7.3412'0913'2519'2721'11 3·38 é Békéscsaba i 23'15 4'26 8'1413'2616'141826

3'5312-4617'3020'45 i Gyoma é 7-2412'23 16'4721'45

4'2113'1417·5821'13 é. i 6'5311-5216'1621'14
4"2613'1918'0321'18 i Devaványa é 6'4811'3716'1121'09
4'57 13-50 18'3421'49 é i 6'15 11'03 15'3820'36
4'5813'5118-4521'50 i Szeghalom é 6-1310'5715'3720"34
5'17 14'10 19'0422'09 é Vésztő i 5,5310"3715'1720-14.1
7'2716-10 20'58 é Békéscsaba i 4'05 8'20 13'3018'24

6'1614'0019'00 i Szeghalom é 8-3015'2518-42
7'5018'0420'36 é,.,. i 5-3013'5017"08
7'5519-52 1'30 i Puspokladány é 1'2013'3715·36
8'51 20'58 2-41 é Debrecen i 0-1012'3014'30

Ai & ; eSSE" * EiM"

1932. márciu.s 22-április l-ig.
Brandt József (nős Brand! Máriával)

gyomai lakos vett 2 bold 541 négy
szögöl zs6fial11ajori szántónak 1/4-ed
részét Brand! János gyomai lakostól
350 P-ért.

Urbancsek Ádámné Brandt Antónia
gyomai lakos vett egy beltelkes lakó
ház 1/8-ad részét Brandt János gyomai
lakostól 200 P-ért.

B, Kovács László (nős Fekete Er
zsébettel) gyomai lakos vett 2/300-acl
rész csudaballai legelőilletőségetBarMh
Mihályné Szabó Erzsébet vezsenyi la
koslól 750 P·ért.

B. Kiss István és neje Turi Juliánna
gyomai lakosok vettek 1 hold 1581
négyszögöl pl1sári szántót Putnoki
Lajosné Oláh Róza gyomai lakostól
1400 P-ért.

Veres István (nős Kóródi Máriáva)
gyomai lakos vett 1151 négyszögöl,
71 négyszögöl és lOG négyszögöl fél
halmi ingatlant Szilágyi Gábor (nős

Pk. 877 és 2865/1931 vghtói szám.

Dr. Turázi Szigfrid és dr. Varga La
jos ügyvéd által képviselt Magyar Ál
talános Kőszénbánya R.-t. (Krasznai
János Oroshá7.a 45.50, Drezmann Ká
roly 138,-, vitéz Haviár Gyula dr,
116.20, SchJoszárik István JOO,-t50.-,
Grosz Zoltán 16,90, Buck Adolf 350.- P)

616 P 41 f. tőke és több követelés já
rulékai erejéig a bpesti közp, és a gyo
mai kir. járásbiróság 1931 évi 203322,
és 1930 évi 3662-2 sz_ végzésével el
rendelt kielégitési végrehajtás folytán
végrehajtást szenvedőktőJ 1931 évi áp
rilis hó 23 és február hó 28-án lefog
lalt 5,670 P-re becsült ingóságokra a
gyomai kir_ járásbiróság fenti számu
végzésével az árverés elrendeltetvén,
annak az 1908, évi XLI. L-c_ 20, §-a
alapján a fent megnevezett s a fogla
lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más
foglaltat6k javára is az árverés meg
tartását elrendelem, de csak arra az
esetre, hakielégitési ioguk ma is fenn
áll és ha ellenük halasz.tó hatályu
igénykereset folyamatba nincs végr.
szenv, lakásán, Endrődön Stefániai u_
2 házsz, alatt, azután pedig Szosznyák
Rudolf endrődi gépész Ugaron lévő la
kásán leendő megtartására határidöül
1932 évi április hó 15 napjának
délelőtt 10 órája ttízetik ki, amikor
a biróilag lefoglalt Lux benzin motor
és cséplőszekrények egyéb ingóságokat
a legtöbbet igérönek készpénzfizetés
mellett, esetleg becsáron alul is - de
a kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabban nem - el fogom adni. Azon
ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási
ára egyezer pengön felűl van, az
5,610/931. M. E, számu rendelet értel
mében csak azok árverezhetnek, akik
a kikiáltási ár egytizedrészét bánat
pénzül leteszik,

Gyoma, 1932 évi március hó 17 n,

GLUDOVÁCZ FERENC
kir, bir, végrehajtó,

mint birósági kiküldött.

Arverési hirdetmény.

A németel{ ,,/én clknéb~n

kfJvét akarnak imporlóini.

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születtek: Tokai Erzsébej,
Nemes Margit, Kovács Róza,
Schvalm julianna, Varga Imre,
Kovács Sára, Biró Béla, IZaló
Róza Ilona, Kaló Tibor OJtó,
Házasságot kötöttek: Kovács
Péter-Ágosion Rózával, Biró
István-Payer Magdolnával,
Rabi Mihály-Kovács Teréz~

zel, Pardi Mihály-Csernus
Rózáva!, I{eg'yes lstván-Var~

ga E1QlJel, Harmaii Sándor
Ágoston Ilonával, Tandi Já,
nos-Oál RózávaJ. Eihaltak:
Molnár József 5 napos, Bencze
lIona 10 éves, özv_ f, Nag'y
Mártonné Vajai Eszter 76 éves,
özv. Antal Lajosné 50liga Te
réz 87 éves, H. Kovács La
josné Izsó Emilia 5fl éves,
Nándori János 82 éves, K,
Kiss Dániel 78 éves, Klein Vil
mos 70 éves, özv, K, Szabó
Istvánné Horvátb Erzsébet 68
éves_

1931-ben 30 százalékkal
cs ökken! (] hankok lz cr,'" el e,

Tőzsdei becslés szerint l1(]q

ponla 40-50 kiló szina ran','
és 2-3000 dI'o arany(rel11
cserél ga7:clá/ él gabonalözsdéll
a mi 300-350.000 peng'ős ér
jékei rcprezániál.

Magyar terményel{ propagan
dája. A gödö1l6i nemzetközi
cserkészösszejövclelen, 1933·
ban, 30-40 ezer főnyi külföldi
cserkész érk ezésére szá mi/a
nak. Ezzel kapcsolatban a bács
megyei szól6sgazdák f!gyelmé/
felhiv/ák egyes mustkészítmé'"
nyek: mustban eltett birsalma,
mustos kolbász és hasonlók
készités<ire, mert ezek fogyasz'
Jására lehet a cserkésztábo
rokban számitani és ez proa
paganda lenne a magyar
szól!6termelóknek.

Mindennapos székszorúIás,
vastagbélhurut, felfuvódás, ol·
dalfájás, légzési zavar, szíVN
dobogás, fejfájás, fülzúgás, s7é
rlülés és lehangoltság ese/ei#
ben a természe/es "Ferenc Jó
zsef" keserűvíz a bél működési
rendbehozza s megszabadílja
az emberi a kellemetlen érzé·
sektől.

1550 ajándék. Rövid néhány
hét alatt 1550 ajándék került
kiosztásra Tolnai Világlapja
rejtvénypályáza/ának megfejlői

közölt. Ez pénzben kifejezve
hatalma.'? összeget tesz ki. A
népszerű képeslap jövő heH
számában uj rejtvénypályáza'"
lot fog közölni és ennek kere
Iében ujabb 500 ér/ékes aján#
déktárgyat oszt kl. Ezek kö·
Z0ft egy duplafedelü aranyóra,
husz m6s óra, férfi öltöny, sol<
ötvösmüvészeJi gyürü stb. sze
repel.

Méhészeti tanfolyam kez#
d6dik a gödöllői áll.· méhé'"
szeli gazdaságban junius 6
23,ig, julius 4-21-ig férfiak·
nak, a nók részére pedig au·
guszlus l-18-ig' es május 18
20-ig.

Pesti primadonnák Gandhi
vitrinjében. Erről közöl rend·
kivül érdekes képekkel illuszt
rált cikkel él Délibáb legujabb
száma, amely ezenkivül szám
talan érdekesebbnéJ-érdeke'
sebb szinházi riporlot, képet,
cikket, beszámolót, valamint
egyfelvonásos szindarabot,
folytatásos regényt és novellát
közö]. A tartalmas és terjedel
mes Délibáb egy száma 26
fillér.

Erdélyben nagy pusz/Háso H

kat végez az árviz.

Ujból három százalékot van
nak le a közalkalmazoJtak fi·
ze/éséb6l.

200 ezer pengöre ítélték
vámcsalásért CI budapesti Orün'"
feld Ármin üvegkereskezó CQ'

get.

Nyomtatta a ",HUNGÁRIA" könyvnyomdei váJlalct Gyomán. Felelős cégtulaidonos: TEKBT SÁNDOR.
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HirdetésekdijsLabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötször! hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi 1Jirdetésnél 20 siázalék éi
félévi hirdetés esetén 25 százalék !'edvezményt adunk.

Ara 10 fmér.

Felel6s szel'kesztC5: ifj. WAGNER MÁRTON
Szel'kesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o ro a, Kl:.lssuth Lajos utca 576.

Telefon: 22.

VIt ~vfol am 16. szám.

ELőFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedé\'fe 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280,

Lapzárta c s li t ö r t ö k este 6 óra,
Megjelenik minden szombaton reggeL

P.O l I T I KA I, TA R S AD A l M I É S

Budapesfról;GyoIl1ára: 6'15~

110ó,9'00-11'57, 10'02-18-07,
17.00-1959, 20'45-2' 1O.

A szarvasi (lörvényszéki) vo
nat reggel indúl Gyomáról
6'38 és érkezik Gyuláról Gyo
mára 19.04 órakor és ez mQ"
torvonat lesz,

A Gyomai Dalárda müködő

tagjai, áthatva . nemes hivatásuk
nak tudatától, lelkiismeretes igye
kezettel. törekszenek elkészülni az
augusztus hó 20-án Békéscsabán
tartandó kerületi versenyre, hogy
ru éltóképen kivegyék részüket a
nemes versengésből és siker ko
ronázza fáradozásukat.

SZŐKE FERENC
ref. ig, tanító.

adó hiv. és a mészáros) pár órai
munka után többet kapnak, mint
mi termelők egy egész évre. Mert
ne feledjük, hogy a tehén egy
évben csak egyszer ellik egyet, de
még nem is minden évben.

Most nézzük a kifejlett szarvas
marhák árát. Közepes minőségű

400 kg. sulyu mai ára kilónkéní:
20 fillér = 80 pengő. Vágási
sulyveszteség 50 százalék marad
200 kg. á kg. 1 pengő = 200
pengővel, bőr, o~r és köröm
(fagyut nem számítunk) ára 10
pengő, összesen 210 pengő vagyis
80 pengő befekteiett tőke pár nap
alatt 130 pengő t hoz az adára és
a mészárosnak.

Ehhez bővebb kommentár nem
kell a számok beszélnek. És ez
igy van az összes mezőgazdasági

terményekkeI.
Ezzel szemben, ha nekünk kell

valamilyen gyári vagy ipari cikket
beszerezni a legnagyobb szélső

séggel állunk szemben.
Jelen esetben csak egy pár

cikket emlitek meg, bár folytathat
nám a végtelenségig. Ha szüksé
gem van l kg, kocsikenőesre

akkor 1.50 kg. (27 drb.) sulyu to
jást kell eladni, hogy megvehes
sem.

A legutóbbi dévaványai vásáron
egy drb. élő egészséges tehén
(nem kényszervágásra) elkelt 30
pengőért l pár finomabb csizmá
nak az ára szintén 30 pengő,

pp.

Gazda bajok.

Vasuti menetrend változás.
Magánértesű!ésünk szerini

május 22-től él gyoma-buda;
pesti vallalan il következőleg

közlekednek a vonatok:
Oyomáról-Budapestre indúl

és érkezik: 0'32-5.00, 602
10'45,8'52-11'45,14'28-19'10,
17'00-19'53.

denképpen eiJensúlyozniés gyen
gíteni, a magyar nófáfápolni mi
nél gY:lkrabban megszólaltatni,
annak terjedését előmozditani.

Nemzetépitő munkát végeznek
a dalosegyesületek és áldásos
müködésükkel a köz javát szol

. gálják társadalmi és kulturális
szempontból, val'amínt magyar
irredentizmus szempontjából is.

*

'*

műveket, mint kötött verseny
karokat jelölte kL

Versenycsoportok még: köny
nyebb népdalcsoport ; kezdők a.)
és b.) csoportja; nehezebb vegyes
kari és könnyebb vegyeskari
csoportok.

A GYDmai Dalárda ezenkerű

leti versenyre jelentkezett és pedig
a könnyebb müdalcsoportban
való részvételre. 43 müködő tag
gal óhajt a versenyen megjelenni,
akik leigazoit tagjai Dalárdánk
nak és a fényképes dalosigazol
vány részükre beszerzendő a
Szövefségtől.

A napokban az uton találkoz
tam egyik gazda társammal, aki I
borjut adott el. Szokás szerint
megkérdeztemvajon mennyiért?
- 20 P vagy 30 fillér kilónként

A gazdasági tekintetben válsá- _ felelte. A borju lehetett kb. 70
gosnak mondható életünkben iga-I, kg. sulyu. Az első pillanatban
zán nagy kitartás, lelkes ügysze. nem vettem komolyan a dolgot,
retet és odaadó szorgalom, önzet- de látva gazclatársam elkeseredett
len fáradozás szükséges ahhoz, arcvonását, magam is elgondol
hogy a magyar dalnak mindenkor koztam, hát már itt tartunk? ~
ápolói, művelői és terjesztöi Je- Vajjon hova jutunk még?
gyünk mindenütt mi, a magyar . De kövessük a borjut tovább.
dalosügy szolgálatában álló dalo- A borju 6 hetes (42 napos)
sok. közepes minőség, anyja nem sok

Szent kötelessége e nemes tejü, de azért naponta mégis
munkából kivenni részét és ké- megevett 4 liter tejet. Egy 1. tej
pességeinek legjavát dalosügyünk· 16 fillér 16x4=64 fillér, 64x42=
minél sikeresebb és dicsőségesebb 26'88 P vagyi~ elfogyasztott 6'88
előbbrevitelének szolgálatába álli- pengövei többet mint a mennyit
tani minden müködő dalosnak. ért. De még akkor hol térül meg

Hazafias és kulturális köteles- a tehén értékének kamata, a ta
sége azonban mindeumagyarnak karmány, járlat dij, a munka dij
a dalosegyesületet megértő tá- stb. stb.
mogatásban és pártfogásban ré- A szopos borju levágásnál ve
szesiteni nemes törekvésében, a szit 30-45 százalék körül. Mi
dalművészet, a karéneklés nem- vegyünk 40 százalék veszteséget
zeti szempontból is oly nagyon marad 42 kgr. á 1 P 42 pengő,

fontos munkájában. (azon a napon még 1'20 P volt
Községünk lakosságának nagy a borjuhusnak kilója) bőr, fej és

része nem mutat érdeklődést a köröm 3 P összesen 45 pengő,

karban való éneklés iránt. A ugyanis abefektetett 20 pengő

nagyközönség részéről a Dalárda l-2 napon belől párórai munlá
működése figyelembe vehető val 25 pengőt hoz. Hogy ebből

visszhangot nem keltett fel ez mennyi az adó és mennyi marad
ideig. a mészárosnak ? - ez másod

Gyönyörű cél pedig az, amit kérdés a dologban az a fontos és
az ország dalosai maguk elé szomoru, hogy ők ketten (t. i.
tüztek: a magyar dal csodás !!!"""!~"!!!!!!!!!!!!"'!!!~~"!"""'''!''''''!!~~~~__'''''!!'i'~~_'!''''''''!'''''''~''!!''''~!'''''''''~~

erejével megragadni, átformálni,
megnemesiteni és összefogni min
den magyar szivet és lelket egy
testvéri egyűttérzésben, egyet
akarásban.

Az idegenből idehurcolt és saj.
nálatosan annyira elterjedt, nem
zeti érzésünket is sokszor bántó
jazzmuzsika romboló hatását. a
magyar dalosok igyekeznek min-

dalosverseny.Kerületi

A fegyelmezetfség és a szerve
zettség erejével óhajtja a Dalos
szövetség az 1932 évben megtar
tani az ország kerületeiben a
kerületi versenyeket, melyek válo
gatóversenynek nevezhetők. E
zen kerületi versenyek a válogatás
célját szolgálják, mert. az itt leg"
jobb eredményeket elért egyesülek
vehetnek majd részt a legköze
lebbi országos-versenyen.

A szolnoki (X.) kerület febr.
2-án tartott közgyülése ugy hatá
rozott, hogya kerületi versenyt
folyó évi augusztus 20-án,
Békéscsabán fogják megren
dezni.

A Szövetség központi mUvészi
bizottsága .a kerületi versenyek
céljaira, a nehéz miidalcsoport
részére Farkas Nándor: Magyar
harangszó; a könnyebb müda!·
csoport részére Molnár A.: Mi
az: magyarnak lenni; a nehe
zebb népdalcsoport részére Kiss
Dénes: Haj, haj, haj cimü ének-

A magyar dalosügy jövője, fej
lődése és felvirágzása iránt érd~k
lődö és azt jóakaratú figyelemmel
kisérő, szeretettel pártoló dalba
rátok tájékoztatása szempontjából
az utóbbi időkben tőrtént orszá
gos intézkedésekről óhajtok e
cikk keretében röviden ismertetést
nyujtani dalosiígyűnkrőL

Az Országos Magyar Dalos-
. szövetség az 1931 évben kerüle

tenként szervezte meg a kebelébe
tartozó tagegyesületeket. Összesen
14 kerületre lettek felosztva a
Szövetség kötelékéhez tartozó,
Csonka hazánkban működó Da
lárdák. Gyoma községe a Szolnok
székhelyhez tartozó X-ik kerületbe
nyert beosztást. Ezen X. kerület
hez 37 dalegylet 1267 müködő

taggal tartozik az 1930. március
22-en Szolnokon tartott alakuló
közgyűlés· megá\l~pitása szerint.

Az ország dalostársadalma lel
kesedéssel fogadta vezéreinek ezen
ujjászervezési intézkedését, az
együttmiiködés, az egység és ösz
szefogás diadalra vezető elgondo
lását. A jobb jövőben vetett hit
tel és reménnyel törekszik mun
kálkodni továbbra isa magyar
dalkul1usz dicsőséges emelésén
községünk Dalárdája is.



A budapesti nemzetközi vá
sárra való felutazáshoz (máj.
7-IG-ig) l{edvezményes iga
zolványok lapunlr szerkesztő

ségében 3 pengő 20 fiHérért
kaphatók.

Az igazolványok él vasuton
május 2-tól május 16~ig érvé~

nyesek.
Az igazolvány a vásár három~

szori dijmentes látogatására jo
gosít. A székesfővárosi idegen
forgalmi hivatal szállásról, ki~

vánság-ra élelmezésről is szállo~

dákban, pensiókban, vagy ma
gánlakásokban gondoskodik.

Részletes tájékoztató, az árak
ról is a vásárig-azolványon.
Azonkivül csatolva van minden
vásárig-azoJványhoz szórakozá~

sokhoz, fürdőkbe stb egy ked 3

vezményes ícg"yfüzet, mely
gyóg-yintézeti (Szanatóriumi)
kedvezményeket is ad.

Utalvány van a kir. vár szer~

tartási termei, a m. kir. Opera
ház, Nemzeti Szinház, Kamara
Szinház, Teréz-köruti Szinpad,
Városi Szinház és Bethlen 3 téri
Szinpad eg'Y előadására, Royal
Orfeum, Forum Mozi, Royal
Apolló Filmszinház, Paiace
Filmszinház, Munkás DaIegyle
tek diszhangversenyére. A Duna
ünnepéUyel kapCSOlatos séta~

hajózásra, Beketov Cirkusz egy~

egy előadására 20-25-30
százalékos mérsékelt jegy vál~

tására. Angolpélrkba 20 fillér.
Margitszigetre 20 fillér. Kád~

fürdőbe, Szent Gellért fürdőbe,

Rudas fürdőbe, Széchényi für3

dőbe, Szent Imre gyógyfürdőbe

és a Hungária fürdőbe féláru~

és mérsékelt áru kedvezményes
jegyek váltására.

A külföldi és vidéki látoga
tók a vásár területén mérsé
keIt díjak mellett a rádió utján
üzeneteket adhatnak le üzlet
feleinek és otthonmaradottaik
nak. (40 szó 1 P 50 fillér).

jA. budapesti
nemzeUtözi vásár

ÁHitólag olcsóbb lesz a tele
fon. A poslavezérigazgalóság
- hir szerint a telefon
l1~pszcrüsitése érdekében ter
vezejet dolgozott ki. A terve
zet szerint elsősorban is le
szállítal1éÍk a budapeslí uj elő

fizetői belépési dijal 240 P-ről

80 pengőre és erre az összegre
is, - mint eddig, 24 havi rész
ktfízetést engedélyeznének. Vi
déken jelenleg 80 pengő él

belépési díj. Az uj tervek sze
rint a vidéken is 24 havi rész'
lelben lelJet fizetni a dijat, az
eddigi 10 havi helyett. Az ered
ményes vidéki népszerüsités
érdekében indokolt volna fl

belépési dij aránylagos le
szélllifósél.

Az élelmiszerek
árusitásáról.

Mindennemü élelmiszer árusitásánál
a minőség mellett talán az első és leg
fontosabb ~zabály a megfelelő elneve
zés, a jelzés alkalmazása, Célszerü az
eredeti csomagoláson, az átcsomagolt
árun, valamint az ömlesztett élelmiszer
tartá!yán, edényén, fiókján a név és a
minőség jelzésének feltüntetése is, Ez
által mód nyilik arra, hogy a vásárló
lássa, hogy mit vesz. De megkívánják
a jelzést a vonátkozó miniszteri rende- I
letek is. A jelzés elmulasztása sok
esetben lehet oka a kihágási eliárás
megindu!ásának is.

Gondoskodni kell arról is, hogy az
árucikkhez semmiféle idegen anyag,
nedvesség, por, légy, héj- és szárrészek
stb. ne juthasson, Ügyelni kell továbbá
arra is, hogy hosszabb raktározás alatt
az áruk ki ne fakuljanak, meg ne ro
moljanak, vagy az illó részekben vesz
teség ne következzék be.

Céls7;erü ezért az egyes tartályokat,
üvegeket, fiókokat időnként átvizsgálni,
kereskedelmi nagytakarítást tartani.
Ilyenkor megtörténhetik a fiókok, edé
nyek kitiszlitása, az anyagok átszitá
lása, az értéktelen törmelékek és hul
ladékok kiselejtezése és a jelzések fel
ujitása is.

Talán a legmegfelelőbb, ha az egyes
áruk ból oly mennyiségeket szerzünk
be, amely egy-két havi szükségletet,
előrelátható forgalmat fedezi. Rövid idő

alatt a revök is észreveszik, hogy
árunk mindig friss, zamatos és tiszta
és igy bizalmuk erősbödik. Ez pedig I
emeli majd forgalmunkat.

Miután az áruk belsejébe nem lehet
látni és a kereskedő évtizedes gyakor
lat után sem tudja mindig a jobb és
silányabb árukat j eljes biztonsággal
megkülönböztetni, igen fontos a meg
bizható helyről való árubeszerzés. Meg
kell kivánni azonkivül a gyárostól és
nagykereskedőtől, hogy a csomag bur
kolatán, a számlán a kötelező jelzést
ís feltüntesse és erre a kereskedő fi
gyeImét külön is felhivja.

Fontos azt is tudni, hogy nlÍnden az
üzletben, a boltban levő áru forga
l<)mbanlevőnek számit. Ezek minősé

géért az üzlet tulajdonosa, vagy felelős

üzletvezetöje tartozik számadással. Ki
vétel természetesen az eredeti csoma
golásban árusitott cikk, amelyért a
gyáros, a csomagolást végző vállalkozó
felelős. Igen szükséges az is, hogy a
régi, állott, szinét vesztett, értékében
csökkent, vagy romlott élelmiszereket,
valamint a szennyezett, poros és tör
melékes füszereket dobjuk ki a bolt
ból. Ezek ugy sem használhatók sem
mire és csak bajt, bosszuságot, vala
mint kellemetlenséget okozhatnak, va
lamint avevők elmaradását.

Akinek valami kételye van egyik-má
sik áru minőségére, forgalmára nézve,
vagy részletes tájékozódás! szeretne
nyerni, forduljon bizalommal a vegyki
sérleti állomásokhoz. Ezek az állami
szakintézmények kellő tanáccsal, szak
véleménnyel és bőséges felvilágositással
szolgálnak minden érdeklődőnek dij
mentesen az élelmiszerek, füszerek és
élvezeti cikkek forgalmára, kereskedelmi
és tápértékére nézve.

SZANYI ISTVÁN
kir. fóvegyész;.

szoba h.(i::JCr';:2kl;tc kÖTíiib.c.iÓ! I gazdasági jelen:ősége,". ci~71mel. .A I
14-í6 C !<,-,ven. Ha;l:-;sU:Y,';"nJ I messze az orszag hamrazn tu! IS

ldvtinom, hogy ill is cl hajla, J mert közgazda előadása rendkivül
mo~ság, na:;;: y SZ<2I:c PcI jéÍh~ih, I érdekes.gazdas.á~i.t~nlllmá~y.volt,
mini szarrJ!alan mas belegseg- mely Ul megvllagltasba allltotta
nél. Vagyis iJ fagyás nem min- nemcsak az árumintavásárok, ha·
dén e III bern":] lép fej ugyan- nem általában a nagyarán)'u
azon bőfok mel!ett. Igen e1lcr- gazdasági propagandaesemények
jedi szokás, hogy az emberek jelentőség it.

""'''~''''!''''''~''''''"'''''''"",~""""""~""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~==~"''ID"
ha fáznak szcszesilőU iSínak,
mondván: "Ez felmelegi! ben p

nünket". Hát cz belylelen áili p

tás, mert a szeszQsilal csak
láJszat szerint ad meleget. Az
arcban vérbős'ig lámad ugyan,
de hél tesIlink bőmérsékletét

megmérjük lJómérővel,kiderül,
hog'y dacára az arc pirossáp
g-ának teslűnk hómérsékleie te
temesen alászállott.

A fagyás kezelésénél legfon
tosabb, hogy az nyáron Jör:
ténjék, télen a fag'yást kike,
zelni nem lehet. Igy bármeny;
nyire is nem okoz tüneteket,
fájdalmakat a fagyás m-áron.
fogadiuk meg a tant c-s o t és

forduljunk orvosunkhoz, hogy
a megfelelő kezelést elvégezve
a legközelebbi tél beálliával
ismét fel ne lépjen. A kezelés
egyszerU szere a me!cg- hideg
fürdő, melyC'i ugy kell vég'ez'
nünk, hogy egy edénybe hideg
vizet, a másikba forró vizel he
lyezünk és most felváltva;3
percenként hol a meleg, hol fl

hideg vizbe helyezzük a beteg
véglagoJ. Ezt esténként fél óráig
kerl végezni, uláml különböző

gyógyszerek használatosok,
melyekéri forduljunk orvo
sunkhoz, Ujabban azonban a
Röntgen sugarakka] g'yógyiiják
hajhatós és szép eredménnyel.

Dr. Sz.entjóbi-Bartha János.

Két érdekfeszitő rádió,
előadás a budapestn
nemzetközi vásárról.
Aprilis II és 13 án, vagyis

hétjőn és szerdán este Budapest
I. és Budapest If. számu rádió
állomása azonos műsort adott,
mert ezen a két napon tartotta
meg a budapesti Studió a május
7·én megnyiló Budapesti Nemzet·
közi Vásár-ról szóló előadássoro

zatot. Az első előadást a nemzet
közi vásár ügyvezető alelnöke
V é r t e s E !ll i l tartotta német
nyelven. Címe "Die Rolle der
Budapester Internationalen Messe
in der wirtschaftlichen Zusammen
arbeit der Donaultinder". A rend
kivül aktuális előadás kellő meg
világitásba helyezte azt a fontos
szerepet, amely Magyarországra
és egyetlen nemzetközi vásár-in
fézményére az öt szomszédos állam
gazdasági együttműködése során
vár. A budapesti Studió vásárso
rozatának második előadását a
Budapesti Kereskedelm; és Ipar
kamara elnöke, dr. É b e r A n t a l
országgyűlési képviselő tartotta
liA nemzetközi árumintavásár köz-

Lindbergh ezredes elrablaJt
gyermeke még mindig nincs
meg. A napokban ~ mini is~

meretes - Lindberghnek sike
rült összeköttetésbe kerülni a
l;fyermekrablókkal, meg' is fi
zette nekik, amit kértek, az öt,
venezer dollárt, - több minI
300.000 pengőt arablóknak,
akik azl igérték, hogy egy
meghatározott helyen vissza,
adják él gyermeket, de ezt az
igérelüket nem tartották meg.

Az él hir járja, hogya rab
lók teljesitették is volna azt az
igéretüket, hogya gyermeket
a tenf{eren egy kis hajón át~

adják az apjának, azonban a
rí?l1dőrség és a parli őrök

mindenáron el akarták fogni a
banditákat és ez: riasztotla el
őkel ugy, hogy nem lar/ották
meg- az igéretüket.

Most azután egyelőre a rab
lóknál van a tekintélyes pénz
is és a Lindbergh-gyermek is.

A kis gyermeket azonban
nem adták VISSZZl.

A
h::I~JeUék al

a li h gyerek
visszaadásáért.

Egészségügy.
Fagyás.

Bár itt él szép tavasz él maga
kellemes bájával, mégis kivá
nalos - amint alantabb kilü·
nik, hogya fag'yásról megem
lékezzünk. Értem eza\all él fa p

gyást, mini betegséget, amely
a hideg behatására keletkezik,
még pedig oly módon, hogy
az illelő vég·tagTészben kez~

delben az erek megszü!~ülnek,

ami kékes#szederjes e]s7jne~

ződést okoz. Később ez át:
megy ér\águlásba, ekkor már
a bőr piros lesz, égető érzés
és viszketés lép feJ. Ha ez az
állapot hosszabb ideig tari,
akkor éi tágult erek ből savó
lép ki a környező szövetek
közé s létre jön az ugyncve p

zel! fagydaganat. lJyenkor a
végtag fájdalmas, viszket, puf,
fadt, szederjespvörös s köny,
nyen kisebesedik. Hosszabb
ideig tartó hidegbehatásra igen
könnyen jön Iéire az illető

végtag e]üszkösödése: a vég
tag elkékül, érzéketlen lesz s
a testről igen könnyen le is
válik. Ha az egész szervezet
t 24 C-nál tovább hiil le, be..
áll a halál.

l<'ülönösen ki vannak téve e
befegségnek az olyan egyének,
kik huzamosabb ideig tarlóz..
kodnak szeles vagy hideg he
lyen, vagy akik télen hideg és
fütetlen szobában alusznak.
Mert a hideg szobában ép ugy
nem egészséges aludni, mint
q lulfüíöH szobában. A h~ló'"
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literenként

orkereskedőnél

kitünő

13 százalékos
kecskeméti

is kapható.

KÁROLYKEREKES

-I

ili

Albániáról szóló cikkünket
íechnikai akadályok miatt jövő

számunkban foly/aljuk.

A kétezredik ajándék. Több
mint ezerötszáz érjékes aján·
dékot osztott ki az elmult he
tekben Tolnai Világlapja él

rejlvénymegfejtők között. Ezen
él héten ujabb 500 ajándék ke·
rü! kioszlásra, és igy összesen
2000 lesz. A kétezredik rejl:
vényajándék e2;y kitLinő dupla·
fedelü aranyóra, Ezenkivül husz
más óra, közel száz ötvös·
művészeti ékszer, férfiöHöny,
sok selyemharisnya stb. sze:
repel az ajándékok közötJ. fi.
rejlvénypályázalon mindenki
részt vehet, aki 26 fillérért meg
veszi Tolnai Világlapja ul szá
mát.

MegszigoritoHák c! házas~

sági dispenzációL

2 millió 330 ezer vidéki adó
zópolgára van az országnak.

Két fontos lörvényjavaslaloí
tQrjeszteltek a képviselőház elé.
Meghosszabbilják él 33·as bio
zol/ság mandátumát. Megkez"
dődött az ipar/esiLileli torvény
javaslat vitája.

Békésvármegye felir a koro
mányhoz az élratógépekellil~

/ása érdekében.

Nagyobbszabásu ármentesi c

. tési földmunka biztositásán fá'
radoznak él vármegye vezeJői.

Kivizsgálják, hogy miér1 nem
vállaltak munkát a gyulai,
gyulavári és békési kubikusok.

A. vegyvizsgálati dijak at le
. szállj/olták 40 százalékkal.

Vadisznót lőllek Dombeg-y.'"
házán.

A szegedi szinház merényu
lőjét beszállították az őrültek

házába.

A. képviselőház elfogadta az
uzsora-törvényjavaslaiot.

Aki friss és egészséges akar
lenni és nem akarja,hogy
kemény legyen a széke, foiy
ton fájjon él feje és bóre tele
legyen mindenféle paHanással,
az igyék hetenként egyszer
kétszer . reg·gelizés előHegy

pohár természetes "Ferenc
józsef" keserüvizet.

IS'IOi!
-

endé

A. has teltsége, májtá·
jéki fájdalmak, emésztési ne·
hézség·ek, gyomorbélhurut és
sárgaság a természetes ~Fe""

.I.'en«:: Józsefó6i keserűvíz

használata által megszüntethe~

tők és az agy, él szem, tüdő

vagy szív felé iránynló vério·
lulások elJensulyozhatók. Gyo
mor- és bélspecialisták iga
zolják, hogya Feren«:: Jó""
zsef vízze!, különösen az ülő

életmód következtében jelent
kező bajoknál, nagyon ked
vező eredményeket érnek el.
Ferenc József keserŰVÍz

gyógyszer! árakban, drogériflk
ban és fűszeriizleJekben kap
ható.

A "Magyar Mezőgazdasági

Társaság gyűlései a székes
fehérvári körzetben. Vasárnap
iartolía meg a Magyar Mező

gazdaság·i _Társaság .székesfe·
hérváron és környékén ala·
kuló gyűléseil. A székesfehér
vári gyűlésein Tőke István gaz
daköri elnök és Kovács Imre
díszelnök felváltva elnököltek.
A gyűlésen ismertette a Tár·
saság a mezőgazdasági terme
melés megszervezésétés a
magyar szövetkezeti élef kor
szerű reformját illető törekvé
seit. Az új eszmék - melye
kel eddig eg'yeJlen mezőgaz·

dasági, ilIelve szövetkezeti in
tézmény sem hangozla·
tolt - nagv hatást gyakorol~

lak a székesfehérvcíri körzet
nagy számban egybegyült gaz·
daközönségére, mely - él hal
lottakatmagáévá téve - nag-y
!e'lkesedéssel csatlakozoH a
Társasághoz és igy a székes'
fehérvári körzetben 4000:re
emelkedeH a Magyar Mező

gazdasági Társaság tagjainak
száma.

Országos matyónap lesz
május 8-án Mezőkövesden.

Elárverezték él nagykdDi
zsai Weiser.gépgyára!.

Hétfőn lemondott Zsifkovic'5,
Jugoszlávia miniszterelnöke.

Halálra égett él 78 éves
gróf Keglevich Ödönné.

Egy pengő voi! él malac ara
a turkevei vásáron.

I i fi etia

Az állatorvos jelentése sze·
rint a vármegye területéről

március hónapban vasuton élve
elszállítottak 302 szarvasmar·
háj, 83 lovat, 314 juhot és
7728 seriést. ezek közül kül·
földre irányiltatojj 29 szarvas
marha, 22 ló és 234 hízot!
sertés.

Az ÁHamvasutak l<edvez
ményei. Az Államvasut mér
sékeltáru menellérti jegyeket
ad ki ipari, kereskedelmi és
közigazgatási gócpontokra irá
nyuló forgalomban l-3 km.
körzetben. Ezek a mérséke!t
áru jegyek 2. napig érvényesek
és át nem ruházhatók. Igy
Gyomáról és Nagylaposról
Mezőlurra a személy és vegyes
vonatok ll. és lll. osztályára.
Az utazást félheszakitani .nem
lehet. .A. jegy ára Gyomáról
lJ. osz!. 1.8ü P, lll. oszt 1 P 20
fillér. Nagylaposrój 1 P 36
fillér és 88 fillér.

Rendeltetési állomás kör
nyékén fekvő vaslIt állomássa!
nem biró községben lakó felek
részére MÁV cég·jelii kocsik
ban érkező l,üldeményekről él

postai érlesi/őt posfán küldik
ki a feleknek és ez ese/ben a
kirakási határidő 48 óra.

FiUéres gyorsvonat. Május
8·án Békéscsabáról Budapestre
Filléres gyors indu!. Tekinfetfel
arrti, hogy május 8#án lesz a
nemzelközivásárésa magyar
olasz labdarúgó mérkőzés,

Szerkesztőségünk érdeklődott,

hogy megfelelő számu jelent·
kezés eselén a "Filléres gyors ({
felvenne-e Ciyomán isutasokaL
Legközelebbi számunkban erre
még visszatérünk.

Mibe kerülnek a primadonna
ruhái? Erről a kérdésről rend
kivüli inHmiiásokat közöl a
Délibáb legujabb száma, .A.
népszerii szinházi képeslap
számtaléll1 érdekesebbnél érde
kesebb cikket, szinházi beszá
molót, pompás képei, pletykát,
egyfelvonásos regényt és szín
darabot, folytatásos regényt,
rejtvényt és novellát közöl. A
Délibáb egy száma 26 fIllér.

Bali Mihály fia is pályázoH
a hóhéri állásra.

rn

Elismerés. B·ékésvörmegye
törvényhatóságának Jesfneve·
lési bizottsága viféz Molnár Pál
gazdálkodó, levente főoktaló"

nak 1924 óta a levente oldatás
és kiképzés terén fáradságot
nem ismerő munkásságáérl
elismerését nyilvánilofta. Az
elismerő okmány most vasár..
nap délelőit lesz átadva ünne
pélyes keretek közöl! él levente
gyakorló téren.

Békésvármegye törvényható
sági kisgyülése a képviselő

testületnek a ligeli vendéglő

felmondása tárgyábanhozoJl
határozatát feloldot/a és az
Előljáróságol ujabb méWil1Yos
javaslat előterjesztésére utasi
toHa mivel a méltányos bér
mérsékiés! indolwl1nak lálla.

Értesités. A pénzi.igyminisz
terium4018/932 VlIl. b. számu
rendeletével elrendelte egyes·
forgalmi adóhivalaloknak az
összevonásái. A gyomai for
galmi adóhivatal is megszünik
ezen rendelet következtében
és él Gyul~n felállHoJt Köz
ponti forgalmi adóhivataiba
osztatik be. A megszünés1932
május l-től veszi kezdetét és
ezen időpontlal a befizetések
továbbra is él községi pénz
tárnál eszközölhetők, vagy a
központi hivatalké'5őbbenoyi 4

tandó csekk számlájára történ
hetnek.

Az idei gubóárak. A selyem
tenyésztési felügyelőségeknél

megjelent földmivelésügyi mi
niszteri rendelet az idei gubó
árakat él következőkben állapi
totta meg: I. oszt. gubó 1 pengő, .
II. oszt. gubó 80 fillér, llL oszt.
gubó 10 fillér kilogrammonkénl.
Jukgatoít papirost ingyen kap
nak a tenyészlók, azokáráí az
előző évektól eltérőleg nem
vonják Ie a beváltási összeg·
ból.

A kir. pénzügyigazgató je
lenlése szerint az együltesen
kezeH adóban tényleg már
esedékessé vált háJralék 3 mi!·
!ió 131.181 P, vagyis 65'11
százalék.
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Egy és más
a peticióról.

Folytatás. V.

Mielőtt tovább folytajnám cl

peliciós kihallgatások ismerte
tését, néhány szóban válaszolni
kivánok lapunk legutóbbi szá
mában megjelent és képvise
lőnk aláirásával ellátolJ helyre
ig-azitó nyilatkozat egyik- má8

sik megállapítására.
Annak megállapi1ása, mi az

igaz Vangel Viktor vallomásá
ban: (biir avval teljesen tisztá~

ban van mindenki), miu1án most
már tudom, hogy ez az ügy
birói nyomozás alatt áll, most
nem vHatom, az a függeJlen
magyar biróságra tarlozik. NI2
zetem szerini nem az a fontos,
hogy igazat monélott e Vangel
Viktor, ez a nagybacsi és
unokaöcs ügyC', hanem az,
hogy komoly ellenfél még az
esetben scm használja volna
föl a választási harcban az C'I
lenfél személyi dolg'ait, ha azok
igaz volláról kézen fekvő bi6

zonyilékai is lellek volna. Egy
teljesen ismerellen ember I
- maga a képviselő jelenti ki
nyilatkozatában ilyennek Van 8

gel Viktort - álJilásainak és
adatainak első találkozáskor
hitelt adni, éles fény! vej azok

I
menlalitására, kik azokat nyom-
dába adlak és akikhez a kép
viselő urnak mégis, csak van
némi köze, hisz legszükebb
vezérkará.hoz tartoznak.

A képviselő urnak legjobban
kellene 1udnia, mUl' könnyü
valakit megTágalmazni, csak
tág lelkiismeret és néhány 10
fillér kell hozzá 1 Ha bizalmas
baráííait körü]cirógatná ugy
megludhatná, hogy Nagysá
godról is sok pletyka jár száj
ról, szájra, de egyikünknek sem
jutott eszébe, hogy haragudó
rokonai közül keressünk vál
lalkozót, pedig elhiheti, hogy
akadt volna olyan azok között
i.'>, de ilyenek nem találnak utat
hozzánIc

Még egyszerű tanulallan em.
ber is tudja, hogy "aki harag'
szik annak nincs igaza", már
pedig, mint a képviselő ur is
mondja nyilatkozatában Van...
gel Viktor vérbeli nagybátyja
Vangel Gyula dr.'nak, tehát
közeli vérrokona és ha az el
jön Pestről Gyomára és ill

. ismeretlen egyének előtt legya.
lá.zni igyekszik unokaöccsét,
bizonyos, hogy eljarás€lban
nem a köz iránti kötelesség
érzet, sem az a vágy nem haj
totta, hogy föltétlen Zeóke An·

lal legyen a gyomai kerület
képviselóje, hanem egyes I2gye
dül a hosszu velelhclle. kleny
nyire h:llCI és szabad abosszu·
álló cm])c::rt1ck bUci! adni, arra
csak annyit. ho~n csak lJa 6

sonló gondolkodásUfJ!< értékc
lik és érlékc!hefik csC'lcke~

detei!.
A bclyrei~razijó nyila/kozat

szerint elismeri a képviselő,

hogy Vangel Viktor "a válasz
tások alatt fölkereste felesé
gemet Budapesten a lakáso
mon és vete közölte a meg
jelent cH.kben foglalt tényál
litásokat és feleségem utján
ajánlotta fd részemre szol
gálatait".

Budapesten ugylátsz1!z kapva
kaptak a fölkínált c.5C'l1legén
és a Gyomán tartózkodó férj;
hez lllusi!otlák,ahclyctl, bog'y
ajtót mulaltak volna neki. A
nag'ybáesi el is megy Gyomára,
oU a képviselő ur a 1;váiasz
tá5i elnöli"~néllévő álland.ó
lakásán vezérkara lársaság'á#
han fogadja, unoítan VCglg
haJll;taija allnak jelentését,
"amelyei< cngem nem nagyon
érdekeltek" és azután eisiet
bokros feendői utáll. mossa
kezét a továbbialdMll, nem lö~

rődik aVVal, hog-y él vezérkar
miként értékesiJi a szenzációs
adatokat. ezáltal alibit akar
ig-azoIni s nem akar tudni ar
ról. hogy Vang'C'1 Viktor "kiR
nek, hogyan és mily körülmé
nyek közölt adla ál a kézira
tot ".

Valakit Budapestről, mely
tudvalevőleg nem közvetlen
közeli szomszéd faluja GYOR
mának lerendelni és azután
nem érdeklődni mit csinál a
vezérkarom az ellenfél becsü··
lelébe és családi életébe bele
vájkáló szennyes adatokkal azt
még a pici sem hiszi el Zeőke
Antalnak.

A képviselő ur csak az eset

ben mentesülne minden fele8

lőség alól és akkor mondhatná
joggal, hogy nem tudtam a
készülő cikkről, ha nem hall
gatta volna végig a haragos
nagybácsi elbeszélését. Vezér
kara az ő értQsitése és meg'
hivása utján találkozik és tár,
gyal Vangel Viktorral. Már az
a puszta körüimény, hogy nem
tiltotta meg határozottan Jitká,
rának az adatok fölhasználását
ugyanannyi, mintha a cikknek
megjelentetésélapróbálta volna.

A helyreigazitó nyilatkoza8

tot il sajtó törvény ide vágó
határozmányai értelmében laR

punk nem lett volna köteles a
beküldött alakb.an, ilIetve szö8

veggel közölni, mert olyan té
nyek cáfolatait is tartalmazza,
amelyeket alóliro1! peticionáló
sohil kéf:=;égbe nem vont, de
lapunk felelős szerkeszlője

csupa udvariaságból helyt
adott abcküldöli kézirainak
teljes egészében.

Igya löbbckközött nem ir
iam és állitoliam azt. hogy
ZeőÍ<e képviselő Tápai [{ároly
válaszlási c::lnök lakásán a
házigazdával q,;yiilt egy 5Z08

bában tartózkodik és alszik.
Anélkül, hogy ezt külön han 6

gozlatl a és az ujságban kikiR

allotta volna szcnJiil Illeg vol J

tam győződve, hogy Zeőke

képviselőncÍ< ott csak külön
szobája lehet, sől valószinüleg
külön bejárattal s bármennyire
is demokratikus érzeimü és
fclfogásu a képviseló ur, amit
kivált régebbi lakodalmakon
való sürü megjelenései bizo
nyi/galnak, bármennyire is sze
reli fl lömcget és társaságot,
hisz mindigkisére1tel iár (hol
főszolgabiró, hol csendőr, de
tektiv. pénz[igyőr, vagy titkár
lis lapszerkesztővel),mégis van
olyan idóponli5 amikor nem
szereti ha háborg-aliák, Azt sem
von Iam kétségbe és tudtam is,
hogy ez a szoba "akkor az ő

lakása". Én csak azt álHtottam,
amit ő maga is elismer, hogy
Tápai KároJynál van vagy
jobban mondva volt lakása,
aki a válaszfásokkor válasz
tási elnök volt.

Még egyet! Bcfejezéskén! azt
a következtetést vonja le a
nyilatkozatot iró, hogy azis~

merteteJt "tényáUásból látható,
hogy ugy a választási elnök,
mint annak helyettese a tör
vényben előirt esküjök szerint
jártak el".

Nem vagyok biró, hogy HéJ
Jetet judjak mondani, össze'
egyezhefőJe az előbb emlitelt
funkcionáriusok lénykedése a
letett eskü szellemével, de azt
tudom, hogyaválasztásokkor
elköve!et/ összes atrocitások
és törvénytelenségekért első

sorban a választási elnök és
annak helyettese él felelős, mert
minden intézkedési jog az ők

kezükben volt s ha a telt in 6

tézkedé5ek nem egyeztek volna
meg fölfogásukkal, akkor mód6
jukban áJloJl volna - nem beR
szélve arról, hogy kötelessé.
gük is lelt volna - azokat
~megakadályozni,azokllélkele
jét venni. Azt is tudom, hogy
az 1925 évi XXVI. te. a vá,
lasztások tisztaságát irja elő,

tárgyilagosságot és egyenlő

elbánást követel az elnök és

a helyettes elnöktől, azt is tu·
dom, hogy ennek a kötelezell,
ségnek scm Gyomán, sem
K ondüToson ,de legkevésbhé
Endrődön nem f'2JeLlek meg
az arra hivatot/ak. Lehet e

akkor csodálkozni, hogy az
alárendel/ek is látva a vezető

emberek felfogását és intézke·
dés",it - tisztelet az egész
kevés kivételnek - !lern a tör·
vényes rendelkezések szerint
jártak el, nem akarván mon'
dani, felsőbb utasitásra és pa
rancsra, mert hiszen minden
egyénről, ki fontosabb meg 8

bizás! kap, bizonyos önálló
ságot föl kell tételezni. Ugy
látszik azonban itt is érvénye
sül/ a régi igazság: fejétől

büdösödik a hdl.

Peticionáló.
(folyiatom.)

Nesze semmi,
fogd meg jól!
A "Gyomai Ujsá-g" muU heH

számában figyelemmel olvas.
tam az alábbi slalisztikai ada8
lot: "Ha eddig egy 50 holdas
gazdának 26-28 hold buza
vetése után volt 160 q. buza
termése, az eladásra került

'-buza boletlája 600 pengőt je'
len/ell neki, mig ha egész
földjének összes egyenes adó
jál elengednék. ez a kedvez...
mény még 2,..;:;00 pengőf sem
érne el".

Azóta megjelenI a kormány
fOldadó eleng'edési, de ugyan.
akkor adóernelési rendelete is.
A két rendelet összevetéséb61
egész furcsa és a .kisgazda
társadalomra nagyon szomoru
következtetést vonhatunic.

"A földadó fizetésére köje.
lezettC'knek 1932/33 költségve
tési évre esedéJíes főldadóját

ezeknek az alapszerü~n kezelt
bevételeknek terhére kell ki.
egyenlHeni". Ezt tartalmazza a
rendele!.

Ugyanakkor 100 százalékkal
emeli avagyonadót, 30 SZá8
zalékkal a jövedelmiadót, in.
gatlan eladások után külön
jövedelmiadóí, házadó-pótlék,
öröklés, ajándékozás és ingat
[an vag'yon átruházási illeték
cimén pedig 20 százalékos
rendkivüli pótl~k beállítása
iránt intézkedik. Ha mindezeket
összeszámitjuk, él kisgazdák.
nak nyujtott adó kedvezmény
nem üii meg él boleljából nyert
rendkivüli s.egélynek 20-25
százalékát sem.

A midőn a gazdatársadalom
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ezen ujabb terhek vállalására
kényszerül, - a mézes mad4
zagkénl szereplő földadó ell
engedéssel csillapHva,
ugyanakkor nem láttuk az
egyenlő elbánást és pénzügyi
gondosságot megvalósu]ni és
alkaimazni azon nagy jövel
de1mLi egyénekkel szemben,
akiknek havi jövedelmük felül
haladja az 1000 pengőt és
akik az eddigi 5-iO százalék
kereseti adó helyel! minden
nagyobb megerőltctés nélkül
fizethe/nének 20-25 százalé
kos kereseli adó l.

Nem lt:Jiuk a megfelelő és
méltányos adÓIJerhelésl foko
zatosan megnyilvánulni azon
nagy társulatok, egyesületek és
részvénylársaságokkal szemI
ben, amelyek sok milliós nye
reségg'el és még több adozás
alól kivoil/ titkos alapokkal
rendelkeznek.

Kiadás előfl fl!! a tiszviselők

ujabb fizetésleszállilási tervel
zele, de ugyanakkor nem lör
j~nik inlézkedés a fizetés haj·
mozások radikális megszünte
tése, vagy a többszörös fizetést
élvezők kereseli adójának
emeléséről, nem történik inléz
kedés a közigazgatási és más
tisztviselők representációs pót..
lékainak és más általány öSZI

szegeknek erőteljesebb mér·
sékléséről.

Leakariák szállitani a családi
pótlékot, de ugyanakkor meg
hagyják a szintén állásban levő

nők családi pótléká!.
Az egész ország követci/e,

hogya képviselók a /iszJelet·
dijon kivül más tisz/viselői fil
zetést illetve ennek nyugdij
nevén való utalását ne élvez·
zék, dc erról hallgat a krónika.

Az ország közvéleménye
állandóan sürgeti, hogy 1000
pengón feli.ili jövedelmet egyet l

len tisz/viselő se élvezen a
trianoni MagYélrországon, de a
kiállás is süket fülekre talál.

A vármegye közgyülésén in
dítványoztatott, hogy az 1868
évi Ll II. Le. szerin li iskolaadó
á!littassék vissza és legalább
10 százalékkal emeljék föl,
hogy igya felekezeti iskolák
fenntartásához egy fillérrel sem
adózó polgárok, társulatok,
szövetkezetek és' részvény tár·
saságok méllányos és tekin·
lélyes összeggel járuljanak a
magyar népmivelésügy és tal
nitói nyugdijalap fejlesztéséhez,
ez él helyes és aktuális indi/I
vány - nem tudjuk miért
hiába kopogtat a pénzügymi
niszJerium ajlaján.

A gabona és állat árak nap·

ról· napra csökkennek, az uj
adópóllékok a lakosság Jer·
hét növelik, él boletta segély,
melyból adóját fizette és adó·
ságának kamatait /i:irlesztetle a
kisgazda, elvész, kiváncsian
fogjuk látni aug'uszlus és no
vember 15·én mennyi adó
folyik az állam és község
pénztárába be.

lvla nem arról álmodik a kis
birtokosság, hogy szerezni
tudjon valnmit: már akkor is
boldog volna, ba eddigi vagyon
átlagát fentartani tudná; a je
lenben azonban töpreng és
aggódik egész éven ál, hogy
miből fizeti ndóját és súlyos
váltóinak kamaiai!.

Az a segilség amit a földI
mivelésügyi mini'3zteriumban
állitólag gazdák értekez!etén
kilerveztek, amit a kormány
elfogadott és kiadoít, teljesen
i!luzorius és nélkülöz minden
praktikus gondolatot. Teljesen
osz/om a mulJkori cikknek
megállapítását, hogy 18-20
pengős buza ár és· 30-40
százalékos állatár emelkedés
melleU talán elbirnánk cl sulyos
terheket, de igy csődbe jutunk
valamennyien.

Más gazdasági poliJikát és
valóban reális segítségei vál'I
hatna a kisbirtokos osztály,
mely állítólag az ország g-e~

rincéí képezi!?
Kondorostanyai.

Megjutalmazott tüzoltó. Mint
mult heli számunkban méÍr kö
zöljük, az endrődi Kerestény
Fogyasz/ási és t::rtékesiló Szö
vetkezet március hó 171iki
tűzese/e alkalmával Soczó Vince
endrődi liizo!ló, csóvezető

olyan ügyesen és szakértelem,
mel vezette az oltást, hogy a
vizzel semmiféle kárt nem oko
zolt, miérl is az Első Keresz·
tény Biztositó Társaság jutal#
maj helyezeit kilátásba. Igéren
tének megfelelóen 30 pengót
küldöU Csernus Mihály apátN
plébános kezeihez, ki az ösz
szeg'et ünnepélyes kere/ck kö
zött adta ál vasárnap az ügyes
tüzollónak,

Az endrődi téglagyárban
Jégla és cserép igen olcsó ál'l
ban kapható. Nag-yobb vétel·
nél külön árengedmény és fi~

ze/ési kedvezmény. Ugyancsak
a tégJagyárban egy 14 folyó
méter hosszu, 6 és fél méter
széles cseréppel fedeit tégla
épület eladó. Érdeklődők for~

duljanak a téglagyár gyomai
irodájához, Wagn.zr Márton fiai
fakereskedők, Gyoma.

Trafikbetörés volt Békés
cSQbón.

A "Magyar Gyümölcstermelök
Országos Szövetkezete" Budapest,
VI. Andrássy-ut 8. Gyömörey György
főispán elnökletével tartotta alakuló
ülését. A megnyitó beszéd szerint az
uj szervezetnek az a célja, hogy köz
pontilag irányitsa a termelést, értéke
sitést és a növényvédelmet. Olcsóbbá
kell tenni a védőszereket és évente
össze kell irni a várható gyümöJcs
mennyiséget. Az uj szerv oda hat, hogy
a komoly termelők érdekeit és az ösz
szes érdekeltek meghallgatása után ki
dolgozott reformot vigye keresztül a
termelésnél. Felhivjuk tehát a gyü
mölcstermeléssel foglalkozó magyar
gazda- és kertésztársadalmat, hogy
minél nagyobb számban jelentkezzenek
a szövetkezeti belépésre. Már a jelent
kezésnél bejelentendö a vármegyék
megjelölésével a termő és még nem
termő gyümölcsfák száma, a fajták he
lyes megjelölésével. A termelés, véde
kezés és értékesités minél tökélete
sebb kidolgozása végett az érdekeltek
esetleges inditványát kérjük VI., And
rássy-ut 8. sz. a. "Magyar Gyümölcs
termelők Országos Szövetkezete" ci·
mére megküldeni. A mai ülésen az
alapszabályok ismertetése után a vá
lasztásra került a sor. Az elnöki tiszt
séget egyelőre betöltetlenül hagyják.
Alelnökökké Gyömrey György főispánt,

Szluha Dénes földbirtokost és Sternád
István, a "Magyar MezőgazdaságiTár
saság" ügyvezető elnökét, ügyvezető

igazgatóvá pedig Török Gáspár föld
birtokost, jogtanácsossá dr. Lányi Már
tonországgyülési képviselőt választot
ták meg.

Te!jes regénymellékleUel meg
jelent a "Hir" legujabb száma.
Béketfi László kitünő hetilapja "A Hir"
uj sz:íma most jelent meg. Szenzációs
illusztrációk, érdekes riportok, humo
ros és szatirikus cikkek, szinház és
sportrovat, világbajnoki keresztrejtvény,
stb. tarkitják a különleges zsánerü la
pot, melynek bő tartalmából : Békeffi
László, Orbók Attila, Segesdy László
és Dormann Ede cikkeit kell kiemel
nünk. A regénymelléklet P. Ábrahám
Ernő távolkeleti témáju, remek regé~

nye: A Kékszemüek Asszonya. "A Hir"
minden pályaudvaron és ujságárusnál
kapható. Ára 10 fillér. Mutatványszá
mot dijtalanul küld a kiadóhivatal:
Budapest, Vi. Ter~z körut 8. sz.

Melyik a legelterjedtebb és leg
hasznosabb nyelv? A legelterjed
tebb nyelv egyesek szerint a német és
az angol. A leghasznosabb nyelv kérdé
sében már megoszlóbbak a vélemények.
Van, aki a németet tartja annak, van,
aki franciát, sőt olyanok is akadnak,
akik az eszperantó nyelvet vélik leg
hasznosabbnak. A héten fényt deritett
erre a problémára A Fény, a legkitü
nőbb és legnépszerűbbmagyar hetilap.
A remek regényujság most megjelent
friss számából kiderült, hogy a legel
terjedtebb és leghasznosabb nyelv a
"Lángnyelv", A Fénye heti teljes re
génye. Hogy rriért a leghasznosabb ?
Azért, mert, aki 10 ftilérért megveszi
A Fény-t, az részt vehet a lap 200
pengős jutalomakcióján. A lapért ki
adott 10 fillér tehát a leghasznosabb
befektetés. A Fény szenzációs jutalom
akciójáról, remek regénveiről, kitünő

szinházi rovatáról az egész ország be
szél. Hasonló népszerüségnek örven
denek a Iap heti keresztrejtvényei is.
A Fény mindenütt kapható és ára a
világválsá~ tartamára c:?ak 10 fillér,

Hoover elnök évi egy dollár
fizetésért akar hivatalában ma
radni. Hoover elnök, lekinfcl
tel az amerikai sulyos pécz'
iigyi válságra, hajlandó le
mondani jövó évi 75.000 dol
láros elnöki fizeJéséról é5i kész
évi 1 dollár névleges fizetés
ellenében hivatalában maradni.
Az elnök aránylag nem gaz
dag ember, vagyonát nem ré
gen egy millió dollárra be·
csüliék. Walker newyorki fó
polgármesJer kije!enleJje a jó·
lékonysági bizottságnak, hog-y
ha nem sikerül jllnius eló1t to
vábbi 30 millió dollár/ gyi.ijteni
a szegények segitésére, akkor
600.000 amerikai szegény cl

nyáron éhen fog halni.

A gazdákna!í: EJ földadó alól
való menlcsiJhetéseér/ volt
szükség az uj adóemeiésre.

Csökkenteni keH az egész
országban a kéményseprési
dijakat. Bács·Bodrogmegye már
leszáililotta a kéményseprők

iIJetményeil.

DélamerUí:ába kitörtek éi tűz

hányó hegyek és óriási terüle:
tekre szórják a hamueső! és él

kéng-á'Zokat.

Levághatja és kiárusiihalja
a termelő késre érett állaJjál.

A Tisza és a Bodrog ára·
dása óriási területeket, közsé:
geket, városokal önt el s eddig
is sokezer mag-yart teU hajlék
/alanná.

Közerővel védik Szegede!
az árviztól.

Tokajnál kéfszáz ember váU
hajléktalanná.

Kedvezményes áru e!elési
cukrot kapnak a méhészek.

Hindenburg a némel bi-
rodólmi elnökválasztáson 19.
millió 367.688 szavazatot ka·
poU Hitler 13 mi1!ió 419.603
szavazatával szemben.

A képviselők illetményél 6
százalékkal csökkentik.

Romániában 20-30 száza·
lékkal leszálliloUák alakbére...
kel.

A cseh vasutiigyi miniszter
lemondotl a forgalmi adó eme
lése mia/I.

A Színművészeti Akadémiát
végleg' bezárják vagy 5 évig
szüneteltetik.

Ujpesten vizre bocsájtotják
a Duna első tengeri hajóját a
"Vihart".

Julius l5-én elárverezik él

budai legendás hirü Karácsonyi
palotál.

Az iparos csak él saját ipa",
rában sz~rződtejheí lanoncot,
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HIRDESSEN

LAPUNKBAN.--

I
Mérlegek és suiyol{ I

~'. h, esitése. ~ITekinle!te] ;1 kc;;ckdö idöSZé\ko~'

i ll1ó~tékhi,tclcsilé~r~ a ,t~rlód;íS e:ke'
rulc'se vegett sa!ití eTG'ekehen cse
lekszik, ha haszJüJL'lllérlegeit és
súlyait már most javíHatja, melyek
javítását és meghitelesíttelését szak-

szerüel1 vállalia

KOCSIS,IMRE
géplakatos mérleg javitó

Kossuth L.-u. 696.

0.5 1 1 1 l 1 1 9 l.
1 0.5 0.5 1 1 l 1 8 ll.
O l 1 1 1 1 1 7 lll.
1 O 0.5 1 1 l 1 6 IV.

Y 1 O l 1 0.5 1 6 V.
O S l 0.5 I 1 O 5 VI.
1 O A O I 1 0.5 4.5 Vll.
O 0.5 1 K O 1 l 3.5 VilI.
O O O 1 K 1.5 l 2.5 IX.

0.5 O O O 0.5 Ö l 2 X.
l O 0.5 O O O R 1.5 Xl.

;

0.5 l
1 1
R 0.5

0.5 K
1 O
O 1
O 0.5
O O
O O
O O
O O

&

drótfonat.
féle

Legjobb és
legolcsóbb a

HAIDEKKER
M!ií '!@iii 'fSm9 M

Minden mennyiségben kapható:

a n e r á r to n F i a i
fakereskedésében, GYOMÁN.

6'15 9'4513'3617'3020'45 i Bpest k. p. é 4'5710'40 11'45 19'10 19'45

1. Bakos J. M 1
2. dr. Messinger O Á
3. Kruchió M. 0.5 O
4. Török K. O O
5. Bácsy E. 0.5 O
6. Tóth E. O 0.5
7. Weil S. O 0.5
8. Kiss G. O O
9. Beinschróth G. O O

10. Szilágyi A. O O
ll. Nagy B. O O

~fifiAftft~"fllftAA~~ llllilil!llltllllill)jOllJ[II'I!I!1!lltl
Nyomtatványokat lapunk Szerkesztésért és kiadásért felelős:

nyomdájában készittessen. ifj. WAGNER MÁRTON.
~~U~U~U~~UWH~ tgglgil!l!IIIIIIIIIII#llilill

VASUTI MENETREND 1931. október hó 4-től.

liYOrSl Igyorsl Igyorsi Igyorsj

DUBLIKACIÓ.
Mindenféle gabonát legmagasabb

napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnáI. .

Bert6thy István Halász-utcai ujon
nan épült háza juníus hó l-i beköltö
zésre kiadó.

Egy j6 házból való fiu pékta
noncnak felvétetik. Cim: Hartmann
Sándor sütő mester, Gyoma Jókai-u.814.

11'0612-4218'1920'29 2'10 é 0'32 5:348'5214'28 16'52
6'4111'1412'4718'2920'34 2'35 i Gyoma é 0'17 5'18 8'5114'2016'5119-25
7.3412'09 13'25 19'2721'11 3'38 é Békéscsaba i 23'15 4'26 8'14 13'26 16'1418'26

3'53 12'46 17'3020'45 i Gyoma é 7'24 12'23 16'4721'45

4-21 13'1417'5821'13 é i 6'5311'5216'1621'14
4'26 13'19 18'03 21'18 i Dévaványa é 6'48 11·37 16'11 21-09
4'5713'5018'34 21'49 é . i 6-15 11'0315'3820'36
14'5813'51 18'4521'50 i Szeghalom é 6'1310'57 15'3720'34
15'17 14'10 19'0422'09 é Vésztő . i 5_5310'3715'17 20'141
7-2716-10 20'58 é Békéscsaba i 4'05 8'20 13'3018'24

. --
6'1614'0019'00 i Szeghalom é 8'3015'25 18'42
7'5018'0420'36 é.... . i 5'3013'5017'08
7'5519'52 1'30 i Puspokladanyé 1'2013'3715-36
8'51 20'58 2'41 é Debrecen i 0'10 12'3014'30

em rt gr "'"

Sakk.
Alant közöljük a "Gyomai Márky Sakkör" 1932 évi létraversenye 1. osz

tályának végeredményét azzal, hogy egymásután, a ll·ik mCljd a Jll-ik oszt. ered·
ményét is közölni fogjuk

oroszlán része van Ber!ól< centerllalf
l1;}k, ~ki a cS(Jp~tt;énefC is. I!ei:1farth
birú~kodása {(,[SzetL

Vasárnap 17-én Gyom3r1
d. u. fél 4 6ralwr Békéscsabai
l(:eresl{edelnTi v,á log a-to-o t-t
GySe. barátságos mérkőzés

lesz.
2 órakor GySe. közgyülés.

Szerda, április 20.
9.15: Hangverseny

12.05: Gramofon
3.30: Morse tanfolyam
4: Felolvasás
5: felolvasás
5.35: Zenekari hangverseny
6.45: Olasz nyelvoktatás
7.20: Hangverseny
7.55: A vivósport és a közönség
8,15: Egyfelvonásos vígjáték

10: Idő, időjárás, hirek
10.15: Zongorahangverseny
II : Cigányzene.

Csütörtök:, április 21.
9.15: Hangverseny

12.05: Cigányzene
4: Gyennekmesék
5: felolvasás
5.30: Gordonkahangverseny
6: Angol nyelvoktatás
6.30: Munkásegyletek hangversenye
7.15: Zongorahangverseny
7.50: Nagy Endre előadása

8.10: Koppenhágai rádió közveti
tése. Szünetben: lóversenyeredmények

10.15: Idő, időjárás, hirek, majd ci
gányzene.

Péntek, április 22.
9.15: Szalonzene

12.05: ZongorahangversellY
4: felolvasás
4.30: Gramofon
5.45: Felolvasás
6.15: Cigányzene
7.15: Az utazás müvészete
7.40: Magyar est. Szünetben Rádió

negyedóra
9.45: Idő) időjárás, hirek, ügető

versenyeredmény, majd szalon, jazz és
cigányzene

Szombat, április 23.
, 9.15: Postászene

12.05: Hangverseny
4: Gyermekjátszóóra
4.30: Szalonzene
5.25: A rádió és a színpad-felolv.
6: Bodán Margit magyar nótákat

énekel
7: Felolvasás
7.30: Don Juan - opera, L felvo

nás után idő, időjárás, hirek, lóver
senyeredmények, ll. felvonás után jazz
zene.

vantámaclásb:111. de a jól mükiiL!ő

gyomi1i véde!,,!,! helyén vall, GySe, is
vezeL.egy-egy. s::ép- tá!1lád.úst. t.lc_ a
magas labdáiv:1! cltdniényt l'1ém; Lell1
tud. 20, percben k:tpueli)tti kav:mx:ásbc)l
a "BocskayH \l1rga 1b\'én sie:l7.i :lll-ik
goalt 2·-0. 1\ 1\~lrÓ:~ güa{ol{ ut:ii1 Cyonla
is lapos labdá\':.!l kisérletezik, ami 3:5,
percben Nagy révén eredményt is hoz.
2 - 1. Mezőny játékkal ér véget il félidö.

A második félidő gyomai támadással
kezdődik és a csapatban meg van a
kiegyenlitési vágy, mindenlabdán rajta
vannak és igyekeznek azt értékesíteni
ís. A 15. percben Zöldbeadásábólaz
egyenlitőgoalt Kérinek sikerült berugni.
2-2. Továbbra is GySC. van fölényben,
de a jól müködő szarvasi védelem
mindent ment. A hátralévő időben

Gyoma több szép támadást vezet a
Bocskay kapuja ellen, .. de a győzelmet

már megszerezni nem sikerült.

Ugy a GySC., mint a Bocskay szép
játékot mutatott. A gyomaiakből Kéri,
Jenei, Nagy és Oláh váltak ki. De ál
talában a csapat megfelelő volt, a két
tartaJékis megállta a helyét.

Bocskayból Bertók, Csermák, Petykó
és Bertók lJ. emelkedett ki.

A Bocskay szimpátikus ésapatával
megnyerte a vidék tetszéstt. Ebben

lITIIT

musorlládió
Április 17-23-19.

Vasárnap, április 17.

9: Hirek, kozmetika
iQ: Egyházi zene és szentbeszéd
11.15: Ev. istentisztelet, utána idő,

időjárás, vizállásjeJentés, majd zene
kari hangverseny. Szünetben: Rádió
krónika

2: Gramofon
3: Gyomnövények irtása
3.45: Rádió Szabad Egyetem
5: Haydin diszhangverseny
7: Költemények
7.40: Cigányzene
8.25: Sport és lóversenyeredmények
8.40: Zenekari hangverseny

10.10: Időjelzés

10.15: Hegedühangverseny
10.45: Tangó és jazz zenekar.

Hétfő, április 18.

9.15: Gramofon
12.05: Balalajka
4: Asszonyok tanácsadója
5: Szalonzene
6: Felolvasás
6.30: Dalest
7: Német nyelvoktatás
7.30: Filmharmoníai hangverseny
9.50: Időjelzés, hirek, időjárás, majd

cigányzene
II : Németnyelvü előadás.

Kedd, április 19.

9.15: Katonazene
12.05: Szalonzene
3.30: Tündérvásár meseóra
5: Magyar nóták
6: Magyar sajtó hőskora

6.30: Gramofon
7.30: A bolygó hollandi - dalmü

l. felvonás után időjelzés, hirek, 11. fel
vonás után ügetőversenyeredmény.Elő

adás után: időjárás, majd cigányzene.

Állandó műsor hétköznapokon:

9.30 Hirek.
11.1O Vizjelzés.
noo Déli harangszó.
12.25 Hirek.
1.00 ldő-időjárás-vizállás,

2.45 Hirek, árfo1.yamok.
4.45 Idő-időjárás-vizállás-hirek.

SPORT

Országos vendéglős kong:.
resszus Kőszegen. Az O:':,,;:iÍ J

gos Vendéglős Eg-yesDlcl ju
lius 6 és 7·én larlja kongrc:si:~

szusát 'Kószegen, ahol az idén
ünneplik 40 éves évfordulójlit
él hires török ostromnak. élmi·
kor jurischMikJós várkapitány
visszaverte él hatalmas török
hactsereg'eL Az ostrom és a
világháboru hőseinek emlékél
dicsőiJő és most ernelJHősök

Kapuját is Magyarország kor
mányzója május 29~én fogja
felavaini.

BocslmY'-GySC. 2-2 (2-1)
barátságos, biró Heinfarth.
Szarvason erősen szeles időben ál

lanak ki a csapatok. A sorsolás Szar
vasnak kedvez és igy széllel támo
gatva kezdi a támadást. Bertók pontos
irányitása mellett 5. percben Bertók
goalt mg. 1-0. Továbbra is Szarvas

~~~~~,,~,,~~&P't4~

, , Nyomtattaa Ii\IHUNOÁRIA." könyvnyomdai vállidat Gyomán_ Felelős cégtulajdonos ; TJiKET SÁNDOR; . . .
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ELÖFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre l'30P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'2D P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth lajos utca 576.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék keQ.vezményt adunk.

Válasz rádiókritikára.
Amikor Stephenson mozdo·

nyának tervét az akkori angol
egyetemi tanároknak bemulaHa,
azok neveltek és gunyolód·
tak rajta és durva módon ab
szurdumnak nevezt~k. Ké~őb·

ben, amikor Stephenson moz
donya már üzemképes volt
udvarias módon meghivta
ugyanazokat az egyetemi taná·
rokat, alkotásának megtekinté·
sére, akik tervét kivihetetlennek
minősiJetlék. A tanárok óva
tosságból az! kérdezték Step·
hensontól, hogy vajjon mükö·
désben van e már a mozdonya.
Stephenson diplomatikusan
válaszo!!, csak azért, hogy a
tanárok jelenjenek meg, hogy
alkalma legyen előkelő ""n"' ....·,·_
j'érfiak e1óit bebizonyítani, hogy
ebben az esetben ki a ludat~

lan. A. tanárurak ponlosan
megleIentek és Slephenson fel,
szálH mozdonyára és az eló,
kelő tényezők bámulatára nwg'
indul! és tovább haladi alkotá.
5ával. Eza szégyen olyan nagy
dühbe hozta a tanár urai{at,
hogyazokhaláJos ellenségei
leHek a gőzmozdonyna.k és
azon él eimen akarták a nagy
alkotás élelbeléptelését meg'
akadályozni, hogya füsl tönkre·
leszimajd a vegelációt és az
emberisége/.

Fulton elsőgőzhajójáta frao
ciáknak mu1afla be. Napoleon
nak is ludomására hozták ezt
a nagy horderejü találmány!,
aki az akkori legelső tudőso-

kat magához hivalla és érdek
lődött az uj alko/ás iránI. A
tudósok gyerekes játékszernek
nevezlék él gőzhajót, amellyel
csak tudallan ember foglal
kozhat. Amikor Fulton óriási
közönség előtt az első nyil··
vános hajózást bemutatta és él

gyönyörü siker után az oftlévő

Napoleon és ludósai előlt kel
lelt megjelenni, Napoleon a
következőket mondotta: "Ha
ön ismerné a tenger elemi
erejét, akkor pénzét és idejét
hasznosabb dolgokra fordi·
laná," amire az összes ot1lévő

ludósok mosolygós arccal bó...
Iingaflak. Napoleon továbbá

d
,I

kia ta a. parancsol. nogy ezt I
szélhámosfárt-aln.TaHanná kell
tenni, hogyne álljon módjá·
ban tudaJlan emberek pénzét
és vagyonát kicsalni.

A mult század 90-es éveinek
elején a drótnélküli táviró esz·
méje végigjárta az egész vilá
got. Valóságos láz fogta el a
feltalálókat és igen sokan fog..
lalkoztak ezzel a problémával.
Az akkori európai ,tudósok
valóságos versenyt rendeztek
tudományos érvekkel hebizo·
nyitani és óva inteni az. em
beriséget, hogy aziJyen Jehe
tetlenségnek ne iiIjön fel senki,
mert ezzel csak ostoba és tu...
datlan emberek kisér!eleznek,
amelynek azonban eredménye
nem lesz soha. Amikor 1896,
ban Marconi, mint Vl.·ik gim 4

názista diák bebizonyitolta a

vii ágnak, hogy ő a drótnélküii
távíró problémáját megoldotta,
ünnepelte őt az egész embe
riség. Ugyanaznap még meg4

jelentek európaszerte a tudó·
sok cikkei, amelyekben a leg·
durvább módon ostoroztak
mindenkit, aki ilyen butaságnak
felül. A drótnélküli táviró és
igya rádió is él zseniális
Marconinak köszönhető,.de
nem akadt mai napig még
olyan európai tudós, aki Mar
coniiól bocsánatot kért volna,
vagy a nyilvánosság előH be
ismerle volna, hogy ő volt a
tudallan, amikor a probléma
megüldásQ ellen irt és nem
pedig Marconi, aki a problé·
mát megoldotta.

fenJiekből azt látjuk, hogy I
aki lml1uráIis téren önzetlenül·
harcbl aziránt, hogy az embe
riségnek szebb életel biztosit-.
son ezen a földön, annak
számolnia kell azzal, hogy az
igazságtalansággal is talál ko'
zik, mert hiszen a haladás azt
jelenti, hogya meglevő dol
gok megsemmisülnek s ig'y
nagyon természetes, hogy
azok, akik uralmon vannak,
minden uj gondolatnak elIen~

segei, amely az ő hatalmukat
érinti s ennélfogva nQm válo·
gatják az eszközt, még akkor
sem, ha ez igazságtalan.

Amint a vítorláshajós nem
ért a gőzhajóépitéshez, épp
ugy nem ért a konfliskocsi·
gyiiros az autógyártáshoz. De
pont igy nem értenek a mai
bankokratikus pénzügyi és
gazdaságinagyhangutényezők

az én gazdaság'i reformtervem
hez, mert az olyan egyén, Bki
a saját érdeke szemponljtJból
ítéli meg az ilyen lervet, anél d

. kül, hogya terv lényegét és
részle/eH ismern é, nem lehet
hivalva krilikál mondani, sőt

az olyan egyénnel vitába sem
lehet bocsájJkozn i , mert oH,
ahol a gorombaság pótolja
a tudást, ot! hiába minden lo
gika, vagy bizonyítás.

Reformtervemel csak olyan
egyén értheti meg, aki páríal
ja !lan. Hála a jó Istennek, most
már millió és millió hivem van,
akik belátják azt a tényt, hogy
nemesa.k a botnal< van két vége,
hanem minden rendszernek
ellenrendszere is van és ennél
fog'va kell, hogy a mai nyo
moruságot okOLÓ rendszer el g

lenrendszere az egész emberi
ség boldogulását biztosítsa.

Amint él fent emlilett ludósok
nem voltak képesek a haladást
megakadáiyozni, épp ugy nem
lehel gazdasági reformtervemet
egy goromba rádiókri1ikával el·
intézni, mert ami a természeti
lörvénynek megfelel, az élet
képes és éleIbe is lép.

Vegye tudomásul mindenki,
hogy gazdasági reform1ervemel
még ezer ördög sem tudja el
gáncsolni" annak életbe kell
lépnie, mert különben elpusz""
julna a nemze/.

Az igazságra való hivatko·
zással rádióelóadásra kértem
engedély/.

Kiváncsi vagyok, hogy éj-e
még az igazság? 1.

BELL MIKLÓS.

A vén Európa. legifjabb gvermekéről,

a ma 19 éves Albániáról éskirálváról,
I-ső Z O G-ról.

Irta: WAISBECKER ANTAL.

. Folylatás. IV.

1924-ben él forradBImi kormány or·
szággyülése, az assamblé 6 hónapi fa-·
nácskozás után sem ludtaeld0nteni: mi,
Iyen legyen a kormányforma és melyik
város legyen a főváros. Achmed Zogu,
él mostani király 1925 januárjában Tira·
nába hivta egybe a nemzetgyűlést és két
hztíel később "Közlársaság'i államforma"
mellett döntöUek, Achmed Zogu megvá
lasztoltelnökkel az élén és Timnát ne'"
vezték ki fóvárosnuk. HI emlitem meg,

h0B:Y egy evvel elóbb, 1924elején, ami"

kor Achmed Zogut a forradalmi kormány
kiüzte az országból, ő vol! akkora mi,
niszterelnök. ült voltam, mikor ez tör·
tént, mikor az országban fiatal rokona,
kit ő ta nittat0ft, két golyóval fogadta a
pBrlament bejáratánál: az egyik golyó a
karját ülölte át, a másik ujjait horzsolta
és él cSÍpő.csontban akadt meg. Láttam,
mikor hű emberei a sebesűltet aulón la'
kásáravillék, az autó hágcsóin kétoldalt

5-5 képviselő áltol!, hogy lestükkel fe ...
dezzék a további támadiis ellen. Olt vol·
tam, mikor él külföldi orvos megérkezett,
ki testéb ól eltávolitotta a golyót. Ezzel a
súlyos sebbelűlt lóra Ahmed Zogu és
az 1000 méfernél jóval magasabb albán
hegyek ösvényein menekült át Szerbiába,
miközben aSkuttari felól -jövő forradal~

mositott fegyveres erő AlessiónáJ szét
szórta Zogu embereit. Decemberben 
hat hónappal később -törzsének és hű

embereinek élén, millt azok vezére visz""
szaharcoltafta magát Tiránába, hol kará
csony estéjén, mint győztes hadvezér
beűlt az országházban levő miniszterei ...
!löki irodába és székbe.

Igy letl 1928 októberében az albán
főnemesi sarjból Albánia megmentője és
Albánia királya. 1924-oen menekülése al~

kalmáVé'l! tetl kijelentését, hogy "ZOG'"
elrepül, de visszajő és soha többé nem
száll ('! - bevil]toJía. Tudni kel!, hogy
Zog, az ő neve, madarat jelent. Az albán
Shqytarnak nevezi magát, ami magyarrB
forditva sasfióko! jelent.

Mikor AchmedZogu J99,S·ben kt~
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A posta és telefondijak, va
lamint a bankkamalláb ujabb
leszállilását követelte a keres
kedelmi és iparkamara Jeljes
ülése.

A budapesti
nemzetközi vásár
A budapesti nemzetközi vá
sárra való felutazáshoz (máj.
7-16-ig) kedvezményes iga
zohrányol{ lapunk szerkesztő

ségében 3 pengő 20 fillérért
kaphatók.

Az igazolványok avasuton
május 2-tól május 16:ig érvé,
nyesek.

Az igazolvány a vásár három
szori dijmentes látog-atására jo
gosit. A székesfővárosi idegen
forgalmi hivatal szállásról, ki,
vánságra élelmezésrőlis szállo
dákban, pensiókban, vagy mBa

gánlakásokban g·ondoskodik.
Részletes tájékoztató, az árak

ról is a vásárigazolványon.
Azonkivül csatolva van minden
vásárígazolványhoz szórakozá:
sokhoz, fürdőkbe stb egy ked-
vezményes jegyfüzet, mely
gyógyintézeti (Szanatóriumi)
kedvezményeket is ad.

Utalvány van a kir. vár szer
tartási termei, a m. kir. Opera
ház, Nemzeti Szinház, Kamara
Szinház, Teréz-körutí Szinpad,
Városi Szinház és Bethlen:téri
Szinpad egy előadására, Royal
Orfeum, Forum Mozi, Royal
Apolló filmszínház, Palace
filmszínház, Munkás Dalegyle
tek diszhangversenyére. A Duna
ünnepéHyel kapcsolatos séta:
hajózásra, Beketov Cirkusz egy:
egy előadására 20-25-30
százalékos mérsékelt jegy vál,
tására. AngoJparkba 20 fillér.
Margitszigetre 20 fillér. Kád
fürdőbe, Szent Gellért fürdőbe,

Rudas fürdőbe, Széchényi für
dőbe, Szent Imre gyógyfürdőbe

és a Hung'ária fürdőbe féláru'
és mérsékeH áru kedvezményes
jegyek váltására.

A külföldi és vidéki látoga
tók a vásár terüietén mérsé
l{e1t díjak mellett a rádió utján
üzeneteket adhatnak le üzlet
feleinek és otthonmaradottaika
nak. (40 szó 1 P 50 fillér).

Amezőberényi

tömeggyiIkosság

vizsgálata.
A tettes orvosi megfigyelés alatt.

Munkában a vád és védelem.

filléres gyorsvonat beálli

tását kérték a MÁVatól.

Sztrecskó Károly gyomai

áHomásfőnökt6\ kaptuk cl

vasutigazgatóság azon ér~

tesitését, hogy május 8-án

a MÁV sehonmm sem indit

filléres gyorsvonatot, te'

kintettel arra, hogya Buda
pesti Nemzetközi Vásár'
rd szóló féláru vasutijegyek

már akkor érvényesek.

Ezuttal is felkérjük a

féláru jeggyel utazni aka

rókat, hogy az igazolvá

nyokat mielőbb vegyék

meg, mert az utolsó perc

ben esetleg nem kapnak

már jegyet.

lesz
gyors
8-án.

A pesti
Róth-bankház
csőd l\Öltségei.

Nem
filléres
május

A mezőberényi ötszörös ember
ölés érthető izgalomba hozta a
közvéleményt. Fokozták ezt egyes
hirek, melyek ellenőrizhetetlenül

kerültek forgalomba a tettes mC};
betegedéséről, sőt haláláról. Mind
ezek alaptalanok, a tettes egész'
séges és bár kezdetben révedező te
kintettel bámult maga elé, ma már
összefiiggően számol rémregénybe
illő tényeirő!. A vád és védelem kar
öltve sietteti az eljárást, mplyre
kötelező birói vizsgálat rendel
tetett. Dr. Lánczy Lajos vizs
gálóbiró nyomban kiszállott Mező
berénybe és megszakitás nélkül
folytatta a vizsgálatot. Előzetesen

elrendelte a tettes orvosi megfi
gyelését. A szakértői vizsgálat
már kész és most állitják össze a
részletes véleményt, mely után
vádirat és főtárgyalás hamarosan

A május 8·iki magyar~ k~vetkez~:k. .A tette: közeli hoz-
I I bd ~ ~rkő- zatartozol lIedelemrol gondoskod-

O ~asz a.. a~ug? n:~e . tak, erre dr. Konkoly Tihamér
zesre kozsegemkbol IS gyulai ügyvédet kérték fel, ki a
többen szándékoznak Pest-I védelem bizonyitékait már beszol-!
re utazni, mely napra egy gáltatta.

A Ró1h·banklJáz csódügyé·
ben a köllségek a befolyt
összeg 65 sZéÍzalékát emész'
te1ték föl. A mai csődeJjáréÍs

tarJhatallanság'ának leg'iobb bi
zonyitéka a Rólh·bank csód
ügye. A Ró1h és Társa bank
ház, illetve annak 1ulaidonosa
Róth .Ármin bankár ellen nyolc
évvel ezelőtt nyitoHa meg a
csődöt a törvényszék és azóta
folyik az eljárás. Ennek ered'
ményeképen az egész csődel

járás folyamán 52.907 pengő

17 fillér folyt be él különböző

megtámadási és behajtási pe· l
rekbő], ebből a lömeglartozá'
sokr? 7.392 pengő julott, az

.első oszlályu hitelezők 12.428
pengő1 kaptak, mig a fenntma·
radó összeg cl különbi"'7ó el~

járási és tömeg!zöli"ég f<zdeze
téül szolgált. - Tekintetle! arra,
hogy ilyen körülmények közö H
a csőcJvagyoll teljesen kimerült,
a perek pedig befejeződtek,

egyéb csődbe vonható vegyon
nem áll rendelkezésre, cl tö
mefm'ondnok és a csődválaszt,

mány azt indiíványozlák, hogy
a törvényszék a csődeljárást

csődvagyon hiánya miat! szün~

tesse meg. A csőclbiróság a
közeli napokban határoz, előre
láthatóan dZ inditvány érleimé·
ben. A I:<óth bankház száz
ezrekre menő tarlozására tehá!
mindössze 53.000 pengő volt
a fedezet és ebből kereken
33.000 pengőt, lehát az összeg·
nek mintegy 65 százalékát
költségek eimén számolták el,
él hitelezők pedig összesen
csak 20,000 pengő! kapjak.

ad a Körös.
A vetéseken sincs már víz.

A hetekig tartó árvizveszede!em
elmult. A Körös legmagasabb víz
állása e hó 5 és 6-án 8.38 méter
volt. Az Ivánfenéki Ármentesltő

Társu[aftól vett értesülésünk sze
rint a Társulat területén a veté
seken sincs már számottevő víz,
Egyelőre nem sok vízkár van az
őszi vetéseken. Csütörtökön leálli
tották a szivattyukat is. Most szá
molják össze a védelmi kölfsége
ket, melyek előreláthatólag 40.000
pengő körüli összegre rugnak.

Most már az egész csonka~

országunk területén megszünt az
ánJízveszedelem, azonban ez annál
nagyobb mérveket öltött a Duna
és Száva déli szakaszain, ahol a
rengeteg víz aDunamentét elmo,
sássa! fenyegeti.

Az országos károk megállapí
tása folyamatban van.

Országos

Bethlen Gábor

Szövetség ünnepe

Szegeden.
Szeged városa nagy és fényes

ünnepségek szinhelye volt vasár
nap. Az Országos Bethlen Gábor
Szövetség vezetősége jött e város
falai közzé, hogy hódoljon a nagy
fejedelem emlékének. Pesthy Pál
ny. miniszter, dr. Ravasz László
püspök, Harsányi Zsolt iró, dr.
Gyökössy Endre költő s velük
együtt mintegy 20 kimagasló
közéleti férfiu érkezett meg szom
baton délután, kiket a főispán,

polgármester és a megjelentek élén
Harsányi Pál esperes köszöntött.
Es.te zsufolt teremben a Tisza
Szálló nagytermében irodalmi est
volt, melyen dr. Ravasz László
püspök elragadó beszédet tartott a
nemzeti e!;ység gyönyörü gondo
latáról.

Vasárnap katonai ünnepség volt
az elesett hősök emlék oszlopának
felállitására s ezen Harsányi Pál
esperes tartotta az ünnepi beszé
det, méIiatván' elesett testvéreink
örökké ragyogó emlékezetét.

kiáll atta él köztársaságof, trónfoszlottá
nyilvánították azt az idegent, ki mint él

Hohenzolfern ház hercege s a nagyha
talmak protegáltja "Prinz Wid" néven a
világháboru előtt igen nagy anyagi ál
dozatok árán vette át Albánia uralmál,
azonban még 1914 tavaszán elhagyta
Albániát és azóta sem tért oda vissza.

Achmed bey Zogu az albán hegy
vidéken, él Mati folyó völgyében, Burga
jeten született 1895 október 8·án, mint
egy régi nemesi család sarja) kinek
törzse 500'nál jóval több fegyverest
szii.m!ál, l\ilmrzk él~n 1913·ban, mini

17 és fél éves legény Alessiónál - a
holt Drina partján - szembeszállo!t a
szerb-montenegrói megszálló csapattal
és azt elüzte. Ezzel is kimutatta hon
szereletét, bátorságát, hősiességét és rá
lerrneitségél. A világháboru alaH albán
szabadcsapatél élén küzd, a Viosa folyó
partján benyomuló ellenséggel megülkö-

zik és azi szétszórja, mely iellévcl ismét
magára vonja nemzete figyeImét s mint
hazafi és hős elnyeri népe bizaImát és
ezzel megalapitja a saját és nemzete ké
sőbbi emelkedését és virág·zását. Huszon
c8'y éves korában, 1916·ban ezredesi

rangban a nemzeti hadseregnek parancs
noka és az Elbasáni nemzetgyülésnek
elnöke. 1920-ban, 25 éves korában a

LU'3hnjai nemzetgyülés belLi~ryminiszjer

nek nevezi ki. 1922-ben 6 védi meg Al·
bániát él lázadók ellen, kik már Tirana
felét is megszállák. 1923-ban miniszter~

elnök, 1925 január 31-én közlársasági
elnök, három és fél évvel később, vóg-yis
33 éves korában "király" és egy uj di
nasztiát alapi! abban az Európában,
melyben régi, nagy és hatalmas din asz
liák vesztik el frőnjukat és menekülnek
országukból. (folyt. köv.)
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a mérlegek és súlyok időszerű hitelesitése
s ezzel kapcsolatban felhivom szíves fígyelmét
arra, hogya pontos kiszolgálás érdekében
szíveskedjék mérlegét és súlyait már most

javHtatni.

Amennyiben mérlegét és súlyait csak· p á r
n a p r a t u d j a n é 1k ü l ö Z n i, annak szíves

bejelentését kérem, hogy

mely időben volna Önnek alkalmas
mérlegéne~\ és súlyainak hitelesrtés

előtti javítása.
Mérlegeit és sú !yait jótállás mellett

javftom.

Endrődön olcsóbb leH él

villany, hektowatóránként 7 fil·
IéI', ezenfelííl 10 százalékos
őrlési visszatéritést kapnak az
üzletrésztulajdonosok.

4 százalék lmmat mellett
nyujt kölcsönöket házépitésre,
házvételre, tanyai birlok véte·
lére, stb. él "Takarékház" Oli,
hon Alapító r. t. Budapest
Eskü ut 6. Részletes felvilágo
sitásl ad, prospeklusi ingyen
és bérmentve küld. A Helyi
képviselő:Batári István Gyoma,
Halász uka 1550.

Küszöbön az orosz-japán
háboru.

Gyomai anyakönyvi hirek.
Szii1ettek: Kovács József, Kun
Ilona, I-/. Takács László, Szatm
mári András, Balogh Margit,
Kun Gergely, farkas András.
Házasságot kötöttek: Biró \st
ván·Payer Magdolnával, Kurcz
Mihály-Schwalm Máriával. EI
haltak: Borcsák Györgyné
Szabó Erzsébet 77 éves, Vincze
Anclrás 74 éves, Cs. Szabó
Imre 45 éves, i\erlész Sándor
71 éves, Beke Lajosllé-Barálh
Mária 51 éves, Domokos
Lászlóné 58 év~s.

Vasárnap d. u. 4 órai kez
dettel a Gy. S. C.-Bocskay
barátságos footbaHmérkőzés

az Erzsébet-ligeti footbaHpá
Iyán.

Kitü.ntetett Legionárius. Arni·
kor PiJsuclszki marsall 1914
aug'. 6-án nyiltan szembeszállt
a zsarnok orosz cári uralomo
mal és a felkelőcsapaiok élén
az osz/rák~magyar hadsereg'
hez csatJakozolt, ez oly lelke
sedést váltott ki a katonai
szolgálat alól feimen/eH mao
gyarok kÖ7ötl, hogy mintegy
kétszázan léptek be önként a
lengyellégióba. Mos! vizsgál'
iák át a lég'iókban harcoló kö o

10nák szerepét és ennek eredo
ménykép megérkezett az első husz
kitüntetés, me!ye! Pilsudszki
marsall adományozoit magyar
kalonáknak. Ezek között van
Oyomáról Bácsy Lajos szabó
mester is. A kitünteti magyar
katonáknak május ;)~án, a len
gyel alkotmány részleg'es ViS7 0

szaáilitásának ünnepén adják
á! a kitiinteJéseket és az ün'
Ilepség-en résztvesz a oüda u

pesten élő 12.000 lengyel is.
A kitünteléshez szivből gratu

lálunk.

Egyházi énekkar Gyomahl.
Szép sikert produkált a dr.
Debreczeni Ivánné vezeJése
aiatt álló műkedvelő kalh. ve'
gyes énekkar Gyomán a mult
vasárnap, a róm. kath. tem~

plomban. A kar Bultmann D dur
latin miséjét adta elő precíz
ÖsszeJanulásban. A mise szóló
részeit, ilietve dueHjeil Dancsó
Árpádné és HekeJe Lászlóné
müvészi megértéssel énekelték,
de a kar valilmennyi tagja vá
rakozáson felül kített magáért.
Az orgonakiséretei Nónay fQ<
rene ny. százados látta el igen
szépen, mig él vezénylés nehéz
munkájában Hekele László
gyóg'yszerész remekel1. Offer
tórillmra Leimdörfer Zoltánné
énekelte szivet megindiJóan a
"Szeretlek édes lstenem" cimü
két sJrófáju dalbetétet. A kis
énekkar különben is kllltui'
missziót teljesít, amikor a ma
gasabb zenét művelve áhitatra
gerjeszfve tanit s a Nagy Alfóld
kis katholikus szigetein áldoz a
klasszikus zenei tudománynak.
Az énekkar tagjai: Dancsó Ár
pádné, Hekele Lászlóné, Iványi
Gizi, dr. Karó Józsefné, Kele
men Sándorné, Leimdörfer
Zoltánné, Sárhegyi Rózsika,
Szilágyi Istvánné, Zbóray An
talné, IgTécz Ede, Kiss Oer
gely, Weimann Károly, Uhrin
Isiván.

Békésvármegye rendes ta
vaszi közgyülését május hó
első felében lartják meg.
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hatóságilag engedélyezett mérlegkészítő I
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Megalakult a gyomai Nyug
dijasok Egyesülete. Va sá rna p
délután ;) órakor tarJo11ák a
gyomai nyugdijas közalkalma
zottak alakuló közgyülésüket
a községháza nagytermében
nagy érdeklődésmellett. A meg·
jelentek az alakulásf egyhan;
gu!ag kimondják és elfogadták
a felolvasott alapszabályt, me·
lyet felterjesztettek jóváhagyás
végett a belügyminiszteriumba.
Ezután megválaszt01Ják az
\deiglenes vezetősége!. Elnök
lelJ: Nónay Ferenc ny. száza;
dos, ügyv. alelnök: Vass Lajos
Beszkárl állomásfőnök,jegyző:
Molnár István, pénztárnok: Hor
váth József, ellenőr: fekete
Gábor. Választmányi tag'ok:
Tápai Károly, PéJerman József,
Négyesi Gyula, Kiss Zsig'mond,
vitéz Nagy János, Baráth Mi
hály, Bárdos József, Mészáros
Imre. Póttagok: Sarkadi Lajos,
DUikon László. Számvizsgá~

lök: Barabás Bálint, Oláh Sán.
dor és Leimdörfer Zoltán .

Mindazon mérgezési esetek
lekiizdésénél, melyeket romlolt
élelmiszerek idéznek elő, a
természetes _"Ferenc József"
keserŰVÍz azonnali használata
fontos segédeszköz! képez.

Április 16-án szombaton
Gyoma és környéke felett
erős vihar vonuJJel villámlás
és mennydörgés kiséretében,
amelyet 1 óráig tarió jégeső

követet/.
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Személyi hir. Páne7.él Emil
Gyoma község megválasztott
főjegyzője a napokban már
átveszi hivatalát.

Borzalmas itélet a CÍme Lovászky
Károly legfrisebb .humoros irásának. A
KACAGÓ HOLD, a vidámság képes
lapja közli ezt a remek tréfát, a többi
kitiinő vidám elbeszéléssel, verssel,
l1!ókával együtt, amelyeknek szerzői

közül kiemeljük: Szegedi István, Sze
kula Jenő, Molnár Endre, Legény Ele
mér, Hárs László, Auer NelIy, F. Anka
Éva, Leleszy Béla, Jámbor László, Er
dődy Elek, Szánthó Déne;;, Dymi, Fa·
ragó Sándor, Erdélyi József, Szántó
Ferenc és Fábián Ernő nevét. A pom
pás rajzok Gebhardt Tibor és Faragó
Sándor müvészetét dicsérik. Mutatvány
szamot szivesen küld a KACAGÓ HOLD
~iadóhiYatala BudapestI V' I Kádár ll. 5.

Jóváhagyott határozat. Bé
késvármegye kisg'yü/ése jóvá
hagyta a képviselő/cstü/elnek

az albirói állás lovábbi fenntár
jására vonatkoz6 határozatát
s igy Kocsis Lajos albirónk
már szombaton elfoglalta hiva
talát. Üdvözöljük régi helyén.
Az Előljáróság megszaporo
dott egy értékes munkaerővel.

Evangéliumi nap. A gyomai
református eg'yház f. évi április
hó 28-án, csii,örlökön evangé
liumi napot tart. Ez ünnepélyen
a szarvasi, öcsödi és békés
szentandrási reformtiJus lelké
szek is résztvesznek és elő

adásol<at tartanak. Reg'gel8 óra
kor a tempJombanistenlisztelet

. iesz. Délulán 2 órakor pedig
vallásos ünnepély lesz ugyan
csak a templomban. Ezen
istentiszteletre és délutáni val
lásos ünnepélyre a gyülekezet
fi'lfi<1llil szíves szeretettel hivja
meg az egyház Vezelősége.

Előadás. A gyomai reformá
tus ifjuság f. évi április hó 27
én este 8 órakor az Uri
Kaszinó nagytermében elő

éldásl tart. Ez alkalommal Mar
jai Géza békésszentandrási
lelkész beszédet mond. Ezen
clóadásra belépődij :nincsen,
csupán miisor me~vá\táseimén
fizetendő 50 fillér. f::zen elő·

iJdásra szereíeJtel hivjuk fel
közönséglink figyeIméI.

A békésbánáti ref. egyház
megye tanácsüJésél és birósági
ülését április 28·ra hivták.egybe
~zegeclre Harsányi Pál esperes,
dr. Széll Gyula egyl1ázmeg'yei
gondnok.
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természetbeni
adózás.

Olvasóink bizonyára emlékeznek
arra, hogy az elmult év nyarán
és őszén ismételten foglalkoztunk
a buza adó bevezetésével mint
egyetlen olyan reális adófizetési
eszközzel, amelyet legkönnyebben
befizethet a termelő osztlíly (ki
váltképen 18-20 pengősbuza

- ár megállapításával) és amelyhez
könnyen és feltétlen bizonyosság
gal hozzájuthat az állam is.

Most, amikor az a veszély, !zagy
az alacsony termény és állat árak
mellett az idei adózás lehetősége

óriási mértékben csökken, örömmel
adjuk lzirül olvasó táborunknak,
hogy országos hirű politikusok,
maga a "Keresztény Gazdasági"
párt vezérkara is megütötte a
hangot a természetbeni baza adó
nak bevezetésére. Gróf Eszterházy
Móric volt miniszterelnök, gróf
Csekonics Iván meghatalmazott
miniszter és ,a "Nemzeti Ujság"
publicistája Turi Béla képviselő

ha:ározott formában adnak kife
jezést azon nézetünknek, hogy a
természetbeni adózás a mező

gazdaság legelőnyösebb fize
tési módja ésa Jövő adó
politika Iegreátisabb -ge:fincét
képezheti. Csekonics gróf meg
pendi/ette azt is, hogya fis2Ívise
lői fizetések egyrésze természetben
dotáltassek, ami anyagi előnyt

jelent nemcsak a tisztviselői kar
nak, de még inkább a kisbirtokos
ságnak.

Turi Béla a községek és egy#
hdzak iskola terheinek könnyifése
céljából a részvénytársaságok és
nagyobb üzemek megadózfatását
- kultur adó eimén - tartja
helyesnek.

Reméljük, hogy ezen életrevaló
és a mai nehéz helyzet alapos
ismeretén felépftett tuvek és ja
vaslatok eljutnak a pénzügymi
niszterium kapujáig is és felhiv
juk figyeImét a földmivelésiigyi
miniszternek is a kisgazda társa
dalom fenti jogos és méltányos
kivánságára.

Félő, hogy megint későn ébre
dünk és lehetetlen kisérletezések
után akkor fogják alkalmazni e
célszeríí megoldásokat, amikor már
nem sokat használnak.

Videant consules.

Agyonsújtott
a villám egy fiút.
A szombaton délután dü

höngő zivatar áldozatot köve
Jelt. Vinkovics Lajos 12 éves
és Valu~ka István éves fiúk

a községbe igyekeztek a
varjasi tanyákról. Úlközben
utólérte őket -a zivatar, mire
futásnak er'zdtck. Alig haladlak
ptir száz lépést, nagyot vjJJám
ioH és mindkét gyermek él

földre vágódott Valllska lsJvém
kis idő mulva magához Jért, de
társa Vinkovics Lajos holtan
maradt ott. Á villám a fején
hatol! be és az eg-ész Jesjén
végig cikázojt. Valuskát e!szé
díleWe él légnyomás es ijedtség,
de semmi komolyabb baja nem
eseJt, Az agyo115újlojj Vinkovics
Lajost hétfőn temetlék el nagy
részvé! melletL

Folytatják az
endrőd-kondorosi

, útépités
földn1Unkálatait.

Hélfőn mcginditolIák a tiZlell
félbcnhagyolt földnmnkálatáJ az
endrőd-kondorosi ulnak. Va
lasek Emő kir. mérnök és Far·
kas László útbizlos 500 munkást
álli10ttak be egészen Kondo'
r03115- lcrjcdöcn, lJOgy a hátra
levő földmunkálaloka! bcfejcz
zék.

A földmunkálat tebát készen
lesz, de mikor készül el a I;ő#

pálya? Van-e az igazságunk
melicJt olyan hatalmas pár:fo
gónk a miniszleriumban, hogy
ez az út Kondorostó]-Mező

tnrig az idén és jövőre ki,
épüljön?

Azért hogy tanya."
A Kondorostanyai Hangya Szö

vetkezet igazgatósága ez évben
nagy anyagi áldozatok árán szép
szinpadot állittatott úe a Szövet
kezet nagytermébe. Nemes cél ve
zette az igazgatóságat : alkalmat
adni a tanyai nép kultarfej/ődé

sémk. Igy alkalma nyilt a kon
dorostanyai múkedvelő gárdának
is többszöri szereplésre_

17-én vasárnap ismét tanIljelet
adta a gárda annak, h015Y épüle
tes és kedves szórakozást tud
nyujtani az itteni lakosságnak.
Agilis vezetőjük - Bencze József
kántortanitó - betanitása és irá
nyitása mellett szinre hozták az
Apróhirdetés c. két felVallásos
szindarabot, mely a nézők elé
tárta, hogy könnyebben /érjhez
megy a vallásos, egyszerii, házias
nevelésben részesült leányka, mint
a dologkerülő, cicomás zSllrhöl
gyek, akik a Pesti Hirlap apró
hirdefései kÖZütt kinálgotják mal
gakat a nősiilni akaró fiatalság-

nak. S még szinrekeriilt két rö
videbb vigjáték és egy monológ.
A jelenlevők általános tetszésnyil
vánitása bizonyifja a sikert.

S mennyi lstentől adatott ter
mészetes tehetség megnyilvánu
lása! Mennyi érték! Mennyi nyers
anyag! A tanyán! Csak észre
kell venni s a "nyersanyagból,
melyet Isten ad" ki kell az- érté~

két meriteni, hasznossá kell tenni.
Ezt célozza a most megalakult
kondorostanyai dalárda is, mely,
nek kezdeményezője és vezetője

Bencze józsef rfc. kántor.
Lám, csak azért, hogy tanya,

itt is megtalálható a fejiődés, a
haladás: az akarai és az össz('~

tartás jó irányban való fe [fwsz
nálásának eredménye.

P. G.

Egy és más a peticióról
cimií folytatásos cikkünk hely
hiánya miatt kimaradt. Jövő

számunkban folytatjuk.

Az endrődi

Levente Egyesűlet

kÖzQ'yűlése.
'-'O.

A muit vaséÍrnap "iezajlotI"
közgríilis szabálytalanságait
in!ézzél< el hivatalos uJan.

!vEn i é rcleldc len szemlélő
időszerüJiek tartom; hogy a
jobb sorsra érdemes S/'Of1l.

széd községem lakosainak
közéleti munkálkodásában rá
mulassak arra a nag-y hibára,
hogy sok esel ben személyes
sérelmeken ál biráljál< és szol,
g"álják Endrőd község" köz
ügyeit és igy nem azt mérle
gelik, jó-e a feJveJetl eszme,
hanem aszerint tar/ják az! jó
ndk vag-v rossznak, hogy me'
lyik páriból vetődöl! az. fe]!

Mint kívűl álló szemlélő azt
jar/orn: amennyi egészséges
éle!revaiósi!g var: az endrődi

lakosságban - foglalkozásra
való tekintet I1élkűl, arra is meg
volna a fogékonyság", hogy az
áldatlan belső harcot megszlin#
tessék és az elforgácsolt erő

ke! a közs70lgálalára használ·
nák fel. Varmegyénkegyik
első községe lehetne igy End
rőd!

Hiszem, hogy hamarosan
meglalálják a község vezetői

a módjái, hogy az ellentéteket
elsimí/sák és amikor Endrőd

közé!ele ismét éi rendes fejlő'

dés medrében folyik, azegye g

süle/ek müköc!ése sem él Le
venle Egyesület múlJ vasárnapi
gyüléséhez hasonló gyŰlési

viharok han nyilvánul meg.

Ifj. \VAGNER MÁRTON.

Az erldrődi téglagyárban
tégla és cserép igen olcsó ár
ban kaphaJó_ Nagyobb vélel

nél külön -árengedmény és fi
zetési kedvezmény. Ugyancsak
a !églagyárban egy 14 folyó
méter hosszu, 6 és fél méter
széles cseréppel fedeIt tégla
épülej eladó. Érdeklődők for,
du ljana k a léglagyár gyomai
irodájához, Wagn,zr Mártonfiai
fakereskedők, Gyoma.

Leendő a:n:yáknak
kellő figyelme/ kell fordí/aniük
arra, hogy bélmü!<öclésük rend
ben leg-yen, ez pedig a íermé'
szeles ~Fere:n{:J{nr.5H~fí/óke'
serűvIZ használata állal érhető

el. Nőorvosi kli;likák vezetői

egybehangzóan dicsérik a va
lódi Ferenc József vizet,
mert könnyen beve)wlő és
rendkiviil enyhe hatása gyorsan
és. minden kelic.melienség nél
kül jelenl!cezi!c A Ferenc
Józlief keserüviz gyógyszer.
lárakban, drógériál\ban és fű,

szerüzlelekben kapható.

Egy világhirü filmsztár ka
landjai Budapesten. Erről kö- _
zől rendkivül érdekes képekkel
illusztrált cikkel a Délibáb leg
ujabb siáma, amely változatos
és gazdag tartalommal jelenj
meg. Számlalan érdekesebbnél
érdekesebb színházi riportot,
plelykál. cikket, sok pompás
rézkarcszerü jJlusztráci6t,egy
felvonásos szinclarabol, foly,
talásos regényt, novellál és

rejtvényt közöl a népszerii
szinházi képeslap_ Eg-y szám
ára 26 fillér.

A MEFHOSZ Idegenforgalmi
és Utazási Iroda május hó 5·
én a Párisi Nemzetközi Áru.
mintavásc'irral kapcsolaiban 12
napos tanulmányutal indi/o
Részvéleli dij 285 P. Jelentke
zésekel elfogad a lvlEFHOSZ
Id"genforga)mi és Utazási lroda
ápriiis 30-ig. {Budapesj, IX.
Ferenc körut 38. f. 2. Telel'on:
872-74.

A szülők tízezrei teljesen
Jáiékozatlanok, hogy gyerme
kül<et melyik internátusba, mi
lyen infézeJbe, milyen pályára
adják? A most meg-jelen! "ln.
lernáiusok,Tanin/ézcJck Tájé
koztató Címtára" ebből a szem q

poniból nélkülözhe/etlen és
rendkivül nagy szolgálatoJ tesz
a szülóknek_ Az ügyesen és
ájjekintócn összeálliio/t cimlár
tájékozJaJóJ válasz bélyeg be
küldése ellenében ingyen és
bérmentve küldi meg: Erdős

JÓ7sef hirdetési irodája,Bucla
pest, VI. Tcréz-köru! 35.
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oktatá.si intézetet végzelt ifi u
iparosok, vagy kereskedők ltl
mogatására, akik szakmájuk
ban való tökéletesbedés cél 6

jából valamely l{üJföldi szcll{6
oktatási intézetet kivánnak lá e

togalni, vagy pedig hasonló
célból valamely külföldi üzlete
bell vagy üzemben kivánnak
elhelyezkedni. Azok, akik klii
földi elhelyezkedésük lehe/őv

ségét igazolják, előnyben ré,
szesülnek. A kérvények a vo·
nalkozó okmányok kiséretében
a szegedi kereskedelmi és
iparkamaránál junius 30-ig
nvujlandók be.

Hogyan lesz tök
a szakértőkből.

Az egyik vidéki járásbiróságon
történt. Valami elbirtoklási per
ben volt idézve egy gazda, afd
az itélet kihirdetése után odaállt
a biró elé és megkérdezte:

- Biró úr! itt a tök is, mi
legyen vele.

A biró először azt hüte, hogy
a magyar megzavarodott és ezért
ingerülten szólt rá:

- Milyen tökről beszél maga?
Olyanról - szólt vissza a ma

gyar, - amilyennel megidézfek
és már nyujtotta is át idézőjét,
amelyben ez állt: '" "a törvényes
következmények terhe alatt jelen
jen meg és a tárgyalásra hozza
magával a szekértöket is".

Ekkor derült fd, hogy leirási
hiba történt és a "szakértőkette

helyett "szekértökef(( t,épeltek, amit
a magyar egy szekér tökre értel
mezett,

Vasuti menetrend változás.
Budapestrő]~GY0I11ára: 6-15p

11'06,9-00-11'57,13-32-18-07,
17.00-19-59, 20-45-2-10.

A szarvasi (törvényszéki) vo
nat reggel indúl Gyom áról
6'38 és érkezik Gyuláról Gyo
mára 19.04 órakor és ez mo'
torvonat lesz.
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OTTHONT AlAPITÓ RI::SZVÉNYTÁRSASÁG
BUDAPEST, IV., Eskü-ut 6. Telefon: 89-1-89.

Helyi képviselő:

BATÁRI ISTVÁN Gyoma, Halász utca 1530.
Prospektus Ingyen és bérmentve!

Magánédesűlésünk szerint
május 22,től a gyoma-buda#
pesti vonalon a következőleg

közlekednek a vonatok:
Gyomáról-Budapestre indúl

és érkezik: 0'32-5_00, 6-02
10-45,852-11'45,14-28-19'10,
17-00-19-53.

• ölesönöket nyűj
az építő takarékok 4 sza'zale' kamat
rendszere alapján mellett

házépitésre, házvételre, továbbá
tanyai birtok vételére stb. stb.

az Alföldön s min! akkori va· I
dászok regélték, puszta kézzel
tudiák megfogni a vadmadara o

kat és a nyulakat. Az eresze..
ken olyan nagy jégcsapok
csüngtek, amelyek megközeli·
tették a 60-70 centiméter!.
Március 15·én aztán kisülötJ a
nap, langyos melegség ömlött
el az egész ország felejt s
három nap alatt ugy ellünt a
hó, mintha eg-y szem se lett
volna belőle. - A vadvizek
sok kárl tettek ugyan, de olyan
jó esztendő következett, amilyet
régen ért az ország. Ha tehát
a következtetés beválik, akkor
az idén nagyon jó termést
várhatunk és oly nagyságu
kukoricát, mint amilyen jég
csapok most az ereszen csüng
lek.

Ottó királyfin sulyos vak
bélmütétet hajloltak végre.

Óriási vihar dühöng- 2 nap
óta a Fekete tengeren.

A kormány ujból engedé,
lyezte a Népszava megjelené
sél.

A portugál vendéglókben
kötelező a borfogyaszlás az
éttermekben való étkezés al·
kaIrnával.

A kamara külföldi tanul
mányi ösztöndijai. A szegedi
kereskedelmi és iparkamara
"Wimrner Fülöp tanulmányi
ösztöndij" cimen két egyen
ként 400 pengós ösztöndíjat
ir ki, lehe1őleg olyan felső

ipariskolát, vagy kereskedelmi

Számadatok, amelyek sze
génységünket mutatják. A
nagykereskedelmi árak bön
gézése közben nagyon SZOl
morú adalokra bukkanunk_ A
szarvasmfJrha flra békebeli ér
tékének feje alá eselt. A há·
boru előtti 1.18 peng-ővel szem
ben ma csak 0.57 a marha
kilója, a borjú ára l_32 pengő

rő! 82 fillérre, a sertésé l_57
pengőről 87 fillérre cseH. Ez,
zel szemben a széna és szalma
sokkal drágább, mint a háború
előtt volt. És jóval drágábbak
a mezőgazdaságban nélkülöz
hetetlenül szükséges ipari és
építkezési anyagok is_ Ezért
nem reotabilis a magyar mező'
gazdaság és annak egyik leg·
fontosabb ága az állattenyész
tés.

Prémtermelés - házinyuUal.
Tar József irja: A mul! évi
földmivelési miniszteriumi an,
kélon felhivtam a figyelmet a
házinyul révén fotylathójó
gyapjúlermelésre. Nálunk ez a
termelési ág még csak sport,
szerű, de más országokban
már ezrek és ezrek foglalkoz
nak vele a kisebb nyúlfarmo
kon. Némelországban a mult
évben az elsőrendű angora'
szőrérl 68 pengőt, másodren'
dűért 40 pengőt, harmadren
dűérI 12 pengőt fizettek és ez
ár már három éve egy nivón
van. Minthogy 3-4 nyul ad
egy kiló elsőrendii gyapjut,
ezzel a kérdéssel nálunk is
érdemes foglalkozni. r-Iány
munkanélküli, csekély nyugdi,
ion 1('ngődő közalkalmazoU
vagy annak özvegye van föl
dig- alázó nyomoruságban,
~kiknél eikeine egy kis otthoni
kereset. Hozzáleszem, hogy
egy anyanyul beszerzése ese
tén egy év alaH el lehet érni a
100 darabot s a lakarmány
köllségét az fedezi, ha az ál·
lományt bizonyos létszámon
tul -nem szaporítják és a feles'
leges nyulakat akár gyapjunak,
akár husnak adják el.

Mikor volt ilyen hosszu a
tél mint az idén. Az ielei ab:"
nOrlnálisan hoszantartó télre
ritkán van példa. Egyesek sze
rint ezelőtt 40 évvel, 1892-ben
nyult bele igya tél él március
közepébe, amil bizony elég
rossz esztendő követelt. Mások
1888·ból emlékeznek amaihoz
hasonló rendkivüli időjárásra,

amikor a hó 1887 novemberé·
ben esett le, aztán tartott egész
március közepéig. Még már·
cius 12-én sokheJyült másfél·
rr:éteres hófalak között jártak

Amerikai tragédia - happy-end·
del. Valóságos sorozata a tragédiák
nak az, ami bizonyos Charles Smith
nevü amerikai fiatalemberrel történt. A
menyasszonya elhagyta, állásából ki
pottyan s mindezek betetözéséül egy
utcai autókaramboi során letartóztatták
ésböríönbe került. Mikor a börtönből

kijött, összeakadt egy fantasztikus hold
repülési kisérletekkel foglalkozó tudós
sal és a letört fiatalember megcsinálta
a szerencséjét. Hogy hogyan, arra A
FÉNY legujabb száma vet fényt. A ki
tünő regényujság e heti számának
"Szerencsétlen flótás" cimü regénye
tárgyalja ezt a történetet. A regény
irója Nagy György, a fiatal magyar
irógeneráció egyik legizl110sabb tehet
sége. A FÉNY ezen teljes regényén
kivül remek szinházi rovatot, kereszt
rejtvényt és 200 pengős jutalmat
ad olvasó/nak. Ilyen összeghez jut
hatnak ugyanis a lap jutalomakci6ja
révén azok, akik 10 fillérért megveszik
az ország legnépszerűbb hetilapját A
FÉNY-t.

Torzszü1öttek randevuja. A
szép sziámi il<erpár, a madár·
fejü marslakó, alábnélküli
ember, a férfi II ő, a csontváz
férfi és még vagy husz ilyen
torzszülö1t adott randevut egy
másnak, Ameríka egyik váro·
sában. Erről a különös talál ..
kozásról páratlanul érdekes
fénykepeket közöl Tolnai Vi
láglapja uj száma. Egy szám
ára 26 fillér.

SebesüIési érmek átadása.
I-Iusvét vasárnapján d. c. fél 12
órakor a Hadroa bivatalos
helyiségében adta ál azutó·
lagosan oda ítélt sebesülési
érmekel a testnevelési és nép·'
gondozó kirendeltség vezetője

Simonovánszky Ödön alta·
nácsnok ünnepélyes keretek
között: Beinschrólb' Mihály,
Cz;eglédi Lajos, Eke László I.
Lukács Gábor. vitéz Gáncsi
Sándor, Táborosi István, Csete
István, Zöld Kálmán, Kiss An·
ln!, Oláh András, K. Nagy
Endre, Kereki Lajos, Cs. Nagy
László Gábor gyomai lakoF
soknak.

Az Alföldi Bizottság május
28 és 29-én Békéscsabán
léHIja meg első gylilését.

Végetért a Tisza áradása.

66.000 hadirokkant, 43.000
hadiözvegy és 4500 hadiárva
van az országban.

Még e hónapban remélhetó
a magyar-cseh szerződésmeg'
kötése.

Az endrődi országos vásár
május 14,én lesz.

A gyulai kereskedők lilta·
kozt?lk a tisz/viselői fizetések
csökkentése ellen.

Egymillió embert fenyeget
pusztulással a borfog-yasztási
jldó fijntarlCisa.
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Fialn

Sakk.

Mérlegek és sulyok
hitelesitése.

Tekintettel a közeledő időszakos

mértékhitelesitésre a torlódás elke
rülése végett saját érdekében cse
lekszik, ha használt mérlegeit és
súlyait már most javittatja, melyek
javitását és meghitelesittetését szak-

szerüen vállalja

KOCSIS,~IMRE 
géplakatos mérleg javitó

Kossuth· L.-u. 696_

Vasárnap délután fél 3 órakor a
Holler szállóban 5-ös csapatversenye
lesz a gyomai l\L\rkySakkörnek a
Mezőberényi Sdkkörrel. Bakos józsef
tb_ főszolgabiró csapatkapitány a kö
vetkező csapatot állitotta össze: Kruc
hió, Bácsy, Törők, Tóth és Weil, tar
talék Kiss, Beinschróth és Csapó_ Ér
deklődőket szivesen lát a Rendezőség_

Belépődij nincs.
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árer
Minden mennyiségben kapható:

ag

6-lS 9-45 13'36 17-3020'45 i Bpest k. p_ é 4'57 10'40 ll-45 19'10 19-45

VASUTI MENETREND 1931. október hó 4-töt
Igyorsi IgyörSl Igyorsl jgyörSl

bert (nős Ladnai Máriávai) és K. Szilá
gyi Kálmán gyomai lakosoktól 2325
P-ért.

Izsó Teréz budapesti lakos vett 1176
négyszögöl pocosi szántónak IS/60-ad
részét Szilágyi Antalné Nyitrai Róza
gyomai lakosoktól 100 P-ért.
A9R~fi~ftnftftft~ftftftfiftft~

DUBLIKACIÚ.
Mindenféle gabonát legmagasabb

napi áron vesz Iványi Aladár és lstván
vasutnál lévő magtárnáI.

Bertóthy istván Halász-utcai ujon
nan épült háza junius hó I-i beköltö-
zésre kiadó. -

Üzlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező feltételek
mellett kiadó_ Bővebbet Schusztek
Sándor tanitónál.

Csapó Mihály kötéJgyá rtó kendert
kócot, manillát vállal feldolgozásra
Hitelképes egyéneknek ujkori fizetés
mellett. Mindenféle gazdaságikötéjáru
kapható Attila u. 1253 sz. a_

Nagy Mihály örököseinek 1 ballai
részvénye örökáron vagy nyári hasz
nálatra, egy gőzkazán és egyéb szer
számok és egy cseréppel fedett gépszin
Hősök u. 613 sz_ a.

Kőszegi Mihálynak egy 3 lámpás
rádiója eladó, ért. a Községházánál.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

~~~
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Nyomtatványokat lapunk Szerkesztésért és kiadásért felelős:
nyomdájában készittessen. ifj. WAGNER MÁRTON.
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fakereskedésében, GYOMAN.
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fattyasi szántó t Marjai Antalné Putnoki
Sára gyomai lakosoktól 1450 P- ért.

Braun András és neje Ailer Zsuzsán
na gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Király Sándor és neje K. Imre
Erzsébet gyomai lakosoktól 4000 P-ért.

özv_ Kiss Imréné Paraizs Eszter gyo
mai lakos vett 338 négyszögöl bánom
kerti szántót Veres László és neje Sza
bó Erzsébet és Kun Sándorné Szabó
Lidia gyomai lakosoktól 250· P-ért. -

Csontos Benedek és neje Nagy Ilona
gyomai lakosok vettek 1125 négyszögöl
félhalmi szántót Tari Lajos (nős Ko
vács Terézzel), Tari István (nős Török
Ilonával) és Tari juliánna Kovács La
josné gyomai lakosoktól 400 P-ért.

Csáki Zsuzsánna gyomai lakos vett
3 hold l094 négyszögöl tanyai szántó
nak kétharmad részét K. SJ'ilágyi AI-

Szerda, április 27.
9.15: Katonazene
12_05: Cigányzene
3.30: Morse tanfolyam
4: Gramofon
5.30; Gyermekmentés
6 : Szalon és jazz zene
7: Felolvasás
7.30: Nótaköltő katonák
8.45: Időjelzés, hirek
9: Operaházi zenekar

10.30: Időjárás, maid cigányzene.

Csi.iU:irtök, április 28.
9_15: Szalonzene

12_05: Balalajka
4: Iv1esedélután
5; A gyapju ápolása
5.30: Citerahangv.
6.iG: Angol nyelvoktatás
6.35: Gramofon
7; Dr. Sipőcz jenő előadása

7.30: Hegyek alján ~ zenedráma
Az l. felvonás után időjelzés, hírek
Előadás után időjárás majd cigányzene

Péntek, április 29.
9.15: Postászene

12.05: Szalonzene
4: Háztartási tudnivalók
5: Felolvasás
5.30: Gordonka hangv_
6.40: Gyorsiró tanfolyam
7: Rádióuidonságok, távolbalátás

7_30: Száder zenekar
8.20: Rádió külügyi negyedóra
8.35: Vigjáték a Studióból: utána

időjárás, hirek, ügetőversenyeredmény
majd cigányzene

II : Francianyelvüelőadás.

Szombat, április 30.
9_15: Szalonzene

12,05: Hangv_
4: Gyermekjátszóóra
5: Dalköri hangv_
5_40: Öltözködés és egészség
6.10: Régi magyar daJok
6.45: Mangold Béla előadása a

Nemz:etközivásárról
7.20: Zenekari hangv.
8:50: Várady Aranka és Kiss fe

renc előadóestje

9.50: l<iőjelzés, hírek, lóverseny
eredm. majd cigányzene

10.10: Időjárásjelentés

II : Tangó és jazz zene

műsádi

Ingatlan forgalom.
1932. április 6-április 15-ig.

Rau Mihályné Weigert Katalin gyo-
mai lakos vett egy beltelkes lakóház
fele részét Weigert Mihályné Kalmár
Katalin gyomai lakostól 500 P-ért.

Debreczeni Tibor gyomai lakos ár
verésen vett 1 hold 640 négyszögöl és
1 hold és 640 négyszögöl fattyasi szán
tót özv. Gecsei jánosné Kiss Eszter
gyomai lakostól 2025 P-ért.

Tokai István (nős Gál Erzsébettel)
gyomai lakos vett 1 hold SOO négy
szögöl szántót .özv. Debreczeni Lajosné
Tóth Zsuzsánna gyomai lakostól 1250
P-ért.

Gecsei László ésneje Kovács Regina
gyomai lakosok vettek egy 2 hold

Állandó műsor hétköznapokon:

9.30 Hirek.
11.1OVizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 Hirek.

l_OD ldő-idöjárás-vizállás_

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 Idő-időjárás-vizállás-hirek.

Vasárnap, április 24.
9: Hirek, kozmetika

10: Ref. istentisztelet
II : Egyházi zene és szentbeszéd
utána idő, időjárás és vizállás, majd

zenekari hangv_
2: Grarnofon
3: lctöszerü gazdasági tanácsadó
3.45: Rádió Szabad Egyetem utána

idő, időjárás

- 5; Ismeretlen ref. énekek debreceni
férfi kvartett

5.50: Katona zene
7.20 : Felolvasás

7.50: Sport és lóversenyeredn-ények
8: A "Naplopó" operett utána idő

jelzés, majd cigányzene.

Hétfő, április 25.
9_15: Gramofon

12.05: Szalonzene
4: Asszonyok tanácsadója
5; Zongorahangv.
5.30: Felolvasás
6: Cigánvzene
6.40: Emlékezés Tömörkény Ist

vánra
7.15: Német nyelvoktatás
7_40: Filharmóniai hangvers_ utána

idő, időjárás, hirek majd tangó és jazz
zene

11: Olasznyelvü előadás

Kedd, április 26;
9.15: Hangverseny

12.05: Hangverseny
4: Gyermekmesék
5: Magyar nóták
5.50: Felolvasás
6,10 : Hangv.

-7.25 : Francia nyelvoktatás
7.45: Karinthy est
9: Fuvós hangszerek ismertetése

majd vonósnégyes hangv.
10.40: Idő, időjárás, hirek majd gra

mofon,

"fti:~.~:l!r~~~~~~~~~~4J~"~d'tIu'lJt'Vi~~

Nyomt(i!ta a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai váHi'!lat Gyomán. Felelős cégtulajdonos : TBKET SÁNDOR,
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Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötször! hirdetésné! 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, l negyedevi iJirdelésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

imére

ÉSDAL

Feiel&, szerkes:d:ő: ifj. WAGNER MÁRTOi\l I
Szerke~tőség é~ kiadóhivatal:

"HUNGARIA" KűNYVNYOMDA ..
G'I om a, Kossuth Lajos utca 576. II

Telefon: 22. ~

R5~. TPOLITI

vn. évfolyam 18. szám.

ELŐFIZETÉSI ÁRA.K:
!'\egyedt,:te 1'30 P, Fé! évre 2'60?; Egész évte 5-20 P.

Belizelések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.28D.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
lv1egjeienik minden szombaton reggel.

hervadó öszök, vannak aranyka q

lászos nyarak és pusztulásban
szendergő telek, vannak csillag d

táboros éjszakák P.s iilzsugaras
nappalok : ezek az élet hétköznap
jának jó vagy balsorsa idejei.

De emberek, népek és nemzetek
életében vannak epochális idők is,
;nikor vajudik e világ, mikor év
százados eresztékek bomladoznak
s szakadoznak, mikor örökélefü
nek gondolt trónok egybeomolnak,
mikorfénylő napok elhomályosu/
nak, templomok kárpitjai megre
pednek s maga a föld inog, re-

. cseg, ropog lábaink alatt, mikor
ármány, rablás, hazugság bitnei
az égig meredeznek, mikor szent
örökségeken Judások osztoznak..
mikor szeretet emberiesség, erkölcs
mind sárba tiportatnak s üvöltő

.sakál és hiénaként jár e világon
tobzódva a vétek: Ilyenkor lsten
prófétáka/és apostolokat, Móze
seket és Ezsiásokat, Pétereket és

.Pá/okat, Hunyadiakat, Rákóciakat
és Kossuthokat, jókaiakat és Mik
s-záthokat, Petöfieketés Arany
Jánosokat küld mondván: vigasz
taljátok és emeljétek fel az én
népemet!

A'" magyarságnak és krisztusi
szeretetnek ilyen küldöttjekénl Ün
nepeljük e szép estén Mécs László
atyánkfiát s benne a testvérünket,
benne a vérünket, benne a hitün
ket és benne a szeretetünket!

Az epochális kor mindég bu·
kás és megdicsőülést jelent. Bukni
és veszni kell mindannak, ami
v~szendő, muló.. nyomorult,·
bukni és veszni kell mindannak,
ami szeretetlenség és becstelenség,
- bukni és veszni kell mindan
nak, ami bün. rablás és csalás
s emelkedni kell és megdics6iilni
mindannak, ami szép, jó, igaz és
nemes, ami szeretet és erény, ami
hit, erkölcs és hazaszeretei !

Veszend6 rossz álom Triánon e
vajudó és. mélyresiilyedett kor
gyalázatábmz, - dicsőség egére
ivelődő igazság a magyar feltá
madás sugáros hajnalhasadásával.

S hogy főtisztelendő Mécs
László atyánkfia Felvidéki pa·
róchiájára, mégpedig nem cseh
szlovák; hanem magyar paróchiára
mehessen vissza miel6bb s onnan
szória szive-lelke sZeielme nap"
sugarának boldog verőfényét ih·
leteit költészetében ezredéves ma~

gyarhatárokra: ezzel a szeretetben
feloldó imádsággalköszöntsük Ot
s zá/juk be e mai ünnepélyt.

közgyűlés.

A ligeti vendéglő bérmérsék
lési ügyében ujabb határozat
hozala!.

A ker! bizottság ujjá alakí
tása.

A számvizsgáló bizoHság
ielenléséhez fúzöf! észrevéje~

lekre beküldött észrevételek
bemutatása.

A hozolt határozatokat jövő

számunkban ismertetjük.

r\épviselőtestületi

Mécs Lá.szló előadó estjén
Gyula, 1932. április 21#'én zá.róbeszéd.

Irta és elmondotta: HARSÁNYI PÁL esperes.

Mondhatatlanul nagy és mély dalmas vagy boldog, a siralomban
lelki gyönyörűséggel állok meg e kesergő vagy örömben-hitben-sze
pillanatokban Önök előtt, hogy retetben felujjongó szent könnyek
nehány emelkedett szóval és gon- nek mennyei harmata, hogy min
do lattal bezárjam Gyula város den csepp vérünk lázasan lüktet
jótékony egyesületeinek ez ünnep- azért, mert tragikus sorsu ma-
ségét. , , . . gyarok vagyunk és boldogan fük-

Nagy esmely LelkI gyony?ru- tet azért mert triánoni sirból is
ségemszerezőí mindenekelőtt Önök feltámadásra hivatott magyar test-
hölgyek és urak, kik ezer oldalról vérek vagyunk! I
tépett és szal;gatott magyar jele- Ó milyen mennyei boldogsága
niinkben költésze! és jótékonyság magyarság és közjótékonyság 01
muzsdjának oltárán áldoztak. tára előtt egybeölelkezni egy római
Nagy és mélylelkigyönyöriiségem kathólikusés egy magyar kálvi~

szerzője e történelmi multu s min- nista papnak, - óh milyen meny
dig magyar sebeket gyógyitó és nyei boldogság, mikor az egybe
magyar reménységet épitö város ölelkezésre reászórják Önök e ne
vezetősége, midőn igénytelensége- mes város minden hitjelekezetü
met elhivta mrra, hogy én tehess közőns.ége örömüknek és áldó
sem Mécs László testvérünknek, imádságuknak ezer szinpompás
az ujkori költészet és előad6 mű- virágát, - óh milyen mennyei
vészet e kiválóságának szive elé a boldogság, midőn Krisztus a sze
magunk szive szeretetének, hálá- retetnek fejedelme és Isten a ma
jának. és köszönetének igazán gyar feltámadásnak ura és Istene
gyöngyfzarmatos sbdrsonyos vi- ezt látva, mennyei üzenetet küld
rágait, midőn nem eltöltöttünk, de nekünk és e mennyei iízenetiel
átéltünk egy estélyi ugy, !zagy a meuyiink mindnyájan haza: imé
szivünk nemes érzéseinek minden ez ÓaZ én szerelmes gyermekeim ez
hurja most is remeg és rezeg, az én népem!
hogya lelkünk minden SZálnyaló Hölgyek és Urak! Emberek és
gondolata pünkösti lélek lángolá- népek és nemzetek életében vannak
sával most magasra lobog, hogy borulatos és verőfényes idők, van·
a szemünkben ott csillog a fáj- nak életet csókoló tavaszok és

egyaránt kibirhaiatlan kín- szélességben) az egész mun
fódás a közlekedés. kát két-h.áromszáz pengő-

Az orosházi, mezőberényi, ből elvégezhetnék a rozsdá
dévaványai és mezőturi uta- sodó útgya/unkkal, - a hen
kat összesen körű/belől 14 geri ingyen adnám hozzá.
kilométer hosszúságban Iza· Ennyi pénzt taláa csak
meggyalulnák, lehengerefnék, elő tudunk még teremteni-!
(elég volna csak 4 méter i W

ak.

*

Ta aszi
fájdal

Vasárnapdéle/őft élvezet
tel hallgattam, mikor G.
N ag y L á s z l ó gazda
elmondta, hogyan végzi a
kukoricatcsiráztató próbái,
mielőtt elveti a kukoricáját.
Kisérletei szerint a múlt évi,
saját termésii bánkutiból 50
százalék, a közönséges ló
(ogúból 15 százalék, a kö·
zönséges kerekszemii magyar
tengeriből J5 százalek nem
volt csiraképes.

Még csak az kell, hogy
az elvetett tengeri nagy
százaléka csiraképtelen le
gyen.

Az állattenyésztés bizton~

ságátmegfelelő apaállatok
kal biztositjuk, de a vetőmag

csiraképességével a kutya
sem törődik. Pedig ez sem
kiseúb fontosságu.

*
A községbevezefő föld-

útak olyan járhatatlan álla
potban vannak, hogy ezt a
helyzetet már a mezőgazda

sági termelés biztonságának
rovására kell imi. A kerék·
agyig felvágott sár olyan
mély keréknyomokat hagyott,
lónak; kocsinaki embernek

A hosszú, dermesztő fél
után megélhzkiilt a határ.
Lázasan vet a gazda, el van
késve.

Az őszivetés kárai jelent
keznek már. Nemcsak a
fagy, meg a víz okoz'otf ka
rokat, hanem a jobb földe-
ken a drótféreg végez olyan Gyoma község képviselő·

tesíüie!e folyó évi április 29-én,
pusztitást, hogy több helyütt pén/eken redkivüli közgyűlést
felszántották az őszivetésii tartol!, melynek fontosabb lár- I
búzát' gyai a következők voltak:

A Teremtő majd gondos- A villanybizotlság javaslajá~
kodik róla, hogy il gazdák nak bemutatása.

ne törjék a fejüket azon,! Szabó József indilvá.nyaaz
mit is csináljanak Iványimalomigvezdő gya]og-
feleslt?gükkel. járó és vasuti aluljáró i.igyé~

b/,-on.
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ll-ik közlemény.

A fenti cim alatt pár héttel ez
előtt a levágásra kerülő szarvas
marhák értékesitésére mutattam
reá. A cikk megirására semmiféle
más gondolat nem vezetett, illetve
kényszerített, mint a saját és a
többi kisgazda társaim mai re-:
méilytelen helyzete. Nem akartam
vele senkit bántani, de az élni..
akarás kényszere alatt reá kellett
muiatnom az abban foglalt igaz- l
ságokra. Mert, hogy tényleg ugy
van, azt igazolja az, hogy egyik
részről sem történt semmi annak
ellenkezőjének a bebizonyítására.
De valami mégis történt: azok a
húsiparosok, akik elöfizetők vol- I
tak a "Gyomai Ujság"-ra, a cikk

l~e~jelenése u:.á~ e~y ki~ét:lével I
ktleptek az elof1zetok sorabol. ·1

Ezek után kénytelen vagyok·
soraimat nevem alatt megjelen
tetni, mert meg vagyok győződve

arról, hogy bárkinek is van a
közszempontjábóJ fontos baja, a
Gyomai Ujság azt szivesen közli.
Vagyis egy lapnak ? semlegesé
gé! minden irányban - amennyire
csak teheti - biztositani is kelJ.

Az első cikkem megirásakor az
volt él célom, hogy mind azokat
él dolgokat, amelyek a termelői

es fogyasztói érdekeket, él tisztes
séges polgárihasznon felül jóval
magasabb százalékban sujtják, azt
mind bonckés alá vesszük a nagy
nyilvánosság előtt; különös tekin- i

tettel a nélkülözhetetlen minden
napi cikkekre, abban a remény
ben, hogy mindenki nyugodIéHl,
tárgyilagosan adja elő a saját
érveit és ha lehet segitünk a
bajokon. De eitől a részletezéstől

kénytelen vagyok elállni, ha nem
akarom, hvgy az a közmondás
rajtam is beteljesüljön: - "szólj
igazat, betörik a fejed", - ezért
csak általánosságban fogok a
bajokkal foglalkozni.

Vannak bajok, sőt igen nagy

Földreform? Egyházi vagyon. fe!osztás?
Irta: Dr. BRUNOWSZKY LópAND Salgótarján.

nemzet nagy tömegei rózsás
anyagi körülmények közé vol,
nának helyezhetők és egyben
az ország összes gazdasági
bajai ezáltal orvosolhalók len
nének. Boncolgassuk csak ezt
a kérdésI és járjunk a végére,

kinek is van igaza ebben a
dologban?

A kárpóllás nélkiili, avagy
csak részbeni kárpótlással való
földkisajátitást. mint bolsevista
alapon álló fejtevést eleve el
kell vetnünk. hiszen a magáo8

lulajdoll alapján álló polgári
társadalomban a magántulaj
don akkor is magántulajdon
marad, ha az történelesen nem
valamely részvénylársaság aR
vagy vezérigazgató iulajdona,
ilanem az Anyas7enlelilyházé.
Törvc::nycs körülmények között
a földosztásnak csak egy módja
lehel. A kisajátiloll földek teljes
úl 'zkbel1 való kifizetése, oly
möuon. Ilogy '27által a voll
tulajdonost sem kama! veszle
ség, sc pedig az elmaradj ter,
mciói haszon miatt káro:'iodi:1s
ne érje. Ezl elérni es ak ugy
lehetne. hél a kisajátító állam
azoJlnal készpénzben vagy
ezzel qtyenérfckü fizetési esz'
közzel, amelY azonnal forQ"af 8

haló. - kifizclné. Dc ez még
mind nem elég él földreform
tis7lesség'cs végrehajlásához.
Gondoskodni ke[1 aiTól is, hOgy
az állam olyan karnai men/cs
hcruil6zási kölcsönl bocsájt~

hasson a földhöz juliatotjak
rendelkezésére, amellyel az
intenzi\" termelést azonnalmeg
kezdhessék, az amortizéciós
és adóterheket viselni Judják.

A mai rendszer nwllell hon~
nét tudna az állam ily OrIas)

összegek feletl rendelkezni,
mikor a már végrehajiotl korcs
földbirtok reform pénzügyi
megoldásánál is állami mono
póliumol volt kénytelen iiJen~

geclni az éppen most össze 8

t?

özegészség.

lamit, azt uljában követjük addig.
mig az mint érték megszűnik. Ha
valami nekünk kell, szintén követ
jük születésétől haláláig. Ezen az
úton haladva sokszor meglepö
dolgokat tudunk meg: PI. meg
tud;iuk, hogy Debrecenben a talp
börnek kicsinyben dekája 4 fillér,
ugyan az GY0mán 8-10 fillér.
Egy drb mosdószappaa Buda
pesten 16 fillér, nálunk 35-40
fillér stb. stb.

Mind ezeken pedig csak úgy
segithetünk, ha a tiszteségteleJl ég
felesleges közvetítő tényezőket ki
kapcsoljuk vagy pedig a mai vi
szonyokaak megfelelő tiszteséges
keresetet engedünk nekik.

Papp Zsigmond.
. (folytatom.)

tációs szempontból, - hálás, 
földreform ujján való felosztá-

'tk
Sálli'lk propagálására. Akik ezl
hang"Ozlatják, vagy sulyos· té~
vedé~ben vannak, vagy gonosz
célok vezel!k őket.

Igyekszenek azj a kl'rd8s1
ugy beállitani, mintha az egy
házi vagyon felosztása által a

.
Igaz

aés

ol az

, JJ I
TOKa

bajok, amelyek kizárólag Trianon
nal és a világgazdasngi krizissel
függnek össze. Vannak országos
gazdasági és politikai bajok. Ezek
nek a bajoknak a tárgyalására
nem érzem magam hivatottnak.

Én azokról az apró mindennapi
bajokról akarok imi, melyek sem
Trianonnal, sem a világ krizissel
nem függnek össze.

Igaz, ma minden bajl általá
nosan világgazdasági krizissel ül
nek el. Ebben a válságos hely
zetben fokozottélbban érdekel min
denkit, bogy az egyik ország,·
vagy té.rsadalmi osztály mennyit
keres, illetve szeretne keresni a
másikon. Ezt a szándékot pedig
ugy tudjuk meg, ha eJadunk va-

A tátongó lzézagokkal körii/vett I erre a községne/c Az Gutósok
macskafej aíakLI kövezetiinf.: a két I behozhatják a belterületi lassu
jőulcónkon alkalmas táro/rí helye I járásukat Q külteriileten, ha pedig
volna az úttestre kikeriíltsok pi~ I csak a közséf!,ben van dolguk, in
szoknak, baci{fusnak, ha a t. du(janok két perccel hamarább,
autóvezetők több megértéssel 1/01- még mindig idejében érkezhetnek
nának a szegény bacillusok iránt (/ vasuthoz, hogyajélóta mulva
és c-~al: sZ,eriony 10-,15 I;i!~rnéte-I megérkező vonatot bevárjá/c
res otanken!z sebesseggel nalad- Ha CI t. autósa/{ részéről nincs
nál.zak:, n~r~ p~dig 50, kjlomé~erig meg az emberi belátás a haíó-
te~J~do va5.raf~ssalszaguldananak "':.. Á -é "1 lk' •• tr' ré...ll l t
Vfg!g az utC{lf1. s..:t=; ,'CSL 'Oa .erUHh" ue me ,

Nem áll az autósok az a rnenf- hogyavágtatásukkal felkavart
sége, sepertesse és loesoltassa a porral ne tegyék a főúteákon la
közsé!; az útakat, akkor nem kál: és közleked6k egészségét
porzi/c. Most igazán nincs pénze tönkre.

Ugy egyes sajtó orgánumok, I
mint különböző egyesületek és
pádol<, a mai nyomasztó gaz'
clasági helyzetet fclhasznáivá
vissza-vissza térnek eg'yes, már
jól ismert internalionális sugal~

latok hatása alaH, az egyházi
vagyon és elsősorban is fl

kath. egyház vagyonának, agi8

ajak.Gazda

wnr7:S

A vén Európa legífjabb gyermekéről,

a ma 19 éves Albániáról és királyáró1,
I-ső Z O G-ról.

Irta: WAISBECKER ANTAL.

Folyla/ás. V.
I-ső Z O G albán király,

az ország vezeléséj, az albánok beva]R
lása szerint átvel/e már 1920p ban min!
belügyminiszter. Azóta mindig az lörfénl,
amit ő akart. Hogy mit tudott csinálni
egy ember abból az Albániából, mely
1örzsekre szakadva önállóságának első

12 évében a szabadságát arra használta,
hogy akarnokok és párloskodók ked
véért 14 forradalmat csináljon, azt csak
az tudia, aki Albániában és az albánok
kal élt, evett, öszvérháton utazolt, a föl,
dön aludl s a szobában hált gyékényen,
vagy kecskehőrön s ismeri minden men 8

talitásukat, gondola I és érzésvilágukat.
1924 eleién a fehér kenyér, a kifli, él

tejeskávé, a legelső vendéglőben a fehér
Qsztalteriló, házaknál él takarékl~2hely,

miniszlcriumokban a kályha ismerellen
volt, a lakosság 94 százaléka analpha 8

béta volt, e!emiiskolája alig voll. a falusi
tanitók alig tudjak irni~olvasni, az ország
terülelén összesen három városban 4 4
gimnasiumi oszJály. Az ország területén
nincs egyetlen egy hid, az aulók min
denütt a volt hid mellett mennek. sokszor
lesülyednek és összetörnek. Anagybir,
lokosok nem g"azdálkodnak; nincs az
országban egyetlen egy házikezelésü
birtok, sem egyetlen mag'yor érieJemben
vett gazdasági major és gazdaJiszl. Nem

gazdálkodtak, merI a forradalmakkor va,
gyis minden 6 hónapban menekülniök
kellet j, merI életük veszélyben forgott,
házukat felgyuitották, áilataikat elrabolták,
a gépeket összeJörték, a gyümölcsfákat
kivág·ták és ellüze[ték. A nép kipusztult
a sok forrongásban, maláriában, vér'
bosszuban és véráldozatban. Nincs, aki
I11cgmüvelje a sok és kitünő őserőben

levő földet és nincs, aki a teljQsen széj~

züllölt ország belsejében rendellerem.
teni és épilelli tudna. A fiatal Achmed
Zogu első segilségül és tanácsaclóul
szerződteli él ritka müveltség'ü, tudásu
és olvasottságu Mirrlác GU5ztáv urat,
ki Skuttariban az osztrák-magyar had.
sereg vezérkari főnöke, alezredesi rang
ban. Később a népszövelségtől kér pénz8
ügyi organisatorl, (minI amilyen Bpesten
Smith Jeremiás volt, az amerikai pénzügyi
organisa1or, kire s munkásságának üdvös
eredményére - azt hiszem - itt ming
denki emlékszik). Németország/ól ulépitő/

kért, más szóval közmunkaügyi orgoni.
salort, más országoklól más szakembc8
reket, mig Magyarországtól mezőgazda

ságit kért. Legutolsónak érkezeJt a ma~

gyal', ki 16 országszervezőt Jalált Albá.
niában. (Igazságiigyit, póstaügyi s1bil).

Az is igaz, hogy ezek közül 15'nek a
kormány fejbontolta szerzódésél az első

9 havi müködése u/án. Csupán az angol
belügyi·org<Jnisator és él mazyar mező...
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omlott csalásra és namisilásra l
épí/cH i<rcugcrlröszillck! .1.

Bátran kimondbaljuk, hogy I

WIdbirlok reformokkal egy.>'
házi vagyon Konfiskálással még
egy állam sem tudla gazdasági
bajait orvoso/ni. Nem sikerült
él cseheknél, ahol pedig él nagy
poli!ika szemponljából abe~

ruházási kö!csönökkel nem
fukarkodott az állam, merr a
földreformot él szinmagyar tel
Tületekre vaió cseb telepilés l

sel kötötte össze, nem sikerült
az oláhoknfil sem, de nálunk
Magyarországoll sem.

A nemzeti lermeléselőlaz

aprÓ parcellák folytán sok
belsóség, mesgye, düló-ut és
egyéb nem miivell terület vo
natnik el,hololt azokon cl

helyeken termelés folyik. Eg'y
altalános földbirtok reform a
Jöbb!ermeléslálomszerüvé len
né, meri a széHorgácsollter
melés sokkal nagyobb költI
séggel jár, mini az egységes,
központi. Meri mindenből löbb
kellene, hiszen oT. a 10 holdas
íörpebirfokos ugyanannyiigás·
állanal, Ugyanannyi ekével, sze·
kérrel, épüleHel kell birjoD,
mint egy mondjuk 25-30 hol·
das. A vHágpiacon mindinkább
előtérbe kerülő minőségi ter
melés idejében az apró bir6

lakos fel/éllenü! lemarad, hi·
szen nemesitésre sem!ókéje,
sem megfeleló szakképzetlsége
sincs. Jó példa erre az északa
amerikai Egyesült Államok,
ohol az óriási, mehanizá!t föld
birtokok a 500-2000 hol,

don gazdálkodó farmerek jjz'l
ezreil leilá tönKre. l\1inden l
föidreformcsak 5-10 évre I

ludna viszonylagos nyugalmat l
biztositani, meri ermyi idő alalt
ujabb önállóvá fejlődöJ! egye
dek jelentkeznének földért,
ujabb földnélküli családok ala
kulnának és ha e7-eket is ki
kellene elégiteni, az ország
leslé! "nadrágszijjakra" kellene
hasogatni, ami annak teljes
tönkrelételével egyenlő. Ha az
egyház tulajdonában lévő 250
ezer hoJdnyi szán/ó terülelet
20 holdas kisbir/okra oszta,
nánk,. csak minlegy 12.500
családnak jutna belőle és mit
kapna a még ugyancsak földre
vág'yő jovábbi 240 ezer gaz·
daságicseléd és zsellér csa'
lád? !

Láthatjuk ebből él néhány
felvQ'lelt gondolatból is,hogy
ilyen koriesfogásnak beváló,
de kivezeló ulai nem adó
föIdbir/okreform, egyházi va~

gyontelkonfiskáló jelszavakkal
az ország" bajain segíteni nem
lehet. IH csak egy mindent áj·
fogó, részleteiben is kidofgo'
zol! gazdasági reform segilhel.
Ilyennek larlom énBeII Miklós
"Gazdasági Reform/ervél", a
mely senkiJól sem akar elvenni
semmit, de mindentlud adni a
nemze!nek. Több egyházi fér'
fiutól halloJlam, hogy aBel!·
féle tervezel a leg-Krisztusibb
alapon az emberiségnek sze·
reletbeni összeforrását képes
előidézni. Nemzeti forg-ólókét
alko! ingallan fedezellej, meri

hiszen nem alapithatja - amink
nincs - aranyra. Munkaaikal
mák százezrei! leremii meg,
ahol a nép földhöz nem julol!
része elhelyezkedhet és emberi
megélhetést, családjának pedig
biztos jövól talál. A nemzeti
forgóJőkét nemzeti célok ér,
dekében hasznosítja, csak a
becsüle! az, ami érdemel jelenI.
Csoda-e, ha mindazéri támad·
ják azok, akik nem állanak
Krisztusi alapon, akiknek nem
célja a nemzeti boldogulás,
akik az aranyborjut imádják? l

Csak egy az ut, csak egy a
lehelőség a nemzeti feltáma
dás felé s azl Bell Miklós mu·
talJa meg. A mai gazdasági
farizeusok nem képesek egy
egészséges programmal eló
állani, sikertelenséget sikerte~

lenségTe halmoznak és mégis
azt kövdelik, hogya nemzet
bizzék bennük, hozzunk még
több áldozatot, ók reáémek
továbkisérlelezni az ország
bórén, mer! nekik még jöve
delmezneka bankok, még van
~7elvény a részvényeken. A nép
azonban már nem birja tovább!
Hiába mondta a pénzügymi.
niszler ur, hogy nincsenek nagy
bajok, ezt már hallot1uu- mi·
niszter száJából, sőt .. l És ime
itt vagyunkl fölhangzanak or'-
szágszerte Marxi ielszavak s
a tavaszi szelJóaz éj sötéljé
ben felénk hozza az inlernaíi
onálé foszlányai! a magyar
pus7lákról, a magyar dombok
tárnái felól.

Urak l A Lajosok nem jal1ul~

tak és nem feledtek. De önök
annak dacára, hogy semmit
sem lanullak, mindent elfelej·
lettek.

Á R O N É S lVi II NÁ R

SZAB D lr~~ H O
UJ HELYlSÉGEl :

Viii. Rőkk Szilárd u. 2.
(közvetlen a Corvin áruház meiletl:)

A május 7-én megnyiló Budapesti
Nemzetközi Vásáron a magyar gyáripar
több mint 200 szakmával vesz részt.
Köztük a legnagyobb csoportokat a
vas-és gépipar, a textil- és confectió
ipar, az élelmiszeripar, ,a butoripar és
az épitőipar alkotják. A gyáriparon ki
vül nagy számmal jelentkezett a vásárra
a kis- és kézmüipar, a háziipar, a kü
lönböző népmüvészeti csoportok, az
iparmüvészek és igen nagykiterjedésü
pavillont foglaltak le a magyar gyógy
fürdők, üdülőtelepek, a vidéki városok
és a különböző idegenforgalmi ipar
ágak. Mind ezekhez a kiállitókhoz uj
csoportként csatlakozik ez évben elő

ször a magyar mezőgazdasági nyers
termékek bemutatója, amelyet érdeke
sen egészit kia vásáronlétesitett ba
romfi és aprójószág kiállitás, A vásá~

ron közel 80.000 m2 területen több
mint 1200 kiállitó vesz részt.

Feltah:Hók: Áron· és Molnár
szabadalmi iroda uj helyiségei
Vlil" RökkStilárd u. 2, (Cor
vin áruház meHclt) vannak,

A május 7-én megnyíló Budapesti
Nemzetközi Vásáron résztvevő több·
mint .1200 kiállitó között - a gazda
sági válság ellenére - ez évben .. ' is
számos külföldi kiállitó is szerepel.
Közöttük különös érdeklődésre szá
mithat a Délafrikai Unió hivatalos be.;.
mutatója, Brazília érdekes kiálliiása, a
török termelők és kereskedők által al
kotott nagykiterjedésű csoport, egyes
perzsa exporteUl'ök Magyarországon
először bemutatásra kerülö kiállitása .
és Franciaország vasutíársaságainak
izléses· idegenforgalmi propaganda-be~

mutatója.

YTCR -.:

gazdasági organisátor mü!<ödhellek Al,
bánia hasznára 7 éven át. A belügyi or'
ganisátor megteremiette a bel~ó rendel,
teli esen ui rend, és csenctórsége mQg
szervezésével és belanitásával,a magyar
orsz.ágszervező pedig megtaniloHa a
munkától teljesen elszokolt, mondhatni a
munkát llem ismeró népet, apuskájuk
után élő forradalmárokal dolgozni, pusz,
liIá.s és rombolás helyeit építeni, vetni és
ültetni. Meg/a.nitoJta óket tanulni, törvényi
és hatóságokal ismerni és jiszlelni. A fa-

lált 7 gazdasági törvényparagrafust meg'
szopori/otlas ma t8 füzetben vannak
azokszenlesitve. A megszállolI részekről

és Törökországból ha?a emigrált ősalbán
nincsteleneknek, 15 ezemel több család,
nak földei osztoltak ki ingyen és 3 evig
adómentesen, annyit, hogy abból meg is
tudjon elni. A kezdeihez k.apfak ezek éilcsa
ládok élelmet, érkezésüktó! az elsó ara
tásukig, mégpedig magban.. Kaptak to·
vélbbá vetőmago!, éll ~rdóból in8'Y~11 fil t

építkezésre és tüzelésre. Kaplak állato·
kal és azokhoz a miniszterium állal
nagyban és külföldön, jehát olcsón vá,
sárolt vasekéI. Utóbbiakat pénzzért kap
ták, de ugy, hogy az első részletet nem
Mvetelnél fizelték,- hisz teljesen kol,
dus szegény voll legnagyobb részük, 
hanem az aralás után egy hóval. Létesi
tellem 3 minfagazdaságot. fannmodelIt
azorsziig közepén, északon és délen,
hogy azon bemutassam és láfhatóvá le'
gyem mindazt, amil a lörvények, a mi
niszteri rendl2Jefek, az állaIam iTt szak·
utasitások és az általam 5 évi vajudás
után !étesiletl szaklap előirnak és tani~

tanak. Szaklap nem voll az országban;

24-25-ben nem volt egyetlen egy gaz·
dasági szakiskola sem. Ma azok többes
számban vannak, melyekbe felvétetnek
olyan 15 éves fiuk, kik egészségesek,
irni 6 0lvasni tudnak, királyhű és megbiz
ható családok és törzsek sarjai. A lakos·
ság e gyermekei cl míniszleriul11 ~UQ.l

Lllshnján léíesilettgazdasági iskolájában
ingyen clméleH és gyakorlaJi oklalást
kapnak, könyveke!, lanszereket, torna és
sportszereket, ingyen orvos és orvossá,
got, de ingyen, benJlakást, élelmet, ágy'
nemüt, ünneplő és dolgos ruhát, fehér·
nemül és lábbeli! is. Ez a gazdasági is'
kola 4 éves. A Kavaja és Tiranában
lélesileHgazdasági iskolákban a !anu!ók
legnagyobb része ugyanazokat a ked·
vezményeket élvezik, mint a Lushnjaiban;
csak alig néhányan fizetnek havi 10#15
pengó hozzájárulásI. A 4 g'imnáziumot,
végze./tek legnagyobb részét él kormány
laniltalja tovább külföldi iskolákban és
egyetemeken s ma már, vagyis l-ső Z O G
ófelségeuralmának 8·ik esztendejében
annyi !allull és diplomás embere van
Albániának, hogy egy szakban scm
szorul külföldre, idegenre. Kizárólag csak
az iskola nyelvmeslerei idegenek már:
németek, franciák, angolok vagy olaszok,

(foIvI. köv.)
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nemzetközi vásár
A budapesti nemzetközi vá
sárra való felutazáshoz (máj.
7-16-ig) kedvezményes iga
zolványok lapunk szerkesztő

ségében 3 pengő 20 fillérért
kaphatók.

Az igazolványok avasuton
május 2-tól május 16"'ig érvé...
nyesek.

Az igazolvány a vásár három'"
szori dijmentes látogatására jo
gosit. A székesfővárosi idegen
forgalmi hivatal szállásról, ki...
vánságra élelmezésrőlis szállo'"
dákban, pensiókban, vagy ma'"
gánlakásokban gondoskodik.

Részletes tájékoztató, az árak
ról is a vásárigazolványon.
Azonkivül csatolva van minden
vásárigazolványhoz szórakozá",
sokhoz, fürdőkbe stb egy ked",
vezményes jegyfüzet, mely
gyógyintézeti (Szanatóriumi)
kedvezményeket is ad.

Utalvány van a kir. vár szer:
tartási termei, a m. kir, Opera
ház, Nemzeti Szinház, Kamara
Színház. Teréz-köruti Szinpad,
Városi Szinhiiz és Bethlen",téri
Szinpad egy előadására, Royal
Orfeum. Porum Mozi, Royal
Apolló Pilmszínház, Palace
Pilmszínház, Munkás Dalegyle
tek diszhamgversenyére. A Duna
ünnepéllyel kapcsolatos séja",
hajózásra, Bcketov Cirkusz egy'"
egy előadására 20-25-30
százalékos mérsél\elt jegy vál:
tására. AngoJparkba 20 fillér.
Marg-itszig-etre 20 fillér. Kád:
fürdőbe, Szent Gellért fürdőbe,

Rudas fürdőbe, Széchényi für:
dőbe, Szent Imre gyóg'yfürdőbe

és él Hungária fürdőbe féláru~

és mérsékeJt áru kedvezményes
jegyek váltására.

A ldHföldi és vidéki látoga
tók a vásár teriiletén mérsé
J,eU dijak mellett a rádió utján
ilzeneíeket adhatnak le üzlet
feleinelf: és otthonmaradottaik~

nak. (40 szó 1 P 50 fillér).

Amit mindenkinek
tudni kell a tejrő),

Egyik legrégibb, legáltalánosabb és
legfontosabb táplálékunk a tej. Szerepe
a közélelmezésben igen nagy, a cse
esemő- és gyermekkorban pedig egyene
sen nélkülözhetetlen. A tej ugyanis a
szervezet feJépitéséhez és fenntartásá
hoz szükséges tápanyagokat szinte a
legszerencsésebb formában és mennyi
ségben tartalmazza. MindezenieIül
könnyen emészthető, csaknem minde
nütt rendelkezésre áll és tápértékéhez
viszonyitva elég olcsó is. Ezért méltán
nevezhető eszményi tápláléknak.

A tej viz, fehérjék, zsir, tejcukor és
ásványi anyagokat tartalmazó vitamin
dus keverék. Keverék, mert alkatrészei
elég könnyen szétválaszthatók. Ezért
és mivel a fenti anyagok nem határo
zott sulYílrányok szerint vannak e~y-

máshoz kötve, a teL könyen hamisit-I
ható. Ezen okoknál fo!!va szükséges a
tej forgalmának állandó hatósági ellen
őrzése.

Középértékben a tejben van 4 %
zsil', 3.5 % fehérje, 4.6 % tejcukor,
0.75 % ásványi só és 87.15 % viz.

A tej minősitése, tápláló mivoltának
elbirálása főleg a zsirtartalom alapján
történik. De nem azért, mintha a tej
ben levő protein és tejcukor nem volna
értékes és nélkülözhetetlen táp~nyag,
hanem csak azért, mert a tejbői a leg
egyszerübben és legkönnyebben a zsirt
lehet elvonni. Epen ezért egyes orszá
gokban és hazánkbán is néhol a tejet
zsirtartalma szerint adják és veszik.

A tej megsavanyodása baktériumok
munkája. A tejsavképző csirák a tej
cukrot tejsavvá alakitják át. A kelet
kezett tejsav az alkálikus kazeinmész
ből elvonja a meszet, mire a kazein
oldhatatlanná válik, ez a tejalvadék.

Ha a tejet felforraljuk, egyik tejfe
hérje, az albumin elveszti oldhatóságát
és a tej felszinén megjelenik a tejbőr. '
Állás közben a felforralt tej is feladja
a tejszint, ami a tejbörhöz tapadva a
kávéházi fölt adja. Forralásnál a tej
szine, ize, valamint emészthet8sége is
megváltozik. A forralás el pusztitja a
baktériumokat is. Huzamos forralás a
sterilizálás, csirátlanitás.

Az eddigi kutatások szerint a tejben
A, B és C vitamin van. Az A főleg a
zsirban van jelen és a paszteurözést,
valamint a rövid forralást is kibirja.
A kizárólag sovány tejjel való táplál
kozásnál a vitaminhiány folytán gyen-'
geség, növekedés elmaradás és az el
lenállóképesség gyengülése következik
be.

A pastenrözés 60-65, illetve 70-850
Celsius hŐl11érsékletre való felmelegi
tésből és gyors lehütésbő! áll. Célja
az egészségre ártalmas baktériumok
elpusztitása. Már egy percnyi 600-ra
való felmelegités a tifusz, puatil'usz,
kolera, diftéria, stb. csiráit elpusztítja
és igya pasleurözött tej fogyasztása
által védekezhetünk az esetleges ,jár
ványos betegségek ellen. Nyers tejet
felforralás nélkül csak akkor ajánla10s
fogyasztald, ha a tej áIiatorrosiiag el
lenőrzött egészséges tellenektől sziÍr
mazik és a fejés, valamint a tejkezelés
és szállitás a közegészségügyi szem
pontok legteljesebb hetartása meJ!eH
történik.

Homogenizálás az a müvelet, mellye]
a tej zsirgolyócskáinak kiválását, a
fe!szinre való felszállását megakadá
lyozzuk. A homogenizált tej nemcsak
állás közben nem adja fel a tejszínt,
hanem az még gépi müveletteI sem
választható ki. A homogenizá1t tej szin
habbá nem verhető fel.

A tej ize, szine külseje nem sokat
árul el minőségéről. Csak a kémiai
elemzés, a zsirvizsgálat ad biztos fel
világosítást a tej jóságáról, vagy gyenge
mivoltáról.

Végezetül még annyit, hogy a tej
nemcsak a legjobb, hanem a legkénye
sebb táplálék is. Ezért igen nagy gond
forditandó a fejésre, tejkezelésre ! Leg
fontosabb szabály a feltétlen tisztaság.
Vásárlás után szürni, a felforralásig
hüvös helyen tartani. Forralás után
gyorsan lehiiteni és ismét hideg helyen
tartani. Igy nem romlik meg, jó izü
marad és mindenki szivesen fogyasztja.

SZANYI ISTVÁN

ld. fővegyész.

A nagylaposi uradalomban
kitfinő friss juhturó kgr. 1.40
és gomolya 120 fiHérért ál
landóan k~pható.

Személyi hirek. A Vidéki Ter..
ménykereskedők Országos Egye
sülete elnökéül ismétellen Har'"
tenstein 19nácz helybeli lermény
kereskedőt választotta meg.

Vitéz Purgly Emil földmüve·
lésügyi miniszter vasárnap a
déli személyvonaltal Gyomára
érkezeIt. intézójével Zsófiama..
jori biriokára ment, honnan a
délutáni 5 órás gyorssal visz·
szautazotl Budapestre.

A védhimlő oitásának lelje·
silésére Gyomára dr. Bartha
Guszláv, Endrőd l. kerületben
cir. KovAcs Péter, II. l<erülelben
dr. Weis? Aíadár községi or
vosokat jelölte ki az alispán.

Értesités. A helybeli pos/a'
hivatal értesili él közönséget,
lJog-y szombaton ápriiis hó 30
án esle 6 óráig lar! pénz/ári
szolgálalot.

Ez évben május 7-én nyilik m,eg
az immár 27 év óta fennálló Budapesti
Nemzetközi Vásár. Az eddigi jelentke
zések szerint a vásáron több mint
1.200 kiállitó vesz részt. 1931-ben
összesen 1.126 kiáltitója volt a vásár
nak. A vásár tehát a gazdasági krizis
ellenére is uj és erőteljes fejlődést

mulat. A vásár, amelynek már tavaly
is több mint 350.000 látogatója és ezek
között 40.000 vidéki és 20.000 külföldi
vendége volt, ez évhen május 16-ig
tart.

Öngyilkosság, Furcsa módon
siellclle a biztosan megérkező

kaszás Halál 'zrke7ésé! Papp
Z'ii~mondl1é TÓlka Zsuzsanna
78 '2ves ÖJ"CfFISSZOllY. Április
24-én \'élsárnap délclótt elléÍ
vozoJi leánya lakásáról még
ebéd ielö elöli s él gyomai re
fOl"mtJlus lcmclőhel1 egy sir~

kőre fclakaszlolla lllagát. Mirc
meg'találJák meghalt.

Kétezemégyszázötven ajéHl
dékot oszlojl hi eddig' a 1"(>
géIlYi11egfcilók közölI Tolnai
ViláglapiéJ. A Ilépszerü képes
hetilap ui szárnÉJban uJabb há
romszáz ajándékol ti.izöjj ki. A
pályiuaion mindenki résztve'
hel, aki 26 fillérért l11egveszi
Tolnai Világlapja uj számá!,
amelyben rengeteg érdekesebb·
nél érdekesebb cikkel, képet
és két folytatásos regény! jalál
az olvasó.

Százával hagyták ej Orosz
országot a német mérnökök,
Az év eleje áta félezer német
érkezeIt vissza 3zovjetorosz·
országból Néme!országba. A
mérnökök fizetését hónapról·
hónapra leszál/itották, sől él

legutóbbi időkben a leszálliloll
fizetést sema kikölölt dollár·
ban fizelték. A szovjet hatósá·
gok most osztrák mérnököket

akarnak szerződieini a németek l
helyére.

Maka«:§ §zékrekedé§.,
vastagbélkalarus, gyomorbaj,
puffadás. vértorlódás, sárga'
ság, aranyeres csomók, csi
pófájás eseteiben a lermészetes
~Feren«: JÓz§ef. keserű

viz, reggel és este egy·egy
kis pohárral bevéve, rendkivül
becses háziszer. Klinikai meg
figyelések tanusága szerint él

Feren«: J6z§ef viz még
ingerlékeny belű betegeknél
is fájdalom nélkül hal. A
Feren«: J6z§ef keserüviz
gyógyszerlárakban, drogériák
ban és füszerüzlelekben kap
hajó.

A május 7-én megnyiló Budapesti
Nemzetközi Vásár vidéki és külföldi
látogatói ez évben is számos kedvez
ményben részesülnek, melyeknek igény
bevétele a "vásárigazoh,ány"-hoz
van kötve. A vásárigazolvány alapján
a látogató közönségnek Magyarorszá
gon 50 %-os, Csehszlovákiában 30 Oft,
os és Ausztriában 25 %-os ugy a
Budapestre, mint a visszautazásra ér
vényes utazási jegykedvezmény áll ren
delkezésre. Románia és Jugoszlávia a
visszautazásnál érvényes 50 %-os uta
zási kedvezménpyel segitik elő a Bu
dapesti Nemzetközi Vásár látogatását.
A vásárigazolvány ezenkivül még 17
további állam közlekedési vállalatánál
jogosit 25-50 Ofo-ig terjedő jegyked
vezmény igénybevételére. A vásáriga
zolvány ezenkivül helyettesíti a magyar
vizumot is, amennyiben a vásárigazoi
vánnyal utazó közönség vizum nélkül
lépheti át a magyar határt és a vizu
mot utólag válthatja meg a vásár t.e
rületén összesen csak 3 pengő illeté
kért. A vásárigazolvány ezenkivül be
lépőjegym szolgál a vásár területére.
A hozzá csalolt "kedvezmél'lyftlzet"
szelvényei pedig módot adnak arra,
hogy a vásár közönsége részben in
gyen, részben pedig 50 %-ig terjedő

kedvezménnyel látogalhassák és hasz
nálhassák Budapest hires gyógyfürdőit,

sanatóriumait, a budapesti színházakat,
mozikat, muzeumokat, a Margitszigetet,
a királyi várat és Budapest számtalan
egyéb látványosságát. A "vásálriga
zolvány"-ban foglalt összes kedvez
mények érvénye - belföldiek részére
május 2-tól május 21-ének 24-ik órájáig,
külföldiek részére pedig ugyancsak
május 2-tól május 24-ének 24 órájáig
tart. A vásárigazolványaz összes
menetjegyirodáknál, valamint a vásár
nak minden nagyobb városában mü
ködő tb. képviseleténél már besze
rezhető.

Fej-, váll- és ágyékrheumá
nál, idegfájásoknál, szag-goa,
tásnál és zs€Jbánál a lermé·

szetes "Ferenc József" keserű

viz rendkivül hasznos h€Jziszer,
mely kora reggel egy pohárral
bevéve, az emészlócsalomát
jól ki!isztitja.

A Bl.ldapestiNemz.etközi Vásár
Magyarország legnagyobb idegenfor
galmi eseménye. A vásár 10 nap alatt
egymaga lebonyolitja Magyarország
egész évi idegenforgalmának több mint
1/5-öd részét. Budapesten ép ezért a
vásár ideje alatt, vagyis május 7- 16-ig
minden idegenforgalmi intezmény és az
összes szórakozási iparok a legjobb
teljesítményt nyujtják - a várható
nagy forgalom fejlesztése érdekében 
mindenkor a legolcsóbb árakon. Buda
pestet ép ezért a - legérdemesebb il
vásár ideie al<j,tt fell{;ere~mi.
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Falu.
I,JV kell n<zveznem ezl a kö/:

sé~zr,fs7.t, ahollakoOl, ahol
élek és ahol szüleitem, meri
a/: alakja él falué és az élele
is falusi élet. Pedig ugy hoz·
zátarlozik Gyomához, mint a
láb és a kar az ember !örzsé·
ha_ É-s mégis, ez az oda!a!'·
joU)stJg- csak hasonlal, mert
aki nem jár és nem élöese!1'
szegen, az nem 1udia, hogy
milyen iti az emberek élele.
Talán az! hiszi, hogy mi iti
egészen más világban élünk,
más a gondolkozásunk, az
életünk és a szórakozásunk.
Lehe! ... mi nem tudjuk, meri
nem ismerjük a gyomai, váro
sias felé hajló éjejel. De a mi
életünket ismerem és megpró
bálom leírni, belükből álló ké·
pl2t festeni róla, hogy él váro·
síak megismerhessék. És ha
valaki él városi életet leirja, mi
is megismerjük az ő életüket

Ennek a megismerésnek mi
itt szükségét érezzük, mert ugy
gondoljuk, hogy csak ugy kö
zeledhet egymáshoz a falu és
város népe, ha ismeri egymás
életét. Meri csak igy tudja
megérteni egymás haját, óha·
jait.

iti néhány év óla mindig
csöndesebb az éle!, különö·
sen léten. Az ilyén hideg, téli
időben, házkörüli leendőiímin
denki megválogalja, mert Ilcm
mindegyiket lehel elvég'ezlli. A
kiskertek földje kőkeményre

fagyotl. Nem lehet felásni, nem
veszi be az ásól. Nem lehet
megnyitni él hólének, ami lalán
még lesz él télen. Egyébb ten
niVéllók után látunk tehát és
találunk is mindig valamit. Ha
kint nem, hál bent. Motozunk
valamit és eltelik a nap, jön
az este.

Sorban kigyúlnak él lámpák
és kivilágosodnak az ablakok.
Mindenütt él vacsora járja, az·
után egyik helyen készülnek
fogadni a szomszédokat, a
másik helyen pedig készüln~k

él szomszédba. Igy összejön
egy·egy házban négy·öl csa·
lád és lanyázunk. De nehogy
valaki az/gondolja, hogy po·
lilikázunk. Nem .. , l eszünkbe
sincs. Az asszonyok kézimun
káznak és gyerekeket dajkál.
nak. Mi, férfiak pedig össze·
ülünk az asztal köriil és elő·

kerül a kártya. KárJyázunk ...
Ultizunk hárman, a többi pe·
dig figyeli, kibicel és beszél·
get.

Józsebbátyám ződre vesz,
meri "ződ a remény" ... Az·
ulán hanyagul ledobja a "ta.
Iont", mint ami felesleges.
Szemeit végigjáratja jjz kár
tyáján és komolyan, mint aki

Ilqgyot mond,.- bemondja a l
/I nel1yvenszáz UltW'.,.

Miska, az "infámis" moso· \
lyog, Örül. hogy van mil "konl·
rázni u

, h" nincs is mivel. És
OIY<Jll [1élI1~On, ami egy kicsit
ki!Jivó, löki lózsebbályám felé:
- IZontra a "sn:íznak tr, kont
ra az"Ullinak " ... !

Józsebbáfyt'im kibúzva a "hi
vót" a löbbi közül, felemelj,
azután Miskára néz. Pillantása
vizsgálva figyeli Miska nevető

szemeit és egy kic'3it megfet·
ten_ De szeme azután öl lromf
jára si/elik, az öt ió "ződre".

Leejli Miska elé a híVÓI és
azt mondja:

- Visszapöntyögöm a "re'
kontrál" öcsém .. !

Miska most már a vállai
közzé húzza a fejét és ugy néz
rám, min! aki rossz fát tett a
tűzre. józsebbátyám pedig csak
hív .. , és hív ... alig birom el.
rontani a százat, merI csak
három tromfot fogiam él ke·
zem ben és azokat is kiszedte
pirossal. Igy a7 "Ulti" az övé,
az enyém és a Miskáé a "fi·
zess".

Még jó, hogya százat el·
birtam rontani, mert vaskos
fizetés IcH volna. Mert nem
"potyára" megy a játék ~s nem
is "babra", hanem fillérekké
kinevezett kukoricaszemekre.
Nem is kell egymásnak pénzl
váltani soha.

lózseblJályám pedig maga,
az asztal sarkára söpri él nye·
reséget. megigazilja él székét
és éle/e párja; Rozinéni felé
fordul: - Annyok ... l nyer·
tem él "rekon!rán" egy fél
pengő t .,. - és él tenyerénfe
léje zörgeli él magyar föld
sárga aranyát, él száraz kuko
ricaszemeket.

És most jön az igazi ... Meg
kell vitatni, hogy miért nem
bir/lIk elfogni az "Ulti!", hogy
tudtuk elrontani a százat és ki
követte el és hol a hibát. jó·
zsebbályám pedig Rozinéninek
magyarázta, hogy a ződkirály

hozta a fél pengő!, de én tu·
dom, hogy emmán nem igaz.
Mert azt a Miska "kontrája"
vitte, de azért nem szólok
semmit. Szólnak helyeHem az
asszonyok, mert ők is bele·
szólnak a viltíba, pedig' az
egyik csak a "tökfilkót", a
másik meg csak a "makkfilkóJ"
ismeri a kár!yák közül. ~s fo
lyik a vita az "UIIi" körül, de
szépen, csendben, dc a han·
gulat meleg és emelkedett jó
ideig.

Igy töltjük el a hosszú, téli
estéket Besenszegen és ha va·
laki mégis polilikázni kezd,
mindig Józsebbátyám feleJ:

- Majd hónap öcsém ...
most megint "kontrát" kaptam
MiskátóI.

De nehogy azt gondolja va·
laki, hogy ezt a "tanyázási"
mi minden céltudatosság nél·

kül tesszük. Nem.".! a taka
rékosság szava ez itt nálunk.
igy nem kell öl-hat helyen vi·
lágitani és Jüzelni. Spórol
lunk ...

De ez még csak a mi ki·
csiny körünk és még csak öl·
hat emberről szóltam. Még
sokan vannak, akikről szó),
nom hl!.
Elsősorban az öregebbek.

rÓ1. Ö véké a szerda és a
szombat, szóval a piac. lIyen
kor viszik a tojást a piacra és
hozzák a filJérekel. Vasárnap
pedig mennek a templomba és
a puplikációra.

No ... és a gyerekek ... ! hát
rájuk most igazi rossz világ
van. Hozzá vannak kötve a
házhoz, a kemencéhez . Nem
mehelnek ki a szabadba, csak
a nagyobbak. akik már isko'
lások. De azért látni azt is,
hogy egyik·másik apa bebu'
gyolálja a bundába a kis cse'
meiét, - hogy kapjon igazi
friss levegőt is, necsak szel·
lőztetéskor - és megséláltatja
él talicskán.

Eslénkiní pedig az öregek
is összejönnek valahol és fel
olvasnak egymásnak az ujság·
ból vagy a Hangya naptárból.
Olvasnak és hallga1ják él nagy
emberek szavát, csodálják a
sziporkázó gondolatokat és
érzik, hogy mily kicsinyek va·
gyunk mi. És várják a tavaszt
és a nyarat velünk együtI. Mi·
kor majd érő kalász leng a
kertek alatt és az alkonyaJi
szellő kukoricalevele1 susogtat
él gál mellett. Egyiknek- másik
nak pedig már most eszébe
jul a palláslyukon kiclugoil ka
sza és már vágyik ... szerejné
belelenditeni a kerlek alat! hul
lámzó élet áldásba.

De az még- messze van. És
a hideg téli szél, ahog-y végig·
zúdul az ablakok alaH, bi
zony .. ;! sokat sötétben 1alál
egész este. Máskor sem lak
tak ill gazdag emberek, de
most a munkanélküliség sze
génységet hozolt ide. És bi
zony .. , ! reggel az ébredő falu
megmozdulásakor nem füstöl
nek olyan vigan a kémények,
mint husz évvel ezelőtt, a régi,
jó békeidőben.

De azért, ha valaki abesen·
szegi emberben zúgoJódó/ lát,
téved . .. nagyon téved. lvIert
én itt élek, éppen úgy, minI a
szomszédjaim és látok, hallok
mindent, de zúgolódást soha·
sem. Bízik mindenki és várja
lürelelemmel a nyarat, az ara
tást, az új kenyeret.

A csendról már szóltam, de
hozzálarJozik még az is, hogy
bizony ... már én régen nem
hallottam dalolni azt a nótát,
hogy "Megdög!ött a biró 10'
va"... evvelis alább hagyott vala-I
ki, de él tekintélyét kif>?jezó terje'

clelcmmel is. Hiéba ... ! i [2') \";'111

ez már moslC1n~0gl
De azért mi. ,ddk e~ yi)1 ti,,;,

távolságban vagyunk ö • a:('~i

élethez és él lern].2szetlk'z, (ce

a hzrlllészetct j(JhtJall iSIII'.'r!;,i;,
ugy gondoljuk: anogy az cí::ö
tavaszi napsllgár kis7ó1it ben
nünket a természeJbe és egy
beforra!,zl vele őszig, éppc:n
ug-y tudnánk közeledni a vá~

ros nrpéhez. Dc ehhez egy
más éle/ének éi megismerése
volna szükséges. És az, hogy
ha innen valaki bemegy Gyo,
mára, Ile egy "besenszegi!"
lássanak benne, hanem em
bertársat, aki keményen lll?g
birkózik a kenyérért éi magyar
földdel és bizony most elég-·
gé sujlja éi sors .

Polányi Lajos_

Kitüntetik a hűséges erdé
szeti aitiszteket. A m. kir.
földmüvelésügyi miniszter el·
ismerve azt, hogy az ország
erdőgazdaságaibanalkalmazott
szakképzett erdészeli alJiszJek
sok esetben életveszéllyel is
járó szolgálatukat nehéz kö~

rülmények közöl! becsülettel
és büséggel teljesítik, elisme·
résben kivánja részesiteni az
olyan szakvizsgázolt erdő,

őröket, akik szorgalmuk, ma
galartásuk és jóravalóságlIk
által társaik közül kitünlek.
Ezeknek hÜ!3éges szolgálatuk
elismeréseképen elismerő ok·
levelei kiván adományozni és
esetleg óket más kitüntetésben
is részesiti. A kilünfelésre ér~

demes erdőőrök nevél; lakbe'
Iyét és személyi adataikal a
szoigálatadóknak kell legké
sőbb 1932. május 15-ig a já~

rások főszo]gabiróinál, ille/ve
a városok polgármestereinél
bejelenteni. Az illetékes ható
ságok május 25 ig lehetik meg
kitüntetés iránti előterjeszlésü'

kel a vá.rmegye főispánjá.hoz.

SPORT
GySC-Szanrasi Bocskay 2: l.

Az elmult vasárnap a GySe a Bocs
kait látta vendégül, melyen végre si·
került a helyi csapatnak győzni, ami
igazán meglepte a footballrajongókat.

Széllel támogatva nap ellen kezd a
GySe, heves támadások jellemzik mint
két csapat első félidői játékát, de csak
a GySe ér el eredményt Zöld révén.

A második félidőben ismét nagy a
lendület, előbb a GySe ér el golt is
mét Zöld révén, majd a Bocskay szé
pit az eredményen (2: 1)

A helyi csapatnak sok goolhelyzete
volt, de a gyenge csatársor nem tudta
azokat értékesiteni. Eredményesen ját
szo11 a két szélsőhalf, külöaösen Oláh.
A védelem biztosan végezte dolgát,
bár a kapott gol tisztán az ő hibá-
lyukból eredt. ,

Vasárnap az eleki jóképességü csa
pat lesz a GySe vendége. Ez lesz az
idei elsö bajnoki mérkőzés, amely re
méljük nem fog olyan csufos veres
ség~el végzödni~ mipt az őszi E.le1,el1!,."
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Mult hét péntekjén, vagyis ápr.
hó 22-én tartotta Elldröd ·kőzség

képviselőtesWlete rendes közgyű

lését. A gyülésen az előljáróság

teljes szárnbanjelent meg, a kép
viselö tagok közül kilenc, négyen
pedig megbizás alapján vagyis a
hivatalos közegeken kivül tizen
hárman. A községi párt, amely a
képviselőtestületnek többségét al""
kotja, teljes egészében távol ma
radt a gyűlésről, mert nem akart
résztvenni abban a csunyaharc
ban, amelyet mesterségesen e16
készítettek. Elnök: Kalmár Imre
biró. A gyűlés első pontja a
Kondoros-endrődi vicinális út
épitéséhez szükséges idegen terü
letek tulajdonosaival kötött egyez
ség bemutatása. Az egyezséget,
amely szerintnégyszögölenként SO
filiér térítést kapnak, egyhangulag
jóváhagyták. A községi vadászterü
letekben uj beosztást csináltak
megállapitották azoknak kikiáltási
árát. Bula Lajos és társa.inak
abbeli kéreimét, hogya· Simazugi
hidat a község vegye kezelésbe
és tulajdonába, annak ellenére,
hogy jogos és méltányosnak tart
ják, tekintette! a község nehéz
helyzetére nem teljesiteíték. Urbán
János irodatiszt, községi iktató
kéreImét, hogyafőszolgabiró...
ságfJá! eltöltött szolgálati idejét
tudják be, teljesitették. Több ol
vasókör beadványt adott be,
amelyben a piaci helypénz le
szállitását kérelmezik. A képviselő

testület tudomásul veszi előljáró·

. ságelőterjesztését, hogy azt tel
jesiteni nem lehet, mert a közsé.:.
get szerződés köti ez irányban,
de többek hozzászólása és külö~

nösen elnöklő biró előadása kö
vetkeztében (egy asszony 3 tojást
hozott egy kézi kosárban eladásra
a piacra, amelyért 15 fillért kapott
és 10 fillér helypénzf követeltek

. tőle) utasította az előljáróságot,

.keressen érintkezést a piacbérlő

vel ésmentesitse ily esetekben a
termelőt a helypénz fizetése alól.

Vármegyei alispán ujabb hatá
ront hozafalra utasitottaa községi
képviselőtestület az albi rói és egy
esküdti állás megszüntetésétille
főleg. A közgyűlés többek hozzá
szólása után ugy határoz,hogy
mindkét állást megszünteti.

Polányi István 100 szociálde
mokrata munkás aláirásával ellá~

tott beadványban nyomorgó hely
zetükre való hivatkozással az in
ségmunka azonnali meginditását
sürgeti, avagy ha az nem volna
keresztül vihető, ugy munkanél
küli segély kiutalását kéri, mert
az az indokolás) hogy erre Ilincs
fedezet} nem állhat meg, hiszell

Képviselótestületi gyUlés Endr6dön.
az Egyház évek óta kap segélyt,
tehát szüntessék be ezt a segé
lyezést és ezt. az összeget hasz
nálják föl erre a célra. Különben
isfölvilágositást kérnek, mennyi
összeget és mily cimen kapott az
Egyház a multban segélyeket. A
beadvány egész tartalma amellett
bizonyit, hogy megrendelésre ké.,.
szűlt, hogy mód adassék az Egy
ház eddigi segélyezéséröl kimerítő

jelentést tenni és a munkásság
amugy is szélsőségre hajló cso
portját - anyagiak szines feltün
tetésévei - az Egyház vezetősé·

gével szembe állitani. Az ismer
tetés a számadatok ügyescso
portositása által célját a IBlIgató
munkásság közöttvalószinüleg el
is érte. Az ismertetés szerint az
Egyház külömböző címeken 80283
pengőt kapott, de csak 56,826
pengőt vett föl. (Azt hiszem nagy
volna a tiltakozás, h1 az Egyház
fól nem vett segély cimen köve
te!né a két összeg közöttmutaí
kazó nagy összeget !?) Az ismer
tetés további részében előadja,

hogya község az ínségmunkát
a liíért nem tudjameginditani,mert
erre nincs fedezet. Köllségvetés
tervezetbe az elOIjáróság beállitott
ugyan e eimen 5000 pengót, de
ezt az összeget Csernus Mihály
apátplebános javaslatára a községi
képviselőtestület áthelyezte a
Kondoros-Endröd-Mezőfuri ut
építés tételére. Miután azonban az
emlitett utépitése csak másodrendü
kiadási tétel, ahhoz nyulni nem
lehet. Az előljáróság javaslatot nem
tesz a közgyűlésnek, hanem sza
bad kezet ad. Az előadói jelentés
valóságos biztatás volt és a föl
szólalók megis ragadták az alkal
mat,hogy egyrészt a távollevő

apátplébánost és rajta keresztül
az Egyházat áHitsák oda okául
annak, hogyamunkásságnak
nincs kereseti lehetősége. Az első

föl szólaló . dr. Kovács Péter, ki
miután az előljáróság javaslatot

. nem tett, a következő javaslattal
áll elő: Először is 3z5000 pen
gőt át keli hozni elsőrendü költ
ségvetési tételnek, másrészt tekin
tettel a község nehéz helyzetére
föl kell függeszteni minden néven
nevezendő segélyezést. Második
nak Kovács István szálal föJ.
Hangoztatja, hogy az 5000 pen
gőMI 290 q. buzát lehetett volna
juttatni a munkásságnak, ami 800
lélek ellátásának fejei meg. A
munkásságnak joga van a min
den napi kenyeret követelni, a
községnek kötelessége munkaal
mat adni, miért is inditványozza,
hogy Kovács Péter javaslatí1 egé
sziHessék ki avval, miszerint az

csak "birtoKon kivül" fellebbez
hető meg. Nem tartozik ide 
folytatja felszólalását- de a
munkásság érdekében nagyon
fontos és igy szükségesnek látom,
hogy szóvá tegyem és egyuttal
kérjem az elöljáróságot a szüksé
ges lépések sűrgös megtételére
abban az irányban, hogy a vár
megyei értekezleten elhatározott
és állítólag rendeletíleg kötelezővé

tenni szándékoit határozat ellen,
mely szerint mindenütt csak helyi
munkások all~almazhatók, valóra
ne váljék, mert akkor az endrődi

munkások nagy száma a nyár
folyamán sem tud majd elhelyez
kedni és munkához jutni. Én ed
dig a szarvasi határban fekvő

bérletemeli. mindenkor endrődi

munkásokat foglalkoztattam, de
most már figyelmeztetést kaptam,
hogy az idei aratás és csépléshez
csak szarvasi munkásokat szabad
alkalmaznom. Ez igen könnyen
véres verekedésre vezethet, mert
én el vagyok határozva az idén is
csak endrődi munkásokat szerzöd
tetni. Tóth Libor jegyző fölszó
lalásában igyekszik megmagya
rázni, miért helyezte, az alispán a
Kondoros:c.....Endrőd-Mez6turi ut
építését másodrendü tételek közé.
A képviselőtestület ugy határoz;
hogy az 5000 pengöt elsőrendü

rovatba visszahelyezi és hogy az.
azonnal föihasználható legyen s
csak birtokon kivül fellebbezhető

meg.
Az előJjárósági jelentéshez van

hozzáfüzni valóm. Az igazság
kedvéért meg kell jegyeznem,
hogy annak idején az apátplébá-'
nos· azért csatoltatta az 5000
pengőt az útépitési tételre, hogy
igy 5000 pengő helyett 12.700
pengőt, tehát jóval többet lehes
sen· munkabérekre fölhasználni.
Meg kellett volna emliteni azt is,
hogy Endrődközség képviselő

testülete épp Csernus . Mihály
apátplébános inditványára ha
tározta el, hogy az 1931 évi
költségvetésben agátépitési
munkálatokra beállított 11.300
pengőt a folyó évben utépi
tési és. javitási munkák vé
gezleiésérehasználják fötA
költségvetésen·· eszközölt he
lyesbitések és a takarékosság
szigoru· szem előtt. tartása
mellett az előző előljáróság

12 százalék pótadóját sikerült
50 százalékra leszáHitani, an""
nak ellenére, hogy összesen
24.000 pengőt óhajtott bizto
sitani rendes munkaalkalmak
nyujtására. Endrőd község fönn
állása óta ily nagy összeg nem
szerepelt földmunkálatok céljaira
a község költségvetésében!

A tárgyilagosság kedvéért azt

is meg kellett volna emliteni, hogy
a képviselőtestület áHal jó váhagyott
költségvetést az alispán, a fő

jegyző és másodjegyz ö közremü
ködésével tételenként elb irá!ta és
ekkor történt, hogy azt az össze_
get, amit a közgyűlés a munká
soknak akart juttatni, másodren 
dünek minósitették. Miért nem
emelt szót il. két főjegyzö? Ha
azt megteszi, akkor esetleg az
alispán is másként intézkedik. Ezt
elmulasztották vagy azért, mert
elkerülte a figyelmüket, vagy, mert
közömbös volt nekik a munkásság
sorsa, vagy pedig szándékosság
vezette, hogy az Egyházat a mun
kásság előtt kijátszák! Az utóbbi
keHőt nem merem föltételezni, de
akkor nem szabad a saját figyel
metlenséget mások nyakába varrni.

A tűzzel nem siabad játszani,
még kevésbbé közigazgatási szerv
nek. A lejtőn fekvő követ elindi
taní nem nehéz, de hol áll az
meg, azt előre megállapitani tla
gyon nehéz és igy nagyon veszé
lyes. -sf-

Eg és nlás
a peticióróL

Folytatás. VI.

Ot! hagytam el, hogy Je",
szenszki Sándor kondorosi
ev.!cmiJó és két társa Uker
Mihály vendég·lős és Nagy Já.
nosautúfuvarozó jegyzőkönyv

be mondták Budapesten, dr.
. Hindy Zoltán ügyvédi irodájá·
ban a kondorosi visszaélése:"
ket s azzal távozlak onnan,·
hogya bizonyiló, vagy ahogy
azokat)eszenszkinevezi "vesz
tegelési" nyugtákat legközelebb
felhozzák.

Jeszenszki vesztegetési
nyugtákat visz Pestre.·
Szeplemb.zr elsején ]eszC'l1sz

ki maga megy föl Budapestre
és atad Vangel Gyulának 13
darab nyugtát. A nyugták egy'"
forma szövegüek, csak az
összeg, kelel és aláirás válto·
zik. "Nyugta 50 azaz ötven
pengőről, mely összeget a
Zeőke párt rész.érőlJeszenszki

SándortÓl a mai napon hiány
nélkiil fölveítem. Kondorosol1,
1932 julius hó 5. Varga Pál
s. k. 19y szól az első nyugJa.
Ugyan ezen napon vagyis ju.
lius 5·én fölveti : Hipszki)ános
5 pengöt, Janis Mihály II pen
gőt, Uhljár Pál 30 pengőt, Ba'
10gh György 8 pengőt, Plentri
Jánosné 7 peng6t,Hipszki Mi•..
hály lOpengőJ, Kugyela And.
rás 30 pengőt, Medv:egy Mihály··
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SZERETO
Egy taradóleány felvétetik!
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l1őikalap és kézirnw él

e l ő n V 'o m ci a iizlet,:'.
"'1'i$.il;11·i!\\"~''li ROz.AS!

hatóságilag engedélyezett mérlegkész:Uő

G y OM ,Kossuth u. 698 sz.

a mérlegek és súlyok időszerű hitelesítése
s ezzel kapcsolatban felhivom sZÍves f~ye!mét
arra, hogya pontos kiszolgálás érdekében
szíveskedjék mérlegét és súlyait már most

javíttatnL

Amennyiben mérlegéí és súlyait csak p á r
n a p r a t u d j a n é l li iH ö z rli, annai{ szíves

bejeleníését kérem, hogy

maly időben volna Önnek aikai as
mérlegének és súiyainak hitelesítés

előtti javítása.
Mé egeit és súlyait jótállás mellett

javítom.

ERDY FERE C

10 pengő!, Medvegy János 10
pengő!; julius hó 4·én Kuhaida
János 8 pengő t, Maczik Pá! 25
peng-ől, Kondács Oyörgy 15·
pengő! és. Kondács' János 9
p\CnQ<~\l, A f!?l~nroiíak közü! a l
tábl~bjró eskü el[11i kiiJóiiga!la.

Kondács György és ]anis 1\li;
hályt, de egyik scm leJ! emli·
tést, hogyaZeőke pár! részé- .
ról pénz! koplak volna, Érc!c
kes volna ezeket leszenszki
tanítóval szembesiiclli, hogy
telies tisz/a képe! nyerjünk,
vajjon él nyugták hamisakde,
vagy a vallomás hiányos!?

Jeszenszki
a kir. közjegyző előtt.

Mini fennel b emlitcHem a
nyuglákal Jcszenszki személye,
sen vitte föl Budapestre S7epe
lember elsején. Szeptember,
október, novcmber és decem·
ber hónap hOS5ZÚ idő, az unal
mas téli esték ajkaimat adtak
a lani!ónélk El magába szállásra,
völósziniileg találkozott is diad

clalmas párljánc.l-; vezcló íagjai~

val, talán magáva! a fónökkel.
is, szemrehányhatlcík árulásilf,
sót többlllint való;:>:?:Ínü ren
dezlék anyag'j követelései! is,
mert december elején ism él
fölutazik Budapestre dr. Ger·
gely István barátjával elmegy
dr. Barcs Ernő kir. közjeg'yzód
I\öz s oit nyilatkozatot ir alá.

Jeszenszki nyugtákat
fogalmaz.

A közjegyző előij többek
közöl! a következő!\et mondja:
"\(ondorosra történt viss7.até~

r,:sünk után én kb. 14 nyugláJ
különböző összegekrói fogal~

maztam és azokal egyes vá
lasztókkal aláiraitam azt monc!
ván nekik, hogy e nyugla a
választáson teljesítell fuvar~

dijakról szóL Ezekel a nyugd

fákal én szeptember elején
magam hoztam föl Budapestre
és adtam át dr. Vangel Gyulá p

nak.

Jeszenszki megvádolja
likert, hogy bosszuból

emelt vádakat.
"Meggyőződésem,- mondja

tovább, hogy Liker Mihály
(kondorosi csárda bérlóje)
csak bosszuból emelt vádakat
is azért, hogyapénzéhez jus
son, magamra viszont azért
vállaltam közremüködésJ, hogy
azoknak az embereknek a
folytonos zaklafásálól megd

szabaduljak".
Ez azután furcsa vallomás l

Vagy bosszuból emeli vádakat,
vagy azért, mert pénzéhez akar!
iu/ni mondotta el él történiekel

Vangeléknak is ez eseJbcn
azok nem vádak. Zeóke e!türi
és nem indit eljárást Uhr el~

len, mert Jgazság'ta!anu\ vá*
dolni merészel!, Uker nem
forc~ul C'lé;:,téte!érl?J hiró,Z' oz 'I

Jesz cnszld l2yanusi lása és I
megvádolása IT]iatt l Vagy ta
lán nem közölte Gergely ISlp.·
ván fiskáJis ur Zeőkc Antal
képviselövel a kir. közjegyző

eJ(ítJ Jeszenszki féle nyiJcnlwd I

zatot? Talán Liker scm tudta
miként aposztrofál/a át Je p

szcnszki barátja?! Vagy oly
nagy idealizmus lobog lelke'
ikben, hogy a nemes és szent
ügy érdekében még' egymás
becsüleiéI is kikc7Clik, ha ke]]
mindjár! a nagy nyilvánosság
előlt is.

A vesztegetési nyugták
igazak-e?

Ami él jcszenszki lani!ó által
bemutaJot! nyugláka! illeti nem
tudjuk megállapH~niercdctiek-c
azok, tényleg kifizel!(>e cze~

kei üz össze~Tkej vagy scm.

Ha igazak, akkor bebizo'
nosoclotL hogy él Ze6ke párt
részérői vesztegelés lörfénJ és
ez eselhcn )eszcoszki eJlenke p

zé sbe kerUlt aláblabiró előll

teJt eskü alam vallomásával és
a közjeg'yző előlii nyilatkozBp
lával, ha nem igaza!" ugy dr.
Van gel Gyulát vezetle félre s
ily hamis nyugták fölmufatásá'
val akar! a maga és 2 társa
részére 2)] 00 pengőt kicsikarni.

l~eánk nézve íelenleg kö
zönbös melyik az igaz, majd
kiderilik ezj 37. illetékesek, de
minc!eneseJre furcsa eset.

Egy egyszerü emberre is kü
lönös fényt vet oly eljárás, mid
kor akár bosszuból, akár
anyagi előnyök elnyerése cél·
jából elmegy aZ ellenfélhez és
elárulja párljának belső litkaiL

Peticionáló.

Endrődi rovatvezető

üzeneteI.

Érdekl5dőll'lel<. Mindenben osztjuk
felfogását és magunk is azt hittük,
hogy az adótörvényeket szerkesztő is
ugy gondolta, hogya virilisek csakis
a legtöbb adót tényi~g fizetők

közül kerülhetnek kL Az On által em
lített esetben azonban nem igy áll a
dolog, 1928 év óta adót nem fizet s
ma is több mint 2000 pengő adóhát
ráléka áll fönn, nem is említve fel
3000 pengő illeték tartozását. Mi is
nagyon különösnek tartjuk, hegy ily
fizetési készség mellett, összeegyez
tethetőnek tartja a község ügyeiben
résztvenni és a község vezetőségének

szemrehányást tenni, hogy évek óta
nem tudott sell1tpit sem szerezni.

Természetesen mi is a legnagyobb
csodálattal tapasztaljuk, hogy az adó
,ás terén nem mérnek egyenlő mér
tékkel. Mig a néhány pengős hátrálé
kostól behajtják az adót, addig a
kérdéses ur élvezi a követelt adó I
után járó összes joga:t és előnyei!, de I
'iizeini nem fizet, mert nem ktnysze-,
ritik rá, hiszen Békésssaoán is azt
mondották: neki Krisztus a ba,átja,
Nem tudtuk, hogy igy is lehet

Az endrődi tégiagyárban
tég'la és cserép igen olcsó ár,
ban kapható. Nagyobb vétel,
nél külön árengedmény és fi,.
zciési kedvezmény, Ugyancsak,
a téglagyárban egy 14 folyó i

méler hosszu, 6 és fél méter
széles cseréppel fedelt légla
épület eladó. ÉrdekJődók for·
c\uljanak a téglagyár gyomai
irodájához, Wagn,zr Márlan Fiai
fakereskedők, Gyoma.

Endrődi ingatlanforgaiom.

Gellai Pál és neje Rácz Franciska
endrődi lakosok a paskomon levő

1300 négyszögöl földjűket 400 P-érI
eladták Girícz Imre és neje Rácz Vik
tória endrődi lakosoknak.

Kovács Ivliklós endrődi lakos a
csárdavöJgyí földjét eladta 19,OOOP-ért
dr. Weisz Aladár és neje Bornstein
Erzsébet endrődi lakosoknak.

Kiss Frigyesné Kontra Anna endrődí

lakos a Kontra dűlőí földjét eladta
1000 P-ért Hanyecz Mihály nős Dinya
Máriával endrőcli lakosnak.

özv. Gubucz Istvánné Timár Anna
endrődi lakos a Pap dűlőben levő

földjét eladta 1500 P-ért Dávid Lajos
nős Hegedüs Veronnal endrődi lakos
nak,

Vaszkó Pálné Dinya Franciska end
rődi lakos abelteikes lakóházát eladta
2000 P-ért Makó Dezső endrődi lakos
nak.

özv. Majoros Imréné Pomaházi 01'-·
solya en(!rődi lakos az 1435 hsz, alatti
beltelkes lakóházat eladta 810 P-ért

Dógi János és neje Rácz Erzsébd
endrődi lakosoknak

Ádám Mártonné Drezmann Mária
tengeliczi és Drezmann István váczi
lakos eladták az endrődi 100/2 és JOl
hrsz, alatt felvett endrődi beltelkes
hl:óházukat 4250 P-ért Szabó Illés és
neje Kiss Margit bpesti Jakosoknak.

Kovács Mátyás endrődi lakos az ál
mosdomb dülői lakóházat és szántó
földjét ajándékba adta feleségének
Kovács Mályásné Dávid Mária endrőcIi

lakosnak.
KurilJa Bálintné Varga Mária a SÓ5

halom dülőben levő 1 hold 1521 négy
szögöl földjét eladta 1500 P-ért Gomo
kötŐ Bálint enclrődi lakosnak

Varju Gergelyné Timár Eszter end
rődi lakos 1/2 lakóház illetőségét át
ruházta férjére Varju Gergely endrődi

lakosra.

Zudor János és neje Tóth Zsuzsanna
volt endrődi lakosok a Baros utcai
házukat 1500 P-ért elaclták ifj. Thim
lvlátyás endrődi lakosnak.

Galambos józsef a paskumon levő

4 1/2 kis hold földjét elcserélte Dinya
Á. jános (nős Kurilla Franciskával) a
paskumon levő 4 1/2 kis j,uld földjéérí.

A megsebzett nyui nem
szabad préda. A vásárhelyi
járásbíróság bünl121ő eg'yes bi p

ráia, Mikosevich Vildor dr.
járásbiró iegnap fog'lalkozoJt
Moinál' Imre vásárhelyi napszá
mos bünügyével. Molnár Imrét
az oros!Jázi vadásztársaság' je
lenteJte fel, hogy él lársasáR
tagjai által megsebzett kél nyud
Jat a napszámos, a mezőn el·
fogta, hazavitte, feleségével
megfőzték és cSi'lládjával eg·yül!
ióizüen elfogyaszfotla. A. biró
ság- idegen vag'yon eltuJaidoni
tós miatt bünösnek mondotJa
ki Molnár! és 4 napi elzárásra
itélte.
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Fi.ai

eladó.

Ailer András
tégJagyáros

Horthy Miklós u.791 sz.

ár
Minden mennyiségben kapható:

féle

agne
fakereskedésében, GYOM ÁN.

Legjobb és

legOlcsóbb a

drótfonat.

I -tér+)
Tudósitás.

A gyomai Németvárosrészi Ol
vasókör választmánya, a március
15·iki vacsorán botrányosan vi
selkedő öt ifjusági tagot az 1932
évi április 2-án tartott választmányi
ülésen az Olvasókörböl kizárta_

Gyoma, 1932_ április 27_
A Választmál1Y.

*E. rovatban közöltekért felelősséget

nem vállal a szerkesztőség_ -

HAIDEK
~~

PUBLIKACIÓ.
Mindenféle gabonát legmagasabb

napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnáI.

Bertóthy István Halász-utcai ujon
nan épült háza julius hó l-i beköltö
zésre kiadó.

Üzlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező feltételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tanitónál.

Vatay Gébor asztalos-mesternél
GyomáhKossuth Lajos utca 737 sz_ a_
egy S méter hosszu, 6 méterszéies,
jó vizmentes ponyva, egy gyalupad ék
egy kézi stráf-kocsi eladó_

műs
ájus 1-7-ig.

4: ·Előadás
5; Felolvasás
5_35: Gramofon
6_10: Olasz nyelvoktatás
6.40: Cigányzene
7.40: Hangv_
9.20: Időjelzés,hirek, utána szalon,

jazz és cigányzene, közben időjárás_

Csütörtök, május 5.
S_30: Hirek
9.30: Egyházi zene és· szentbeszéd,

utána idő, időjárás, majd hangv_
2: Gramofon
4: Gyermek délután
5: Gazdasági előadás

5.30: Honvédzene
7: A magyar-olasz válogatoH ököl

vivó mérközésközvelitése
7.25 : Opera előadás: Rigo]eHó, l

felv_ után időjelzés, sport és lóver
senyeredm_ Előadás ulán cigányzene

Állandó műsor hétköznapokon:

9_30 liil-ek_
11.10 Vizjelzés_
12_00 Déli harangszó,
12.25 Hirek.
1.00 Idő-időjárás-vízállás_ .
2.45 Hírek, árfolyamok_
4_45 Idő-idöjárás-vizállás-hirek-

Vasárnap, május 1.
7 : "Májusi köszöntö

10: ReL istentisztelet
11 ; Egyházi zene és szentbeszéd,

utána idő, időjárásjelentés,majd hangv.
2: Gramofon
3: ldőszerü gazdasági· tanácsadó
3.45: Hangv_
5: A magyar rádió első amerikai

átvitele
5_35: Hangv_
6.20: Helyszini közvetítés Kalocsá- Péntek, május 6.

ról 9.15: Hangverseny
7_05: Előadás 12_05: Cigányzene
7_25: Opera előadás: Cígánybáró_ 4: Orgonahangv_ a szegedi Foga-

I. felv_ után sport és lóvers_-eredm_ ll. dalmi templomból
felv_ után időjelzés.:Előadás után ci- 5.40: Goethe városában, Megyery
gányzene_ Ella előadása

Hétfő, május 2. 6.10: Magyar nóták zongorán
9_15: Szalonzene 6_40: Gazdasági kcibontakozás a

12_05: Hangv_ Nemzetközi Vásár
4: Asszonyok tanácsadója 7.10: As operett fejlődése VII. rész
5: Előadás 8.40: Külügyi negyedóra
5.30: Balettzene 8.55: Időjelzés, hirek
6.45: Német nyelvoktatás 9.10: A Győri Trió hangversenye,
7.40: Hangv_ utána idő, időjárás, utána időjárás, majd Cigányzene VAZUTI ENETREN 1931. október hó 4-föl.

hirek majd cigányzene 11 : Gri1l11ofon tánczene Igyorsl Igyorsl Igyo;:s! l:gyorsl
10 J 6·15 9-45 13-3617"3020-45 i Bpest k p- é 4-571O-40n'45 19-10 19-45

: azz-zene Szombat, május 7.
I!"CIG 12-42 lS-19 20-29 2'10 é O-32 5-34 8-52 14'28 16'52

Kedd, május.3. 9~30: Hirek 6'4111-1412-471S-2920'34 235 í Gyoma é o-re 5-18 8-5114'2016'5119-25
9.15: Gramofon 10: A Nemzetközi Arumintavásár ~'0913"2519-2721-11 3'38 é öékéscsaba i 23-154·26 8-14 i3"2616-1418'26

12.05: Orosz balalajka zene· megnyitása
3.30: Meseóra 1U5-1 1.55 : RádióüLenetek a Nem- 3-53 12'46 17'3020'45 i Gyoma é 7'24 12-23 16-4721"451
5: Magyar nóták zetközi Vásárról 4'21 131417"5821-13 é Df,. á i 6'53 ll-52 16'1621-14

~ 4'2613"1918-0321-18 i ~vav nya é 6-48 ll-37 16-11 21-09
6: Dr. Hindy Zoltán előadása 12.05: A rádió háziötösének hangv_ 4-57 13'50 IS-34 21-49 é i 6-15 11-03 15-3820-36
6.30: Hangv_ 1.15-2.30: Rádióüzenetek a Nem- 14'58 13'51 IS-45 21-50 j Szeghalom é 6'13 W-57 15-3720·34
7.35: Előadás zelközi vásárról 5-17 14-10 19'04 22'09 é Vésztő i 5_5310"3715-1720'14
8: Vidám tavasziest, utána idő, idő- 3_30-4.40: Rádióüzenetek a Nem- 7-2716-10 20'58 é Békéscsaba i 4-05 8-2013"3018'24

járás, hirek zetközi vásárról 6-1614-0019'00 i Szeghalom é S'3015-25 IS-42
10.15: Zongora hangv_ 5: Misszios üzenetek 7-50 18'0420'36 é._ ,- - . i 5-30 13-5017-08

. 7'5519'52 l-30 i Puspokladany é 1'2013'3715-3611: Cigányzene, közben kb_ 11_13: 5.30: Teleki Sándor nótdestje I
8-51 20·58 2-41 é Debrecen i 0'1012-3014'30

francia nyelvü előadás 6.30: Mít üzen a rádió? Mif.Jí!&!!!'i~~~'_1f WIl.'· & EE

Szerda, május 4. 7_25: A Mosoly országa_ Opel·a- ~~~1't~ 1\I íI! li! Jí! K l!! !li I !ji Al\! ll! \1! J!! J,! J!l i lJ( ll! ti II InC
9_15: Honvéd zene IhtZ.i közvetités_ 1.. felv_ u_.. időjelzés, Nyomtatványokat lapunk Szerkesztésért és kiadásért felelős:

12_05: Hangv. hirek, ll. felv_ u. Hirek, ügetőverseny, l1yomdájában készitíessen. ifj. WAGNER MÁRTON.
3_30: Morse tanfolyam az előadás utáncigányzenekari hangv_ ~~~~ li lOOlllllltX1U II ll' II IDeT! III ln JI! III

~;:HüNOAiiiA~~~~€g~SANDOR-~'"

ádió

Feketepósta. A nagy sze..
relmek, nagy bűnök és a film
városában Hollywoodban, kü-

lönös bandák garázdálkodnak.

. fekete pósta·bandállak hivják

őkel és áldozatuk mindig va·

lami hires filmcsillag vagy mil"

liomos_ "fekete pósla" a cime

CI Délibáb lélegzetállilóan ér·

dekes uj regénynek_ A regény

közlését e heti számában kezdi

meg a népszerü szinházi heH

lap_ Egy ~zám ára 26 fillér_
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pETILÉS KÖZGLp O II T I K A I,

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
f\Yegyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth L.ajos utca 576.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné\
15 százalék, l negyedévi !lirdetésnél 20 százalék 8S
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adun!{.

é selőtestületi közgyűlés.

Nagy olcsósággal és szivélyes
vendégszeretettel várja Budapest

él Nemzetközi Vásár látogatóit.
Jelentős kedvezmények szinházban, moziban, fürdőkben.

Nagyszabásu sport és társadalmi események, kongresszusok,
előadásoif, bernutatások, kirándulások, bomap.

A május 7-én kezdődö Budapesti Nemzetközi Vásár ezidén rengeteg
szenzációs ujdonságot hoz, felépitésében merőben ujszerü és jóval na,
gyObb, mint a t'Jva!yi. Amig a vásár ezernyi meglepetést tartogat, addig
maga Budapest páratlan olcsósággal és szives vendégszeretettel várja
a vidéki és a kUlföldi látogatókat.

Hiteles és hivatalos adatok tanusitják, hogy Budapest ma a világ
legolc.c;bb városa, ahol meglepően olcsón lehet ruházkedni, lakni és ét
kezni és meglepően olcsón lehet hozzájutni a különböző szórakozásokhoz is.
A budapesti szállodák, vendéglők, kávéházak, a fővárosi üzletek, színházak,
mozik vezetői mir:d elhatározták, hogy bármekkora is lesz a Vásár révén és
a Vásár ideje alatt a forgalom, egyetlen fillérrel sem drágitanak majd és
a legszivesebb elOzékenységgel, a legolcsóbb árakon szolgálják ki a nagy
tö;negekben várt vásárló és fogyasztó-közönséget.

Azok a látogatók, akik az ll. n. "vásárigazolvány"-nyal utaznak
.Budapestre, még az érvényben lévő olcs6 árakból is jelentős ked
vezményeket kapnak, mert a vásárigazolvány, amely tudvalévően fé!áron
való utazásra és a vásár területére való háromszori ingyenes belé
pésre jogosit, egy sereg kedvezményes jegy váltására jogosító szelvényt is
tart::limaz: szinházban, moziban, hangversenyre, fürdöben, Margitszigetre,
sib. stb. Vásál'igazolvál'llyt mindenki szerezhet magának, a menetjegy
irodákban, iparkamaráknál, ipartestületeknél, keresl,edelmi egyesületeknél,
a küzségházán, vagy a vásár tb. képviselőiné1. Féláron pedig már május 2.
6t:; khet a vásárigazolvánnyal Budapestre utazni.

Megfelelő intézkedés történt az utazás kényeImének biztosítására is.
A vasutak megerősitett s:zel'elvényekkel közlekednek a ha

tárállomásoktól : Budapestig, a szükséghez képest különvonatokat is in
dit:illilk, ugy, hogy mindenki megfelelően kényelmes helyhez jut.

Budapesten mosta legszebb a tavasz. A Városliget, ahol a vásár épült,
csupa virág és madárdal, a természetnek ez a megujhodó szépsége is von
zócrc!c a fővárosnak, ahová még akkor is divat volna felrándl.llni, ha
nem volnának meg a vásár kedvezményei.

Beleesik a vásár idejébe plUnkösd IIn 1'1epe is, ezt is Pesten le
het tü',teni, hiszen az utazási kedvezmények május 2-tól május 21-ig vannak
érvényben.

A vásár ideje alatt rengeteg sport és társadalmi esemény részese
leszIlek a látogatók. Ekkor tartják meg Budapesten a magya"r-olasz football
mérkőzést, a Jóversenytéren ekkor futtatnak : az Asszonyok dijáért és a Ki
rálydijért, ekkor rendezik a Magyar POlóklub meetingjét, ekkor lesz a finn
magyar Davis-Kup tenniszmérközés, Anyák Napja, a Pen Klub kongresszusa,
filateliai kiállitás, országos kard verseny, uszóversenyek s még egy sereg
egyéb társadalmi és sportesemény esik a vásár inejére.

A vásár vezetősége nagyszabásu kongresszus csarnolwt építtetett a
vásár területén. Itt a nap minden órájában lesznek kongresszusok, nagyér
tékű előadások, divatbemutatók és itt rendezik a bornspot is.

Külön napot áilitsnak a magyar borpropaganda 5:zolgálatába,
olcsó bork6stolókkal, előaciásokkai, a magyar borfajták bemutatá
sával. Terv szerint még a pesti vendéglők is borkóstolókat adnak a vendé
geknek. Egyszóval lesz látni, hallani, gyönyörködni és tanulni való bősége

sen. És lesz olcsóság és lesz vendégszeretet, amely mindenki részére
felejthetetlenné fogja tenni .a Budapesten töltött napokat.

Gyoma község képviselő'

tcsiLiletc április hó 29 q én rend·
kivüli l\özgyülésJ 1art01l, melyen
I(ncr Izidor napirend előtli fel
szólalásra kért és kapolt en'
gedélyf. Felszólalásában azt
bizonyíloita, hogy nyomdájánál
szabályszerűen lellek megren,
dcJve él nyomtalványok és

ajánlatJé/elre más cégek is fel·
lettek s7ólilva.

A közgyűlés a kövelke7ő

határozatokat hozta:
A villanybizot/ság javasolta,

hogya villany telep feszültség
mérőt adjon a község rendel
kezésére, amire egyébként kö
telezve is van, az áramctijat

szállitsa le 8 fillérre, az óra
használaH dijat 50 fillérben ál,
lapiIsa meg és a közvilágitást
vezesse ki a vágóhidig. A köz,
gyűlés a javaslatot egyhangu,
lag elfogad/a.

Szabó József indilványa foly~

tán elhatározta, hogyagya·
logjárót él napnyugati vendég,
lőtől az Iványi malomig az
1933 évi költségvetés terhére
kiépitieli, mig a külön sorom'
pót az 1934 évi költségvetés
terhére.

Kakaii János közsegély iránti
kéreimét fedezet hiányában
egyelőre elutasitotlák.

Steinbach Móric gyomai gaz
dasági cselédnek a község
kötelékébe való felvételét ki
látásba helyezték.

Az Erzsébet-ligeli vendéglő

béréllek mérséklése ügyében
a halározatbozatal! függőben

lar/ották a bérlővel való tár·
gyal ás lefolytatásáig.

A gazdasági ismélló iskola,
a polgáriiskolai épilési alap és
felszerelési alap 1930/31 évi
zárszámadásait egyhangulag
elfogad/ák.

A vidólaposi lógerhely és
besenyszegi előtér lulajdonio'
gának elismerése cim~n lize,
lendó hátralékos 30 pengő

összeget törölték és a jövőben

fizetendő összeget méJtányosall
megállapilolták.

Bemulal1ák a számvizsgáló
bizottság jelentéséhez füzöJl
észrevételekben fog·laltakra
Paál Sámuel polg. iskolai
igazgató és Huhn ferenc köz,
ségi álla/orvos által beküldött
irásbeli észrevélelekel, melyek
szakszeriileg és számszerüleg
bizonyitol/ák be, hogya szám
vizsgáló bizoHság jelentése
leJjesen téves adatokra van fel·
építve. A közgyülés egyhan·
gulag helyeselte ezeket a vi,
lágos cáfolatokat és azokat
meg is éljenezte, kifejezést ad
va ezzel annak, mennyire nem
helyeselte a számvizsgáló bi·
zoltság alaposan meg nem gon·
dolt javaslatát.

A képviselótestLileti tagok
állásfoglalásának Har/enstein
Ignác adoU még kifejezést
igen alapos és nagy hozzáér·
tésról lanuskodó higgadt és
tárgyilagos beszédében, Bonc c

kés alá vette: a számvizsgáló
bizo/lság jelentését és megál~

lapiioHa, hogya számvizsgáló
bizotJság idegen vadászíerü.
letre tévedt akkor, amikor nem
azzal foglalkozo!t, ami reá volt
bizva, a számadások szám Q

szerű megvizsgálásával és
olyan javaslatokat teJl, amihez
semmi köze és amihez joga
nincsen, Egy számadást meg.
lehet vizsgálni ellenőrzés céljá
ból és javaslallélel céíjábóJ; az
előbbi több időt és pontos
munkát követel, mig az llJóbbi
elvégezhető egy délelőtt. !'v1int,
hogya ')izotlság az ulóbbílJeHe,
ebből megállapiJha/ó, hogy a
reábizot/akal, vagyis a szám
adásolmakszámszeriiség szem
pon1jából való meg·vizsgálását
nem teljesitette "teljes alaposq
sággal ".

Hibáztalja a Gyoma-End
rőd-Kondoros c. lapot is,
mert a Iwrrekt sajtó köieJes=
sége, ha valamit közöl, annak
alaposságáról előbb meggyő#

ződni, 1ehát kölelessége a gon
,dosság és az elővigyázat, hogy
él közvéleményl ne forgassák
fel ilyen ujságcikkekkel akkor,
amikor az Jeljesen valóJlan,
mert hisz egy ('rköksi testület
nem elégedhejjk meg azzal.
hogya számvizsgáló bizottság
vagy alap kijelenli: hogy "par'
don téved/em", aminl az a je
len esetben is történi a SZállll
vizsgáló hizottság elnökéveL

Ugy Ó, mint Kner Izidor
kérték, hog·y o lapban reklífip
káló közlemény jelenjen meg.

Kató Lajos jegyző mutatolt
reá még arra, hogy milyen
"alapossággal" dolgozoJJ a
számvizsgáló biwltság akkor,
mikor megállapiloUa, hogy "az
apaállatok ~adásából szárI
mazó bevételeket stb" a szám
adásban nem találják s ugyan
akkor lejjebb 8·10 sorral már
felemliji, hogy "konból, tenyész
állatokból be folyt stb ... "

Nádudvari Mihály' védekezé
"ül azt ad/a elő, hogy ezzel
szolgálatot akart tenni, mert hé!
nem közli ezeket, akkor megl

fosztja az illetékeseket attóJ,
hogy megcáfol hassák azokat a
nyilvánosság elóll. (Vajjon
a (Jyomaí Ujság mást lelt,
mii\Or a henhzsárakra vonat...
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B I Miklós
Eldorádója.

Zsirkay János fenti cim alatt
fo1ytattakritikájáf gazdasági· re
formtervefn fölött a következőkép

pen:
"Az az elgondolás, hogy minden

földtulajdonos földje 20 százalé.;.
kát azonnal megkapja készpénz,
óen s hogy ezt az adóságot sosem
kell visszafizetnie s örökké befáó
lázva marada földre, nem jelent
mást, minthogy többé nincs teher
mentes birtok az országban".

Ez az állítás azt bizonyitja,
hogy Zsirkay Gazdasági reform
terv eimil munkámat nem olvasta
ef, meJt különben az 50-ik olda
lon találta volna a következő

szakaszt.
"A 2 százalékos kölcsön mint

amortizációsqu6ta szerepel. Hogy
annak megszünésihatárideje mi
kor következik {)r:,a fejlődő élet
fogja meghatározni: Más szavak
kal, mikor· a·forgalmi és fényü-'
zési adó fedezik az állami szük
ségleteket".

Ime látjuk, !zogyez cl szakasz
jélreérthetetlóz . módon igazolja,
hogy mindPíz kölcsön amortizációs

. természettel bir és csak idő kér
dése, amikor ez az adósság rneg
szilnik.

A továbbiakban azlállitja ZSiT'
kay, Iwgy ezen ujrendszer szerint
csak a föld garantálja a pénzt.
Ezzel s.,,-.-emben.. !!azdasá.ai fef:O.rm-.'-' _~. .J l

tervem49-ik oldalán a hamzadik
pont igy szól ..

,,3, Minden állampolgárnak joga,
sőt kötelessége a pénzkibocsájtás:"
ban részt venni. MIndenki ingat- .
lan vagyona arányában részt vesz
a kibocsájtdsban és. annyi pénzt
kap azáflamijegybankfól,ameny-·
nyit vagyonáiwk egyharmada ki.
tesz,· amely fölött szabadon ren
delkezik".

Ebbőt a pontból szintén kitünik,

PNEU
garanciával

Autófelszerelési dkkek
legoics6bbal'l :

N A GY J Ó Z S iE F Budapest, VL, '
Andrássy-ut 34. Telefon Aut. 221-97..

nosai vannak ott,· ahol a part
szakad. Nem mondom azt, hogy
a gyomai mészáros drágábban
vásároljon, mint a napi ár, de ha
már veheto1csón, áruljon o!csób
ban, akkor nagyobb lesz a for
galma, n~m lesz kénytelen tár
sulva vágni. Hogy melmyire ka
pós az olcsó hús, azt mutatja a
vág6hídon kimért állatok l-2
óra alatt történő eladása. Ha már
kivitelre nincs meg a megfelelő

forgalom, akkor emeljük a bels6
fogyasztást, pedig csak. a
mai viszonyokhoz alkalmazkodva,
olcsóbb árakkal érhelünk eJ. A
nagyobb forgalom meíleü a gazda
is hamarabb sZöbadulna meg a
takarmány hiány miatt terhesen
felesleges áEatállományátóL

Elég volna, ha a gyomai hus
iparosoknak csak fele térne áta
gyengébb, de olcsóbb husárusi
tásra, akkor a közöilség is igénye
és pénze szerint vásárolhatna. Azt
is megkellene kisérelni, hogy a
busiparosok és gazdák együtt
járnának el az illetékes hatóság-

abban, hogy a gyengébb mi
nőségű hus árusítás közterl1ein
könnyitsenek, aminek a mairend-·
kivüli időkben nagy szociálisje'
lenlőségeis voJna.

Elejét veendő esetleges hátsó'
gondolatnak kijelentem, hogy a
szabad ipar, szabad kereskedelem
híve vagyok, aki nem az. egyes
foglalkozási osztályok szétl1uzását
szolgáJom,hanemtudatában . az
egym ásrautaltságunknak, az össze

fogást hirdetem.
Gyoma, 1932 május hó 4.

PAPP ZSIG1VlüND.

most tul buzgó a husiparosokkal
szemben, 'amely laphasábjain
megjelent régebben egy cikk, 3

melyazzal foglalkozott, hogy
mennyi vizet gyurnak a hentesek
a kolbászba. Én, aki 7 éven át
vezettem egy mészáros és hentes
üzletet, ilyet állítani nem mernék,
mert ez igen is vád, amit bizo
nyitani iskei!.

Éna gyomai husiparosoktól
mást vártam. Mire való volt fá
rasztani, a hatóság képviselőit, az
ujságirót, hogy végig nézzenek ott
a vágóhidon egy vérontást? Ezzel
még mi rajtunk gazdákon nincsen
segitve, de még a husiparosok
sem mentesültek teljesen a "vád"
alól, mert azt minden katonaviselt
ember tapasztalatból tudja, hogy
az előre bejelentett "vizit" rende
sen mindig sikerül, mig a váraí-

ritkábban. Ezeken még
bizonyHatlan a vétel ár, amit csak
az eladó és vevő tudna igazolni.

Bár az igy feltünte'ie!t tiszta
jövedelembőlis még mindig lehet
egyesztendős borjut venni. Az is
igaz, hogy a vásárban sem adnak
ma minden 420 kgr. marháért 140
pengőt, mert van jó, közepes és
gyenge minőség és függ alfól is, l
hogy az eladó gazda mennyire i
-.v..an megszorulva anyagilag. N.em. I
férne meg e lapban azoknak a
névsora, akik Gyománés környé- I

400-420 kgr.sulyu marhát I

adták már eJ· 100 peng6ért ésj
azon· alól is. Már' pedig lehet
ilyen olcsón venni, a gyomai
mészárosok is vettek már ilyen
olcsón (ptá köröstarcsai vásárOlJ),
sőt ezután is fognak venni, hiszen
nem Jeszmindég"vizit "..

Lehet, hogya gyomai husipa
rosoknak esetleg olyan álláspont
juk van, hogy csak jó marhát
szeretnének vágni és drágán
árulni,. ha bár-e miatt kisebb is
a furgaJmuk. Ez az álláspont nem
helyes, mert épen a közepes és
gyenge minőségű állatok tulajdo~

kozó gyomai gazdálkodó'
tól .. beérkezeH "alapialan \'á~

daskodásIiak minős1tejj" ,:Hd,

nek -helyt adot!?)
Kijelenti, hogy Paál Sámuel

igazgató levelét szószerinI ·112'

közli. Mindamellet! nem hibáz,
tatja a bizollságot, mert hiszen
jóJ akart, csak nem találta el a
helyes ulaI!

Végül még Nádudvary Mi·
hálynak a kerlbizoHság ujjá
alakil.isa tárg'yában beadoH
indilványtlt eJutasi/oHoa kép
viselőtestülel, mert a felelős,

séget ugyis az ElóJjáróság
viseli mindenért és nem a keri
bizottság; ennek ha1ásköre
ug'yis csak éJZ üzem terv meg·
állapitása. Ezzelaközgyüiés
végei iserL W.

é ány szó a
y aj húsárakhoz,
Gyoma'--Endrőd Kondm'os ci

mü lap f. év május hó l· én
megjelent számában a fenti cím
alatt 2 drb. szarvasmarhának ha
tósági ellenőrzés mellett történt
levágását és elszámolását közli a
nagy nyilvánossággaJ, válaszkép
pen a Gyomai Ujságban 1J Gazda
bajok" eimen megjelent cikkemre,
hogya husiparosok mentesüljenek
azon "alaptalan vádam" amely
alá talán az éncik!{em
őket. Én ismételten kijele!1tem,
hogy nem vádoltam senkit,
csak gazda szempontból ismer-
tettem helyzetünket éskéJ1ytelen
vagyok kijelenteni, a bajok sajnos,
féfJn állnak még ma is. Legfel
jebb még a sertések árárÓl is
közlök valamit: f.· év április 27-

.én a gyomaipíacon elkelt 3 drb.
süldő összesen 50 pengőért, a
helyszínen megmérve összesen
160 kgL-otnyomtak.

Nekem csak az -a feltűnő,

. ugyan azon lap

A vén Európa legifjabb gye1tmekéről,

a ma 19 éves Albániáról és királyáról,
.I~ső Z O G-ról.

írta: WAISBECKER ANTAL.

folytatás. VI.

1\ már emUteH Mirdác vezérkari
főnök ma albán honpoJgár,és alíábor~

nagy; ő a fegyveres erő meg szervezője.

Stirllng, angol: a. rend- és csendőrség

mestere, megszervezóje, oktaiójaésfe
gyelmezője. Én a mezőgazdaság meg
szervezője voltam, ki földmivelési, köz
gazdasági és kereskedelmi hármasmi"
nisztcriumol létesiteHem nemzetgazda ...
sági miniszterium néven, mert ezek egyike
sem lélezeH Albániában, valamint minden
prefeldurában gazdasági és kereskedelmi
kamarákat. Nevezel1 országszervezők

oda segitetlük e középkorban talált or
szágot, hogy már J 925 9 ben nemzeti bank
létesül/, saját arany valulával ;pénzegy
sége azmony frank és a "Lek ",egy
negyed pengő. Albánia o Tirana, Romai
}Jak! alapján 75 millió arany frank állam·

kölcsön I kapo!í 193.1 juniusában, alig pár
hónap elóJl uiabb 100 mijjjó arany fran
kol szintén Olaszországlól.

Az albánoka világbáboru előlLvas

ekéi nem láttak. A megszál16k hoztak
ugyan ekéket, de ezekel nem tudták
használni, mert 800-1000 kilós ökrök
vontalására készüllekés !lem az egy

méternél alig pár centiméíerrelmagasabb
150-200 kilós albán ökrök részére. 1924
ben még egyelIen egy vaseke scm dol
gozot! Albániában, hanem kizárólag a
bibliai fa,ekc, mely egy kampósfa, a vé'
gén egy félig e!vásott emberásóvaL Az
utóbbi években Albániában már traktor'
garnilurákai is látrJi dolgozni. Albániában
gyümölcsfa is i~ren kevés voll. 4 év óta
az állami míntagazdaságokkal kapcso-
latos nagy faiskolákban él miniszterium
szé! oszt évi 1 és fél millió 2 m-nél ma
gasabb nemesiicH g'yümölcsfáJ, az lés
fél millió lelkel számláló lakosság kÖZÖlt.
Jul tehál minden évben, minden eg'yes
lélekre 1 fa, prefekiurába és krahi.narí ..

ába - szolgal1iróságba szá.llítva (katonai
aulókon).

L~rdckes, hogy él világháboru alaHa
megszállók, a mLiveH nyugat, Albániában
rendkivül szigoruállalvédelmel erősza

kali él lilkosságra, vag'yis akkor, amikor
az embereket· százezer számra mész á;
roU~jja él frontokon. PI. az· albán, ki él

baromfil fejjel lefele vine kezében, ugy,
mini azt hazánkban szokták, 10,12vesz-
szót kapolJ, vagy több napi elzárásl.
Még szigorúbbanbüntellék az albánok
azon szokását, hogya ló két jobb és

. bal rllbát Összekötik s igy laniJják a po
roszkálva valÓ járásra. Nem vették fi.,
gyelemhe az adoU közlekedési viszo.
nyokal, éi nagy távolságokat s . hogy
minden forgaimat állaJhálon bonyoJitanak
Ic, nem lévén scm hid. sem ul, sem egy
fikarcnyi vasut. Ezen okból pedig szük*
séges volt a poroszka járás, mert ezzel
cl járássalnem rá.z él Iómég üg'elve sem.

s mcgíilhelrajla csecsemő,agg és beleg

ésne:m esik lea re~ kötözöit halott
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Iai as
itelesffés

Gáspár 2 éves, Biró Béla
hónapos, Putnoki Bálini 62
éves, Pataki Lajos 58 ,.?ve~.

Márk! Teréz 2 napos.

é§
eteg;béro

termé."lzetes
,,~Ferenc keserűvíz

az emésztószervekműködésél

hathatósan előmozdítja s így
megkönnyíti, hogy atápJá.!ó
anyagok a vérbe kerüljenek.
Orvosi szakvélem2ilyck hang~

högy a FeJl'e~

víz különösen ülő

ódl1ál ig'cn hasznos gyo
mor~ és bélszabá!y07ó SZ(2L

A J@2':<i;·eí keserűvíz
gyógys7ertári'llzban, drogériák~

ban és fűszerüzlclekben kéJp~

haló.

Szép akác szöliö!O(2iWÓ kapható
Wagne;' ·l'iall'lái.

Tilos a gyümölcsfákat aJr
zéntartaimu porozós1.erelikei
kezelni. A földmivelé'ii.igyi mi;
niszler él' gyümöJcsvirágok
meg·terrnékenyiiésél nagy mér
tékben elóseg'ilő méhek elhul c

lásának megakadályozása cél
jábóL a virágzó gyümölcsfák~

nak arzénes taríalmu Dhvény
védelmi szerekkel való kezc
!éséi eJJi!lja. l'/legállapítot1ák
ugyanis, hogy az ilyen szep
rekkel végzct! porozás a mé~

hek tömeges pusztulását okoz,
za. ft. községi elóljaróságok
felügyelnek arra, hogy a InÜ
mö!csfák a bimbók fesléséíól
a szirmok lebulIásáig arzén
larlalmu porozó szerekkel ne
kezelIessenek.

. Elfogadta a képviselőház a
rendórségfegyverhasználaláróI
szóló javasiatol.

Jl.1Huselején . kezdi . mega
képviselőház él nyári szünetet:

Május l-töl 20 százalék rend- .
kivüli pólléko! kell leróni a
vÉillóillelékek ulán.

hatóságHag engedé!yezeH mérlegkészHő

SZ,

leg

a mérlegek és hitelesítése
s ezzel kapcsoMatban feU~ivonn szíves fígyelmét
arra, hogya pontos ldszolgálásérdekében
sziveskedjéJ~ mérlegét és .súlyait már

j a v i ti at n i.
Amel1lnyiben mérlegét és s'IÍllyait csak pár
n a fl r a t II ct j an é l kiU ö z il iJ éH1nak súvcs

bejelcntésé"á: kérem, hogy

m időben a k
~ I ~ l'" i 'er egen sul nat.;:

javítása,
j !Iás

Mulatság. A gyomai Levente

Egyesület zenekara Pünkősd

vasárnapján d. u. 2 órakor él

ligetben llangversenyi tari.
HéJfő d. u. szaiJad szinpadon
előadás, este mükedvelő eló
adás. utána reggelig lánc. Ze'
nét Farkasinszky és a Levente
zenekar szolg·állatja. Bővebbet

a falragas7okon.

Párbajozoit-e két magyar
szinésznő Amerikában? Az
amerikai lapok szC'máciás
cli"i,el közöllck arról. hogy
kél magyar szinésznő párbaj!
vivoJ! eg·ymással. Erről érde~

kcs cikkben számol be él Dé~

iibáb uj száma., amely gazdag
tar/alommal jeleni meg, Ren'
getcg képei, cikkel, riporlol,
színházi beszámoLói, valamint
három egyfelvonásos szinda
rabol, folyJatásos regényt és
novellát talál az olvasó a nép
szerü ~7.inházi képes!apban. A
Délibáb eg'Y száma 26 fillér. .

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születés: Márki József Imre,
Udvari József, Kov~cs Erzsé~

bel, H,:,g'edüs Béla, Cs. Szabó
Károly, Juhász Erzs<?bet, Izsó
Róza, Buday Antal, Weigeri
Róza IVJagdolna,Eiier 1uliimna,
Mcgyeri Ilona, Márki Teréz,
HázCJsságot kötöttek: Gonda
Károly-Pásztor Terézzel, Ma
róthy Ferenc-CsapóEszíerrel,
Ambrus László-Szabó Róni
vel, Timár Mihály-Varga Zsu
zsával, Gál Sándor-Kocsis
EszIerre!, Debrec7eniElek
Czeg!édi Máriával. E!haltak:
Kovács Lajos 76 éves, Jámbor
Imre 80 éves, özv. Papp Zsig;
mondné Tótka Zsuzsa 78 éves,
Perei Lajos 11 éves, Cs. Szabó
Imre 77 éves. D. Nagy Sándor
79 éves, .F. E.iss Béla 411óna'"
pos, özv. R. Szücs· Gergelyné
Szalóki Sára 78. éves, Tra/yik
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Az endrődi téglagyárban
tégla és cserép igen olcsfl ár'
bankaphalö. Nag-yobb véle:!,
nélkülön árengedmény és fi,
zeIési kedvezmény. Ugyancsak
a !églagyárban egy 14 foiy.ó
mé/er hosszu, 6 és fél méler
széles cseréppel fecle1t tégla
épület eladó. Érdeklódók.
cluljanak a léglagyárgyomai
irodájához,Wagn.zr Márion fiai
l'akereskeclók, Gyoma.

Enddfd község képviselőtosfülete

Homok Alátét folyó év február
havában pénztárosává választotla)
aki Bakos józseffőszolgabiró ke
zébe le is tette a hivatalos esküt.

A választás fellebbezés alá ke
rült, s Finta Albert Njegyző 
bár Homok tiltakozott - mel
főzte> meghivását az előljárósági

tanácsülésekre ésképviselőtestülefi

közgyülésekre.
Homok panasszal fordult az

Alispánhoz) aki 7699/1932 ikt.
sz. alatt a következő döntést
hozta:

"Altalános joggyakorlat, hogy
az ujonnan megválasztott tiszt
viselő hivatalát azomíal elfoglalja
és jogait élvezi, mig a választás
~ fellebbezés vagy panasz ese'"
tén - megsemmisiive nin
csen.

Ha tehát Horn ok Máté közpénz
fáros a hivatalos esküt letette, hi
vatalába behelyezendő és a tanácsi
és képviselőtesfületi gyülésekre be-
hivandó"stb. . .

. .

Amikor Homok >elődjéf:Juhász
lmrétmegválasziották) ez is fel
lebbezés alá' keriilt) mégis meg
hivatott kezdettől fogva a· képvi
sefőfestületi és előljárósági ta
nácsülésekre.

Miért volt Homokkal kivéleI ?
Ha egyes esetek elbirálclsánál ~

kétely meriil fel, tessék mel;l<ér
dezni afelsőbb hatóságokat} de
egyszerüen mellőzni valakit - a
gyakorlat ellenére - mégsem
volna szabad!

Alispáni döntés
az endrődi

közpénztáros
., , ftugyenen,

UJ HELYISÉGEI :
VBi.RBkl< Szilárd u. 2.

(I<öz'.'etien a COl'lIil'lál'uháiz mellett)

lág előtt azok, akiknek elsősorban

volna kötelességük és hivatásuk 
a falu békéjét biztositandó - a
község legderekabb adófizető pol
gárait Illegbecsülni és még téve
dés esetén is jószándékkal kezelni.

Nem tanulják meg sohasem,
hogy a közigazgatás és tisztviselői

kar van a népért és nem meg
fordítva!

Lakoma Ladányhan, ." muzsika
[mulcdság,

Ej, haj! Dinom, dáno/T!: miénk
[az igazság!

. LómavénMárkusllak esze volt előre'
Talpa alá tetfe,ugyesküdt ajö/dre".

. Peticionáló.

legalább is ennyit mondott bc
jllelve kért VangeItól megtéri,
lés cimén~ Azt hiszem ennyi
összeget él pesti vigadó ösz
szcs termelér! sem kell fizetni,
még az esejben sem, ha telies
fényárban uszta/ják is.

A )eszenszki és Nagy János
sofór társaságában megteJtés
elózó számokban ismcricietl
pesti ujra vonatkozólag az!
aelia eló: "Én remélve ozl,
hog'Y majd pénzemet megka
pom a feltett kérdésekre azt
l11ondollam,hogy ugy lÖrlénl".

Erre csakannyi a megje

gv ezni való, hogy dr. Hincly
Zol1án helyetiese ki a jegyzó A

kiiilYVC! fölvetle egyetlen lelket
scm ismer l\,ondorosol1, a vá ..
lasztási küzdelmekben részi
nem vett, lehát ó kérdéseket
nem is teheteH és nem is tett.

"Álj elő vén Márkus! ...
Tartsd fel három ujjad: eskildjél

{az égre,
Hogy az a darab föld} amelyen

[most állasz,
Nem tarcsai birtok, fadányi ha

[tár az.

Tarlózasok
a községháza
környékéről. .

jHég az 1931 év elején történt}
hogy Kalmár Imre' biró - a
községi pénztártól elkérte --:- az
összesfiszfl!iselók és alkalmazo!,
tak fizetési jegyzékét, hogy a ki-

. Iltalások alkalmával ellenőrizhesse
az egyes nyugták összegét.

Az előljárói'asztalon levő jegy
zék eItyes részleteit - leirta. ma
,!!,ának egy kűlterületiképviselőA

t!'stiileti tag, s beszélgetés közben
krJsőbb- bemutatta . az egyik
k(irösönfuli kör tagjainak.

A kör tagjai közül többen meg
f'r;yeiték, hogy tekintettel a mew
j'z/fozott gazdaság i viszonyokra 
a tisztviselői iétszám;;,apasztás mel
(eit - elérkezet! az ideje a fize
/J\ck némi csökkentésérzek is. .
Endrőd község jegyzői kinyo

f!!,'.'dák az esetef és feljelentést
t,"Jtek Kalmár Imre biró,Vaszkó
1/iU albíró és Varju Mdtyás kép
l'i; '!őtestiileti tag ellen.

:1 gyulai kir. iigyészség lefoly
h/:() a nyomozást és 2274/9 sz.
ofi!:I értesítette a bevádolt községi
ii'''! és tö.rvénybiróf, hogy "az
i~:!rtás büntettével terhelt Kalmár
JiiU i' és társai ellen" a nyomozást
fill'L szünteti.

S:omom világot vet Endrőd

U;·,·,:gre, hogy a község fejét 
llI:nt hurcoltatják meg ország-vi-



il
I
II

6 oldal.

1-
a I i i ve é I

Farkasinszky muzsikál ! Abonensek ebédre feIvéteínek.
~~~.,

iaion
GYOMAN.

A gyo';lai kir. járásbiróság, mint tkvi
hatóságtól.
610/1932. tkvi szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Békésvármegyei Általános Takarék
pénztár r. t. végrehajtónak Lakatos
János és neje farkas Karolina végre
hajtást szenvedők ellen inditott végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság
végrehajtási árverést 2300. P tőkekő

vetelés és járulékai behajtása végett a
gyomai kir. járásbiróság területén levő,

Gyoma községben fekvő, s a gyomai
240. sz. tkvi betétben A l 1-2. sorsz. s
751 és 752. hrsz. a. foglalt s végre
hajtást szenvedők nevén álló kert,
lakház és udvarral aBeltelekben 126
öl és 300 öl területben 1400 P kikiál
tási árban elrendelte.

Az árverést 1932 évi május hó
24 napján d. e. 9 órakor telek
könyvi hatóság hivatalos helyiségében
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a
kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron
nem adható el.

2. Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyammal
számitott óvadékk~es értékpapirosban
a kiküldöHnél letomfli, vagy a bánat
pénznek előleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláirni (1881: LX. t.-c. 147., 150.,
170. §§. 1908: LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
ámál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint megál
lapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(1908 : XLI. 25. §.).

Gyoma, 1932 évi február hó 13.
Dr. Ladomérszky s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
PULUGOR

kir. jb. dijnok.

ne
fakereskedésében,

Minden mennyiségben kapható:

a

féle

drótfonat.

~ftftAAftAftfiRftAnfiftft~

A nagylaposi uradalomban
kitűnő friss juhturó kgr. 1.40
és gomolya 1.20 fillérért ál
landóan kapható.
~UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Pk. 2865 sz. 1931. vghtói 160 szám.

Arverési hirdetmény.
Dr. Turóczi Szigfried és dr. Varga

Lajo$ ügyvéd által képviselt Magyar
Általános Kőszénbánya Rt. (csatl:) dr.
Krasznai János 45.50) javára 610 P 41
f tőke és több követelés járulékai ere
jéig a bpesti közp. kir. járásbiróság
1931 évi 203322 sz. végzésével elren
delt kielégitési végrehajtás folytán vég
rehajtást szenvedőtől 1931 évi április
hó 23-án lefoglalt !500 P becsült in
góságokra a gyomai kir. járásbiróság
fenti számu végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI.
t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett
s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem
tünő más foglaltató k javára is az ár
verés megtartását elrendelem, de csak
arra az esetre, ha kielégitési joguk ma
is fennáll és ha ellenük halasztó ha
tályu igénykereset folyamatba nincs
végr. szenv. lakásán, üzletében Endrőd

Szosznyák Rudolf endrődi gépész uga
ron lévő lakásán leendő megtartására
határidőül 1932 évi május hó 12
napjának délelőtt fél 11 órája tii
zetik ki, amikor a biróilag lefoglalt
Lux motor s egyéb ingóságokat a leg
többet igérőnek készpénzfizetés mellett,
esetleg becsáron alul is - de a kiki
áltási ár kétharmildánál alacsonyabban
nem - el fogom adni. Azon ingósá
gokra, amelyeknek a kikiáltási ára
egyezer pengőn felül van, az 5.610/931
M. E. számu rendelet értelmében csak
azok árverezhetnek, akik a kikiáltási
ár egytizedrészét bánatpénziil leteszik.

Gyoma, 1932 évi április hó 20 n.

GLUDOVÁCZ FERENC
kir. bir. végrehajtó,

mint birósági kiküldött.

legjobb és
~C:éOiegolé~óbb'ca'

HAIDEKKER

so

eladó.

Ailer András
téglagyáros

Horthy Miklós u:191 sz.

~~~

IRDESSEN
LAPUNKBAN.
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5.15: Előadás a diákokról
5:35: Zenekari hangverseny
7: Francia nyelvoktatás
7.30: Postáshangverseny
9: Kosztolányi D. előadása

9.30: Cigányzene
10: Idő, időjárás,hirek, ügetőverseny

eredmény
10.30: Könnyü zene.

Szerda, május 11.
9.15: Gramofon

12.05: Hangverseny
5: Szeressük a kisipar!
5.15: Katonazene
6: Előadás a magyar kisgazda táv

lovaglás céljáról
6.20: Cigányzene
7.10: A magyar Uszószövetség 25

éves jubileuma
7.30: Farsangi lakodalom-vigopera.

Csütörtök, május 12.
9.15: Szalonzene

12.05: Hangverseny
5: felolvasás: A motor és a ló
5.30: Hangverseny
6.45: Angol nyelvoktatás
7.15: Dalest
8.15: Vidám egyfelvonásosok.

Péntek, május 13.
9.15: Hangverseny

12.05: Hangverseny
5: Mezőgazdasági problémáink
5.15: Zongorahangverseny
5.40: vitéz dr. Nagy István előadása

6.10: Bécsi dalok schrammelzenével
7: gróf Klebelsberg K. elóadása
7.30: A rádió külügyi negyedórája
7.45: Szalonzene
9: Operaházi Zenekar hangv.

10.30: Időjárás majd cigányzene.

Szombat, május 14.
9.15: Katonazene

12.05: Cigányzene
5: Előadás a "fogyasztó őfelségéről"

5.15: Szalonzene
6.15: Novella
6.40: Gramofon
7.50: Magyar helyesirás
8.15: Operaházi zenekar hangvers.
9.45: Időjelzés, hirek, ügetőverseny

10.10: Időjárás

11 : Jazz-zenekar.

DUBLIKACIÓ.
Mindenféle gabonát legmagasabb

napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnáI.

Bertóthy István Halász-utcai ujon
nan épült háza julius hó l-i bekőltő
zésre kiadó.

Üzlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező feltételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tan itónál.

Csáki Dániel örököseinek egy gróf
Tisza István ut 1161 sz. háza eladó.
Értekezni lehet ugyanott.

Kruchió Gábornak cement cserepe
van eladó. Érdeklődni lehet Nap utca
97 számu házánál.

Május 8-14-ig.

Állandó műsor hétköznapokon:

9.30 Hírek.
11.10 Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 Hirek.

1.00 Idő-időjárás-vizállás

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 Idő-időjárás-vizállás-hirek.

M i 1'1 d e i"iI i"iI a p: RádióUzenetek
cl Nemzetközi Vásárrói :

·11.15-11.55-ig
1.15- 2.30-ig
3.40- 4.40-i9.

Vasám8p, május 8.
9: Hirek, kozmatika

10: Egyházi zene és szentbeszéd
11.15: Ev. istentisztelet, utána idő,

időjárás és vizállás jelentés
12.30: Rádióüzenetek a Nemzetközi

Vásárról
1.10: Anyák napja
2: Gramofon
3: A méhcsaládok szaporitása
3.30-40: Rádióüzenetek
5: Felolvasó ülés közvetítés Pécsről

6.30: Cigányzene
7.10: Hajrá háziasszony
7.40: Anyák napja
8.25: Sport és lóversenyeredm.
8.40: Orvos Szövetség Nyugdij

Egyesületének hangversenye.

Hétfő, május 9.
9.15: Postászene

12.05: Gramofon
5: A magyar közgazdasági helyzet
5.15: Kittenberger K. előadása az

emberevőkről

5.45: Szalonzene
6.45: Gyermekhét
7.10: Zathureczky Ede hegedühangv.
7.50: Előadás Sopronról
8.05: Német nyelvoktatás
8.25: Hangverseny

10: Időjelzés, hirek, időjárás majd
cigányzene

11 : Angolnyelvü előadás.

Kedd, május 10.

9.15: Hangverseny
12.05: Balalajka
5: Előadás a bankokról
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tanítónál jelentsék be. A jelent
kezés végső határideje szerda
este. A vonat vagy szomba/on
délu!án, vagy vasárnap reggel
indul és vasárnap éjjel érkezik
vissza Gyomára. Pontos időt

és végleges uii!ervet csak csi.i~

törtökön adhaiunk, miután il

vonat indulása összesen 500
jegyeladásától van függővé

téve.
Reméljük, sokan jelenlkeznek

erre a gyönyörü kirándulásra.
A kirimdulók Miskolc város
nevczelességein kivül Tapolca
fürdőt és Lillafi.iredel is megq

tekin/hetik.

a népeket ésa nem
zeteket, az egész világot!

Jövel szentLélek Ur lsten,
töltsd be sziveinket épen!

Gyula, 1932. Pünköst.

HARSÁNYI PÁL
esperes.

..~"'- Ml

nincsen más nép, mely álta
megtartatnék a világnak
békessége, mint a magyar!

Várjuk epedve, várjuk a
szeretet és a lélek egybe
ölelkezéséne!c győzedelmi un
nepét, a sebesen zugó szél
nek zendülését, a kettős tüzes
lángnyelveket, melyek eltelp

jék ezt a romba dőlt egész
világot, melyek ujufásf adja
nak a szeretetben megfo
gyatkozott és lélekben össze
tört emberiségnek, melyek
rózsa nyitási teremtsenek e
földön, hol ma mindenütt a
keserüség és nyomoruság
bojtor;ánja és tövise
szakgatja a családot, az

irdetések
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm, magas hirdetés
20 fillér. Őtszöri hirdetésnél 10 százedék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

lIéres
Békéscsabáról

A Máv Meneljegyiroda bé·
késcsabai fiókjálól nyert érle~

sülésünk szerint f. hó 22,én
"fiilúes gyors" indul Békés,
csabáról-Miskolcra. A vi!elclij
oda~vissza P 6.20 lesz és a
vonat Gyomán is meg'áll ula,
soka: felvenni az esetben, ha
legalább 30 utas jelentkezik.

felhivjuk /ehá/ mindazokat,
akik fenti vonallal utazni akar
nak,hogy ezt lehe/óleg' irás~

ban szerkesztóségLinkben, vagy
az állomásfónöknél, vagy Kiss
Géza árupénz/árosnál, vagy
5ácsy és Társai 5ankná!, End·
rőclön Klinghammer László

-I-::elős szerkesztő: WAGNER MÁRTűN
S;;::erkesztöség és kiad6hivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA

l

, G il cl ml 8, Kossuth Lajos utca 576.
Telefon: 22.

egybefogásának győzedel!l7i

• ünnepe volt a magyarság

s a szeretet és Lélek ereje keresztyén hitre térése, a
által teremt, hat, alkot, gya- nemzeti egység és dicsőség
rapi! s önkénytelenül kiáltok megépitése I. István alatt, 
fel az örök szép dicsérettel: nemzeti Pünköst ünnepe volt
jövel szent Lélek Ur Isten, a magyarnak a Hunyadíak,
töltsd be sziveinket épen! Bethlenek, Rákócziak kora,

- sebesen zugó szél zendült,
Két tanulság irattatik arany

betükkel szemeink elé Pün. kettős tüzes láng nyelv lobo-
köst ünnepén, melyek közül gott Kossuth, Petőfi s a

magyar nép felett 1848- ban!
az egyik az, hogy még a Váljuk, epedve váJ:iuk a
szeretet is lélek erejével
győzedelmeskedik, _ amásik szeretet és a lélek egybe

ölelkezésének győzedelmi ün
pedig az, hogy ahol a sze- nepét, a sebesen zugó szél-
retet a lélekkel egybefog, ott

".tI l "kk' nek zendülését, a kettős tü-
az erOt eneJc emse e az '" ".' ' . zes langnyelveket, melyek
ingado-zók hosokke,. meg a elteljék az egész magyar
Saulok is va!toz'nak l
s ennek égjJbe,logásnak és Orsováig hogy
győzedelmeskedni kell! predikáljuk a keresztre'feszi-

Az első igazságról maga tett, triánoni sirba tett, de
aföldre szállott örök szeretet, onnan is feltámadott magyar
jéz~s ~esz ~izonyságot, mid.őn ságnak dicsőségét, hogy hir
tamtvanyamak azt mondJa: dethessük: Duna medencében
maradjatok jeruzsálemben és
veszitek a szent Léleknek
ajándékát, - a második
igazság káprázatos bizony
sága pedig éppen ez az ünnep,
melyen ugyanazon jeruzsá
lem piacán prédikál· Péter,
holott 50 nap előtt zugoft a
,,feszitsd meg", holott ugyan
azt a Krisztust prédikálta,
aki keresztre feszittetett és
holott ma megkeresztelkedve
háromezeren lesznek észak
kelet-dél és napenyészet tá~

jain bizonyságai, még pedig
vérhullajtásíg való bízon}'sá·
gal annak, hogy nem ada
tott más név, amely által
megtartatunk, mint a jézus I
neve!

Pünköst ünnepe, a szere- Csapadék május 5~11-ig bezárólag mimméterekben.
tet és a lélek egybefogásá- Napok 5 6 7 8 9 10 II összesen

!Zak Ünnepe minden évben !vánfenékinél 4.5 3.7 3.4

eljön, mikor összeölelkezik Tiszavidékinél 3.5 2.- 4.- ~-~~-~-3-.5-···~6~'.~

az ég a földdel rózsanyilás- Hartensteinnál 3 - 3.3 3.-- 3.5 5.-

nak ideién ! Peresell 4,- 7.- 24 3.-. 16.4
Sebesen zugó szélnek zen· Nag--:yl~ap-o-so-'--n-------:4-.-~-----1.-5~----1-.~-5-.5---1:"'::'2':"::.-~

dülése; _. szeretet és lélek ~U~dv-a-rn-ok~(~R.~oi;:-k--;;-ő-:r)----:4-.--------::-9-, ----~2-.--~4.:.:..,-·-~ -_.....:::19~,---

EL Ö F I Z E T ÉS I Á RAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r tö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Keresztyén hitünknek szép
és szent ünnepeit a Pünköst
koronázza meg.

Angyali karoknak kará
csonyi hymnusát, - nagy
pénteknek sziklákat megre~

pesztő gyászát, - husvétnak
fehér ruhás QTlgyalokfól fel
tört sziklakoporsóját, - ál
dozó csütörtöknek mennyei
polgárjogunk szent örök
ségét mind együtt véve
Pünkös! koronázza meg és
sugározza tele a Léleknek
káprázatával, mikor prédi
kálja Péter ezerek előtt je·
ruzsálemnek piacán a meg-
eszitel~t, de feltámadott/{risz
fust és megalakul 3000 em
berrel az első keresztyén
egyház!

Nézem ez ünnepet ma ez
red évek távolán, önző és
anyagias korunk zürzavará
ból, nyomoruságunknak fel~

sikitó jaj~a idejen, jelenünk
könnypárás levegőjéből és
megteljesedésem csodás, ih
letett érzésekne!c gazdaságá
val, diadaloknak és győze

delmeknek mámorával meg~

pezsdül a vérem és felszár~

nyal a lelkem s önkénytelenül
kiáltok jel az örök szép di
csérettel: Jövel szent Lélek
Ur lsten, töltsd be szíveinket
épen!

En nézem onnan jeruzsá
lem piacáról, az első Pün
kösf ünnepéről a jövőt, az
elkövetkezőt, a századokat
és ezred éveket, ezekúen az
embert, amint egyszer mélyre
sülyedetten önzésnek biiné·
ben, gyÜlöletének szenvedé
lyében tépi szaggatja; öli,
pusztitja önmagát és egy
mást, - másszor pedig piin
kösti lélektől mEgteljesülten
az isfeniszikra gyul ki
és ragyog fel az emberen
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Püspöki látogatás Endrődön.

Elutasitották a peticiót

Endrődre s az endrődiek részére
istentiszteletet is tart.

Püspök llr Onagyméltósága szi
ves fogadására az előkészületek

már folyamatban vannak. Nagy
örömünkre szolgál, /zagy a mult
évben alakult endrődi református
gyülekezetet ime ez évben már a
Főpásztor, az országos hirű dr.
Baltazár Dezső püspök ur Onagy
méltósága is meglátogatja.

A püspöki látogatás magának
Endrőd községnek is ünnepe lesz
s meg vagyunk győződve; lrogy
Endrőd népe s2ives magyar test
véri vendégszeretettel s mély tisz
teletadással várja Püspök' ur
Onagyméltóságát.

A püspöki fogadtatás program,
ját legközelebb lapunk közölni
fogja.

Lovas levente
távlovaglás.

Békés vármegye tes/nevelési
és népgondozó feliigyelője a
vármegye lovasle:venle cso
portjaival jövő hónqpban egy
tanulmányi kirándulással kap,
csolalos távlovaglást rendez,
melyre az eselleg önként je'

lentkező urlovasokal is szive
sen látja. A távlovaglás tartama
kb. 10 nap, menelvonala Bé,
kés, Gvula, Mez6hegyes;) nap,
ig', Orosháza, Kondoros és
vissza. A részJvevők és lovaik
részére a vendégszerü ellátás
biztosilva lesz. A tura arra ér
demes részlvevői emlékérem'
mel, lovaik peclig ok levéllel
lesznek ~kitünjelve. l\.özelehbi
felvilágosi/ással a gyomai já
rási testnevelési és népgon'
dozó kirendeltség szolgál.

mindenki nézze meg a közszem
léJe kitett vdlasztói névjegyzéket s
ha véletlenül kimaradt volna, fel,
szólamlását tegye meg elnök-lelkész
urnál.

9600 pengő költséget taf'
toznak fizetni.

A hiradás szerint él 9600
pengőből 4300 pengő dr.
Zeőke ügyvédjét dr. Ger
gely Istvánt illeti, a többi
pedig dr. Hindy Zoltánt.

Több izben kijelentet
tük, hogy a peticióból
kifolyólag a választók
nak semmiféle kiadásuk
nem lesz és ezt most
megismételjük.

zalék karna! és 641 peng'ő

perköltség' fejében nemcsak a
biróilag megítélt fenti összeget,
hanem a leléibe helyezelt biz,
lositási összegel is Jetillolia,
Idelégitési végrehajtáskénl.
Ezek szerin/ ebböl az összeg
ből sem Zeőke Anlal, sem dr,
G(7rgely Istvánnal< nem jul.

Dezső püspök ur. A tiszántuli
református egyházkerület nagy
tudáslÍ, apostoli buzgóságu püs
pöke egyházlátogató körutja al
kalmával Békésszentandrásról jön

vett egyháztagok gyakorolhatják
szavazati jogukat.

Felhivja azért a Egyház Elnök
sége a gyülekezet tagjait, hogy a
jelzett idő alatt saját érdekében

A fővárosi lapok értesÍ
tése szerint a gyomai man~
dátum ellen beadott panaszt
a közigazgatási biróság
elutasitotta. Részleteket
még nem tudunk, de amint
azok birtokunkba jutnak,
megismertetjük olvasóink,
kal.

A Zeőke-párt röpcéduIát
adott ki, amelyben az el
utasítás bejelentésén kivül
azt is közli, hogy Csernus
Mihály és aláiró társai

Letiltották a Zeőke Antalnak megiíélt
peíiciós költségeket.

Mint fentebb hirt adjunk, a
petíció elulasitásával Zeől<e

Antal ügyvédje részére 4300
pengő! ílélt meg a biróság. Az
ítélet hirdetés szombaton tör,
ténl és ma már Taraba Tibor
Pl<. 876021/932 számu renclel
vénnyel Adorján kir. birósági
végrehajtó utján 2752 peng'6
tőke, 1929 május 22·jől 5 szá'

Örömmel értesülünk, /zogy az
endrődi református Egyházat f. évi
junius hó 4-én, szombaton délelőtt

9 órakor meglátogatja Főtiszteletü

és Nagyméltóságu dr. Baltazár

Választói
névjegyzék.

A gyomai református egyház
Elnöksége tisztelettel hozza a
gyülekezet tagjainak szíves tudo
mására, hogy az egyházi választói
névjegyzék elkészült, az egyházi
törvény rendelkezése alapján.

jogosult választó az egyház
község minden olyan füfi és ön;
jof!,u nő tagja, aki a 24-ik élet
évét már betöltötte és az egyhdzi
és iskolai közteherviselésben részt
vesz. Választói jogot nem gyako
rolhat az, aki egyházi és iskolai
közteherviselési kötelezettségének a
meghatározott időben eleget nem
tesz, vagyis aki a mult évi egy
hdzi és iskolai adót nem fizette
be s azzal még hdtralékban van.

A választók névjegyzéke f. évi
május hó lS-től-május hó 25·ig
a református egyház pénztári hi
vatalában közszemlére van kitéve
s ezen idő alatt a gyülekezet min
den tagja megtekintheti minden
nap. Ha valaki a választói név
jegyzékből kimaradt, ez ellen f.
évi május lS-től-május 25-ig
felszólamlásf tehet. A felszólamlási
jog mindegyik önjogu adózót
megilleti. A felszólamlást irásban
kell beadni Répás Pál lelkész
elnök urhoz.

Azon fe lszólamlók, illetve felleb
bezők, kik a névjegyzrJkból adó
hátralék. miatt hagyattak ki, de a
felszólamláskor, illetve fellebbezési
idő alatt tartozásukaf kifizették s
ezt igazolják, azok a választói
névjegyzékbe fellesznek véve.

Ezen választói névjegyzék 1932
év julius hó l-től-1933 év junius
hó 30-ig bir érvénnyel. Ezen idő
alatt bármilyen választás lesz,
csak a választói névjegyzékbe fel-

A vén Európa legifjabb gyermekéről,

a ma 19 éves Albániáról és ldrályáról,
I-ső Z O G-rót.

lrta: WAISBECKER ANTAL.

folyla/ás. VII.

I-só Z O G albán király, amint az el,
mondotJakból látni, megmutatta, hogy
1 és fél millió lelket számláló analpha;
béfa népével 14 forradalom lezajlása
után csudás gyorsasággal tud kinőni

középkori elmaradottságából és nyomo
rából, tud épiteni, rendezni, fejlődni s
barátokra szert tenni, dinastiál létesíteni,
s oly virágzásnak indulni, hogy kölcsö,
nöket folyósitanak neki arany valutában.

Albániában jó 20 évig n"m lehet
munkanélküliség. Törvény tiltja a gazda
megterhelését, az adója 10 százalél< a
termett magból, állajja után alig valami.
Törvény biztositja neki azt, hogy minden
gazdas€lgi anyag, gép és tenyészállat, de
még a gazdasági ipart szolgáló gépek
is, vámmentesen jönnek be az országba,
épp ugy él motorhajtó anyag is, mint a
milyen cl benzin, a nyersolaj stb. Tör
vény tiltja, -hogy idegen nemzetbeli Al
bániában örökáron földet vehessen és 20

évnél hosszgbb időre földet bérelhesscn.

Törvény tiltja. hogy külföldi munkás jö'
hessen be Albániába, hogy idegen l<e,
reskedő boltot nyi/hasson és conkuren
liát csináljon Albániában az albánnak,
valamin! azt is, conzessiókat, pl. erdőki

termelést 20 évre tarthasson meg vagy
nyerhessn ej albánok alkalmazása és
betanitása nélkiil.

Albánia népe istenili véréből való
véré/ és királyát I,ső Z O G Őfelségét,

mert lefegyverezte a pártoskodást,
él !örzsfőnökök lerrorjál, Je a for
rada!márokat és ami a legfőbb, az
örökös éhinsége! s adott törvényes ren'
del, belső és külső békét, gondtalan
megélhe/ést; a tanulni vágyónak a bel
és külföldön ingyen tanuléJst, a végzet
teknek állást, az emigránsoknak földet,
biztos megélhetést. Elmondhatjuk, hogy
Albánia él szó szoros értelmében az aj,
bánoké és királyáé. Igy lelt Albánia, az
ismeretlen, ismerjé és becsüllé annyira,
hogy 13 követséggel liszteli ól Európa,
Amerika és Ázsia.

Albániai müködésem idején Musa
luka miniszter urral dolgoztam, ki hires
eréfyességéről s arról, hogy nem csak
szi:lndékai Vall 11 (Ik, himem azokat meg i5

tudja valósitani. Vele létcsitelfem a 4 hi
vatalnokból álló földmivelési osztályból
3-mas miniszteriumot: földmivelésil,
Közgazdasági! és Kereskedelmi/, melyek
egyike sem volt Albániában s most "Nem
zetgazdasági miniszterium" néven mii,
ködik.

Amint az albán szolgálaiból eljöttem,
Musa Juka miniszter urból belügyrninisz.
ter lett, a ;),mas miniszterium élére, mint
szakminiszter gazdasági oldevéllel, igen
nagy elméleH és gyakorlaJi tudással biró
ur, Saicl bey Top/ani került. Ő mint nagy.
birtokos és országgyülés: képviselő sok
tanulmányutal tett bel és külföldön,
könyveket irI, ujságot szerkesztett, saját
birtokán gazdálkodott s olyan szőlőku!'

lurát teremtett, mely az egész országban
hires volt óriási terméséről. Toptanival
együt/ laktam, egy szállóban, szomszé
dos szobákbem, együtt utaztunk és azo.
nosan öltözködfünk. Mindenüt! együH
jelentünk meg s ugy hivtak, hogy "Az
elválhaíatlanok". Tehál jól ismerem s
álli/om, hogy Toptáni kétséget kizáróan
a legalkalmasabb és legértékesebb sze,
mélyiség e fontos miniszterium vezeté

SéN, Said bey Toptani köztisztel~tnek
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Tek, Szerkesztőséa!
u

EI nem J1luJasztQatom, hogya
reánk husjparosokra vonatkozó
cikkekre némi felvilágositással ne
szolgáljak, melyek ugy tüntetik fel
a gyomai húsiparosokat, mint
valami hazug és csaló egyéneket,
akik csak a más kihasználásával
jutunk indokolatlan nJagas ha
szonhaz.

A cikk a dévaványai vásárra
hivatkozva megállapitja, hogy 1
drb. tehén vétel ára 30 és SO
pengő volt. Természetesen kiszá
mitja a jövedelmet is azonnal. Mi .
gyomai husiparosok 3 drb tehe
net vettünk a dévaványai vásáron.
1 dl b. volt 200 pengő 1-1 drb.
pedig 140-140 pengő darabon
ként. A 200 pengős tehén a cikk
megjelenésekor már levágatott, a
két drb. 140-140 pengős tehenek
még megvoltak.Mivel a lap éppen
a dévaványai vásáron történt el
adásokrólirt, kénytelen voltam a
járási Föszolgabiró urat megkérni,
rendeljen el az ott vásárolt mar"
hákra próba vágást.

Általam vásárolt 140 pengös
tehén húsa melegen bemérve a
vágóhidon 192 legr. volt, bőre 33
kgr., jön hozzá a belsőség, A cikk
iró némileg szakértő elismerem,
de azt is tudni kellene, hogy a
hús hülés után és a kicsinybeni
kimérésnél mennyit veszit sulyá
bó1. Azt is megállapithatja mit
kapunk mi vidéken 1 magyar
marhabőrért.Akkor aztán könnyű

összegezni a bevételt. De tudnia
kellene és tudja is még, hogy
hányféle kíadások vannak utána;
Hogy megemlitsem csak a közvet
len kiadás: fogyasztási adó 16.20 P
6 és fél százalék forgalmi adó,
vásári költség oda és vissza uta
zás, hajtsár, a vágóhidhoz és

piacra kifuvarozás, jéghasználat,
világitás, időközi mérleg javitás és
hitelesités, néha valami utánpót
lás. Van még az adónak sokféle
fajtája kereseti, jövedelmi, ipar
kamarai, társadalmi biztositó stb.

Nálam az egész család az üzlet
tel foglalkozik, azonkivül egy pár
alkalmazott. Ha tehát elosszuk is
a kiadásokat, meglehet számolni
a jövedelmet. Vissza kell utasita
nom a megrendelt "vizit" részét
a cikknek és azon állitását, hogy
bizonytalan a vétel ár. Én kértem
a hatóságot, hogy hivatalból hal
gattasék ki az eladó a vételárra
vonatkozólag. A vágást csak a
dévaványai vásárban vásárolt mar
háM! teheHük, mert a cikk iró
arra hivatkozott. Vannak gyengébb
és jobb minőségümarhák. Ugyan
csak a cikk megjelenése előtte

való napon vágtunk 44 filléres
burjut is. H. Kovács Gábornétól.
Azt még a legrosszabb akaróm
sem foghatja rám, hogy én rossz
minőségű hust árulok. Ma is van
készenlétbe nálam 230 pengős

tehén és 140 pengös 10 hónapos
borju.

Hogy vannak gazda bajok tudom
és elismerem, de éppen azért,
mert a cikkiróliak módjában volt
tanulni és magasabb müveltségi
fokot elérni, kötelessége volna
kisgazdatársait vezetni, tanáccsal
ellátni, nem pedig hangulat kel
tésből, ros~zmájuságból megtá
madni tisztességben élő egyéneket.

Nem hivatásom a kereskedők

megvédése, de kötelességet telje
sitek akkor, mikor a bőrrel és a
szappan vételéről, áráról van szó.
A cikk iró többek előtt beszélte,
hogy azok a szappanok sérültek
voltak, tehát nem kifogástalan. A
v-ételnél ugy lépet fel mint viszont
eladó és szakél"tö tehát, olcsób-

ban kapta. Lehetséges uti költsé
get más egyéb kiadást nem kellett
kalkulálni. Talán akkor vásárolta,
mikor bokros teendői között va
lami jövedelmező vállalata miatt,
vagy pedig valami megbizatása
folytán utazott, ahol a kiadás nem
számit.

Nehezen esnek ezen nem helyt
álló cikkek megjelenése azért is,
mert ezen lapnak - melynek ma
gam is előfizetője vagyok, - a
tek. Szerkesztője is, mint keres
kedő és vállalkozó nagyon tudja,
hogy ebbe a rossz gazdasági vi
szonyokban a közterhek nemhogy
fogytak volna, hanem szaporodtak.
Az ember elvárná ebben az elé
gedetlen, felizgatott világban in
kább a megértés, összetartást, mint
a széthuzást hirdetni.

Hogy mégis nem hitt mindenki
a cikk valódi állitásának, hiába,
magyarázzák a húsiparosok, ol
vashatja hogy Oévaványán 30 P-ő

1 tehén, senki sem ugrott be és
nemis adta annyiért rendes székbe
valót.

Maradtam a tek. Szerkesztő

urnak

Gyoma, 1932 május 12.

Tisztelettel:
OLÁH LAJOS_

*
Fenti cikknek rám vonatkozó

megjegyzésére az a tisztelettetjes
válaszom, hogy amikor gazda,
iparos, kereskedő, tisztviselő, mun
kás és munkanélküli j0/50S érzé~

kenységében rossz néven veheti a
másik foglalkozásu szenvedőtársá

tól, ha a mal;a mesterségében tul
zoft haszonra dolgozónak állitja a
nyilvánosság elé; holott ez a be
állítás nem helytálló, akkor bár
melyik érdekeltségnek teret engedek
a lapomban, hogy tárgyilagosan
és nem személyeskedéssel, bizonyí-

toft érvekkel védje meg a maga
il;azát és igy, kölcsönös
gositással állapitsl1k meg,
termelő, fogyasztó vagy a
adó az oka, hogya termelő nem
tud a termelvényéért árat a
közvetitő nem tud hasznot elérni,
a fogyasztó csak drágán tud vá
sárolni. Ez a kivizsgálási szándék
vezette Papp Zsigmond urat is,
mindjárt az első cikkében, azon
ban félreértették a husiparosok
ebbeli szándékát és személyes
kedés lett a dologból.

Vessük már le egyszer a régi
rossz szokást és a legnemesebb
szándékkal a nyilvánosság elé h0 3

zoit közérdekii kérdésekfelvetőjéi ne
tartsuk "rosszmájunak", "ellenség
nek", "hangulatkeh'őm:k". Papp
Zsigmond ur, Oláh Lajos ur is
sokkal komolyabb és értelmesebb
emberek a foglalkozásukban is,
hogy a gazda és a husiparos ér
dekkörébe eső nagy árkü!önbözetet
tárgyilagosan ne tudnák a nyil
vánosság előtt úgy megvilágitani,
hogy ebből sem személyi ellentét,
sem osztály harag nem támadna,
hanem a vételár és eladásiár
között levő összeg elszámolásából
kitünnék, hogy miért kell panasz
kodni a gazdának és miért kell
védekezni a hus(uarosnak.

Ne felejtsük, hogy az egyes
foglalkozási ágak egymásra van
nak utalva, tehát a közös munkál
kodás gyümölcséből kell a köl
csönös megértésül1knek fakadni.

Szerkesztő.

Ujabb árvllzveszedeiem fe
nyegeJi Erdélyt.

A nagynaposi ufiadafomb3n
kitűnő friss juMuró kgr. 1.40
és gomolya 1.20 fiHérért ál
landóan kapható.
tt'~~~~~~~:M~~~~~-I)j

és szeretefnek örvend nemcsak az albán
társadalom minden réteg-ében, hanem a
külföldiek és él diplomaták társaságában
is. Bizonyos, hogy ó a jövő embere, ki
ben megbizik Királya és Hazája, ugy is
mint gazdaság-i és kereskedelmi szak·
emberben, ugy is mint hiiséges alalJva~

lóban és patriótában, 1<1 isméte!len har~

colt fegyverrel, tollal és nagyszerü szó
noki tehetségével királyáért és hazájáért.

Said bey Toplani magyarbarát és
mint privát személy igaz és hüséges ba
rát. Ot ismerik Budapesten is, hol a ma·
gyal' kormány vendége volt az állalkiáll
lilás alkalmával, mint az állatvásárlóbi
kot/ság tagja. Barálsági.Ínl"1k jeiét aelta,
mikor legutóbb 150 kas méh! rendelt
meg Gödöllóról.

*
Bolgár-Albán vonalkozásban meg

emlilem, hogy Albániában Jöbb ezer boI,
~;fi:Ír él, hogy a királyi ház asztalára a
péksüteményt és kenyere! egy bolgár
pékmesfer szállilia. Ez a bolgár pék volt
az, aki elsónek hozoti !rieurt (konkolyo·
zól) Albániába és hOllosi10Ha meg a
pékeknél annak has:znt1!aJát. E téren te u

hát kulturvivó.

Az aJbán~bo!gár barfl1ság nagy,
mert Bulgária a !örök uralom és a forl

raclalmak éveiben igen sok albán nak
adoti menedéket és megélhetést. Szemé p

lyesen ismerem azt az albán senáior! és
királyhü pairiótál, ki éveidg éJt Bulgári,
ában, ki egyetlen fiát bolgár kádeltisko
lában nevellelle s 16 éves korában a
lövészárokba kiildte a balkárlháboru al
kalmával. Láttam azt a haclikitünteíésl,
melyet évekkel késóbb kapott, akkor,
amikor albán katonatiszt volt. I-Iogy a
bolgár hadapródiskola milyen. nivón
van, látni abból, hogy az emlitett albán
tiszt, mint fóhadnagy elvégezte Olasz
országban a hadiiskoli'it, órnagy korában
Milánóban - 35 éves korában - megsze
rezle a jogi doktoráiust. Ez az Ali Eral

bara őrnag'y 10 nyelven beszél. Magyar
kiejtése killinó, szóbósége nagy, bár
soh'se voll magyar földön.

Vissza lérve a gazdasági vona/kOI
zásokra bizonyos, hogy Abánia minden
iekintetben készséges Bulgáriához, akkor
is, ha konyhakertészetról van szó, akkor
is, ha rózsaligelek l(~jesiléséról lesz szó,
rózsaolaj nyerése céljából.

l!I

Magyar-AJbán vonatkozásban meg·
emlitem, hogy 1927-ben Hóry András m.
kir rendkiviili követ és meghatalmazott
miniszler ur megkötöHe Albániával a ke
reskedelmi szerzödési a legtöbb kede
vezmél1Y alapján. Hóry kövel személyé e

nek tulajdonitandók él már emlitet! vág
sárlasok Magyarországon, (tenyészálla
tok, gépek, álla/orvosi szerek, él Tiranában
létesilett bacteriologiai intézet berendel
zésének meg-vásárlássa Bpeslen. A Chi,
noingyártól veU Albánia isméíe!ten Disto1t
és ei;fyébb gyógy- és védszerekel).

Hóry András Őnagyméltósága kez
deményezésére él :n. kir. Kcreskedelmi e

miniszterium exporloszlálya pár év előlt

egy kereskedelmi exponenst állandósjloH
Tirana szék- és fóvárosában, kinek mű

ködése évróluévre fokozódó árucsQr~t

bOlWOJit le Albánia és Magyarország
közöt/o

Hóry kegyelmes az ó vonzó egyé
niségével az albán"magyar kapcsolatot
és barátságot igaz hozzáértéssel nem'
csak fenlarjja, hanem fokozza. EzI annál
is inkább teheli, mert Ofelség-e, a Király,
I~só Z O O rokonszervél, bizalmái és
nagyrabecsliléséi a legteljesebb mérték-:
ben birja, (Vége.)
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Az első áldozók.
napja.

Nemcsak a Napoleonoknak,
de minden jó katholikusnak
élénken emlékezetében él még
a Mesterrel való első találko
zás magasztos pillanata. Nagy
nap ez nekünk nagyoknak is,
meri megelevenedik tőle min
den esztendőben árta/km g'yer
mekkorunk. Első áldozó gyer
meksereg láílára visszatér egy
szóra a mult: saját magunkat
láfjuk fátyolos ruhában, fehér
szallag'os gyertyávaL

Valami széplálványban gyö·
nyörködheielt a hivő lélek Ál
dozócsütörtökön az endrődi

templomban. Érthelő, his? 350
Hsz!a!elkü gyermek lépett az
Ur asztalához, hogy először

vegye az angyali eledelt. A 7
óra szentmisére zsufo!ásig' tel!
meg az Ur háza csillogó arcu
gyermekekke!' és :könnyező

szemü szülőkkel. Boldogság·
ban fürdöH iti az orgona búgó
hangja, nyHoHsziveke! talált
az oHáríól hömpölygő érces·
hang zenéje ... A pásztor elő·

szörtarJolta jól zsenge bá..
ránykáií ...

Utána a Kath. Népház nagy·
termében várta a kisded hadat
a másik fehér asztal,me!'l az
oltáranyák és az Euhariszjjkus
Női Liga áldozatkészségébő!

terült meg a nap kis hőseinek

tiszteletére. Islen fizesse meg
jóságukai és fáradozásukat!

TanfeHigyeIői látogatás.
Szentkereszthy Tivadarki rá I'litan
felügyelő az elmull hé/en három
napon ál lálogatJa az endrődi

róm. kath. elemi iskolákat. A
tüzetes vizsgálat alkalmával
tapaszlaltak felejt teljes meg"
elegendésél fejezte ki a Tan·
testületnek.

ÁtdoigozzákEndrőd liözség
szabáíyrendeleíét. Békésvár·
megye kisgyüiése a mult héten
tartott havi gyülésénjóváhagyta
Endrőd község képviselótes!i.i,
letének ama határozatát, hogy
még a 90-es évek elejéről való
régiszabátyrendelel áldo]go
zás.ára halos bizoHságot küld
ki. A bizottság tagjai: Kalmár
Imre biró, Finta Albert főjegy·

ző, Csernus Mihályapálplebá
nos, Kovács Ferenc, Uhrin M.
Imre és Nagy Imre képviselő

tagok.

Az endrődi. rk. esperesi ke
rület kath. íanitósága f. hó
lO·én Endródön tartotta szo...
kásos évi gyü!ését, melyen Fet
zer József esperes·plebános,

Csernus Mihály apátplebános
és Békésvármegye kir. tanfel·
ügyelője Szenlkereszlhy Tiva·
délr is megjelent. Agyülés!
felzer József elnöki megnyitó
beszéde vezetle be, melyben
meleg szerefeltel köszöntötJe
Szenlkereszthy Tivadar kir. fó
tanfelügyeJót, aki most 10 éve
vezeti és irányi/ja a vármegye
népoklatásál. j.\ gyülés a köz·
ponJi !eányiskolábankezdődöll,'
ahol Kauci! Borbála gyomai
és Vörös Julia endródi tanHó·
nők muta !tak be jól sikerül1
mintatapitásokat. Utána él Kath.
Népházban folytatódott, ahol
Illés Mihály "Az actió kaJholica"
eimmel, Lenkei Pál szeghalmi
tanHó az iskolánkivüli !lépmű

velés és a tanUó, Lelniczky
József endrődi lanitó pedig a
tanitás gazdasági irán'luvá te
vése eimmel tartottak jól át
gondolt felolvasásokaI. Kovács
Mátyás titkári jelentése után
Orbók József ig'özgatóptaniJó
alelnök záróbeszédéve! a gyü
lés véget ért, mely után 70
lerHékes közebéd volf a Nép
házban, hol a közszereletben
álIóianfelügyelől melegcm ün
nepelték.

Elmaradt a Független Kis
gazda vezetők lejövetele. Má·
jus hó 7-re volt tcrvczve Gaál
Oaszton vezetése alatl álló
függellenKisgazda vezetőinek

bemutatkozása, gyülés és ebéd
kerelébén akarták programm·
jukat ismertté tenni. Nagy baj·
ban voltak az endrődi előharp

cosok, mert nem tudtak a helyi
ségekre nézve megoldást ta'
lá!ni, hiszen nyiltan mégsem
akarlák kimulatni, hogy Zeőke

helyett most már más akivá·
!asztotí. Nagy gondtól mentette
meg az itteni - legnagyobb
részi Zeőke vezető emberei
ből álló - rendezóket éi köz
pont értesitése, hogy a lejöve-
telüket kénytelenek későbbi

időre elhalaszjani. Aki időt

nyer, mindent nyer.
Vizsgálat folyik a községi

gazda enen. Nemrégközö]jük,
hogy az endrődi községi gazda
ellen, mert a község szénájá·
ból részeléselőtl vejével en..
gedély nélkül nagyobb mennyi
séget elszállittatott, vizsgálat
indult. Mint értesülünk, most
más irányban is elrendelték él

vizsgálatot. Nevezetesen meg...
állapítást nyert, hogy a g'lászm

kocsiért beszedeIt pénzeket
nelTI könyveile el. Ugy hir/ik, e
napokban fölfüggesztik állá·
sától. A vizsgálatot figyelem.
mel kisérjükés annak ered...
mt5nyéről tájékoztatni fogjuk
o!va.sóinkaL

Kedvezményes utazás a Szegedi
Ipari Vásárra. A Szegedi Ipartestület
május 26-tól junius 6-ig rendezi meg
a IV. Szegedi Ipari Vásárt. A Máv. 33
százalékos utazási kedvezményt adott
a vásár látogatói számára. A kedvez
ményes jegy váltására jogositó igazol
ványok árusitását a jövő héten kezdik
Ireg a menetjegyirodák. Ezenkivül Fil
léres vonatok indulnak május 29-én
Szegedre az ország több részéből. A
Szegedre érkező vendégek számára
kitünő szórakozásról gondoskodik a
vásár vezetősége; A vásár méltó befe
jezéséül mutatja bea Nemzeti Szinház
a ]odermann-t a fogadalmi templom
előtt, nagyszabásu hangverseny a Fo
gadalmi templom világhirü orgonáján,
sportünnepélyek, futbal1,box, vizipoló
mérkőzések, kétezer iskolás gyermek
tornamutatványai, a regatta egyesületek
látványos felvonulásai a Tiszán stb.
teszik változatossá a szórakozási al
kalmakat. A negyedik Szegedi Ipari
vásáron az összes szakmák képviselői

résztvesznek, a vásár hirdetője a ma
gyar kézmüiparosság müvészi felké
sziiltségének, tudásának, haladásának,
a magyar kézmüipari áru tart6sságának,
olcsóságának és a magyar kisiparosok
élniakarását demonstrálja.

A Kereskedelemügyi Miniszter a
Máv. vonalain 33 százalék utazási
dijkedvezmenyt engedélyezett a Nem
zeti Véldászati Védegyletnek a Buda
pesten a fóvárosi Vigadóban május
14-től junius 7-ig tartó vadásztrófea
kiállitása vidéki látogatói számára
olyan értelemben, hogy a használt vo
natnemnek megfelelően az 1 és 2~ik

kocsiosztályban a tényleg igénybevett
kocsiosztálynál közvetlen alacsopyabb
osztályra váltott egész menetjeggyel, a
személyvonatok 3. kccsiosztályán sze
mélyvonatu fél 2-odosztályu jeggyel, a
gyorsvonatok 3. kocsiosztályán pedig
a gyorsvonat 2. kocsiosztályára érvé
nyes féljeggyel utazhassanak. Aki ezt
az utazási dijkedvezményt igénybevenni
óhajtja, küldjön dr. Éhik Gyula ren
dezőbizottsági tag eimére: Budapest
80 (Nemzeti Muzeum) 2 (kettő) pengőt,

mely összeg ellenében postán egy be
lépőjegyet a kiállitásra és egy kedvez
ményes vasutijegy váltására szolgáló
igazolványt kap portómentesen.

Az Alföldi Bizottság junius
4·én és 5z én tartja elsó gyül
lését Békéscsabán.

Jégverés pusztifotl vasárnap
5ékésvármegyében és azor·
szág különböz ó vidékein.

Ezerháromsz.ázan utaztak
Szegedre a békéscsabai filléres,
gyorssal.

Magyar bort rendeltek Sang
haíba.

Az endrődi téglagyárban
tégla és cserép igen olcsó ár·
ban kapható. Nagyobb véteI·
nél külön árengedmény és fi·
zetési kedve,zmény. Ugyancsak
él légJagyárban egy 14 folyó
méter hosszu, 6és fél méter
széles cseréppel fedett tégla
épület eladó. É:rdeklődők for.
duijanak a téglagyár gyomai
irodájához,Wagner Márton fiai
fakereskedók, Gyoma,

Endrődi rovatvezető

üzenetei.

Killáncsiskodó. Nem lep meg ben
nünket az a kérdés, amit hozzánk in·
téz, de nincs is mit szégyenkeznie,
hogy kiváncsiskodónak nevezi magát,
mert joggal kiváncsiskodhat ebben az
ügyben. Olyan sokat beszéltek erröl a
kérdésről, természetesen a legtöbbször
vagy felületesen, vagy ellenséges érzü
lettel ugy, hogy nagyon nehéz az
igazságot megismerni.

A népoktatás ügyéről való gondos
kodás az 1868. XXX]]!. és 1886. XXI!.
tc. 25 §. f. pontja értelmében els6~

sorban községi feladat, mely kö..;
telezettségét a község, amennyiben a
népoktatás ügyét valamely hitfelekezet
látja el, vagyoni képességéhez mérten
legalább akként tartozik leróni, hogya
községi népoktatástellátó felekezeti
iskolát abban a mértékben támogassa,
amely mértékü támogatást a népokta
tás ügyének törvényszerü kielégitése
megkiván". Igy rendelkezik a törvény.
Ezt megerősiti és biztositja a Belügy
miniszter 5U593í1926. V. ü. o. rendelete,
mely még 50 százalékon felüli pótadót
is engedélyez a felekezeti iskolák fenn
tartási segélyére.

Az állami ellemi iskolák összes do
logi kiadásai!, a községi jellegü iskolák
ugy dologi, mint személyi kiadásait
tartoziIf a község viselni, ezzel szem
ben a felekezeti iskolák kiadásához
sokkalkis:::bb mértékben .~ legfeljeb!)
15-20 százalékkal járul csak hozzá.

Ezek szerint tehát sokkal e]őnyösebb
a felekezeti iskola, mert azok támoga
tása sokkal kevesebb összeget igényel,
mint a községi vagy állami.

Arra a kérdésre, hogy mennyit köl
tött az endrődi Egyházközség iskola
épitkezésre és mennyit áldoz iskoláinak .
fenntartásaira, a jövő számban részle
tes kimutatás! adunk.

Máskor is szivesen nyujtunk fölvilá
gositást, csak bátran forduljon hoz
zánk, hátha sikerül a tisztalátás há.:
lyogát egyik-másik testvérünkröl le
fejteni. '

F. i. Körösöl1ltul. Értesülése helyes.
Az illető elősz.ör a szociáldemokraták
nál jelentkezett s nlikor ott nem elléggé
megbizható elvtársnak találták, áteve
zett más vizekre, mert az elv nem
fontos, csak a cél, a mandátul11.

Nem pletyka, hanem igaz megtörtént
dolog, hogy néhány aláirásáért és se111
legességeért Vangeléktől nagyobb ösz
szeget kért, de ez nem teljesittetvén,
az ellenzéki ember erőteljes támoga.
tója lett a hivatalos kormánypárti je
löltnek. Önzetlenségből, csupán elvei
nek diadalra jutása érdekében! S ter
mészetes, most is csak tanulhatni tőle,

miként lehet kormánypárti, Zeőke em
berekkel Gaál Gaszton ellenzéki poli
tikát folytatni. Iskola példája: na cél
szentesiti az eszközt" elvnek.

HAJDÚ BELA 1
KistemPl; u. 1329 stámú I

ti:
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ÁLL. VIZSGÁZOTT FOGÁSZ
az Endrődi uton a K. i S l E I N féle házban
A fogtechnikai laboratórium vezetője Kádár Sándor fogtechnBw.s.

Élethivatásunk.
Emberi rendelte1ésünk, életp

hivatásunk az, hogy minden
időben, minden körülmény kü'
zö!! ig-yekezzünk "ember"-nek
maradni.

Test és lélekből áll az ember
és ezek együttvéve képezik az
embert, egymás nélkül el nem
lehelnek.

A teremtés koronájává lelle
lslcn az emberI. Miként a tes,
tünk fejlődik, ugyancsak a lélek
is azonképen fokozatosan ha
lad az ismeretek közlése, az
oklaJás, nevelés, irányítás által
a tökéletesedés uíján.

A természet országában a
legnagyobb b,J!alom es mélió
ság az ember; az emberben
pedig a szellemi tulajdonsága,
lehelsége.

Mivel pedig az ember, nem
magánosan, elzárlan, elkülöni,
tetten él, hanem sok ember,
társai közö!!, emberi lársacla,
lomban, kölc~önös egymásra·
ulaHságban; ebból következik,
hogy éleJhivalás5 a közösségi
élel munkamegosz1ásán hüsé
gesen részt venni és hasznára
lenni többi embertársainak, az
egész társadalomnak, hüséges
kötelességlelj esj1éssel.

Nem szabad élősködnünk

embertársaink terhére és csak
élvezni a közös életből szár,
mazó elónyökel, hanem vi'
szonlszolgálattal igyekezzünk
minél hasznosabb tag-jai lenni
az emberi társaclalomnak.

*
Az élet küzdelmes szinterére

ki kell állanunk és saját erőnk

lesz ott a mi legbiztosabb, leg'
halhatósabb támaszunk. Ez ad
minden bajunkban segiJséget,
ez szerzi meg kenyerünke!, ez
ad örömöt és szerez közbe'
csliIést számunkra.

Az olyan ember van hasz'
nára embertársainak, a társa ...
dalomnak, aki akar erős lenni,
akar küzdeni, akar sikerekel
aratni és célokat elérni.

Mindenkiben benne van pe'
dig ezen eró, csak törekedni
kell azt kifejleszleni és harcba
kell vinni. Bizni kell önma
gunkban, az akadá!yokkal meg
kell küzdeni és a kötelességet
komolyan kell venni, akkor
lelkünket felemeli a nemes ön
tudat és önbizalom, amely
sokszor csodás teHek végzé,
sére képesiH az embert.

Az akaralcrónek mindnyá,
junk életében nagy szerepe
van. Ettől füg-g, az él,dben
való boldogulásunkat iIletóle~r,

minden. Te!Ját a kölelesség·
teliesítés ad nyug'odt és meg-,
elégedeIt életet, ezen alöpszik
földi lélünk minden más kér
dése.

*
Kölcsönös egymásra utalt,

ságunkban hasznára kell len'
nünk a társadalomnak, az em
berek közös életének. Ember,
lársaink sorsán igyekezzünk
lenditeni és lehelőleg teljesíteni
kötelességünk",t felebarátaink,
kal szemben.

Önzetlen. hüséges, közhasznú
munkálkodásunkkal a közös'
ségi életbe olvadjunk bele és
áldásos levékenységet töreked,
jünk oti kifejteni mindenkor.
Erkölcsi értékünk és nyugodt
lelkiismere/iink iavára szolgál
ilyen irányu munkálkodásunk.

Küzéletű munkálkodásunk a
társadalom egységessé téle'
lére is hasson ki mindenkor.
Csakis ekkor nevezhető társa,
dalomépitő munkának.

Sajno~, ma azt láljuk, hogy
az emberek csak önmagukkal
törődnek, nem látva és nem
bánva, hogy mással mi lesz.
Külön csoportokat alkotnak és
sajá! érdekeik megvédésén ki,
vül más foglalkozású ember,
társaik helyze/ével, érdekével
nem törődnek. Sok esetben azt
lá/ják, hogy harcban állanak
egymással és ellenséges indu
lattal viselletnek ezen csopor'
tok a másik ellenében.

Magyar társadalmi összcfo~

gás és egység megteremJésén,
kell tehát inkább fáradoznunk.
A különböző társadalmi osz'
tályba, foglalkozáshoz tartozó
",mberek minél többet érintkez
zenek eg'ymással, hogy ér
t.zkelni, megbecsülni, szeretni
tanulják meg egymás!.

. Becsületes szándékkal, tiszta
elhatározással, kitartó hüséggel
és testvéri igaz szeretettel fog,
junk össze és a magyar társa,
dalmi egység megerősitésén

munkálkodjunk minden lehető

alkalommal, hogy szebb és
boldogabb jövőt tudjunk biz...
tositani mindnyájunknak.

Nemzetépitó fáradozásunk
ulán remélhetjük a boldogabb
jövendót, a jó lsten áldását és
cl magyar feltámadást.

SZÖKE FERENC
reL ig_ tanító,

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

IRE
Református istentisztelet

Endrődön. l\'lájlls 16-án pün'"
kösd másod napján hétfőn

délelőtt tiz órakor Endródön
cl gyoma-végi községi ovodá,
ban, a szokoft helyen refor
mátus ístentisztelet lesz, Ezen
pünkösdi ünnepi istentiszteleten
imádkozik, predikációt tart és
utána az Ur Jézus Krisztus ál,
tal szerzel! Urvacsorát kiszol
gáltatja: Répás Pál gyomai re
formátus elnök lelkész. Ezen
ünnepi istentiszteletre a gyüle
kezés már fél Hz órakor kez
dődilc SzeretelIel hiv mindenkit
az egyház Vezetősége a pün'
kösdi ünnepi istentiszteletre s
kéri a gyülekezet tagjait, hogy
az Urvacsora vé1elére méltó,
képpen készüljenek a bünhá,
nati hél napjain.

Esküvő. Kurfz Márton end,
rődi postamester és I'vlihály
Erzsike május 12,én házassá
gol kötöl!ek. (Minden I>ülön
érlesi/és helyeU). CiratuláJunk.

Eljegyzés. Mácz Irmuskát
eljegyezte Herdy Ferenc okJ.
gépészmérnök. (Minden külön
értesítés helyejj), Gratulálunk.

Nagy népünnepély. Pünkösd
vasárnapján délután a ligetben
2 órakor a levente zenekar
sétahangverseny! rendez. Belé
pődij tetszés szerint. Pün:';ösd
hétfőjén cl. ll. pedig nagy nép
ünnepély: tréfák, táncszámok,
mókák a szabadban, Este 8
órakor mükedvelő előadás és
reggelig lánc. Olcsó helyárak :
1 pengő és 80 fillér. Két zene
kar játszik. Olcsó hüsitő ita'
lokról gondoskodva van.

Gyomai vásár. Gyomán a
legközelebbi vásár május 27,
28 és 29·én lesz. Járvány nincs,
mindenféle állat felhajlhafó.

Sorozatos betörések. Valami
jókedvü rádió hallgaló végig
hallgatta, hogy Domokos AJ,
berl a budapesti nemzetközi
vásárról haza üzent. Ez idő

alat! látogalást akart lenni a
gazda távollétében allnak i.izJe~

jében. A lakatot le is verte, de

az üzletbe igy sem tudol! be'
hatolni. Késóbb aztán a Trafi~

káni MaWd üzlelébe tört be,
honnan iizleti cikkekel vijl el,
majd aztán Csuvarszki Mihály
nál, honnan a lakásból cipőt

viii el. A nyomozás folyik s
reméljük él tettes nemsokára
szintén rádión fogja leadni ér,
lesitését, hogy az cIvil! holmi
kat kénytelen volt visszaaclni
és szánjapbánja teltét.

DugulIá:!i> é§ aJI'dUY'"
el'l.'<e§ bántd!J:ndlk'l gyo ~

nlor- és bélzavarok, máj- és
lépduzzadás, hál- és dcrékfá~

jás ellen a természeladia
~Ferenc Józ®ief<ló keserü
viz, naponként többször be~

véve, halhatós segilséget nyujt.
Tudományos megfigyelések be
igazolták, hogya Ferenc
József viz alhasi megbete~

gedések eseteiben gyorsan és
mindig enyhén hat. A Ferenc
Józ§ief keserüviz gyógyszer,
tárakban, drogériákban és füg

szerüzletekben kaphaló.

lHefekmegáUapitás. A pénz
ügyminiszter a gazdast;gi mun
kaviszony ügyekben leróvandó'
közigazgatási határozati illeték
legkisebb összegét 50 fUlérben
állapította meg.

Ezüst emléldap öt nemes
szivii umőnek. Az országos
gyermekvédó liga gyüjiőnaps

jának emlékére öl fémjelzett
ezüst em!éklapol készitett Tol,
nai Viiág'lapja és ezeket annak
az öt nemesszivü urnőnek adla
ál, akik a gyermeknap gyüj ...
tési munkájában a legnagyobb
munk.ak.észséggel vetlek részi.
Oróf Károlyi Gyuláné, gróf
Bethlen Istvánné, vitéz Gömbös
Gyuláné, dr. I-levesi Simon
főrabbi neje és Fleiszig Sán
dorné, a Tőzsde elnökének
neje kapo!! egy-egy ilyen névre·
szóló emléklap ot, amely tulaj
donképen őlven·ÖJven pengős

és a liga céljaira Tolnai Vi,
láglapja által felajánlott bon
volt.

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születtek: Bácsi László, Put",
noki Mihály, Pápislalrén. Ká",
dál' Péter György, Nagy Endre,
Karbiner József, Harimanll Éva.
Házasságot nem kötöttek. EI
haltak: Kiss Sándor 64 éves,
Megyeri György 87 éves, Tokai
Erzsébet 2 hónapos, Megyeri
Sándorné Jámbor Eszter 51
éves,

§zinházi bizonyitványkiosz
tás. A színházi szezón lassan
véget ér és elkövetkezik él bi,
zonyitványkioszlás ideje. Ki
kapolt ölöst, melyik szinész
kapoJl jelest és melyik szic
nésznő elégségest. Erről az
érdekes szin házi osztályzat
osztog'atásáról érdekes cikket
közöl a Délibáb legujabb szá
ma. Számtalan érdekesebbnéi
érdekesebb cikkel, képet, ri·
podot, valamint két e~nrdvo~

násos szindarabot, novellát,
rejtvényt és folytatásos regényi
talál az olvasó a népszerü
szin házi képeslapban. Egy
szám ára 26 fillér,
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:
ifj. WAGNER MÁRTON.
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Szombat, május 21.
9.15: Gramofonhangv.

12.05 : Hangverseny
4: Gyermek-játszóóra

5: A Kisfaludy· Társaság irodalmi
délutánja

6: Honvédzenekari hangv.
7.30: Rádió amatőr posta
8.15: Cigányzenekari hangv.
9.15: Időjelzés, hirek
9.30: Gitár-est

10: Időjárás-jelentés

10.30: Cígányzenekari hangv.
11.30- 12.30: Jazz-zene

Lis
15-21-ig.

Szerda, május 18.

9.15; Hangverseny
12.05: Cigányzenekari ll:ll1gv.
3.30: Morse tanfolyam
4: Vándor Iván novelJái
5: "Titanic" Lengyel Arpád előadása

5.20: Hang\'.
6.30: Olasz nyelvoktaiás
7: "A könyv" Voinovich Géza elő

adása
7.30: Mándits-szalonzenekar
8.35: "Azra" SziÍJmií a Sttldióból,

majd idő, időjárás és hirek, utána
cigányzenekari hangv.

II : Francia nyelvü előadás

Csütörtök, május 19.
9.15: Hangv.

12.05: Férfikvartett hangv.
4: Az Állatvédö Egyesület előadása
5: A csalamádé tennészete gazd.

előadás

5.30: A zenemüvészetiFőisk. hangv.
7: Angol nyelvoktatás

7.30: Zongora hangv.
8.10: "Az elektrómos gramofon és

hangos film"
8.45: Az operett fejlödése IX. rész

10.15: Idő, időjárás-jelentés,hirek

majd cigányzenekari hangv.

Péntek, május 20.
9.15: Hangverseny

I
12.05: Házikvartett hangv.
4.10: "Napi jercmidák" Buda László

előadasa

5: Gramofonhangv.
6: Gyorsiró-tanfolyam
6.30: Cigányzenekari hangv.
7.30: A tanár és szülők együttes

nevelőmunkája

8: Külügyi negyedóra
8.15: Hangv.

io: Idő, időjárás, hirek majd jazz
zene

e
Minden mennyiségben

a

~AR~ftftl!!i~~

Nyomtatványokat iapunk
nyomdájában készittessen.
~UIlllU<liilU"~~

fakereskedésében, GYOMAN.....~~~ •••

drótfonat.

0.30 llirck.
I LIO Vizje1z~s.

12.00 Déli JJJrangsz6.
12.25 Hirek.

1.00 Idő-időjárás-vizállás.

2.45 J-Erek, árfolyamok.
4.45 Idő-időjárás-vizállás-hirek.

féle

HAIDEKKER

Legjobb és

legolcsóbb a

ádió
ájus

Állandó műsor hétköznapokon:

M i ri d e n n a p: Rádi6üzel'letek
a Nemzetközi "ásárról :

11.15-11.55~ig

1.15- 2.30-ig
3.40- 4040-ig.

Vasárnap, május 15.
8.30: Hirek
9: ReL istentisztelet

10: Kath. egyházi zene és szent
beszéd

11.30 : Ev. istentisztelet
1.3Q: Papp Jenő rádiókrónikája
2: Gramofon
3: Fajbaromfiak tenyésztése
5: Magyar nóták
6: Előadás

6.30: Zongorahangv.
7.10: Sport és lóversenyeredlll.
7.20: Zenekari hangv.
8: Erdélyi est

10: Időjelzés, sporteredm. Utána
szalon, jazz ~s cigányzene

Hétfő, május 16.
8.30; Hírek, kozmetika
9: feloivasás a zirci apátságról
9.30: Helyszini ismertetés: Zircről

10: Egyházi ének és szentbeszéd
11.15: Unitárius istentisztelet
2: Gramofon
5: Részletek a "Livia" operettből

6.15: Előadás

6.45 : Mocsányi és Lakos hangv.
7.25: Operaházi előadás

8.50: Időjelzés, sport és lóverseny
eredmény előadás után cigányzene

Kedd, május 17.
9.15: Hangverseny

12.05: Szalonzene
4: Asszonyok tanácsadója
5: Novella
5.30: Citerahangv.
6.15: Francia nyelvoktatás
6.45: Cigányzene
7.45: Előadás

8.15: Finn-est
10: Eiőadás

10.30: Időjárás, gramofon

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévi.i magtárnáL

Bert6thy István Halász-utcai ujon
nan é;1ült háza julius hó l-í beköltö
zésre kiadó.

Üzlethelyiség berendezéssel, I,ézi
raktárral és. pincével a Horthy Nliklós
uton 1060 szám alatt kedvezö feltételek
mellett .. kiadó. Bövebbet Schusztek
Sándor tanitónál.

id. Wagner fi\t1ártol'll1ál a Hangyá
val szemben morzsolt tengeri eladó.

Trafikánt Dénes bessenyszegi házá
nál 2 lakás kiadó.

özv. Marjai Dánidlnénak 1 drb. here
földje 2 kaszálásra kiadó 136 hsz.

özv. Pikl/ BélánénakHorthy Miklós
utcán levő 871 sZ.udvarkertes háza
junins l-én való bekőltözhetöség mel
lett bérbe kiadó, ért. tulajdonossal
Házy imre ny. főjegyző h7zánál.

Az Erzsébet#ligeti pavillonban egy
butorozott szoba nyaralásra olcsón
kiadó.

~AARft~RAR~

Békés megyében, Endrődön

a községhez 4 kilométernyire,

huszonöt katasztrá.lis
elsőrendü szántóföld,

tanyaépiUetekkel és hozzá

hat kat. hold kaszáló
a Köröszugban, tehermentes

birtok,
29.000 P-ért e I a d ó.

Értel{ezni lehet:
id. KALMÁR IMRE bíróval

Endrődön.

~.w~~~~

PUBLIKACIÚ.

Ingatlan forgalom.
1932. április 15-ápdHs 23-ig.

ifj. Cs. Nagy Dániel (nős Kéri Piros
kával) és Kis>; Antal (nós Cs. Nagy
Margittal) gyomai lakosok vettek l
hold 1327 négyszögöl tanyai szántót
Kiss Róza ifj. Papp Vazulné gyomai
lakostól 1400 P-ért.

K. Nagy Endre és neje Kovács G.
Eszter gyomai lakosok vettek 3 hold
1036 négyszögöl tanyai szántót Baráth
Mihályné Szabó Erzsébet vezsenyi
lakostól 3500 P-ért.

Kállai Ferencné Lacikó Sára gyomai
lakos vett 1 hold 400 négyszögöl pu
sári szántót özv. Nagy Lajosné K Nagy
Erzsébet ugyis mint kk. Nagy Teréz
és lIona gyámja gyomai és Nagy Lajos
és Nagy Endre debreceni lakosoktól
600 P-ért.

Koncsek Gy. József ajándékba' adja
a 288 hrsz. beltelkes lakóháznak tulaj
donát képező felerészét felesége Varga
Juliánnának 900 P. becsértékben.

Özv. Pető Andrásné Kiss Sára gyo
mai lakos vett 2 hold 1480 négyszögöl
tanyai szántának 3/12-ed részét, vala
mint 6/12108-ad rész legelő illetöség
ből 3/12-edrészt özv. Gecsei Jánosné
Kiss Eszter gyomai lakostól 200 P-ért.

Kovács István és neje Fekete Juli
ánna gyomai lakosok vettek egy bel
telkes lakóházat Bogár Antalné Imre
Teréz gyomai lakostóJ 3000 P-ért.

Perei Gábor és neje Gál Eszter bu
dafoki lakosok vettek egy belteJkes
lakóházat Kállai ferencné Laczikó Sára
gyomai lakostól 1150 P-ért.

Farkas Lajos és neje Szilágyi Mária
endrődi lakosok vettek 2 hold 459
négyszögöl és 1 hold 140 négyszögöl
kölesfenéki szántó ingatlanokat Farkas
István gyulai lakoslóI 900 P-ért. .

A.Uer András

If

A rossz gazdasági viszonyok és a
kivitel korlátozása miatt kénytelen
vagyok tulzsufolt raktáromon lévő:

elsőrendű, tisztán sertéshúsból
gyártott, eHsmerten legjobb

világmárkás

téliszaiámit
a napi áron A L UL

ajánlani és pedig kg-ként P. 3'80
árban, 5 kg-os postacsomagban

bérmentve, utánvéttel.

DEUTSCH MIKSA
BUDAPEST

Ill. Szent Endrei ut 14.
U~~~yyy~W

Állami gépjárómiivezefőkép
ző (soffór) tanfolyam nyílik
meg a m. kir. Technológiai és
Anyagvizsgáló Intézet kere/é ...
ben május 30 n este fél 7 óra
kor az intézet Buqi9.~ZSI, vm.,
József-!<0r'j~ G. szám alatii he·
Iyiségében. Beírás naponta d.
e. 9-1 óra között az igazga·
tósági irodában, ahol a felvé·
kIhez szükséges ürlapok él

hivatalos órák ala!! előzetesen

beszerezhe/ók, 19azgalóság.

Sakk hírek. A gyomai sakk
kör vezetősége közli, hogy az
Uri-Kaszinó bérlőjével történt
megegyezés folytán a sakk
napokat a jövőben az Urt·
Kaszínóban tartja. Egyben fel ...
kéri él második és harmadik
csopor! játékosaii, bogy a fo~

lyamatban levő verseny befe·
jezése és egyéb fontos ügyek
megbeszélése céljából f. hó
14-én, szombaton este fél 9
órakor a Kaszinó éttermében
teljes számmal jelenjenek meg.

Doumer francia köztársasági
elnökü! a világháboruban eJ·
esett fia mellé temetik.

Csökkent él vasul és él posta
forgalom.

Csökkent a gyufafogYél!Sztás
Nlagyaror5zágon.

Gorgulov orosz emigráns
azért lóIJele él francia köztár
sasági elnököl, mert meggyő

ződése szerinl Franciaország
támogatja a szovjetet.

Vér~, bőr~ és idegbajosok él

természetes "Ferenc József"
keserüvizel mini igen jó bélHsz
íitó szert eredményesen hasz
nálják.

eladó.

téglagyáros

Horthy Miklós u.791 sz.

~.......-_....-~-~~~
Nyom~~tta arnHUNGÁRIA" könyvnyomdilli viÍU~lat Gyomán. f~l~lős cégtulajdonos : TeKeT SÁNDOR,
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Drdetések (("'''''7 "': .,
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Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
! 20 fillér. Ötször] hiIdetésnél 10 százalék, tizszerinél

15 százalék, l negyedévi hirdetésné! 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25száza!ékkedvezményt adunk.

ÉS KÖZGAl

Felelős szerkesö<tö: WAGNER MARiON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth lajos'utca 576.'

Telefon: 22.

I, T R SPOLiTI

ElŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.
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Vasuti menetrend változás,

Gazda baj
III-ik közlemény,

Ezeken a bajokon nekünk se
giteni nagyon nehéz, - de nem
lehetetlen, mert, hogy ez az álla
pot bekövetkezett, az első sorban

gyengeségünk. Minden gaz
dasági kihasználási tényező, le
,gyen az ipari vagy kereskedelmi,
az mindenkor a neki legmegfele.
16bh terepe t választja. Mi kisgaz
dák erre a céU-a úgy a multban,
mint a jelenben mindig nagyon
alkalmasak voltunk. Ennek pedig
az oka:

1. Szervezetlenségünk.
2. Saját magunkkal és egy

mással szemben való bizalmat#
lanság, összetartás és az áldozat
készség teljes hiánya.

3. Kényelem szeretet. Elvárnánk
azt, hogy él mi sorsunkat ismá
sok intéznék, de él mi kedvünkre.

4. Mint gazdáknak, él mai kor
nak megfelelő általános tudás és
képzettség hiánya. -

Most minden egyes· pontot
vizsgáljunk meg közelebbről:

1. Szervezkedjünk ? Hiszen ez
megWrtént már a multban is
számtalanszor. Kisgazda szem
pontjából jelenleg il. szövetkezeti
eszme látszik a legalkalrnasabb
nak. Ilyen alakulat volt mAr,csak
az én életemben is sok, de mind
nek az volt a közös hibája,
hogy csak politika volt a moz
gató rugója, csak a külső szine
volt gazdasági, vagy eg;yes egyé
nek érvényesülési szándékaikat ez
úton találták elérhetönck' Ha pedig
csak gazdasági alapon alakult is
meg, ald\or pedig központilag lett
agyon adminiszírálva. eb
bő] a tanulság, ha szövetkezetet
alakitunk, csináljuk meg magunk,
de csakis gazdasági aiapon, Ta
nuljunk, képezzük magunkat, hogy
annak az összes ügymenetét ma
gunk intézzük. Központi össze
kötést is csak azon szövetkezc
teknél keressünk, ahol a központ
nem csak kér, de ad is, a fiók
áldozatának arányában.

Ismerek Békés megyében egy
nagyobb önálló szövetkezetet, a
ho! az összes vezetők kisgazdák.
Kisgazda ül az irógépnéJ, telefo
nál, sőt az évi mérleget is kis
gazda állitja össze. Az eredmény
pedig elismerésre méltó.

2, Hogy' egy szövetkezet élet~

PnrdapesJró\,Gyomára: 6'15,
11'06,9'00-11'57,13-32-18'07,
17.00'-19"59, 20'45-210.

A szarvasi (törvényszéki) vo
nat reggel indúl Gyomáról
6'38 és érkezik Gyulárói Gyo
mára 19.04 órakor és ez mo·
torvonat lesz.

vételre - felvételüket má,
jus 16-május 30-ig kér'
hetik a központi válas:U
111ányíól.

A közönség tájékoztatása
céljából közöljük, hogya
kihagyás ténye miatt csak
maga az érdekelt szólal
hat fe! s felszólalásával
kapcsolatban igazolni tar
tozik, hogya választói
iogcím törvényes kellékei
vel rendelkezik. Ugya fel#
szólalások, mint az észre'
vételek, továbbá az uj fel
vételre irányuló kérelmek
a községházánál ~dQndók

be.
Figyelmeztetjük cl közön

séget, hogy mindenki a
saját érdekében llezzen
utána, hogy fel van- e véve
a névjegyzékbe, mert a
határidőn túl beadott fel
szólalások és felvétel iránti
kérelmek nem vehetők

figyelembe.

Magénérlesűlésünk szerini '
május 22,jó\ a gyoma-budav

pesli vonalon a következőleg

közlekednek a vonatok:

GYOmárÓl-B,ucta,peSlrc, indúl 'I
és érkezik: 0'32-5,00, 6'02-
10'45, 8·52-11'45, 14'28~19'10,
17'00-19·53. I

".

A vármegyei központi
valasztmány most megje
lent hirdetményében köz,
hírré tette, hogy él folyó'
naptári évben 24. életévü
ket elért, vagy elérő férfiak
és 30. életévüket elért, illet
ve elérő nők hivatalból
össz'2álHtoH pótnévjegy
zéke és az 1932. évre ér~

vényes névjegyzékből tör'
ténő kihagyásokra vonat
kozó kihagyottak jegyzéke
a községházán folyó
évi junius hó 14~ig tekint'
hető meg s ellenük május
hó 30-ig, felszólalások ellen
pedig junius 14-ig bezáró
lag" irásban észrevétellel
lehet élni.

Azok, akik nem az előirt

korhatár elérése, hanem
más címen (helyben lakásra
előirt idő betöltése, jogc
cim át helyezése, főislwlai
végzettség stb.) jogosultak
a névjegyzékbe való fel-

Minden választópolgár
győződjék eg róla,
ogy fel van-e véve a

választák névjegyzékébe.
JuniU5 14-ig lehet felszólaini,

átsétálhasson az útea másik I hassa. ,,'
oldalára, éjjel- talán ugyan- Ha Amerika nem tudja
az a bandita, ki a leghan- magából kivetni ezt a fel
gosabban követelte a gyer- burjánzott társadalmisala#
mekvédő intézkedések beve, koi, az eddig
zetéséf, ellopja a gyermeket, gyermekimádatát
hogy a szülőket megzsarol# l tásnak tartjuk.

==

Az amerikai
gyermek.

Banditák elrabolnak egy
gyermeket, kinek apja a
világhíres első oceánátrepiílő.

Akéfségbeesett apától több
mint egy millió pengő! zsa-

, ,roltak még ki, de a gyer
meket mégsem adták vissza,
mert az elrablás után meg
ölték.

Az Amerikai Egyesült
'Allamok polgársága egy
perces megállással bucsuz,
tatta el a !ds Lindbergh
gyermeket, közben e gyer
mekrablás hatása alatt tör
vényt hoztak, hogy a jövő

ben a gyermekrablást halállal
büntetik.

Amilyen kegyetlen íze van
ennek az egész gyermek
rablásnak s amikor az egész

,világ jó érzésű polgárai igaz
részvéttel vannak a szülők

iránt, kérdem, ha egy ilyen
eset nálunk történt volna
meg, vajon Azsiának vagy
Afrikának melyik sötét ré
szébe helyezett volna a világ
bennünket?

. .. Az ulóbbi időben már
. azzal is megbarátkoztaftak
bennünket, !zagy Amerika
egyik-másik nagyvárosának
vezető tisztviselői a banditák
,szervezetéhez tartoznak.

Micsoda kilátások???
Ez is egy bizonysága az

."atavizmllsnak", ősreütésnek,
hogy az utódok az ősök

tulajdonságait öröklik. Vala
mikor agyilkosok,rablókmind

,Amerikába menekültek, ott
nem bántotta őket senki. Az
utódok társadalmi felfogásu
kat isniertetik már a világ
gal.

Nappal megálllfja a rendőr

az egész útca forgalmát, '
hogy az amerikai ,gyermek
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FÜLÖP IMRE
kisgazda.

R8RftRAAA~ftAAAAAAftn~Aftn

ALKATRÉSZEK
Citreon és amerikai autókhoz

PNEUMATIKOK
garanciával

Autófelszerelési cikkek
legolcsóbban :

N A G Y J Ó Z S E F Budapest, VI.,
Andrássy-ut 34. Telefon Aut. 221-97.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

kásos orvosi tiszteletdíjak
külterüieten nem érvénye'
sek. ,Különösen akkor, ha
nem az illetékes községi
orvoshoz kell fordulni. Ide'
vonatkOZÓan elmondok egy
megtörtént esetet. Az 1925
év tavaszán az egyik kint
lakó családnál az anyáliak
orvosi segitségre volt szük
sége. Az illetékes köz~égi

orvos 19.5 kilométerre volt,
Endrődön, tehát a 8 km-re
levő Kondoro'3ra. mentek
orvosért, éinek idején. Az
orvos - dicséretére legyen
mondva - nagyon jólelkü
ember, azonnal indult a
szükség'esnek látszó gyógy
és műszereket is magával
vive. Amikor ugy éjfél tájon
indulhatott volna vissza,
egy igazi jó eső jött, amely
reggelig tartott. Virradatig
nyugodtan hallgatta az or
vos is az egyszerü tanyai
házban az eső csobogását,
ekkor azonban kocsit pa'
rancsolt. Amikor hazélér
kezelt, megkérdi emhcriink
tőle, hogy; "Mivellartozik".
Mire ezt a választ nyerte:
"Kilencszázezer koronával,
hogy ne legyen sok". Kj~

felé jövet, betért még a
gyógyszertárba és kifizettc
az este elvitt g'yógyszereket,
amelyeL\ kevés híján 100.000
K-ba kerűltek. Ilyen az
egészségLigy a tanyán.

Hol késik az él sokat
emleg'etett "humanizmus",
"kúlturfölény" és stb? Jó
lenne, ha erre is gondol,
nának azok II jó Urak,
akik hivatva Véll1f1Z1k járá·
sunk és szegény meg'cson
kitott Hazánk la.kosságá·
nak egészségi ügyeit in
tézni. Hiszen ez az eset
csak az enyhébbek közül
való. Sokat lehetne még
ehhez hasonlókat felhoz·.,
nl ....

EEMiTET

pesti leányt J

"Pokoli kinok közöH" c. ka
cagtató bohózalban, Bácsi La
jos a tőle elvárható rutinnal
jálszoH. Beregi Dénes, Bencze
Zsigmond tudásuk javát adták.
Gaál Endre, Juhász Lajos, Va
tal' Imre, Tandi Sándorigyek
vésse i jálszoltak. Molnár Gyula
rendező, a már nála megszo
kolt tapintatos tanítással rövid
pár nap alaH jó munkát vég·
zeit, dicséretet érdemel érje.

A LeventeIzenekar Pünkösdi
mulatsága !ürhető sikerrel éri
véget, csak az rontoita kissé
a hangulatoi; hogy illetékesek
és tényezők, egy,kellő kivéte·
lével iávoitarlolták magukal
még az előadásról is. Hogy
icgyüket megváltojják? - az
nem elég! A Levcnteinlézmény
a magyar jövő reménysége és
mint ilyent nem csak anyag'i,
de erkölcsi lámogatásban is
kell részesiteni, személyes je·
lenlétlel.

VégiJI meg kell még emlé·
kezni a ligeti vendéglős által
nyujtol! olcsó és jó étel, ital
kiszolgálásáról. -i,s.

sehovi:t Ha meghalok, hát
odavaló vagyok már én" ...
Mert bizony itt él tanyán,
különösen télidőben 01'

vosérJ menni, sokszor olyan
embertelen szenvedéssel
jár, hogy az orvos köze·
Iében lakók arra nem is
gondolnak, talán el sem
hiszik. Ilyenekben csak az
áldott anyafölddel dolgozó,
kinlódó embereknek van
részük ... Tessék csak el
képzelni, hogy milyen az:
éjnek idején, koromsötéj
ben, szakadó esőben, nagy·
sárban vagy nyaktörö, fa;
gyos, rögös útokon 8, 10,
12, sőt több kilométerekre
orvosért menni 1 Ezt csak
az tudja igazán megértenj,
aki maga is volt már ha·
sonió sorsban. Hát még' a
fizetés! Mert bizony a SZO@

Az egészség gy a tanyán.

A gyomai levente zenekar
pünkösdi mulatsága.

Tiszavidékinél

Csapadék máj. 12~18-ig bezárólag milUméterekben.
Napok 12 13 14 15 16 17 18 összesen

Ivánfenékinél

Hartensteinnál

A májusi permetező eső sem
ri asz/alla vissza él szépszámu
közönsége~ hogy Pünkösd
vasárnap dél u/án a Levente
zenekar állal rendezett séta'
ha ngversenyen részi vegyen.

A zenekar dicséretes igyekvő

iudásáról lett bizonyságot, ami
elsőben Farkasinszky Imre
zeneokjató fáradságai nem is'
merő észszerü tanításának tulaj
donítható. Pünkösd hélfő dél u'
Ján valamin! esie is kellemes!
nyuj!oltak a levente mükedvelő

szinjii/szók. Bódi Erzsike, Kéri
Pirike táncszámai kiti.inőek

vallak. "Meseherceg" cimü já
/ékbanugyancsak Bódi Erzsike,
Kéri Pirike és Beregi Dénes,
Szabó Lajos, Va/ay Imre jái#
szoHak jól. "Mestervágásban "
-Szabó Lajos, Molnár ll. Gyula,
Kegyes Mihály nevelletiék meg
a közönsége!. "Káplár ur" c.
vidám életképben Ladnay Gyula
já/szolta meg il békebeli huszár
káplárt, Czifrák Katalin, Kéri
Pirike, Fadgyas János, rövid
szerepükben jól feltalálták ma'
gukal. Bódi Erzsike jól alaki·
totta a hoppon maradt ldmenős

képes legyen, annak első feltétele, I
hogy bizalommal legyünk egymás
iránt de önm3.gunkkal szemben
is. Sok ember még saját maga
sem tudja, hogy mit tud, illetve
mi mindent tudna megtanulni,
csak kitartással kell hozzáfogní.
És saját érdekünkben ne retten-
j link vissza anyagi áldozatoktól
sem. Mit ér az, ha ma alapítunk
valamilyen szövetkezetet, mert az
ma talán nagyon időszerü, de
később már nem, mert ugyanazon
szakmában beállt a versengés,
akkor egyszerüen ott hagyjuk a
szövetkezetet a faképnél. Jegyez.
zük meg jól, a konkurens csak
addig versenyez, mig aszövetke·
zet megszünik, aztán vissza áll a
régi állapot.

Az összetartás szép példáját
találni, sajnos kevés helyen és
leginkább német ajku községek
ben, hozzánk legközelebb Eleken.
Fiatal éveimnek egyrészét Temes
és Torontál megyék sváb közsé·
geiben töltöttem el. Már akkor
feltünt, hogy az egész faluban
nem volt más boltos mint német,
közüiük való. Temes Szent And
ráson megtörtént mig ott voltam,
egy idegen boltot nyitott, de 2
hét mulva kénytelen volt tovább
menni} mert senki sem vásárolt
tőle, bár bennünket gyerekeket az
akkor divatos rózsás képek osz
togatásávai kezdett oda csal0

gatni, de mikor ezt a szülők

megtudták, eltiltottak az odajá
rástól, s6t verés lett ígérve.

Folytatom.
PAPP ZSIGMOND.

Dalosnap Gyonlán. P_e_re_se_n__. 2~.~ 2_._
Nagylaposon

Az Országos Magyar
Udvarnok (Roik őr)

Dalosszövetség tagjai fo-
lyó hó 22- én országszerte
dalosnapot rendeznek. A
Gyomai Dalárda a Dalos#
szövetség intenciójának Sokszor halljuk, hogy az
megfelelően ugyancsak f. embernek legdrágább kin-

cse az egészség. És ez igy
hó 22-én azaz vasárnap is van, mert ha valaki-
délelőtt - publikáció után nek eQészséQe nincs, akkor
- 11 órakcJr az Erzsébet- v '-'

lehet olyan gazdag, mint
ligeti pavillon előtt tartja Krőzus volt. de mégis szá-
meg dalosilnnepélyét, mely- nandó szegényember, külö
re községünk lakosságát nösen akkor, ha betegségé
dalostestvéri szeretettel ez-

ben még orvosi segitségben
uton is meghívja, az El- sem részesülhet. Városon,
nökség.

Belépődíj nincs. Mü; vagy falun nincs is már
soron szebbnél szebb da. ebben a tekintetben pa'
lok fognak a dalosok aj; naszrd ok, de annál inkább
káról elhangzani. Az ünne- van a küiterületeken, a ta
pély jelentőségét brassói nyákon. Itt hizony nem igen
Greiszing József kir. já. merünk arra még gondolni
rásbirósági telekkövnyvve' sem, hogy mi is lesz, ha
zető, a Gyomai Dalárda tb. beteg'ek leszünk?. Hallot·
elnöke fogja ismertetni. tam öregembereket már igy
Kedvezőtlenidőjárásese- szólni, amikor hozzátarto·

tén a dalosnap a Község. zóik a,nagy távolságra lak?
háza udvarán lesz meg- orvosert akartak mellllJ:
tartvel, l "Ha~yjátok. Ne menjetek



GYOMAI UJSÁi<:l

SZANYI ISTVÁN
kir, fővegvész,

ben csak kellemes aromás anyagok,
alig érezhető kis csipőség, festék és
izesitő vegyületek vannak természetes
állapotban.

A füszerpaprika nem azéll:e:c:ési,
nem azugynevc;wtt bclgárpaprikából,
hanem a hosszukás faju paprika gyü
miilcséből készül. Ennek minösége,
érettsége és igy festékben dus mivolta
stb. következtében, ',alamint a kiké
szités módjai szerint a paprikaőrlemény

isszinre, izre,·zamatra és csipősségre

nézve többféle minöségü lehet.
A füszerpaprika a kötelező állami

minősités óta csak ötféle minőségben,

ötféle néven kerülhet a kereskedésbe.
A feldolgozásra vonatkozólag minisz
teri rendelet intézkedik, hogy melyik
minőség mily anyagból és hogyan ké
szüljön.

Legszebb szinü, legjobb és igy a leg
nagyobb mértékben elterjedt az édes
nemes paprika, Eza legjobb termés
bőlgondoshasitással és kézi kiere
zéssel, valamint bizonyos mennyiségü
mosott magból készüL Mint neve is
mutatja, csipősségének nem szabad
lennie, illetve épen csak érezhető ez.

A félécles, vagy gulyáspaprikanyers~

anyaga már gyengébb lehet.· Csipőssége
kisebb, mint a paprika gyümölcséé.
Kikésiitésénél ugyanis a csipőserek

nek csak legnagyobb részét távolítják
el a döngöléssel és szltálássaJ.

A rózsa-, vagy eIsörendüpapríkában
a terméserecleti csip.őssége teljes egé
szében, csökkentetjenmennyiségben
benne van.

ft z erös-, vagymásodrendü és a
merkantil- vagy· harmadrendü papriká
ban már oly sok csípős vegyület van,
ezek annyiraerosek, hogy· étkezési
célokra már nem is használhaíók.
Színük is gyenge, zamatjuk, jóizük
sincs.

A őrölt paprika belföldön 10 kg-nál
nagyobb mennyiségben csak állami
minősitő jeggyel és ólomzárraljuihat a
forgalomba. Külföldre már a legkisebb
tétel is csak lllinősitö jeggyel és az
állami ólbmzárral kerülhet Igy akarja·
az álIam ugy az országban, főleg

azonban a küIföldön megóvni a ma·
gyal' paprika jó hirét

A kereskedésekben, a piacokon a
paprika zsákján, tartályán, dobozán,
fiókján rajta .Iegyen aminőségnek meg
feJelő pontos név. Azonkivül a készlet
kiárusitásáig meg kell őrizni a minő

sitő jegyeUs.
A paprika nem raktározható. hosszabb

ideig, De erre nincs is szükség, mert
ugy Szegeden, mint Kalocsán a jól el
tarthatÓ fiizérekből az év minden nap
ján készti I paprika. Igy móc! van ál
landóan .friss· őrJésü paprikát vásarolni.
Leghamarabb veszti ej a paprika izét
és állott; savanykás izüvé válik. A
napfény és világosság igen hamar tel
jesen kifakitja a szint. Nedves, nyirkos
helyeJl penészedés köveikezik be. A
paprikátlegcélszertibb jól záró bádog
dobozban tartani. Papirzacskóban igen
hamar megromlik. Nem szabad szagos
anyagokat sem tartani közelében ~

különösen egy fiókban - mert ezek
szagától il paprika élvezhetetlen lesz.
Ekkor át keH szitál]]i.

JVlegfelelö minőség beszerzése, gc,n
dos eltartás, pontos jelzés, napfény től,

nyirkosságtől való megóvás és nem
tul Jl'lgy mennyiségben való raktározás!
A kellő gondosság, elővigyázat és tisz
taságapaprika árusitásánál iseJő

nyünkre szolgál.

ru
ruszer'"

Eteleinket izletessé tévő füszerek
k:őzöttigen jelentös szerepet jalszik a
paprika. E kiváló és sajMoSaI} magyar
füszer tüzes-piros szép szíl1C, jó ize

. és zamatja,zsirban oldódó tulajdonsága,
kellemesen izesitő és· kiváló festőké

pessége folytán szinte nélkülözhetetlen
ételeink elkészitésénéi. Füszerező ha-

folytán a tejfeles, zsiros eledelek
is könnyenemészthetők.

Az édesnemes paprikának még na
gyobb mértékbev való fogyasztása sem
ártalmas az. egészségre, IJlint a szegedi
klinikán ezt megállapitották. Még napi
10-15 dekagramm sem okozottgyo-
m()rnmt,lst, vagy más kellemetlenséget.
Ezt már a többi füszerről nem igen
lehet állitani. Az orvosok véleménye
szerint az édesnemes paprikát még a
gyenge gyomruak is bátran fogyaszt
hatják, De csak az édesnemest, amely-

konzerv dobo mellé eJlak egy
kis üveg cjllom vagy málna
szörpöl. A burgony6banis igen
sok a C vitamin s így olyan
országokban, ahol nagy meny
nyiségii krumplit fogyasztanak,

,ssökkent termés ideJén skorbut
járványok törnek ki. Megken
jegyeznem, hogy a C vitamin
nem bil;ja a felmelegitést, azért
biányzika könzervekból. Rövid
főzés kevésbé puszlitja el,
minthaórákig melegitik.
c A hiányos fejlődés és él

csontképzéselómozditásában
is szerepe van él láplálékminó-
ségének. Ezt CI szerepel játsza
az "A vitamin", mely főként a
~ajban, a!ejtermékeiben van.
Lefölözöt! tejben nincs. Van
azonkivül a májban is nagyobb
mennyiséggel. Hiánya szem
beteg'segél idéz elő. Meg kéj
vifamímól kell megemlékezni:
azE és f vitaminróL Az 'lE
vitamin" a tejben, a csukamáj
olajban lalálhaló s azonkivül a
napfény I1ltravioleH sugarai~

baD. Hiánya ang'olkórhoz ve-
Az"F vitamjn"at~jben

a növényekben van meg
bőven. t-liánya az álla10k szap
porodó képesség'el csökkenli.
E:z még a tudomány kutatása
alatLál1.

A köveJkeztetés most már
az. hogy táplálkoziísunkban ne
a tápLálék mennyisége vezese
s~n csupán bennünkeí,hanem
a táplálék minőségeis, shogy
fáplálékainkatsoha neegyol
daluan válass7ukmeg, hanem
vegyesen, meri igy megkapjuk
Iá'panyagainkban szervezetünk
müködésiharmóni€ljának fen'
larfásáboz szükséges vi!amin
mennyiség' mininiumái, merf a
viiamillból kis mennyiség' ele
gendő ahoz, hogy cl szervcb
zetre kellő védő és fejlesztő

hatást gyakoroljon.
- Dr. szentjóbi Bartha János.

jötl<2k iti, még pedig egy ho] ..
landi katonaorvos olyalenb

képen, hogy az! veHe észre
Keletindia egyikbörtöflében,
hogy az emberek ugynevezejj
beri~beribetegségben .......: me]y

bénulással, ideggyuJadással
vizenyővel iár-
meg. Ügyan ilyen beteg':')ég
lépel! fel az udvaron élő iyu p

kok közötJ is. VizsgáJatulán
kiderüH, bogy ug-y az embere\<et,

mint a tyukokat hántott rizsse!
táplálják. föitebetó volftebá!;
hogya ril.S hámiasztása alkal
mával lekerüló anyagban kell
lenni egy olyan valaminek,
n1í?!Y az élelhez föltétlenül
szükséges. Ez a föllevés b(]Ís:
igazolódott, miZrt ha rizskor"
pából készü II !üvonatot adtak,
ugya beteg' embernek, min! a
tyukoknak, ugy ezek meggyó;
gyultak. A rizskorpábanlevő;

az lile! fenlarlásához föltéHelJ
szükséges anyagot ,,8 vitamin;.,
nek" nevezték eL A lápanya·
gük vizsgálalánálaztán kiJünl,
hogy B vitamin található éi
növényekben~ él magvak há~

Iyáiban,a kjben és tojásban.
Sök vitamin van a buza és
rozsí~'ol'pálvaban.A·sz~pfehér
buzalisztben nincs s ép ezért
abarnakenyér láplál6bb és

egé'3zségesebb,Hosszabb ten~

geri utaknála hajók legénysé
gB löb l) izben veszedelmesen
meg'tizedellea bede beri
ség. Ezenhbjók legénysége
főkén! hánloltrizssel és hallal
iáp!álkozoll, mikor azonban
kondenzált feiet s gyümölcsöt
is vitt mag'ával a le.génység,
ugy ezen belcgségi Jlinetek el
maracltak, meri az ilyen táplá'
lék mc!Je!t mar bőven juloH a
szervezetbe D vitc.min. - Egy
másik betegségei az ug'yneve
zeft skorbulot szintén a·
láplitlközés okozza. A skorbut
nyálkahtlrj ya a lalti sből' alaIli
vérzésekkel és fekélyekkel stb.
rIo ilyen beteg egyénnek friss
gyümölcsöt, illetve narancs,
vagy cítromJeve! adunk, ugy
ezen lwjegség elmulik. rzt az
anyagol, amely friss gyümöl,
csökben szöldlevelekben van
meg elnevezték "e vitamimtek".
l~ég'i ir6sok nyomán kufatv'él
kilünik, hogya skorbut beteg
ség már 1310 körliljelentkezelL
Ez is először inkább a hajó
sok között szedje iíldozafaii,
mivel fő!,ént ezek voltak rá'
kényszerülve az egyoldal u tóp'
lálkozásra. A világháboruban
is ·elöforduJt él skorbut olyan
csapatoknál, amelyek fóieg'
konzervekkel táplálkoztak.Az
angolok már üg-yesen oldofták
meg ezt a kérdést, L i. minden

i"C er jzid r
ünneplése.

--
Egészségügy.

Vitaminek a táplálkozásban.

Mindennapi élc/ünkben ujab
ban mindgyakrabban találko
zunk a vitamin kifejezéssel; s
igy célszerü, ha némi tájéko
zódási nyerünk arra vonatko
zólag, hogy mik is tulajdon
képen ezek a viJaminek s
hogy ezá!lal helyesen tudjuk
mcgválasztaniJápanyag'ainkal.

Az emberi szervezet e:;;ry gép
hezhasofl\ítható, melynek a
munka elvégzésére fülóanyagra
van szüksége. Mintahogy azon
ban él legegyszerlibh gépnél
sem elcgendóaz, ha csupán
szénnel, benzinnel vagy más
hasonló. anyaggal befijjjk, ha
nem kenőolajrais szükscgvan,
mert kiiJönbcn a szerkezet
romlik s megáll a gép ;ugy
emberi szcrvezetnél sem
l;fendócsupán az, hog-y vala:..
mqlytápanyagg-aI "jóllakásig'"
tele ellÜk magunkat; fontos
az 15, hogy "a kenőolaj" be
kerlilt-~ a szerveze/ünkbe, 
más szóval - hogy elfogyasz
tott táplálékunkban, mcgvoIt~e

a szükséges vitamin tartalom.
Meri ami 'a gépnél akenóolaj,
aza szervezelnél a vjjamill.

IGi/önhözó vitGminek isme
retesek, melyeknek !éiczésére

" mult század masodik feliíben

Május 22 én délelőtt 11 órakor
ritka ünnepélyes gyülést tartanak
a Magyarországi Orafikaiés Ro
koniparosok Főnökegyesülete,a

Magyar Nemzeti Muzeum Szé
-chenyi Könyvtár a,a Székesfővárosi

Könyvtár, a Bt!dapesti Sokszoro
sító Ipartestület. az Országos
Inarea\7esület a Magy.ar Bibliophil

OL bJ ,

Társaság, a Magya r Könyvkiadók
és Könyvkereskedők Országos
Egyesülete, a Magyar Könyv és

. Reklámművészek Társasága, a
Magyarországi Grafikai és Ro·
koniparosokFőnökegyesüiete (Bu
dapest, VI. SzegfŰ utca 5.)
székházának disztennében, ami
kor is Kner Izidor 50 éves
könyvnyomtató működése alkal
mával őt kiváló munkáJkodásáért
nálunk eddig nyomdász embert
nem ért kitüntetéssel ünneplik,
amely ünneplésre mi gyomaiak is
büszkék vagyunk, hogy közsé
aünkszülöHjét éri ilyenkitüntetés:
ö Úgy tudjuk, Gyoma vezetői
is álkalmat adnak, hogy
lzid.ort sziitőközsége is méltán
.ünnepelhesse 50 éves jubile
uma alkalmával.
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Rovatvezető : KRESZNERICS GY. FERENC. (Mindem endrődi kéziratot ottani kirem:leltségUnkhöz - S Ll g á r Li t c: a 29 - kérünk:.

Az endrődi

kath. egyházközség
és az iskola.

Irta: KRESZNERICS Gy. FERENC.

Az 1868. évi XXXIII. és 1886.
évi XX!I. tc. 25. §-ának rendel
kezései szerint a népoktatásról
való gondoskodás elsősorban

községi feladat, vagyis más
szóval ez annyit jelent, hogy a
szükséges iskolákat megépíteni,
szervezni és fönntartani a köz
ség kötelessége, az tartozik vi
selni _ugy ugya dologi kiadá
sokat, mint a személyzeti költ
séget.
Endrődön már 200 év óta az

egyház vállalta és teljesitette, ré
szint államsegély, részint időn

kénti községi hozzájárulással a
népoktatás vezetését, irányitását,
s az iskolák fönntartását.

A háboru utáni idők óriási lé
péssel vitték előre a kultmát és
az iskolák fejlesztetését is. A
vármegye közigazgatási bizottsága
és tanfelügyelője . sehogy sincs
megelégedve Endrőd tanügyi
heiyzetével és jelentéseikben oly l
szomoru képet festenek ósdi, vá
lyog iskoláink pusztuló, düledező

voltáról, hogy a Vallás és Köz
oktatásügyi Minisztériumtól egy
mást követik az erélyesebbnél
erélyesebb rendeletek és utasitá
sok uj tantermek épitését iiIelöleg.
Erősen kifogásolja a tantermek
tulzsufoitságát, mert 120-150
tanköteles egy-egy tanteremben
eredményesen nem oktatható.
Hathatós intézkedést követel az
egyháztól és az épitkezésekhez
államsegély! igér.

Pogány Frigyes akkori állam·
titkár nagy gonddal és ügyszere.
tettel elősegitette az endrődi is
kolák tarthatatlan állapotának
megszüntetését. A hitközség egy
részt a parancsok, másrészt a jo
gos kivánalmak kielégitéseként
hozzáfog az épitkezésekhez és az.
utolsó hét év alatt a következő uj
iskolákat létesitette :

1923-ban épült a "Központi
Leányiskola" 2 tanterme 2 tanító
lakással, 1925-ben a "Központi
Fiuiskola " 3 tanteremmej, 1927
ben a "Pogány Frigyes iskola"
1 tanterem és tanitólakássaJ, az
"Öregkerti Kápolna iskola" 2 tan,
terem és tanitó lakással, 1928
ban a "kondorostanyai, kocsor
hegyi és ugari iskolák{( 3 tante p

rem és 2 tanitó lakással, 1930
ban az "Öregkerti Szent Imre,
varjasi és décspaskumi iskola {( 4
tanterem és 1 tanító lakással és
végül a Gyoma végen 1 tante
rem, vegyi s összesen 16 tante
rem, 7 tanHó lakással összesen

217.457 pengő összegben. Ebből Az egyház vállalta az óriási ter
a hatalmas snmmából 136.017 het jelentő fönntartást, mert nem
pengőt az állam, 67.640 peegőt akarta megengedni, hogy szabad
az endrődi hitközség és csak kőműve$ és kommunista irányu
13.600 pengő terhelte a községet, tanerők kezébe kerüljön a magyar
vagyis az építkezési összeg 6.5 ifjuság. Ez a tény nagyon fontos·
százaléka. és megnyugtató reánk szülőkre,

Ezen hatalmas fejlődés dacára mert biztosak vagyunk, hogy gyer
sem lehet arról beszélni, hogy mekeink erkölcsös, vallásos és
Endrődön ma fölös számbaú egyuttal hazafias nevelésben is
volna iskola, hisz még ma is részesülnek, hiszen az egyház és
vannak részek, hol 5 kmnyi utat haza testvér fogalmak, egy célt,
kell a kis elemistának téli hideg- egy eszmét szolgálnak.
ben, rossz lábbelibenés hiányos Ezek azok a szempontok és el
öltözékben, tavasz és ősszel pedig 'lek, amelyek a katholikus egyhá
oly veszedelmes, csuszós sárban zat vezetik és egyszersmind kény
megtenni, hogy egy lépés előre szeritik iskolák létesitésére és fenn
jutás mellett kettőt vissza esik. tartására. A nemzet jövő gene,
Még ma is érkeznek kérelmek· fádója és a nemzet jövője

az egyházközséghez, ame1yekbep· érdekében köteles az egyház
egyes tanyai iskolákért könyörög- vállalni a sulyos anyagi ter
nek. De kűlönben is, ha az is- heket, személyi és dologi lda
kolák nem volnának a törvényes dásokat és mint alantabb látni
rendell,ezéseknek megfelelően ki- fogjuk, csak nagyon kicsi
használva a Miniszterium nem hányadát kéri és kapja segély
folyósitaná az államscgélyeket. ként a ~~özségtől.

Ma egy-egy tanleremre átlagbah Ha a katholikus egyházközség
70 növendék jut. .. nem állana hivatásának magasla-

Az a körülmény, hogy Szent- tán és a dolog könnyebbik cJda
keresztl1y Tivadar kir. tanfelügyel,ő lát véve anyagiasan gondolkodna,
nem győzi eléggé hangoztatni kivetné nyakából a terbes fizeté
Endrőd plébánosának előre látá- seket, ugy azok a sulyos össze
sátés fáradságot nem kil11éfő . gek mind a község terhére esné
agiIitását, amellyel sikerült fa'lu~- nek, neki egymagának kellene a
kat iskolák szempontjából Békés- legalább ujabb 50 százalékos
vármegye legjobban elJátoH kö~- pótadót jelentő iskola fenntartási
ségévé tenni, - nem amellett összeget elöteremteni.
szóJ, hogy itt fölös számmal van- Lássuk most már mit forditott
nak iskolák, hanem azt bizonyitja, az endrődi hiíközség iskoláinak
hogy szivén viselték él lakosság . fenntMtására és mit kapott a
érdekeit és oda törekedtek, hogy I községíől segélykén t a 1927-1931
irás és olvasást nem ismerő egyén években.
ismeretlen legyen Endrődön. . Az egyházközség 1927 évben

A mai nehéz gazdasági helyzet 460 millió korona vagyis 36.Soo
és még rosszabb megélhetési le- pengőt, 1928·han 53.564, 1929
hetőség több tudást, több hozzá- ben 55.600, 1930-ban 72.000,
értést követel mindenkitől. Ezt 1931-ben 50.000 vagyis összesen
pedig csak az iskola adja meg! 269.964 pengőt !;öItött iskolái-

De a nép polgári jogainak nak fenntartására. Ezzel szem
gyakorlása is az uj iskolák fej- bemben a község hozzájárulása,
Iesztéset követelte. Mig Gyoma iskola segély eimén: 1927-ben
12,600 lakosából 4300, addig 50 miliió korona vagyis 4000
Endrőd 14.500 lakosából csak pengő, 1928-ban 16.000, 1929
2900,nak volt szavazati joga s 8000. 1930-ban 8000, 1931-ban
igy 3000-en estek ej szavazati 8000, azaz összesen 44.000 pen
joguktól, mert az elemi iskola gö, amely összegből azonban
IV-VI. osztályát nem végezték még ma is több mint 13.000
el. Az iskolák fejtesztésével 15 év pengővel hátralékos.
mulva Endrődnek 6000 választója Összesitva az elmondottakat,
lesz. Ezért is szükséges volt él mig az egyházközség 5 év alatt
tantermek épitése l iskolák fenntartására 269.964

Sok község szeretne most is·· pengőt fordított addig a köz
kolát épiteni, de már nem tud. A ség csak 44.000 pengővel já
Minisztérium ismételten kihirdette, mIt hozzá. Ha az épitkezé
hogy hosszu ideig nem lesz· sekre forditott összegeket és
módjában épitkezési segélyeket iskola fenntartási kiadásokat
adni és igy ujabb iskolák Jétesi- összegezziik, ugy még kiri
tése még az esetben sem lehet, vóbb a különbség és még
séges, ha arra bármily nagy sziik- szembeötlőbbaz egyházközség
ség volna. áldozatkészsége, mert mig a
Endrődön ma 28 tanerőveL 28 hitközség 332.604 pengőt áIdo-

r. katholikus jellegii iskola van. loti, addig a község cSl:!;k

57.600 pengőt adott e célra.
A közölt számadatok világosan

igazolják, hogy az iskolák fenn
tartása mily óriási terhet jelent az
egyházközségnek, haszonról,
eiőnyről csak a politikai köz
ség beszélhet, hiszen 5 év
alatt majd egy negyed millió
pengő kiadástól mentesült.

Az. állc.mi iskolák összes dologi
kiadásait a községek viselil\. Ha
tehát az endrődi iskolák mind
államiak volnának, ugya község
kiadásai legalább 2-3 SZOrOsa
volna azon összegnek, mint ami
vel a felekezeti iskolák fenntartá
sához hozzájárul.

Azt hiszem, ezek után nem
szükséges magyarázni, mit jelent
az a körülmény, hogy községünk
iskolái felekezeli jellegüek.

Ha mégis akad ember. aki
katholikus iskola helyett állami
vagy pláne községi iskolát köve
tel, azt csak az egyház iránti
gyülölet vezetheti, még pedig oly
erővel, hogy kész községünket
anyagi romJásbais sodorni, csak
hogy bosszuját kielégithesse.

Remélem, sikerült teljes vilá
gosságot teremtenem ebben a
sokat feszegetett ügyben és meg
győzni a kétkedőket) hogy az
egyház jó uton jár.

Rózsahegyi Marica férjhez
ment. MinI a fóvárosilapokból
olvassuk f(Jlunk súiíölljének,
Rózsahegyi Kálmánnak) a Nem,
zcJi 57inhií/' tagjának bájos és
kedvl's leányiJI tvlaricil1 pün e

kösel s%ombalján vczeltc ölIár
haz a l\risz/ina váro")i plébá
niai tdnplomban Tornyay
5chossbcrger György báró,
földbirtokos. Tanuk voltak: a
mcnnyasszony részéről Gévay
Wolff Nándor t1llamlHkár:, a
vóleg·ény részéről 5ztrache
Gábor cll'. 5zivböl gralulálunk.

Budapesten a DllnaparIan
kigyulladt egy kofa deszkabó·
e1éja és dacára a gyorsan ér
kezelt segélynek, mégis !cégeit
48 bödé.

Budapesten folylalják u ma
g-yar cseh kereskedelmi lár,
gyalásl.

Az endrődi téglagyárban
tégla és cserép igen olcsó ár·
ban kaphaí(). Nag·yobb vétel N

nél külön ·árengedmény és ne
zetési kedvezmény. Ugyancsak
él téglagyárban egy 14 falvó
méter hosszu, 6 és fél méter
széles cseréppel fedett tégla
épület eladó. Érdcklódók for,
duljanak él téglag·yár gyomai
irodájához, Wagn\2r Márton Fiai
akcreskedók, Gyoma.
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az Endrődi

A fogtechnilmi
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laboratórium vezetője Kádár Sándor fogtechnikus.
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tllREK
Eljegyzés. f. hó 15· é n Kiss

Rózsikát eljegyezle Domokos
Albert. A jegyeseket sokan ke
resték fel szerencse kivánata,
ikkal.

Esküvő. faragó Mária Bor
bála és dr. Miklós ferenc
házasságot kölöllek. (Minden
külön értesítés helyeIf). Oratu,
lálunk.

A Gyomai Levente Egyesület
állal Pünkösd másodnapján
rendezetl mükedvelő előadáson
elért szereplóknek és párloló
közönségnek hálás köszönete!
mond a Rendezőség.

Mértékhitelesités. A mér/ék
es mérőhitelesilés Oyomán f.
évi május 12-161 junius hó l-ig
fog ladatni. Minden mér/éket
és mérőeszközt használó ipa'
ros, kereskedő és gazdálkodó
köteles ezen eszközeinek hite
lesitéséről gondoskodni.

Elveszett egy női esernyő

a Rákóczi, a Mirhó utca és a
Hősök Emlék utján keresztül,
a becsületes megtaláló adja
le 'a Szerkesztőségben, hol
illő 'jutafomban részesül.

Birtoko§lok'!l qazdál(,
bérlök négy középískolát
végzett fiail1:at adják a fötdmi
velésiigyi minisztérium egyet
len középfoku gazdasági is
kolájába: a szarvasi In.

kir. qazdasAgi tanin...
tézetbe. Eltnéleti és gya
korlati kiképzés, önálló gaz
dálkodásra tanítás. 500 líat.
holdas tangazdaság. Tested
zés, sport. Internátus. Önkén
tesi jog. Tájékoztatót küld az
Igazgatóság,

A Miskolc-Lillafüredi
fméres gyors Gyomáról
vasárnap reggel 5.11=kor
indul.

A békéscsabai muzeumot
junius 5'én nyilják meg ünnc,
pélyes kereíek között.

Mezömegyer község pénz'
tárát kirabolták. Kétezer peng6!
vittek cl atellesek.

Franciaországba 40_OOO jllhof
szállítottak ki eddig'.

A szombathelyi gyufagyár
üzemél beszüntetik.

A Király Szinház épületét
juliusban elárverezik. Kikiáltási
ár 253 ezer pengő.

Angliában 2 millió 1elefon,
állomás van.

Be lehet most már részlet
fize1ésre is vezelletni a telefont.

Báqyadt'!l levert~dol
qozni képtelen eqyé...
neknél a természetes
~Feren(; József>l> keserűvíz

szabaddá teszi a_ vérkeringést
és emeli a gondolkodó, és
munkaképességcf. Beható kór
házi kisérI etek folyamán bebi
zonyult, hogy a Feren(;
József víz szellemi munká,
soknál, neuraszténiás emberek,
nél és betegeskedő asszonyok,
nál rendkivül jótékony hatású
gyomor- és bélliszlíiÓ szer. A
Ferenc József keserűvíz

gyógyszerlárakban. drogériák,
ban és füszerüzletekben kap,
haló.

A iskolc-Lillafüredi
filléres gyors Gyomáról
vasárnap reggel 5.11-kor
indul.

Egy grófkisasszony rejtélyes
élete. Ez címe annak az érde'
kes cikknek, amely a Délibáb
uj számában jelent meg. A
népszCrü szinházi képeslap
számtalan cikkben, riportban
és érdkesebbnél érdekesebb
képben számol be az aktuális
szinllázi eseményekrőlés pIety
kákról. Eg'yfeivonásos szin,
darab, folyialásos regény, no'
vella és reitvényrovat egészi!i
ki él Délibáb g-azdag tarlalmá!
és mégis esak 26 fillér.

A szikvizgyárak vasárnapi
mu IIkas z li nej et fc ]fiiggesztellék.

félmillió ember nézte meg a
buclélpesli nemzetkiizi vásárI.
Az iizletkölések száma felül,
mul l lllinden várakozásI.

Egy angol gyarmali lakos
400 fonl kárl~rilésért bepereIle
a borbélyáf, mert óriási baju
szát, melyel 47 év ófi! olló JI(~m

érinlelI, tévedésbőlicnyirja.

Virág nő ki az ember testé
ből, Indiában él fakirok litkos
iskolájában sok érdekes ember
él. Ezek közül többnek virág
nei ki a vállából. sokan il lüz
be ícszik a kezüke! anélkül,
hog-y ~legsebcsülnének. Err61
a rejjélyes iskoláról nagyon
érdekes cikkben számol be
Tolnai Világlapja, a népszerü
képeslap, amelynek uj száma
gazdag tartalommal jelent meg.
Egy szám ára 26 fillér.

Juliustól kezdve az adómen
tes házak után is kell pótodót
fize/ni.

Az egyptomi lovasleslórség
magyar lovakon lovagol.

Leleplezte az amerikai rend-
őrség a LindhQrgh fíucska
g'yilkosait,

Inokai japán miniszterelnö
köt megölték. Több vezető

politikust is elakartak puszlitani
amerénylők.

XHI. Alfonz volt spanyo] ki
rályt egy spanyol munkás
Franciaországban megtámadta
és megütölte.

Nyilt tengeren kigyulladt egy
most épült óriási francia sze,
mélyszállitó gőzös.

Megjelent a tejforgalom sza
bályozásáról szóló kormány
rendelet.

Légrády Imre egy ötemeJe
tes házat haf,Iyományozolt a
Hirlapirók Nyugdijintézelének.

Orosháza adófizetói . a vá#
rossáalakuJás ellen szavazlak.

Május 20-án szfrájkba léptek
Románia összes tanárai elma
radt illetményeik miait.

Az amerikai gyermekekről

ujlenyomalot vesznek a szlílők,

hogy csetleges elraboltatásuk,
kor könnyebben felismerhes
sék.

Kánikulai meleg van napok
óta Párisban.

164 öngyilkosságot köveHek
el április hóban Budapesten.

3000 pengőt találtak a razzi'
ázó deteklivek egy budapesti
koldusasszony zsebében.

A Miskolc-lillafüredi
filléres gyors Gyomáról
vasárnap reggel 5.11-kor
indut

Ha fáradt és izgatott, ba
álmatlanság'ban és gyakori fé,
lelemérzetben szenved, ha has,
görcs, mellnyomás vag'y szí\,1
fájás kinozzél, akkor igyék
reggel éhgyolllorra l-2 pohár
természetes "Ferenc József"
keserűvízef, mert ez megszün,
teti az emésztési zavarok
okait s elháritja a vértölulást.

Állami gépjárómüvezetökép
ző (soffór) tanfolYélm nyilik
l11Qg a m. kir. Technológiai és
Anyagvizsgáló Intézet kereíé p

ben május 30 n esle fél 7 óra
kor az intáet Budapest, VIII.,
József*köruí 6. szám alatli he·
Iyiségében. Beirás naponta d.
e. 9-1 óra kClzött az igazga,
lósági irodában, ahol él felvé,
tel hez szükséges ül"lapok a
hivatalos órák alatt előzetesen

beszerezhclők, Igazgatóstig.

Hleték megállapitás. A pénz
ügyminiszter a gazdasági nllll1~

kaviszony iigyekben Ieróvanuó
közigazgatási határozati ille/ék
legkisebb összegét 50 fillérben
állapította meg,

~~~~.rf~

A nagylaposi madaiomban
kitünő friss juhturó kgr. 1.40
és gomolya 120 fillérért ál
landóan kapható. És a köz
ségben a Wa g n e r-fatelepen.
~~~W'",~~.~

UMOR.

Hat, négy, lHctfő.

Ef?Y úr, aki nagyon szereti cl

katonákat, - 50-ik születésnapja
alkalmából - 500 darab szivart
küldött a kaszárnyába azzal a
kéréssel, hogy igazságosan osszák
szét a legénység közt. Az őrmester

úr kezében a névsorral, közli a
legenységgel a jószivii ajándékozó
nevét, azután minden legénytöl
megkérdezte, hogy milyen vallásu.

Igy kezdödött cl kiosztás:
- Nagy !ános!
- Jelen:
- Milyen vallásu vagy?
- Katholikus.
- Neked itt van 6 szivar,
- Kiss Péter!
- Jelen:
- Milyen vallásll vagy?
- Református vagyok.
- Neked itt van 4 szivar.
- Kohn Ignác!
- Jelen! - Legyint a kezével

és igy szól: Ne tessék kérdezni, 
csak tessék ide adni két szivart.

7tl7SC~,

Endrődi ingatlan'forgalom.

Liziczay Mihály eladta a Király utcai
belteJkes lakÓházát 1800 P-ért Eün
gösdi Gézáné Timár Eszter endrődi

Jakosnak.
Szurovecz János és neje Timár Mo

nika eladták a kondorostanyai földjü
ket lOOO P-ért Homok Imre és neje
Farkasinszky Regina endrődi 13kosok
nak.

Balázs Mihály nős Farkas Borbálá
val endrődi lakos a varjasi dűlőben

levő föld ilIetöségét eladta 1000 pen
gőért ifj, Balázs Mihály nős Rostás
Máriával endrödi lakosnak

Oiáh Lajos endrődi lakos ,eladta a
beltelkes lakóházát 600 pengőért Suha
nyeczki Mihály és neje Cserenyecz
Anna endrődi lakosnak.

Pintér János nős Timár Terézzel
endrődi lakos eladta a Décspáskum
dülöben levő földjét 1400 pengöért
Gombkötő Elek endrődi lakosnak.

Timár Mihály nös Timár Máriával
endrődi lakos eladta a Kocsorhegyi
földjét 300 pengőért Timár Sándor nös
Timár Iion:1val ~ndrödi lakosnak.

Timár Imréné Szurovecz Mária end
rődi lakos eladta a Liziczai dü1őben

levő földjét 2150 pengöért Hanyecz
Gergely (nőtlen) endrődi ]akosnak.

Fülöp István nős Vaszkó Etellel end
rődi lakos eladta a beltelkes házát
1600 pengő ért Hunya József nős Varju
Terézzel endrődi lakosnak.

Tóth Lajos nős volt Csuvár Vikto
riávaI endrődi lakos eladta a Sóshalorn
dü1őben levő földjét 100 pengőért

Bohráth József és neje Dávid Erzsébet
gyomai lakosnak.

Timár Imre nős Tóth Máriáva! end
rődi lakos eladta a Décspáskul11 dü!ő

ben levő földjét 2950 pengőért Hunya
Lajos és neje Szilágyi Veronnak,



195~ máj. 21.

Csütörtök, május 26.

9: Hirek
9.30: Urnap Magyarországon előadás

10 : Egyházi zene és szentbeszéd
12: Szalonzene
kb. 12.45: Hadirokkantak zászló-

szentelése
2: Gramofon
3.30 : Gyermekmesék
4.10: Cigány és jazz zene
5: Előadás az élelmiszerekről

5.30: Postászene
6: A filmzene
7: Humoros előadás

7.30: Daljáték az Operaházból
utána időjelzés, sport és lóverseny
eredm. majd cigányzene

Péntek, május 27.

9.15: Szalonzene
12.05: Balalajka

1.15: A testnevelő tanfolyam
4: A háztartá s
5: Előadás

5.30: Hangv.
6.15: Gyorsirótanf.
6.45: Magyar nóták
7.45: Előadás - Hollandiáról
8.10: Rádió külügyi negyedóra
8.40: Mozárt est, utána időjárás,

hirek, időjelzés majd cigányzene

Szombat, május 28:

9.15: Katonazene
12.05 : Hangv.
4: Gyermekjátszóóra
5: Cigányzene
6: Felolvasás
6.20: Hangv.
7: Mit üzen a rádió?
7.45: Szalonzene.
8.45: Időjelzés, hirek, ügetőverseny

eredm.
9: Zenekarihangv.

10.30: Időjárásjelentés majd cigány
zene

11.30: Gramofon

1.15: Népiskolai testnevelö
3.30: Morse tanfolyam
4: Gramofon
5: A légiforgalom
535 : Kétzongorás jazz
6.15: Olasz nyelvoktatás
6.40: Hangv.
8: Kőszegi ünnepségek

8.20: Sü1tgalamb-vigjáték
10.30: Időjelzés, időjárás, hírek,

ügetőversenyeredm. majd jazz zene.

Szerkesztésért és kiadáséli felelős:

. ifj. WAGNER MÁRTON.
II$i'ijljlillllll!tXliXI

drótfonat.

Kadd, május 24.
9.15: Hangverseny

12.05: Szalonzene
4: Gyermekmesék
5: Cigányzene

5.50: Felolvasás
6: Francia nyelvoktatás
6.30: Katonazene

7.45: Sajtó és irodalom
8.15: Laurisin testvérek hangv.- e

9.45: Debreczeni trió hangv.-e
10.15: Időjárásjelentés

10.35: Cigányzene

Szerda, május 25.

9.15: Hangverseny
12.05: Cigányzene

Állandó l11üsor hétköznapokon:

9.30 llirelc
11.1O Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 Hirek.

1.00 Idő-idöjárás-vizá\lás.

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 ldő-időjárás-vizállás-hirek.

Le:gjobb és
legolcsóbb a

féle

Vasárnap, május 22.
9: Hírek kozmetika

10: ReL istentisztelet
II : Egyházi zene és szentbeszéd

utána idő, időjárás, vizállás jelentés,
majd hangv. Hangv. szünetében: Rádió
krónika.

2: Gramofon
3: A tejiparosszakképzés
4: Vasmunkások dalkara
4.50: Felolvasás
5.20: Szalonzene
6.30: Katonababonák
7: Operai zenekar
8.15: Sport és lóversenyeredm.
8.30: Kabaré

10.20: Sport és I6versenyeredm, majd
cigányzene

11 : Szalon és'jazz zene

Hétfő, május 23.
9.15: Szalonzene

12.05: Gramofon
1.15: Elemi iskolai testneveJés
4: Asszonyok tanácsadója
5: Az ember és a gép - felolvasás
5.30: Cigányzene
6.20: Német nyelvoktatás
6.45: Dalest
8: Baseli müsor közvetitése

10: Idő, időjárás, hirek majd cigány
zene

HAIDEKKER
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Nyomtatványokat lapunk

nyomdájában készittessen.
~~f,j)W~WUU~~

inden mennyiségben kapható:

él n ilon lal
fakereskedésében, GYOMAN.
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GYOMAI LusAo

DUBLIKACIÓ.

Ingatlan forgalom.
1932. április IS-április 23-ig.

Gál Antal (nős Juhász Rózával)
gyomai lakos vett l hold 1325 négy
szögöl tanyai szántó ingatlant Domo
kos Sándor (nős Gyarmati Rachellel),
Domokos Eszter Király Józsefné, Do
mokos Imre (nős Kruchió Udiával),
Domokos Róza Oláh Imréné és Do
mokos Erzsébet gyomai lakosoktó1
2000 P-ért.

Bogár László (nős Nagy ilonával) és
Bogár Imre gyomai lakosok vettek egy
beltelkes lakóházat Pető Endre és neje
Ágoston Teréz gyomai lakosoktól 2000
P-ért.
Pető Endréné Ágoston Teréz gyomai

lakos vett 2 hold 1026 négyszögöl ta
nyai szántót Bogár Dánielné Tóth
Eszter gyomai lakostól 2000 P-ért.

Négyesi Gyula (nős Béres Lidiával)
gyomai lakos vett egy beltelkes lakó
háznak 2/8-ad részét Kocsis Istvánné
Kádár Erzsébet nagykátai lakostól
1000 P-ért.

Pető Lajos és neje Kiss Julianna
gyomai lakosok vettek 3 hold 1213
négyszögöl fattyasi szántót T. Kocsis
Istvánné Kádár Erzsébet nagykátai la
kostól 2850 P-ért.

Szász János (nős Paraizs Jolánnal
gyomai lakos vett 165 és 187 négy
szögöl németzugi szántót Megyeri Sán
dor és neje Jámbor Eszter gyomai 1a
kostól 90 P-ért.

T. Kiss Lajos (nős Varga Irénnel)
gyomai lakos vett 805 négyszögö kö
lesfenéki szántót K. Szilágyi Albert
(nős Bere JUliánnával) gyomai lakostól
175 P-ért.

Kiss József és neje Strausz Anna
gyomai lakosok vettek 1304 négyszögöl
és 209 négyszögöl kölesfenéki szántót
Herter Károly pestszentimrei lakost61
750 P-ért.

Gál Róza Tandi Jánosné gyomai
lakos vett 602 négyszögöl és I hold
772 négyszögöl bánol11kerti szántó
l/7-ed részét, egy be!telkes lakóház és
l hold 948 négyszögöl pocoszugi és
holtkörösi szántónak 1/14-ed részét
Gál Imre (nős Putnoki Vilmával) gyo
mai lakost61 350 P-ért.

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnál.

Bert6thy istván Halász-utcai ujon
nan épült háza julius hó l-i beköltö-
zésre kiadó. -

Üzlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező feltételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tan itónál.

ld. Wagner, MártoImái a Hangyá
val szemben morzsolt tengeri eladó.

Az Erzsébet~ligeti pavillonban egy
-butorozott szoba nyaralásra olcsón
kiadó.

~~ftftftfH'9~~ftftARftft

Békés megyében, Endrődön

a községhez 4 kilométernyire,
huszonöt katasztrális
elsőnandü szántóföld,

tanyaépületekkel és hozzá
hat kat. hold kaszáló

a Köröszugban, tehermentes
birtok,

29.000 P=ért e I a d ó.
Értekezni lehet:

id. KALMÁR IMRE biróval
Endrődön.

~~~

AJDÚ BE
Kistemplom u; 1329 számú,

SPORT

A rossz gazdasági viszonyok és a
kivitel korlátozása miatt kénytelen
vagyok tulzsufolt raktáromon lévő:

elsőrendű, tisztán sertéshúsból
gyártott, elismerten legjobb

világmárkás

téliszalámit
a napi áron AL UL

ajánlani és pedig kg-ként P. 3·80
árban, 5 kg-os postacsomagban

bérmentve, utánvéttel.

DEUTSCH IKSA
BUDAPEST

HI. Szent Endrei ut 14.
~~U8~~

6 oldal.

eladó.

Birkozó verseny.
A Gyomai Levente Egyesület birkozó

szakosztálya folyó hó 15-én Pünkösd
vasárnapján Nyisztor Péter takarék
pénztári-igazgató, levente vezetöfőoktató

és vitéz Nlolnár Pál főoktató vezetése
alatt 9 levente birkozóval Szeghalmon
birkazóversenyen vett részt. A versenyt
a szeghalmi birkozók c\ubja rendezte.
A birkozó-szakosztály tagjai l11erészsé
gükről tettek tanubizonyságot, al11eny
nyiben 4 havi tréninggel po
rondra mertek lépni és a kitűnő bir
kozó-anyaggal rendelkező, rutinirozott
versenyzőkkel biró szeghalmi birkozók
clubján3.k lTeghivását elfogadva, ringbe
szálltak. Ez a verseny első szereplése
volt levente-egyesületűnk birkoz6
szakosztálya tagjainak és elfogultság
nélkül leszögezhetjük, hogy a levente
egyesület birkozói az erő-különbözet

és rutin dacára meg állták helyüket. Le
vente-birkozóink Szilágyi lmre levente
bírkozó~oktató irányitása és szakszerü
kiképzése alatt, a 4 hónap óta tartó
tréning kapcsán elfogadható eredményt
értek el és fejiödö képességükröl ve
zetáiket meggyőzni sikerült. A további
fejlődés nem is maradhat el, mert
Szilágyi Imre, ki Budapest székesfővá

ros és Magyarország 1931 évi országos
levente-birkozóbajnoka, garancia arra,
hogy oktatása mellett levente-birkozóink
fokról-fokra kiválóbb eredményeket
elérhessenek.

A versenyen résztvett levente birko
z6ink közül, légsulyban Nádudvari Sán
dor levente II-ik dijat, a pehelysulyban
Dorogházi Sándor levente I!l-ik dijat,
Singer László öreg-levente könnyiisuly
ban lJ-ik díjat, Szilágyi Imre levente
birkozó-oktató a kisközépsulyban I-ső

dijat és Csapó Gyula levente a nagy
középsulyban II-ik dijat nyert. A dija
kat érmekben kapják ki.

Folyó évi juniuSi hó 12-én vasár·

nap délután a, Erzsépet-ligeti

paviilonban a szeghalmi birkoz6k

clubjával reváns~méi'k6zés lesz,

meiyre már most feihivjuk a sport

barátok szives figyelmét.

- ,
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Nyomtiltt@ i':! .,HUNGÁRIA" könyvnyomdaj váll iiJJ i'lt (jyomijn. felelőscégtulaidonoa: TEKET SÁNDOR,' - ..



Gyoma, 1~32 május 28,A,ra 10 fillér.

p O l i T I K A i, T ti R S A DA l r.,1 l É S K Ö Z G A Z D A S A G i H E T I L t" P

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
nHungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggeL

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiad6hivatal :

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 576.

Telefon: 22.

Hirdetések diiszt~básai:

Egyhasábos (55 mm széles) 1 Cill. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, J negyedévi hirdelésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt aduni"

Püspöki látogatás Endrődön.

Kondoros-endrődi

útépités.
A Hunyatelepi bekötő út

földmunkálata most indult
meg szerdán. Körülbelül
5 km~es szals;Gszon folyik
a munka 160 munkással
és ezt 2-ő hét alatt be
fejezik, ezzel az endrőd

kondorosi szakasz föld~

munkálatai befejeződnek.

Az egész munkán 1200
ember összesen mintegy
15.000 munkanapot do!go
zott. Egy ember átlagoscm
kőrülbelől 20-25 pengőt

keresett.

(lZ egyhElzak fogadják a hősök

szobránál. melyre Nagyméltó
ságu PUspök úr koszorul he
lyez.

Tiszteletére ünnepi közebé&
det adunk az Erzsébel-ligei
ben.

Akik ezen az ebéden részt
óhajtanak venni llgy EndrődH

ről. mint Gyomáról, ebbeli
szándékukal a gyomai refor~

május egyház lelkészi hivata
lában jelentsék be.

esetén a Hősök szobra előH,

melyet az istentisztelet után
megkoszoruz.

!stenJisztelet ulán Püspök ur
Őnagyméltósága küldöltségeH

ket fogad.
Ezen ünnepélyre egyházunk

elnöksége Endrőd község
egyházaii, hafóságait, egyesü·
leteH már meghivta. Minden
előkészület már megtörlénl
arra, hogy ezen püspöki láto
ga/ás Endrőd községnek nagy
ünnepe legyen. Nagy örö
miinkre szolgál, hogy Endrőd

E:lóljárösága és nemes érzésű,

felebaráti szere/eltel és igazi
magyar leslvéri érzéssel és
R"ondolkozással biró lakossága
a legmélyebb Jiszieletac!ással
óhajt részt venni a reformá!us
egyház örömünnepén s a leg
bensőbb magyar vendégszere.
JelleJ várja él közénj, érkező

Nagyméllóságu Püspök urat.

Püspök ur Őnagyméliósága

ezután Oyomára megy s ott

hasonló repüfőgépet ad aján-I
dékba, mel/J/el továbbra hir
det;ük a nagy világban
"Igazságot Magyaroszág
nak".

Mult számunkban köz8!tűk l
már amaz örvendetes eseményt,
hogy az endrődi református I
egyházai f. évi junius hó 4l én,
szombaton délelőtt 9 órakor
meglátogatja főtiszteletű és
Nagyméltóságu dr. Ballazár
Dezső püspök ur!

Püspök ur ŐnagymélJósága

junius 4·én reggel BékésszentH
andrásról indul kiséretével s
Endrődre a szarvasi uton ér
kezik délelőll 9 órakor. End
rőd község szélén, mielőtt a
közsé~ bcllerületére érkezne
NagyrnéJJóságu Püspök ur és
kisérete, a gyomai járás lakosai
nevében !züldöHség élén a já

rási főszolgabiró ur fogadja
és köszönti.

A községilázánál cl reformá.l
tus eg-yhiÍz nevében Répás Pál
e\nök l lelkész köszönti Püspök
ur Őllagyméltóságá.1. Ez
u/án nag-yméllóstlgu Püspök ur
islenlis7telelel fart a község
háza tanécstermében, jó idő

; ,eme ·1 gesztussal ajánloit fel mint-
Endresz-Bittay egy 30 ezer pengőt Endresz

özvegyének és 15 ezer pen~_______:lI!B1Il__ gőt Bittay édesanyjának,

Magyarországnak pedig egyAz óceánt átrepűlve a
bicskei kukoricásban torpant
meg a rekordot javitó ma
gyar sas.

Mennyi aggodalommalles
tük a rádió minden szavát
s millió aggódó magyar em
ber lélegzett jel, mikor meg&
tudtuK, hogy csak a gép sé
rült meg. Még most is a {ü H

lemben cseng Endresz szava,
mikor a mikrofon előtt egy
pohár sört ivott és utána azt
mondta: "Ezért érdemes volt
á/repülni az oceánt".

Most is a cél előtt torpant
meg az "Igazságot Magyar
országnak" hirdető sas, csak
hogy most hiába várjuk End
reszt a mikrofon elé, - hős

társával életüket veszlették.
...A millenniumi emlék előtti

temetéssel ismét bebizonyo
sodott, hogy nagyjainkat
halálukban jobban tudjuk
becsülni, mini életükben.

Az olasz nemzet nemes

TÁRCl\
Gazdasági reformtervek

gazdaság-i ismeretek
nélkül.

lrla: BELL MIKLÓS.

fen!i cim alatt megíc!cnt a
"Magyarságban"'ban gazda
sági reformtcrvem ellen egy
nagyhanglI délibábos kritika,
amelynek mindenegyes ponljál
milI' li~hbször ujságcikl<e!,bt?n
ciIfoHam meg.

A cikkiró abban a mániában
szenved, hogya bankokl'aJikus
rendszer iudomtinyos jeJIe~n?eJ

bir és ennélfogva megi'Íllapilá
sai abszolut tévesek.

A bankokraHkLls rendszer
nemzetpusz.tiló rendszer. Ezt
minden él6 szónál hilclcsebben
bizonyítja aZ elmul! pí1nzdeval
váció, amely nizmzetünknek 16

milliáro pcngös kárl o1<ozojJ.
A magas kamJllábbaJ es IgazI
ságialan karJdárakkal elvonja
El bankokrácia a nemzet lllun

kacredméllycit, amil él mai ál·
talános nyornoruság'os helyzet I
megcáfolhatatlan módon bizo
nyiL Világos tehát előttünk az
az a tény, hogy az olyan
pénzügyi és gazdasági rendI
szer, amely az emberiségnek
99.9 százalékAnak nyoll1oru
ságát hozza magával, nem
birhal tudományos jelleggel.
Pénzügyi és gazdasági Judo
mány csak egy olyan rend·
szerlJól fakadhat, amely az
egész emberiségnel< jólétet és
fejlődési bizlosil. Más szavak
kal: él ludomány ott kezdődik,

ahol a fejl6ctés velc karon
fogva jár.

A bankolualilz us rendszer
megilé!éséhez szükség'cs íj

köv.ztkezó reáiis tényeket fí-

R"yelembe venni.
Jelenleg cirka 400 millió

papirpengő forog közkézen. A
takarék és folyószúmlabeléi"k
ki/esznek 1600 milliói. Az éÍr
vapénzek kijlönfélc alapok é:;:;
slb., amelyek szintén mind
arany fedezelü pénzzellélcsül
tek, kitesznek cirka 500 milllnJ.
Ennek él 2.300 milliónak
Ql"anyfedezele jelenleg 92 mil·
lió Manypengó, vagyis 4 szá·
zajélc Az arany lehá1 llgy vi·
szonylik a 2.500 millió pen·
góhöz, minI él kenyérben levő

só a kenyérhez.

Jelenjeg az egész világon az
évi aranytermelés 2,250 millió
pengő, viszont az aranysziik
séglef 3_200 millió peng-ó.
Tudnivaló, hog'y él világ arany·
lermelése óriási csökkenésben
van, viszont az aranyszükség
let évröI-évre l'endkiviili módon
emelkedik és amennyib l2D a

mai aranyjermelési iizem nem
vál/azik, abban az eseJben 35
év mulvo olt tartunk, !lOgy ara
nyat pénzfcdezclnck felhasz·
ná!ni egyáltalá II nem lelJel,
mert !lem Ie:;:; 7 arany elTe él

céira.
Ime láliuk, hogy akár kedves

nek link, akár nem, ?lZ arany
fedezelü renclszer megl1flH, Cr
ről vitatkozni éppen olyan
hiábavaló, mint fiatal:;:;águnkal
visszasiraini.

A mai ieehnikai korszakban
kell végre valahára, hog-y a
reális lényeket eJismerjük, mert
csak igy kerülünk arra az igaz·
ságos utra, ahol él mai nvo~

moruságos helyzet megoldii:;:;i
lehetóségével találkozunk. [gy
1.000 lócrős gőzgép megfelelő

g6zmennyiségekel követej, az
pedig dikláljiJ a kalóriá1, azaz
SZélJmCllllyiséget, Gazdasági
tér~!l a termelés és alkolá:;i
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ÁLL. ZS6ÁZOTT FOGÁSZ
az Endrődi uton <sa K I S K l E i N féle házban
A fogtechnikai laboratórium vezetője Kádár Sándor fogtechnikus.

Az első'filléres gyors,

Hősök emléknapja.

35Mb" <27,- 5

A frontharcosokat kéri a
szervezötlszt,hogyaz ünne
pélyen testületileg jelenjenek
meg•

Gyoma község előJjárósága

junius hó 5-éndéJelőít fél 11
órakor a hősi szobornál a
Hősök Emiéknapjál megün-

. nepli és ezzel kap~soialb(ln a
hadirokkaniaknak a rokkan/#
érmek az ünnepély keretében
kioszlalnak.

Délelőtt 9 órálól 10 óráig az·
összes bilfeJekezeH templomok
ban ünnepélyes isteniíszte!el
lesz, mig ahósi szobornál pe
dig délelőtJ fél 11 órakor az
ünnepély a következő miisor,
ra! fog megtarialni:

j . Énekel a Gyomai Dalárda.
2. Szavai egy polgári iskolai

fiu tanuló.
·3. Énekel a Gyomai Dalárda.
4. Ünnepi beszéd. Tartja:

Csemay Géza r. kath. lelkész.
5. Szaval egy polgári iskolai

leánylanuló.
6. HaciiroldwiJtielvények és

igazolványok kiosztása.
7.A kiosztás! megköszöni

Erdei Lajos rokkant egyleli
elllö!"

8. A Gyomai Dalárda éneke!.
. 9. A hadirokkaniakcsoporJba

állnak s a leven1c csapat, a
front harcosok, cscrkés:<:ek és a
polgári iövészcgyicl tagjai él

hadirokkantak eiőjl diszmenel:
ben elvonulnak. miközben él

leveniezenekar indulót íá!szik.
Az ünnepély végezjévela

templomban barangoznak.
Rossz idő esclén az ünne,

pély él ki>zségházán lesz l11eg~

larlva.

a megjek'nkk előll.

Végfelenü! jól eseH látnunk,
hog'Y járásunk főszolgabiít1ja

clr. PálkaP61 és Simonovánszky
Ödön járási testnevelési fel~

ügy",!ő megieienlek a vizsgán
és ezzel kifejezésre jultatták
azt, hogy a!üzollóság irányá
ban· nagy megérléssel visellet;
nek.

számu lwcsijaiba ültek fej a
G yo má rólfciszfJll ók.

A kíránduláson láto/fakról kÜl

llin-külön van meg' az 011 vol
lak emléke, csak él UllafÜ#
rec!re közlekedő kis vonal szí·
dá'3ában egyek ci. vélcmények.

Bár minél l.:rvakrabban adna
él MÁV al\<:almat, hogy ilyen I
olcsó kirándulásokat leheinenl" I

ben..
A vármegyénk részéről

dr. Uhrin László várm.
főjegyző, él gyomai szolga
biróság részérőlBakos Jó;
z5ef főszolgabiró, az Ipar
testület részéről Perei
Lajos üdvözölték a iubi-
lánst. . I

A sok-sok értékes üd
vözlést Kner Izidor meg
hatottan köszönte meg.
Este jól sikerült banketten

.. folytatUik az ünneplést.

munkban már jelzett dfsz
gyülés, melyet Kner Izidor
50 éves nyomdai miiködé
sénekméItatásárarendezett
meg él Grafikai főnök

egyesület a többi nyomdac.
ipari rokonszakmákkal.A
sok résztvevő végig lelkes
ünneplése kmönösen akkor
fokozódott tetőpontjára,

mikor dr. Barabás Béla,
Kner Izidor régi barátja,
kerületünk volt független
ség'j kepviselőjemegszálH

~~ner Izidor ünneplése.
fényes ünnepély kereo·1 területről is eHött, hogy

tében folyt le éJ mult szá.- részt vegyen az ünneplés-

Vasámap reggel szokaJlanu]
népes volt él gyomai állomás.
Várlák a fiiléres gyorsvollaioL
mciy 5.40 pengőért Mískolcra
és vissza ís hozott egy sze#1

mély!. A befutó vonatból vidi'Ím
ismeretlenek integeJtek él gyo~

md, endrődi és dévaványai
csatlakozók felé. A 16 kocsi l

bóJ álló szerelvény 11 es 12

szavakai il1/ézQUa JÜZ011ókho7,
hogy él meg'kezdelt lmll'káiukat
továbbra is ilyen szorgalom.

. mal folytassák, majd Falussy
Kclro!yor5zágos szövetségi
Jitkár intézelt me1egbajlársi
szavakal a !üzolJólesJülef jel
lenlevő lagjaiboz. Ezután a
vizsga véget ért. A lüzoltó'
szakasz diszmeneltel vonult el

Tűzoltó vizsga.
A "Gyomai Önkéntes Tűz,

ollÓ Testülej" házi janfolyamá~

nak záróvizsgájá! vármegyei
Alispán urrendelelével május
22-ére /üzte ki. Vármegyei
Alispán ur rendeletében közöl
te Démusz Lajos vármegyei
maendciszeti felügyelő kiren~

de!ésé!, kinek fogadásáraWag~

ner Már/on járásilUzrendesze·jj
felügyelő, Arany Guszláv pa·
rancsnok és Biró Béla alpa
rancsnok ment Haz állomásra
az időközben várallanul Gyo
mára érkezel! Falussy Károly
országos Tüzol1ószövejscg
Jilkárával.

Mikor Démusz Lajos vár c

megyei !ülfendészeli felügyelő

él községházára beérkezett, a
!üZOIlÓS7élkasz veze tó je, Kőhler
Mihály szaKaszIparancsnok je
lenteUe él megjelen! tűzoi/ók

Jé/számát; majd déluián 2) óra
kor a teslületi vizsga kezdeté!
vette,miufán a lüzoltóság és cl

megjelentek cl magyar" Hiszc\z
cgy"rct elmondiák. Démusz La
jos vármegyei felügyelő meg
állapiloila,_bogy a kitűzöt!

. anyagol cl testület él működési

naplója szerint elvégezic, eZI

ulán a vizsgáztatási megkezd·
le. A vizsgám jelen/kezeli ?1
Wzoiló közül. nagyon sok olyan
ujonc voll, kik a testület kebe,
jébe csak pár bónapj(J larioz~

nak és ennek dacára cl kérI
désekre adoll felelelekkel a
jelen voltak meg voltak elé,
gedve. A vizSfFl általában jól
folyt le.

Vizsga ulán Démusz Lajos I
tiizrendészeJi felügyelő buzdU ó

...
hasonlóan dikláíia a forgótőke

mennyiségét, vagyis mindig
csak annyi! tudunk termelni;
azaz alkotni, amennyi forgó~

tőke áll rennelkezésünkre.
Ha tehát a mai 4 milliárdos

termelés meHetl nyomoruság~

ban él ugyszólván az egész

nemzei, akkor kell, bogy any'
nyivaltöbbet lermeljiink, mint
amennyit ahelyzel parancsol.
És pedig: I

1) az éleístandardok kielé-
gítésére, . .

2) a külföldi es belföldi adós
ságunk kamat és töketörlesz~ i

tésére,
5) az állami házJartás bizto ...

si!ására,
4)a meglevő vagyon érlék

csökkentésére,
5) él nemzeti vagyon szapo~

. rodására.
Amennyiben Jerrnelésünket

~s alkolásunkaí a franciáéval

arányosiliuk, ugyanannyi pénzJ
kell aránylag, hog\, kibocsás
son nemzeti jegybBokunk, mini
amennyit él francia icgybank
utrabocsájlo/t. Ilyen körülmé
nyek közölt 12sz a termejésünk
és alkotásunk 10 milliárd, él

forgalomban levó pénz pcdiR"

emelkedik 4 milliárdig, vagyis
~ 92 milliós aranyaJapunkat fel
kell emeJnier;ry milliárdig. rlon
nan Icheine beszerezni ezt cl

hiányzó 900 millió aranyaj?
Azt hiszem cl cíkkiró máskép;
pen beszéInc, ha az arany bc·
szerzési probléma (i rá lenne
bízva.

Fentiekból azt lájjuk, hogy·
gazdasági életünkben sem
hanggal, sem nagyzási máni·
ával, sem pcdig egyéni e57

mékkel nem lehet boldogulni)
mert iti éi helyzet clildáJja a
probléma megoldását és a ..
mennyiben nem vagyunk haj.

landók e/t az egyedül irányiló
Jényczól elismerni, abban az
esetben szenvedés B hlintclé·
sünk.

Világos eIméiLi nClnzc/né/
nem lehel él forgótőke maga·
sabb kanwill az i.i7emek álla
gos !JozamtináJ, mert különben
az nem forRólókc, hanem
lIzsürapénz" amely gazdasági
élelünkre puszlitó 1cnnés2eiiel
bir.

Minden nemzcf, amelynek
külkcreskcddrnc ak/ív, pénze
I1CII1 swrcpclhct a klilkercskc~

delemben. Amennyiben klilke.
reskedelme passziv, abban az
eselben annyi külföldi kölcsönt
kell felvenni, vagy pedig a be
hozatalát annyival csökkenteni,
amennyit a helyzel követel,
mert más mód·· nincsen. To
vábbá jogában áll minden nem:

zetnek éfUját külföldi valuláért

eladni s ennélfogva elege l ic

het ki"i1földi kö!clezcilségcinek,
ezzel o kapot! valutával.

Továhbá tudnivaló, hogyküi- .
kcreskcdclmLlnl( pcniigvi lebo
nyolitása dcvizákkal lörténik
olyképpen, llOg·y ezek napon/a
rendszerint kiegyenlitik egy~

más1, olyannyira, hogyali~·

forcl ul elő némi differencia.
jegybankunk helyes polilikája,
bogy évek ála annyi c1evizál
tart készenlétben, amennyit él

külkereskedelmi deviza ki
egyenlilések köve1elnek, minéig
fogva pénzünk évek óla a
kü lkereskec1e lmi kiegycn litésck
nél nem szerepel.

lvHndezekből azt látjuk, "hogy
sem a mag'yar pénzne!" scm
pedi~ az ara'nynak ",gyáltalá.
ban nem is kell szerepelnie

. külföldi vonatkozásban.

(foly t. köv .)

..
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Bérletjegyek a pénztárnál válthatók.

A BékésvármegyeiVitézi Szék
vándorzászló versenye Békéscsabán.

Gazda .bajok.
IV-ik közlemény.

3. A régi jó világban. amikor
még a gazdának nem kell ell
adóbevallást csinálni, halásl<ö·

. rén kivüli dolgokkal nem igen
törődött. Még aző sorsával
összefi.iggó dolg·ok inlézésével
sem, ha valamil·alál111em volt
innyére, Icgyintell egyel a ke
zével, majd elvégzik az oko·
sak ~monc1otta és a dolog
fe!Qit napirendre tért.

Az akkori adó-összeg és
rendszer melleti valahogy meg
is . lehelet! ezt lenni, de meny
nyivel máskep van ez moslan.
BizönyszámL,üanszor elófor-

. dul" hogysulyospénzt fize
tünk adóba, amil egy kis fá,

. radsággal.idejében való után·
,járással, na meg a rendeletek
tanulmányozásával módunkban

leli volna megmenteni.
A mai kor már a gazdától

is. megköveleli, hogyasajál
.dolgábéll1 Ó maga járjon el.
figyeljük, mikor mit. hogyan
lehet és kell csinálni. A poli,
lik(;li lapok mellett a rendeleli
közlöny t is nézzük meg, merj
~okszpr van benne reánk
nézve sokkal fonlosabb olvasni
való. mini a napi lapokban.

Hogy a saját ügyíinkel elha
nyagonuk. kényelem ből-e vagy

. ,JudölIanséigból-e.? az mindegy,
de igaz. Ez! il?azolja a muli
év vé~én tartotl mQgyei gyiiR

lé.sen a gyulai Pénzügyigaz·
galó azon kijelentése, hogy
bizonyos id6 alaH beérkezett

. 240 drb. adófelebbezés közölt
mindössze csak 8 volt mező

gazda és ezek közül 7,nek a
kérése jogos voU és teljesitve

: ls lelI. Én azl hiszem, hogy a
nlegye terülelén nemcsak 7
mezőgazdának vol/az adója
sérelme<;, hanem sokkal 1öbb,
ne!{, de néma gyerekl1ek az
anyja 'sem . fucljaa· kivánságál,
igy vagyunk mi nem csak az
adóval. hallélll sok mindennel.

4. Szerintem· minden bajnak
ig'öLi kujforrásCl az. hogya.
gazdának cl mai kornak meg
felelő általános ludása és kép·
zel/sége nincsen meg. Ezzel
nem azt értem, hogy minden
ga7da· kivétel nélki.il érelfségil
kgyen, de legalább 4 közép·
iskolát jgen is végezzen el
mind"n gazdálkodó fia, még
akkor' is, ha a fiu nem első,

rendü tanuló is.
Meg vagyok róla gyoződve,

hogy sokan vannak, akik ezen
soraim olvasásrikor azzal ér;
v\?lnek, hogy mM mos! is sok

az iskolázotj ember. Sajnos
községi és egyházi képviselők
szájából, ső/ JapokbóJ is ol·
vashatjuk ezt, van·e szűkség

polgári iskolára? Én gazda
szempon/jából kijelenlem, hogy
igenis van, ső/ a mai korban
már nála nélkül semkisg'azda,
ser1"l kisiparos nem állhalja
meg a maga helyé!. A mai lá,
Zo5 korban ugyagazdának,
mini az iparosnak a 4 oszt.
polgári iskola elvégzése igen
is szükséges, de nemszabad
a 4 oszl. polgári iskolát, mint
olyal, kenyérkereső pályának
tekinteni, hanem mint alapnak
igen. Ga7da fia legyen gaz'
dálkodó, az iparos fia pedig
mester a szó maga leljesér
jeImében.

Többen azzal érvelnek, hogy
csak középiskola elvegzése
után fél egyéniségek, vagyis
se nem ur, se nem gazda !iR
pussá válnak löbben. Sajnos
ilyenek is kerülnek. Ezen ese
leknél szerintem hibás lehet:
1. a közvélemény, 2. az ill elő
Januló egyénisége, 3. a szülők,

de semmiesetre sem az iskola.

Nálunk él közvélemény azt
tartja, hogy bízonyos iskolák
elvégzése után fizikai munkál
végezni valami lealacsonyi/ó
dolog. !VIzg élénk emlékeze...
lemben van. amikor polgári
iskoláimal végeztem,a nyári
szünidő alaH nagyapám la;

l

A Békésvármegyei Vité-:i
Szek vándorzászlö versenyét I
ez évben folyó hó 22,én va'
sámap tarlolto. meg. A verseny
Bekéscsabán a CsAK sporltele
pén rendezle/eJt s azon békés·
me2yei Levenie Egyesületek és
középfoku iskolák il'jusága vet
/ek részI.

A Gyomai Levente Egyesü
let fennállása ó/a minden csz
tend6ben a Vité:zi Szék által
rendezejf versenyeken részivetI
s eme maga/arlásáért és igye
keze/éért él Vitézi Szék kapj,
Jánya vitéz Szabó Jenő alez·
redes, elis!Tlcrésének adotl
kifejezésI.

Levenie Egyesüle/ünk Nyisz
tor Pékr takarékpénz/ári- igaz
gató, vezetőRfóoktató és vi/éz
Molnár Pál főokJaló veze/ése
alall 10 élHetával és egy disz M

szakasszal szerepelt a verse 3

nyen. Csapatbajnokságban a/
léták hiánya miaf1 nem vehe,
tett r;iszt s igy beh@vezeJ! 'ltlé-.

nyáján kanás7kodlam, vagy
géppel aral/am, az uton lOVO'

menő gazdák odakiabáltak,
ezért kár voll tanulni, a ka'
násznak nem kell tudomány.
Egyes szülőktől meg hallani
leheleit, ha már lanillatjuk, csak
nem dolgozhat, mini egy nap
számos. Viszont sok szülő,

tól meg ilyen félét, nelanulj
fiam, ne kin ozd magad, lesz
neked ugy is miből megélni.
Bizony sok 13,14 éves lanuló
fiu ezeke! hallva, olthagyta a
él lanyál, él munkát és ezérl
nem fei!ódheteH ki amainál
tanul/abb kisgazda'lársadalom.
Ma Gyomán alig van egy kél
olyan kisgazda, aki egy mező

gazdaságiszakvéleményl meg•
felelően irásbaludna foglalni,
vagy min! valamilyen szövet...
kezeli igazgatósági tag évi
mérleget, annak minden ponl.. '
jál tudatosan ilt/udná vizsgálni.
Aláh'ja,de esek csupán biza...
lomból, vagyis az iskola na'"
gyon hiányzik.

Adjukfiaittkat iskolába azzal
a meggyőződéssel, hogya/a.
nulás, a tudáscs~k alapja \e
gyen annak a munkának, amely
munka· után majdan meg akar
élni. Már e!óreértessük meg
vele, hogy nem azért kell neki
iskolfiba járni. hogyeselleg
napidijas legyen, hanem kép'
zcttebb kisgazda.

folytatom.
PAPP ZSIGMOND.

XM -tr

lájj csak egyéni vcrscnyszt!,
mokban szerepelteJhette.

A délelőt1 folyamán azel{)
mérkózések bonyolítIalJak le
és ezek során a 1ÖO mé leres
sikfutás döntőjébe Kali1a József
Ieveniénk be is került. Az elő,

mérkőzésen elért i Glejc 12.4
mp. voll. Az egyéb verseny'
számokban atléláink kiilönö
sebb eredményeket nem érlek
ei, amin nem is csodálkozha
tunk, mert oly verscnyzőkkel

keriillek össze, kik valamikor
középiskolai /anulók vollak s
má minl Jeveriték, vetseny
rutinnal és nagyobb felkészüll
séggel rendelkeznek. Termé·
szetesen nagyban hozzájárult
cl nagyobb tréning is, amij a
mi a/létáink nem érhetnek el,
níert Levente Egyesiilefünknek
kimondolt alléfikai sport/elepe
nincsen.

TávolugrásbanKéri László
levenlénk 5.10 méter/ ugrott, de
\?z el Icrvol5tl~ él döntőbe való

bekerüléshez nc,ri voll elégsé
ges.

Buzogányc1obt'lsbéHl Agoston
Jevenlénk 45.98 méteres dobési
eredményt ér! el, holot! illhoni
Iréningje ala/t 53 méleres do·
hása is vol1.A 'döntőbe igy
nem került be. Sulylökésben
Csikós László leven/e 9.80
m-es lökésével kieset/.

Délu/án 2 ótai kezdeltel CI

dön/ő'mérkőzések és a sza·
badgyakorlatok, felvonulás vet
ték kezdelé1. A m. kir. Bethlen
Gábor 10. honvéd gyalogezred
zenekarával az élén,zeneszóR

val vonullak fel a feventék és
középiskolás ifjak, valamint a
lólkomlósi polgári iskola leány
növendékei. A felvonulás disz
menetlelvoll kapcsolatos és
eifogultság nélkül, de illetékes
tényezők véleménye alapján is
megállapiIható voH, hogy Le·
venle Egyesülelünk diszszQ;
kasza egyönlelü, halározoli és
fegyelmezett fellépésével a leg
jobb benyomás/ lelle és disz:
menete a leg.'>zebb volt.

Felvonulás után CI kötele7ó
közös szabadgyakorlafhoz áll~

lak fel a felvonulásban résztveil
csapatok és diszszakaszunk
azok kivitelében ki/üntelle ma
gát.

Következlek azután az egyes
versenyszámok dönlőLA 100
méleres sikfulás dönlőfulamá~

ban KaJita József leventék jó

slart után, vehemens végspuric .
lal elsőnek fuloU be a célba s
ezzel cl ieljesitménnycl llZ első

dijat nyerje el. IJejc 12.1 mp.
volt.

400 és 800 m. futószámo!<R
ban leventéink nem vetlek részt.

Az 15-00 m. sikfulásban Uh,
rin Vendel leven/énk vel! részt,
ki Jréning-hiány miaU a me:'

zőnyből lemaradt. Ez a leven~

lél1k jelenleg levente segéde
oktatói tanfolyamon van Gyu,
Ján, a versenyt megelőző na·
pon kerékpáron Wil haza
Gyornára és ez a Jeljesilmény,
valaminl a lanfolyamon való
elfoglaltsága, teljesiJő.. képcsse
gélcsökkentelle, de egyébkén!
is bemomlása szerint Gyufán
/réilirozni nem voit ideje és
alkalrr.a.

Az egyes versenyszámok
között a/ólkol11lósi polgári
iskola leánynövendékei szebb
nél, szebb riltnikusA-szabadgya,
korlatokat mutaltak be a kaJo
nélzenekar kiséretével és osz",
tatlan /elszést aral/ak. A fapsR
orkán sziinni nem akaró mér..
vet öl1öll.Meg is érdemel/ék,
A nÖVi?l1oékek t~ljesíJménye
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mintaképül szolgálllat minden I
iskolának.

A békécsabai Levenie Egye·
süle! leven!éi bemulató ököl,
vivó·mérkőzést, majd iskoia·
birkozást is rendezlek és kellő

haladásról !eHek tanubizony·
ságot

L A 4-szer 100 méteres
staféta·futásban csapaiunk
utolsó helyen végzett.

futóink gyengébb szereplése
a futópálya hiányának és en·
nek kapcsán él tréninghiánynak
tulajdonilhaló. Ha az illelékes
faktorok a futópálya !éfesitését
kellően Jiimogatni fogják, gyo
mai leventéink jelenlékeny fej
lődésre teheinek majd szert s a
legközelebbi szerepfésük iobb
helyezéssel fog járni.

2. A vándorzászlót, mint leg
jobb összeredményt elért csa·
pat, a szarvasi reálgimnázium
nyerle el s annak t 932/33 iS r

kolai évre védője lett, mig a
vándorserleget a békéscsabai
Levente Egyesület nyerte el.

A verseny állalában minden
versenyszámban szép eredmé
nyekkel zárult. Levente Egye·
siiletünk mint IV-ik helyezetl
diszoklevélben is részesült s él

dijkioszlás alkalmával vitéz Ba·
rabás ezredes a m. kir. Bethlen
Gábor 10. honvéd ~yalogezred

parancsnoka Nyisztor Péter
vezető-főoklalónak a Gyomai
Levente Egyesület állal elért
'lredmény és él diszszakasz
katonás, példás és fegyelmezett
maga/ar/ása felelj elismerését
fejez/e ki és további kitaríó,
buzgó munkálkodásra kérte fel.

A gyomai reforméÍlu5 elemi
iskolák évzáró vizsgái él kő·

vetkezó '3orrendben tartatnak:
Junius hó 8 r án délelótt 7 óra

kor tanévzáró istentisztelet.
]unius hó 8-án dél~dőlt 8 óra

kor a IV. vegyes oszt. (Hajdu
Béla).

délután fél 2 órakor az V.
vegyes oszt. (Domokos János).

junius hó 9'én déleiólt 8 óra
kor a IV. fiúoszlály (Faragó
I-{ároly),

dé!utim fél 2 órakor I. vegyes
osz/. (Szőke Ferenc),

délután fél 4 órakor lll. fiú·
osztály (v_ Varga Kálmán).

Junius hó tO~én déklől1 8
órakor tV. leányoszt. (farag-ó
Károlyné),

délután fél 2 órakor J. ve·
gyes oszl. (Kiss István),

délután fél 4 órakor lll. leány
oszt. (Ősapay Györgyné),

Junius hó ll-én délelólt 8
órakor ll. vegyes oszt. (Oláh
István),

délután fél 2 órakor ll. ve
gyes osztály (Varga Pál).

A gyomai reforrriál\ls elemi

Filléres já.ratok Oyomá.n ...
Filléres vonalon járhatunk már Pestre,
Filléres zsebünkhöz van ez méretezve.
Minden filléres lesz, nlinden kél krajcáros,
Filléres rendszerre tér át a Zöld jános . ..

Nem lesz már érdemes gyalog sem járni,
Eltaszit mindenkit nófaszóval Jancsi. 
Minden utca hossza egy fillér lesz csupán,
Jó lesz ez sokaknak mulatozás után ...

Filléres járatot indit majd Papp Vazul,
Egy csinos szeTeIvényt, az ócska vasakbul.
Lesz benne fiakker, lesz benne stráf-kocsi,
A csuda vonatot Papp jancsi vezeti ...

t:gy antik gőzkazán fogja majd vonlalni,
Lesz majd csengettyüje, bas kürtje is neki.
Gyoma-Endrőd között jár e remek express,
Ezen fogunk járni, ez is filléres lesz ...

Az utca sarkon megáll majd egy percre,
Hogy az utasokat gyorsan felszedhesse.
Majd tülköl és rohan, kolompját zörgetve,
Mig által robog majd nagy gyorsan Endrődre.

Állandó tartalék lesz majd Biró bácsi,
Mert e vonalot is balesel érheti -
Ilyen esetekben Ó lép akcióba,
S lekerül a gépről az öreg targonca.

Ne várjanak sokat a "snorient" utasok,
Ó szállítja őke! pláne, ha ittasok.
Ha sok lesz az utas piac alkalmával,
Ó segit akkor is majd a targoncával . ..

Milyen jó lesz, eztán olcsó lesz itt minden,
Sok ilyen járat lesz mit említek itten.
Még a mennybe is lesz majd filléres iárat . ..
Angyalt nézni járunk majd minden vasárnap.

-ó-

A. vér felfrissitése cél
jából aiánlalos néhány napon
át korán reggel egy pohár ter
mészetes ~FerencJózsef~

keserűvízet inni. A egész vilá
gon rendelik az orvosok a
valódi Ferenc József víz
használatál, merI ez szabályoz
za a bélműködést, erősíti a
gyomrot, javílja a vért, meg
nyugtatja az idegeket és ezál·
tal ui életerőt jeremt. A
Ferenc József keserűvíz:

gyój:5"Yszertárakban. drogériák
Qan és fűszerüz!etekben kap·
ható.

Háromlábu pulyka. Bcssen·
szegen egy kispulyka három
lábbal kelt ki a tojásból.· A
kicsiny álla/ka harmadik Jába
külön combszáru és csontos,
két ujban vég2ődik és igy ki·
ldlálás van arra, hogy egy
pulykának három combja lesz,
ha megmarad és megnó. Mosl
egészséges és s7épen fei'!ódik.

A Gazdasági Népiskolában
az évzáró vizsgálat május hó
30-án (hétfón) lesz megtaftva,
melyre ezuton JiszleletteI meg r

hivom Gyoma község lakos·
ságát. Délelótt 8 órai kezdet
tel vizsgá711ak a fiu·oszlályok,
délután fél ;) órai ~ezdellcl él

leányosztályok. Vizsga helye él

községi tanollciskola lanlerme.
Ugyanill lesznek kiállitva él

vizsga napján cl fiuk háziipari
készilll1ényei és él leányok nól
kézilllunkái. Kérem az iskoláz,
tató szülőket. ércleklódjenek
fiaik és leányaik mult Janévi
munkája iránI. A fiuk háziipari
készilményei él vizsga után él.

helyszimon az elóál!itási áron
ér!ékesitvc- esznek. Igazg-atö.

Radó Béla színigazgató f.
évi junius hó W-én megkezdi
az elóadásokal Gyomán az
Erzsébet-lig·elben 36 lagu Jár,
sulalával. A térletek gyiiiJéséí
Máiray színházi litkár jó siker
rel már megkezdte.

A Szent Gellért Konviktus
il jővő tanévre felvesz közép·
iskolai tanulókat. EJlá.tási díj
havi 55 pengő. Szegénysorsu
jó lanulóknak kedvezmény.
Szakszerii tanári felügyelet, jó
ellátás, spo!"j és tenniszpálya,
zeneoktatás. TájékozJafót kuld
az Igazgatóság, Szeged,· Kál
vária-ll. t O. sz.

A Gyomai Sport Club iunius
hó 5-én, vasármlp délután fél
2 órakor rendkivüli közgyülést
tart, határozatképtelenség ese·
tén pedig 2 órakor fog él gyii
lés meglartatni, melyen él tagok
szilmára tekintet nélkül határoz
a közgyűlés. Tárgy: elnök
választás.
Nagykőrösön il városháza

tornyára óramúre járó harang
iiltékot szerelnck fel.

Huszonöt éve ál1iloH;ík kl él

gyulaj szanqtóríumot,

Orvossá avatás. Pólus Ká
ro1vt - községünk szülöllét
a Pázmány lJéter tudomány
egyetemen orvos'3á i.lvaltálc
Gra/ulálunk.

Orvostovábbképző előadá

sok GyulAn. Május 21- és 22
én a Békésrnegyei Orvosszö
vetség 10ví.Íbbképzö elöadáso
kat tarfoit, melyeken nemcsak
vÉJrmeg-yCpk, cic szomszédos
megy ék orvosai j,,; részt vettek.
GyomÉlról résztvettek: dr. Szi
lágyi ferenc járási orvos, dr.
Vogel EMoly, dr. Bartha Gusz
táv és cll'. Vincze Endre. End
rődről: dr. Kovács Péter egész
ségűg-yi tanácsos és dr. Uhrin
Nándor.

A Gyomai Református Ifju
sági Önképzőkör tagjaH szc
n.~tetlel felkérem, hogy f. hó
29-én délelólt 1t órára fonlos
megbeszélés céljából okvetlen
jelenjenek Illeg az ifjusági kör
helyiség·ében.

Wagner József fesJőmúvész

Hollandiában jól sikerült kiálli
tást renrtezet! és 40 darab
megrendelI képet szállitoll ki.

Az olasz nép a haza oltárára
helyezi minden aranyát. Milá·

nóban eddig. egy mázsa ara-I
nyal szolgáltattak be. ,

Az Országos Alföldi

Bizottság gyűlése

Békéscsabán.

=

iskola iskoJaszékc czuíon

hozza tudomására az érdckc-ll

szülóknek, hogy (l rendes be

iratkozások junius hó 12, 13

és 14-én fognak eszközölletni.

Junius 12-én azonban, mivel

aznap vasárnap van, abeirat·

kozás csak él déierőiIi isten

tisztele! után kezdődik. t 3 és

14-én pedig reggel 8 órától

kezdve délig fog tartani.

Junius 4 és 5-ikén vándor
gyülést tari az Országos Al
földi Bizolfság Békéscsabán.
Junius 4·én délután Illeglekin
tik él városi öntözött rétet, a
Szeberényi Zs. Lajos féle és a
pósteleki minta gyümölcsösö
ket. Junius 5·én 9 órakor gyü~

lés cl városházán, elóadók ~

Sajó Elemér miniszjeri taná'
csos, gróf Széchenyi Károly,
Beliczay Miklós és dr. Somogyi
Miklós.

Akik részt akarnak venni,
azt junius 2-ig jelen/sék be
Békéscsaba város polgármes
terénél.

.
vizsga.

,
Evzáró
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Külföldre nem ulainak át
lisztviselői i11e1ményekef.

Ujból szabályozták a sze

g'ény bejeg·ekgyógyellálásál.

Gyulán meg'engedték a lóm

rnészárszék felállitását.

A németek óriási repLilóg-épc
cr Do, X. is 51kel1 a7 óceánon!

.Al'lgol nyaralás a Balaton ",,,,,,,ti,,,,,,,
A MEFHOSZ, a jelenlegi valutakiviteli
tilalom dacára is eleget óhajtván tenni
azon magYdr családok kivánságának.
amelyek gyermekeiket angol környe
zetben sz.okták nyaraltatni, az idei va
kációban Balatonszárszón,a Balaton
nak gyermekek részére nJinden tekin
tetben legideálisabb pontján, az angol
Summer Camp-ek mintájára nevelés
ben, tanitásban és szórakoztatásokban
gazdag nyaralást rendez, egyelő"e le
ányok részére. A MEFHOSZ Yezető

sége, amellett, hogy ezen modern ak
ciójával a Pengő védelmét is szolgálni
akarja, semmivel sem nyujt kisebb ér
tékii angol nyelvtanulási,ilJetőleggya
korlási lehetőséget a Camp résztvev'1
inek, mint egy sokszorta költségesebb
és körülményesebb angliai nyaraltatás.
Az oktatást, nevelést és felügyeletet
szakavatott angol tanerők látják el. A
napi beosztás könyli és élvezetes: 1 óra
rendszeres angol nyelvoktatás (8-as
csoportokban), l óra torna és orches
tika, állandó angol társalgás, tenni sz
okta1ás (saját trenerrel), fürdés a Ba
latonban, kirándulások,5-szöri bősé

ges étkezés, állandó orvosi felügyelet.
A Camp szinhelye nagy parkkal körül
vett modern villa közvetlenü! a Bala
ton partján, saját stranddal és külön,
fásitott játéktérrel. A bentlakók száma
25, de aSzárszón és környékén nya
raló családok gyermekei bejáról{ le
hetnek. Érdeklődés és jelentkezés a
MEfHOSZ informácios és propaganda
irodájában Budapest IX. Ráday-u. 33.
Telefon 86-S-16.

Ezer könyv negyvenszer
köriilutazta a világot. Egy is
mer! nevü magyar hajósknpi
tány, aki l1armincévcn keresz
tül egy angol haióslárscság
szolgálalában álloJt, a napok
ban nyugalomba vonult és

Budapesleli lelepedel1 le. A
hajóskapitányelmesélJe, hogy
negyvenszer utazia körül a vi~

lágot és utjára kapiJányi ka
binjában mindig . elvitte eTer
könyvből álló könyvtárát. Eze
kel él könyveket azidők folya#
mán Tolnai Világ'\apjálól előfi

zetői kedvezménykénl kapja.
A nevezeles könyvtár most
szinlén Budapestre került.

. Kezdődő éreimeszesedésnél
a természetes "Ferenc JózsefU

keserüviz úgy az alhasi pan
gást, mint a renyhe emésztésI
megszünleli és a magas vér~

nyomást leszálJiJja.

g'yarázza a nap jeleníóségét és

me~;plyi1jaaz ünnepélyt. A
dalárda "A dal" .cimü ének~

számo/adta elŐ nagy preciziA
iássa!. Hanyecz Valér L oszL
polgári iskolai tanuló ügyesen
és nagyil!érzéssel szavalta el
Szabolcska Mihály "GrarHi
eafé" cimü versét, majd ismét
él dalárda szerepelt, előadván

"Szép vagy, gyönyörü vagy
Magyarország" fülbemászó,
erős hazafias érzéssel teliteit
dall. A tenor szóló I Nagy Lajos
énekelle. Az ünnepély fény~

pontja dr. Haller J. józsef
endrődi ügyvéd ünnepi beszé~

dz vol!, aki a nála megszakoJt
]",lkesedésse! és az ő ezer szin~

pompflju nyelvezeiével a dal
jelenióségét fejtegel1e. A dal a
bú és bánat, ió és roszkedv,
szomorkodás és vigadás, bol-
dogság és boldogJalansá~,

szerelem és féltékenykedés,
árniány és irigykedés. mulajo~

zásés duhajkodás, lelkesedés
nele, lemondásnak, vendégsze;

retelnek épp oi y' kifejezője,

mint él szilaissgnak,. remény~

ség, kétségbeesésnek, árulás
nak, hílnek és hazafiasságnak.
Sok taps iutaimaz/a szép be'
szédél, meliyd nagy halá:cJ ér/

el. Ábrányi Emil "A magyar
nyelv" cimü költeményét Fmöp
Vilmos lll. oszl. elemi iskolai
lalluló eJísmerő művésziesség~

2"Cl űdla elő. A poigáriisko!a
énckkari'ínak kellemes 'zs jól
intonál! éneke ulán él dalkör él

,,!-!imnuszl" énekelte.
Az enekekel él dalárda buzgó

és kiváló karnagya Palotai
Ferenc laniló dirigál/a. ÖszinJe
elismerés illeJi íj nagyszcrli
Jeljesitményért.

Elhalasztották a szarvasi
találkozót. A szarvasi cvan 4

gélikus gimnáziumban junil1.s
4-rehirdelelI összes fa!dlkozó~

ka/és az öregdiákok összeA

jöve/elcil junius 11~él1 c1élelőJt

9 órára halaszlollák el.

Tönkrement ifj. Bellllen 151
vón inkei gazdasága.

A képviselőház szerdán nem
tartott ülést a nemzeli gyász
miatt.

Piccard tanár junius ve gen
ismét sztratoszféra repülésre
indu!.

A fokozatos kamatláb csök
kentésről tárgyal! az Egységes
pár!'

-sc.
iD-Po-W _

al05 nap
Endrődön,

Az orsz21gos iinneplésDIJ{ az
endrGdi "iparos Dalkör" is ki
velle rzszét. Vasárnap, május
hó 22-én szép ünnepély kere
tében hódolt a dalnak. Délelőtt
11 órakor teslüleliIeg szent
misét hallgaJlak, mise ulán a
hősök szobra elé vonullak, hol
megkezdÓdö!i az ünnepség. A
dalárda jeligéjének eléneklése

után Véha Vendel a dalkör
elnöke néhány kereseHen,
Gszinleszóvai üdvözli a szép
szó f1lll1iJ l meg'je lenlelőljáróstJ~

gol 05 közönségel, mefiima~

vaslathoz, ha a község vezetősége

tudni fogja kötelességét a 96 százalék~

I ban kath. lakosság főpásztora iránt is.
Csernus Mihály apátplebánoskije
lenti, hogy· e kérdéssel nem· kiván fog~

Jalkozni. Annak megállapítására, ki volt
hibás, hogya politikai község az egy
ház 200"éves ünnepségén részt nem vett,
rendelkezésre bocsátja az alispánnaka
községi előljárósághoz. intézett 10617,
1930. számú leiratátA közgyiilés ezek-
után elfogadta az előljáróság javaslatát,
ezek szerint tehát Baithazárt a képvi
selötestületnevében d. Kovács Péter
fogja üdvözölni.

A következő pont a r. kath. egyház
kérése polgáriiskola céljaira községi
portatelek adományozása iránt. Elől

járóság a már eg-yszer megszavazott
határozat szerint a templom melletti
telek átengedését javasolja olyképpen,
hogya végleges átadás csak akkor
történne meg, mikor az egyház az
épitkezést megke7di. Többek hozzá
szólása utána közgyülés az előljáró

sági előterjesztés szövegét kiegészítve
névszerinti szavazás mellett kimondja,
hogy az adbmányozastmár most biz
tosítja, de a véglegt's, telekkönyvi át
irás c~ak az épilkezéstényleges meg
kezdésekor történik. A javaslat mellett
38-an szavaztak, ellene csak dr. Tóth
István.

A csendörlaktanya ügyében belügy-
miniszter értesíti községet, hogy 11 a
szonbér előre valóf-izetése nem áll
módjában és igy előljáróság fölhatal
mazást kér és kap is közgyülés!öl,
hogy az épitkezéshez szükséges ösz
szcgről az 1933 évi költségvetésben
gondOSkodjék.

A kondoros tanyai Northon kutak fu
rására 7000 pengő áll ki)zségnek ren
delkezésére, amibVlnégy kutat létesí
teni nem leljc!, miért is javaslatot tesz
4 kut helyett csak 3-nak furására, de
eztis csalcaz esetben tudja végrehaj
tani, ha a legkedvezöbb ajánlatot tett
Hrabollszki békéscsabai vállalkozó
ajánlatát leszállítja. Az egyik kut a
községi soron az iskola portáján, a
másik a szövetkezet előtti téren, a
harmadik pedig a Pogány frIgyes is-
kola északi sarkán léteslilne.

Felsobbhatósági határozatok bemu
. tatása után a közgyiiJés véget ért.

endrőd község
közgyűléséről.

- j

Endrőd község képviselőiestülete

május hó 24-én rendkivüli közgyülésre
ayült össze, amelyre az előljáróság

;;ajaiteljes számbail, a képviselő ta
go"k közül pedig 26-an jelentek meg.'
A gyűlést kevéssel 9 óra után nyitja I
meg Kalmár imre községi biró. A
mult gyülés jegyzőkönyvének fölolva
sása több mint háromnegyed órát vett
igénybe, llgyhogy 314 lO-re járt az idő,

amikor a tárgysorozat pontjaira áttér
hettek. Az első pont a Honsz (Hadi
rokkantak országos nemzeti szövetsége)
megkeresése egvesületi. helyiség ren
delkezésre bocsátása iránt. A· Honsz,
amely 85 taggal megalaklIIt, hivatkozva
miniszteri és főispáni rendeletekre azt
kéri a községtöl, tegye lehetövé, hogy
SO tag befogadására alkalmas helyisé
get bérelhessert. A közgyűlés utasitja
előljáróságot, hogy az 1933 évi kölség
vetésben gondoskodjék megfelelö fede
zetről és teljesitse a Honsz kérelmét.
Suhanyeczki Mihály vásár és piac
vámbérlö f. evi julius hó 30-ra föl
l110ndta községgel kötött szerződését.

A közgyülés a föl mondást tudomásul
\'eszi és utasitja előljáróságot az ujabbi
bérbeadás iránti intézkedések' meg té
felére. Privoszki Ferenc állam pol- I
gárságát elismerik. Paih.ls József
földbérlő 490. kg. bnzával tartozik köz
ségnek haszonbér hátralék eimén, Elől
járóság előterjesztésére közgyülés föl
hatalmazást ad, hogy a tartozás be
hajtása iránt kerestessék meg Deme
cser község és amennyiben ott lefog
lalható vagyona nem volna, a 'tartozás
törlésére. A tárgysorozat 6 pontja dr.
Baltazár Dezső debreceni reformá
tus püspök Iátcgatása, A gyomai reL
lelkészség fölkérésére előljárósági ja
vaslat: küldjön kia képviselötestület
5 tagból álló bizottságot, mely Bal
tazárt üdvözli. A bizollság szónokául
dr. Kovács Péter községi orvost
ajánlja és tagnak pedig Bácskai Ist
vál"l, Hanyec:z í?ál, i-Janyecz Vince'
és dr. Höczmann István ügyvédet.
Kalmár Vince kijelenti, hogy nem
akar ünneprontó lenni, de elegendönek
tartja, ha Balthazárt a képviselőtestü

let nevében is azelőljáróságüdvözli.

Annál is inkább,. mert mikor ... néhány
évvél ezelőtt községünkbe érkezett dr.
Lányi József kath. püspök, hogy a
bérmálás szentségét kiszolgáltassa, te
hát nem átmeneti, hanem hivatalos
küldetésben, akkor a majdanszintiszta
katolikus község képviselőtestületenem
láttasziikségesnek a puspököt hivata
losan és ünnepélyesen fogadni. Amikor
pedig a község és endrődi egyházköz
ség 200 éves közös jubileumára ide
érkezett dr. Lindenberger János
apostoli lwrmányzát az elöljáróság
akkor sein fogadta ünnepélyesen, sőt

minden aktiv részvételtől is elzárkóZ0tt.
Kovács LibaI' fölszólalásában annak
ad kifejezést, elég nem jó volt, hogy
a Kalmár Vince képv. tag részéről sé
relmezett esetek előfordultak, de mert
ezek valaki hibájából előadódtak, nem
leliet ok arra, hogy most a képiseJő

testület az üdvözlés elől kitérjen. Ko
vács Ferenc hangsulyozza, hogy csak
itbban az esetben járulhat hozzá a ja-
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1932 máj. 28.

Május 29-junius 4-ig-ig.
(isor.

A nagylaposi uradalomban
kitünő friss juhturó kgi. 1.40

és gomolya 120 fillérért ál

landóan kapható.

Szerda, jUl"Iiws 1.
9.15: Katonazene

12.05: Cigányzene
1.15: Testnevelés
3.30: Morse tanfolyam
4: Felolvasás
5: Filótás előadása a YiVÓSpOl·tról
5.25: Gramofon
6.45: Olasz nyelvoktatás
7.10: Hangv.
8.10: Előadás a magyar tengerről

8.40: Zenekari hangv.
10.10: Idő, időjárás, hirek, ügető

versenyeredm.
10.30: Cigányzene

CsUtörtök, jUl'lius 2.
9.15: Szalonzene

12.05: Hangv.
4: Gyermekmesék
5: Gyümölcsfák gondozása
5.30: Hangv.
7: Angol nyelvoktatás
7.30: Cigányzene
8.30: Szinmű a Studi6bó]

10.20: Idő, időjárás, hírek, !óverseny
eredmény majd Gramofon.

Péntek, juniuSI. 3;
9,15: Hangverseny

12.05: Városi Szinház hangv.
1.15 : Testnevelési tanfolyam
4: Divattudósitás
5: Harc a nemzeti· hadseregért
5.30: Szalonzene
6.30 Gyorsirótanfolyam
7: Kuruc da!ok
7.45: Előadás az evezésröl
8.10: Zenekari hangv.
9: Rádió külügyi negyedóra

10: Idő, időjárás, hirek, cigányzene
II : Zenekari hangv.

Szombat, jlJl'lius 4.
9.15: S7alomene

1205: Gramofon
4: Gyermekjátszó6ra
5: Rigó Jancsi hangv.
6: Előadás a gyermeknevelésrö]
6.30: Cimbalornhangv.
7: Rádióamatőr posta
7.40: Dalest
8.15: Fedák Sári rádióestje
9: Katonazene

10.30: Idő, időjárás, hirek, lóverseny
és űgetőversenyeredll1.majd cigányzene.

ádió

HIRDESSEN
Lí}.PUNKBAN.

Vasárnap, május 29.
9: Hirek, kozmetika

10: Egyházi zene és szentbeszéd
1U5: Helyszíni közvetités Kőszegről

12.30: Időjelzés. időjárás és vizállás
jelentés, majd zeneI,ari hangv.

2; Gramofon
3: Gazdasági tanácsadó
3.45: Cigányzene
5: Postászene
6: Hősök emlékünnepe
7.30: Operaházi előadás - Turan

dot dalmü. Az első felvonás után sport
és lóversenyeredm. Az előadás után
időjelzés majd cigányzene.

Hétfő, május 30.
9.15: Hangverseny

12.05:- Balalajka
1.15: Testnevelés
4: Asszonyok tanácsadója
5.10: Novella
5.30: Nótadélután
6.15: Nénlet nyelvoktatás
6.45: Cigányzene
S: Énekest közvetitése, utána idő,

időjárás, hirek majd cigányzene.

Kedd, május 31.
9.15: SzaiDnzene

12.05: Hangv.
3.30: Meseóra
5: Gram/,fon
6: Francia nyelvoktatás
630: Dalköri hagy.
7.17; Felolva sás
7.45; Szalonzene
8.45: Időjelzés, hirek, 16versenyered

mények
9; Balatoni est

10: Időjárásjelentés; előartás után
cigányzene.

Állandó műsor hétköznapokon:

9.30 Hírek.
11.10 Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 Hírek.
1.00 Idő-időjárás-vizállás.

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 ldő-időjárás-vizállás-hírek.

~"~~~~l",*,~""111\J~)~~

A ro"Sl gazdasági viszonyok és a
kivitel kori,1tozása mip.tt l{ényteien

v:1r)'ok tul zsufolt raktáromOll lévő:

elsőrendít, tisztán sertéshúsoól
gyártott, eHsmertel1 legjobb

világmárkás

tél iszalámit
a napi áron A L U L

ajánlani és pedig kg-ként P. 3'SO
árban, 5 kg-os postacsomagban

bérmentve, utánvéttel.

DEUTSCH MIKSA
BUDAPEST

Ill. Szent Endrei ut 14.
~~~~~~'d!Jj*t.i

A strandfUrolőbe egy pénztár ke

zeiőnő felvétetik. Jelentkezni lehet

a Wagner fakereskedésben.

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnáI.

Bertóthy István Halász-utcli ujon
nan épült háza julius hó l-i beköltö
zésre kiadó.

Üzlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alaH kedvezö feltételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tanítónál.

ld. Wagner. Mártonnál a Hangyá
val szemben morzsolt tengeri eladó.

Az Erzsébet-ligeti pavíllonban· egy
butorozott szoba nyaralásra olcs6n
kiadó.

~~~"m~~

DUBLIKACIÓ.

Bé!{és megyében, Endrődön

a községhez 4 kilométernyire,

huszonöt katasztráUs
elsőrendü szántóföld,

tanyaépületekkel és hozzá

hat kat. hold kaszáló
a. Köröszugban, tehermentes

birtok,
29.000 P-ért e I a d ó.

Értekezni lehet:
id. KALMÁR IMRE bíróval

Endrődön.

~~~

ÁR\/ERÉSRE
keriH Pintér Al1drásné~féle

ház (korcsma)
ENDRŐD, Kondorosi uton. '
Kedvező feltétel, olcsó ár.

Érdeklődni

ENDRŐD-GYOMAI

TAK.-PÉNZTÁRNÁl
ENDRŐD.

A démon színésznőkéletéről,

páratlallul érdekes cikket kö
zöl a Dilibáb uj száma, amely
változatos és gazdag tartalom
mal jelent meg. Számtalan ak,
íuális szinházi képet, riportot,
cikket, pletykát, valamint kéj
darab C?gyfelvonásos szindara
bol, folytatásos regényt, novel
lát és érdekes rejtvényrovatot
közöl a népszerü szin házi ké
peslap. Egy száma 26 fillér.

Gyomai anyakönyvi hirek.
SziHettek: Erdei Róza, lz.só
Ilona, f. Kiss llona, Kertész
juliánna, Czeizler Ede, K. Nagy
Margit, D. Szabó Dániel, Tóth
P. llona, Suhanyeczki Ferenc,
Ebrmann Noémi Edith, Nel!'
mann László. Házasságot kö
töttek: Cseresznye fercnc
rI. Kovács Erzsébet, dr. Miklós
Ferenc-Faragó Mária Borbála.
Elhaltak : Ckesey Lajos 06
éves. Bodon Mihály 46 éves,
özv. Marjai Istvánné Kovács
Julia 82 éves. özv. Kakali Sán
dorné Magyar Klára 75 éves.

J~~~~~~~~~~

I.

· AJ U BELA I
Kistemplom u. 1329 számú,

I
eladó. i

~!ilHIif~~~~~~fts"f~d

fé~e

legjobb és

legolcsóbb a

drótfonat.

_ .....HAIDEKKER

Minden mennyiségben kapható:

agn e r á rt~on Fiai
fakereskedésében, GYOMAN.

IWIl!JIY~"."'~'~

I
elsőrendü szántó a békéscsaba

kondorosi kövesút mellett

O Ida n t'< in t 550 pengőért

esetleg több részletben is
I d"e I a o.

Amortízációs vagy rövidlejáratu
kőlcsönnel is átvehető.

Felvilágositással szolgál a
BÉKÉSMEGYEI KERESKEDELMI BANK
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BÉKÉSCSABAN.

~ftftftft~ftft~ft~ftfiftAft~ 1111111IIIIIJillXXIIIIXX
Nyomtatványokat lapunk Szerkesztésért és kiadásért felelős:

nyomdájában készittessen. ifj. WAGNER MÁRTON.
~~~ 111II11IlI"lx'tllllll)Xnllljl(

IlbflJ4"'Cu'·~~~~~~""'''''4i;l..:q;e~U''~'!'1eJ~''''''fi~~&'Q;%4JI~~~~~~

Nyomt~tti:! á ;,lHUNGARLl\" könyvnyomdlIi váll~IZ11 GYOIDi'h"I. fei~lős cégtulajdonQs.: TEKeT SÁNDOR,



VILévfólyam 23. szám. Ara 10 flBér. Gyoma, 1932 junius 4.

H ETilp O L I T 8K A l, T A R SA D A L. Mi É S

EL.ŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MARTON
Szerkesztőség és IdadIóhivatal :

"HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth lajos utca 576.

Telefon :22.

1·""d"",-!\.ée"1:''''''' ,Ji;e",,·;>~"~<':."""·ill "ft;i>L~~''Qrdo ... t.. YJo'l1b\;~~~U~~....,..gd III

Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. nlagas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél lG százalék, tizszerinéi
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Országos
Alföldi Bizottság.

bizalmával anyagi jólélet te
remt magának és boldog lesz.

Az Országos Alföldi Bi
zottság ebben a szellemben,

ezzel a célkifüzéssel tartja
szombaton és vasárnap ván 6

dorgyűléset BékéscsalJán.
UI:

A magyar rnéz
értékesrtésének
lehetősége.

Püspöki látogatasa
papsággal

el minden jó
merj hajnal~

egy felekezeti

Már csak napok választják el a méz
termelóket attól, hogy fáradságos mun
kájuk gyümölcsét betakari!sák. Ennek
a munkának befejezésével azonban
nem a megkönnyebbülés, hanem annak
a nagyobb gondnak a terhe nehezedik
a magyar termelőkre : hogyan, milyen
utoiJ és módon és egyáltalában tudják-e
apró kis munkássaik nagy szorgalmá
val elért hozamát értékesiteni ? mert
nincs a magyar méhészeknek egyetlen
egyolyan gazdasági országos szerve,
meJy termékeik értékesitését rCf,dsze·
resen, az ó érdekeikben állóan irányi
taná, lebonyolitaná ugy, ahogyan azt
az összes külföldi államokban a mé
hészek által már régen megszerv,ezeH
szövetkezetek végzile Éltékesitési köz
kérdésünk e rendezetlensége szűli év
ről-évre azt az izgatott kap:kodást,
mellyel a termelők- hogy az értéke·
sitésről Je ne. mondjallElk - mindjárt
pergetés után piacrad0bjákkészielei
ket. IgyakeresIetet tulhaladó kínálat
foly táJ1, az amugy is silány mézárak
még inkább· lemorzsolódnak.

r<öztudomásLJ, hogy az Európai ál
lamok nagyobb része - közvetlen

Tizenegy óra tájban érkezik nyugati szomszédjaink is - sokkal
Oyomára, hol szin/én a Hősök több mézet fogyasztanak, mint ameny
szobra előll lesz a fogadlalás nyit termelni tudnak és hogy ennek
S iH is koszorut .tesz a Hősök dacára mézünk iránt a külföldi vonat
szobrára. kozásban alig mutatkozik érdeklődés,

ennek okát abban kell keresni, hogy
. Tisztele/ére délben az Erzsé, termelési rendszerünk maradi, elavult.

bel-ligelbennagyszabásu kÖZl ·Az egész külföld ujjászervezett méhé
ebéd lesz, melyen Gyoma és szetének minóségi termelésével szem
Endrőd község'ek veze/ói az ben hazai, silányabb árunk lemaradt a

világpiacról. Elveszitette mézünk ver
összes hivatalok es a lakosság senyképességét. Méhészetünk ezen fo-
impozá os j öm ege vesz részt. gyatékosságait, hibáit kell kiküszöbölni,

más felekezelű

örömmel jöllhel
magyar embert,
hasadását lájjui<
békeségnek.

Szombaioll reggel 9 órakor
érkezik Endrődre dr. Baltazár
Dezsó püspök. A fogadt~tás a
szarvasi ulnál lesz, hol él Fő

szolgabiró, Endrőd község fŐ D

terén pedig él Hősök szobrá6
ná! a Ref. Eg-yhái nevében
Répás Pál elnök-lelkész fogják
üdvözölni. !ti 'lesz az istentisz
telet és utána él küldöttségek
fogadása. Ezután megkoszo
rUZZél a püspök él Hősök szob·
rát és rövid beszédet mond.

A mai püspöki lálogalást
meg·t2lőzően örömmel áJlapíl~

halja meg felekezeJi különbség
nélkül mindenki, hogy dr. Bal
tazár Dezső reformálus püspök
csanád 3

• csongrád, és békés,
megyei látogatásai a reformá~

tus és kalholikus papság kö·
zölt volt vagy vélt előző nézet
elléréseket nagyban eloszlatják.
~(ölcsönös érdemei ezek dr.
Baltazár püspöknek épen úgy,
mint az ől üdvözlő katholikus
T:apságfink,]\L::m is lnarc:dhdl
el, sől legyen is meg' ennek
az ünnepélyes megértésnek él

jótékony hatása a fejekezejek
további élelében.

fő- és als6papságaink fele·
kezeli működését sokszor
áliília olyan színbe a közvéle6

mény, mintha a felekezeti tü~

relmesség hiányával vég'eznék
lelld gondozásukatés ez vég

eredményében a magyarságunk

kárára van, .meri ékei ver

magyar és magyar közé.

Dl". Baltazár Dezső püspök
körujja eddigi érintkezései a

Az alföldi tanyavilág ezer
fájdalmát, nyomorúságát, vi
szontagságát, magárahagya
totfságát, vergődését kell
megszüntetnünk, hogy az
agrár Magyarországot való
ban agrárrá tehessük. Jól
tudjuk, akik benne érünk
ebben a tanyavilágban, ezt
a nemzetmentő munkát -óri
ási kitartással, türelemmel
lehe! csak megvalósítani. Az
első ütköző már ott jelent
kezik, hogya tanyai ember
nem" hisz" . Nekünk sem hisz,
akik élünk vele,. másnak
sem, aki hozzánk kerűl.

Mond;uk, amikor már
hinni tud majd, mert hinnie
kell, hacsak el nem akar
pusztulni, akkor "bízni" kell
megtanitani. S amikor. már
hisz és bízik az alföldi em
ber, akkor majd kiderűl a
magyar égbolt, akkor egy
új hajnal hasadása köszönti
az önmagát, családját, szom
szédját, nemzetét megtalált
alföldi emberf, ki a hitével,

TÁRCA
Gazdasági reformtervek

gazdasági ismeretek
nélkül.

lrta: BELL MIKLÓS.

(Folytalás.)

A bankokrácia évszázadok
áta jelszavakkal dolgozik,llyen
jelszava jelenleg az "infláció ".
/lz a mese, högy az infláció
pénzdevalvációt idézhet elő,

abszolule téves. A pénz sze·
repe az áruval szemben min
dig alárendelt. Az áru ára dik
tálja a pénz értékét és nem
pedig meg'forditva. PId. a kar,
lelárak, vagy miÍs monopolisz
tikus árak meghatározzák dik
tatürikusan a pénz érlékét, de

fe!tünően láljuk ezt él külföldi
gazdasági indexszámokból is.

A svájci frank aranyfedezeJe
1914 iulius l l én volt 61 szá
zalék, indexszáma pedig 100
voll. 1932 január 1-én volt a
svájci frank aranyfedezete 161
százalék, indxszáma pedig 155
százalékig emelkedett. Más
szavakkal 1914~ben, amikor
a frank aranyfede7ete csak 61
százalék volt, J00 franknak
olyan vásárlóereje voll, mint
1939-·ben 155 franknak, amikor
aranyfedezele ugyszólvánhá
romszor annyi volt. Ezek cl

hiteles szilmok a napnál is fé,
nyesebbenbizonyilják azl a
tényt, hogy az áru diktálja a
pénz érfekét,tekintet nélkül,
hogy mennyi az arany fedeze/e.
Kizárólag a tózsdespekuláció

kénye~kedve szerint alakulnak
az áru árak, él deviza és valuta,
azaz pénzérlékek, anélkül, hogy
bármilyen államl1atalom e:? el 6

len teheinc, mert a bankokrali
kus tőzsde rendszer szerint a
pénz, azaz a bankokrácia az
ur, A péllzdevalváció alkalmá
vai Európában legalább 100
millió ember koldusboJra julott,.
de egyetlen országban sem
történt intézkedés, hogy ezen
lervszerü nemzelpuszjjtás miatt
valaki meg let! volna bünte/ve.

A cikk iró ugy tün/elle felaz
"Amerikai Federal Reserva
Bankol", mint hog"yha ez volna
az egyedűli pénzkibocsájló
bank Amerikában, hol annak

forgalomban levő pénze az l
öss~fo[:gal~mllélk egyharm~dál

teSZI k1. Penzfedezete pedIg él

törvéllyek szerint van megba 3

!áro"lva 5' ennélfogva az ame
rikai pénznek 100 százalékos
értékpapir, vagy 200 százalékos
illgallan fedezete is leheL Hogy
a federal Reserva Bank ke a

reskedik az arannyal igaz, de
ez mindenaurópai és amerikai
jegybanknak megvan engedve.

figyelmébe ajá.nlom a cikk
irójánaka következő Jörvényea

ket, rendeleteket és forrásmun
kákélI áJJanulmányozás vége II,
hogy ebben él kérd~sben helye
sen lássa a helyzetet.

Az amerikai banktörvény,
alaptörvény 1838. IV/ 18-án Jé
pel! életbe. Ezt él törvényi pót
törvények köveUék: 1838. évi
IV/25-én és V/20-án. Továbbá
1840. V/lü·-án, 1851. évi V/7
én, 1863 évi VI/3-án, 1864.é\!



A ~. KAtlR:É.S Z E K
Citreon és amerikai autókho?;

pNEUMJiTjRoir'~'
garaíiciávaI

.Autófelszerelési cikkek
légoi'csÓl5ban:':; .

rH\;GYj Ó Z:S'E ::::Btldapest, VI., .
A:n~rássy-iJ t· 34: TelefbrlAlít. 221-97.

Eredmény kiszámitása:
1. Az eItaláJt céltáblákszánla (TaJá

. Iatnak szárnit a lövedék-töl 'eredő sé-
rülés)."

2: lal}i1aJbk'köregy~ége,inekszáma"}
3.-M1" es 2 szőri1rta.o~ , .
Ha a szorzó eredmény két csapatnál

egyenlŐ,ugy' elsösotbal1.,az '.. alakeéltáb
lák száÍ11~ ~s ..azut~na M:egys~g~k
számaa-.mervadó.. '., ',;. '
löv~sz biz~ttság: . .
L Elnök:. dr.pálka. Pál főszolgabiró,
2. Alelnök : Kner fzidor.. .

':.~. Vers~l»'inditó: BakQ~JP.:zseJjb:
foszol~ablrö. . .' .... .... .•.... '
· 4, Értékelő.bizottság: JVt1daras Gyufa,
WagnerMáríQl1.és Nyisztor Péter, '.

5: Jegyző:' Kuba Ferenc és Bárdos
József. . ~'. ~.. '.'

... 6. Felügyelő: Kató Laj61s jegyző.·

· 7:. Versenyiitkár : S{monovánszky
Ödön altanácsbbk. '. . ,- .

· 8. Versenyvezető : vitéz· Molnár Pál.

.2. Egyéni verseny: .. '. . .•
Résztvehet'aPoJgáfi' Löves~'Egyesü~'

Jetmiríden tagja, . aki" 'a, olőirersenYÍíéJ'
legalább 70 pont eredmeny.t ért eJ.' ,

Céltábla, 3 ·dib. 50 m,--es.1O kÖrös
céltábla•...>. .. ~.. ~'"., ..,;7'" '.

·TávoJság;3'dníétet.
Lövések' száma: 2' prÓba . Íövés a

felső, 51ovés' áHvaaz>'egyikalsó, '5
lövés fekve a másik alsó céltáblára
tamaszték nélkUL ~ ,

Helye: Lőtén

Ideje, ~satlal(Ozva a cgapiltverseny-:hez. . ." ..

·3; ~Hö1gyek· ·versenye;····
, i:9yéni ·Yl:r~e.ny<.,.Miot;Z.ponta.Jatt.

4. Díjak:: .
Cs~patverseny, 1 JÍejyezet1je disz.-

okleveL.. '.: .... .... :." ..,'. ,'.,. ..... ,

E9Yél'li~ve~seny, '·1.ez(ístérem: .••. 1
bronz éren]; ldis:z:oklev6L ..... ,.

·HÖJgyekvel'sen.yé"miilt' egyeilpvef.,..
senrnéL .' \ .'

• o G)íon1 a, 1932: évf jtiÍJitls" ho2'~á;{
'Ü1':PÁcLKA PÁt .s.F

főszolgabiró .•... '.
á P.L.E:' HeJ{ ehté1ke;·'...

'Gyornán.lőverseny

r"\1I.,.;iL-.• VIZSGÁza. F06As~
az· Endrődi uton á- K I S K l E I N .
A'fogtechnikai laborato:riu,~ vezetője Kádár Sándor

7XWTW zrzww .~<fZ!"*" t'
•",,",,!""'-"<'~""._'''-~'''.' ""'~~':~-"=-'''''""''''" ~,~~- .. ' ~ ."'-

'PoJ~ári Löyé~iÉgyes~!et~kJát:ási'őversenye 1932. j urliUS12-én.
.LCsapatverseny. .'C~I minden csapat részére 12 drb..

.kisebbitett J1J~llarak céltábla:
Táliolság' kb. 50 líH~ter.

~ .tg li: iarta!JIa, tüzelŐ állás ;eIfog
lalásával egyiitt 15 perc.

Testhelyz'et, fekve. Puska' harc
szerüen feltám.asztható.

A lövészet helye, Hullámtér a Kö
rös-hid alatt' a Gyoma "':!{orösladányi
,uton.. " '.'.' .'L

Résztvesz il gyomai és endrődi Pcl-'
gáriLövészEgyesű!et legalább .1.,-1
'rajjaJ. A csapat létszám l parancs
nok és 12 lövész. Tényleg tüzeÍ a 12
lövész, a parancsnokafiizef vezeti és
ellenőrzi, hogy azössies alakok' !ÜZ
alá vélessenek.

Töltél'ly1öyészel1k~nt 10 darab.

JVláills28~an t<irgyaIia a gyu, továhbá a pénzügyigazga1óság
Iai kir. TörYí2nys.z:é~ Unghváty ré.,ú.é n6 t:... dc. J(eleol1211 15tván
taná cs a.:;?7RG;ólfy~~JN~:!,.dQJY 9J~ P é m4ti~YLt ilk.á
gyomai forg'all1li,fdól1ivalali Vádlolf egyebkénl a tárgya'
főuöksikkaszlási és csalási Jáson, sem tagadja leHét és a
biinügyéí. NevezeU az 1925: nehézmegélhefési viszonyok,,:
évben elsikkaszlolla a piaco.. kal védekezel L
kon az ellenőrök áJJal ·besze, A kirencielt védő,ur. Chrisz~

dell pénzeket, a hivatal álfal Jián Kálmán védóbeszédében
eladolI blokkok árál, azonkivül azenybitó l~őTülméHyekre hi..
a feJektói felveltpérizekcf. Ezen . va!kozoH s arra, hogy a ren...
visszaélést az 1926. é~rhen' delkczésekhiányosak voltak,
álJ~pito1tákmcg, a.zóta azonha.n az ellenőrZés nem.l/olt meg"
nevezelJet nem Jqláltáks csak fi:;lc!ő,igy. enyhe itélelel kérJ.

. 1932ápriiís~havában .Jarlóztal~ A kir. Törvényszék ilélelében
ták Je. ..... '. bünÖSll;l?k ,mondotJa ki és 10

AL,"Jörv'~~1Yszék, fö6Ötanut ..havkbört0;nr"jléjle, az iigy~sz'
hallgalolt 'ki,' kQ'ifÜk Qrosz az eltérő min6silésrr:iatt és
Zo'ífánf, Ré\T~sZ János' yolt sUlyosbilás0rf feiIebbezcJf,
ellcnort, .Molnár 'Albert von .szegőlTy megnyugodott' és
pénztárnokot ésfoszto Elekel, b(in!eJéséLawnna!Í megkezdle.

méhészetünk átszervezése, amínőségi mézűkaH. szavat l, áll. véd- az ő kezükben álló, minden más"u'nző
és c~emegeméztermelés bevezetése és jeggyeI kerüljön forgalomba és hogya; érdektölmentes ~azdaság;i alal(~llatok

az egységes értékesitésnek'szövetke- klgrkénti lOfilléí· áil,uni kiviteli jutalom' utjá~ termelésÜk.a külf?ldipia~ok
zeti utóiJ förtéiJőkeresztmvitelecáttaJ.···a:terI11elOzseoébe·lUSS"Onc'eL""'''c''C·:"''' vlsszaHo[iYtasara"eÍindúlhassoO:: ...... CO

Szövetkezet hiányában a méhészek .A 25-30 kgr.méFértéké:t terő . -c. .GödöJJŐTI"a. mézráktár; megfelelő

a most emlitett közszükségletként je- ·méhtermékekkeJ is leró\Jatú -: ..• rész,. üzemi .•helyiségeklcel és felszereléssel,
lentkező sürgős feladatüka.t,;kivánal,. ,jegyenkéllti,az alaptő~élJ~t3Yfl!q!1'9.z:: már:.~v~kk~J;;et~röttazzalépittetett fel
makatképtelellek,lpegolclani,~; zájárulá? csekély ál<.toz1J;ta.:sl-Jtah yaló- ádJamilag,hűgy~az egy megfelelő sZQ-

Ezt. érezve; aJakitottarheg 'márc.. 20., ?ul!l~t~~1e(a méh~sz:knek évtiz:e.Oek·· \!etkezet rendelkezésére bocsáttassé]s.
napján.€iödöllöc,szé:kb.eIlY'e1~a;;;~r~,.=Q1i!ggQ,:?zflY~etk~gtl.:.:Jlilgya;,;;,:lJQgy:eze1J.,:,c . ' ..". ~""'~,...:.••.• c;BEENNZObTÁN... .
Méztermelők Országos Szövetkezetét"
a magyar méhész.eknek aza bátor, el
szánt," IZomolyan,'okSzérÍienés gondo
san1er.~el(},jlagYré;;zben~Da.gyf!léhé

szekből alakult csoportja azért, hogy
az ujonnan áJakult '. sz{jvétkezet utján
a magyarméÍÍészet átszervezése és a·
fenn emlitett célok 'és feladatok meg
valósuljanak Ennek a szövetkezetnek
á megaJakitásaáltal hazánk méhészete
uj Mrszakküszöbére'áBitfatotf. .És a
Göctöllől1 kiadoH "Méhlenyésztés" rit;:..
ján-IJlegjelertt határozata; .' 'most .azert
kopogtat az érző siívüméhészék ajtóc
ján,·hagy szavával egy jobb jövő felé
vezető hitnek gyöngyszemétcsillogtassa
meg a révedezo tekintem mél1észek'
szemében, hogy a felcsillanó szemek
fenyáradatából <megértő,ujjongó .vissz~
hangot,a bátrakban hitet, "kitdrtást, .' a
gyöngékben; habozókbanmegujhodást,
szilárdságot és erőt támasszon, hogy
pótolják aifj·mit elmulasztották és se·
gitsék az alapvefőknekfelépíteni a szö
vetkezetet.

Aki a gödöllői határozatot és felhi
vást'elotvassa kell, hogy átérezzé a
szövetkezet alakJtásánakna.gy je1entö
segét,' átéreízeázt, . hogy .. szovetkéief
hiányáoan egységesininőségi "áruval
nem tudunk a nemzetl{öziméZpiatforc
gal mába beilleszkedni és nem tudjuk
termelésünket a határon átjuttafni:

Vajha a mehészeklelkét . gazdasági
megsiervézesük jeléntősége, .. egyszeri
megvilágitássalugy megJtu~náragaclI:Ü,
mint ahogyan nagj)hordérejéiaz ébe;
üZletrszellem éies látása a kéreskede~
lenJmel é? a tőkével észrevétette, anÍint
:>.zelsŐ gödön öi összejövefelÍJJeglep9
érdekessége ~ abbán. nyilváI1lí]{'l~eg

egybé'n, hogya' tagok min(íségi (erme- .
lésének ai értékesitéséf;masban, 'hogy
a'szülcséges szövetkez~ti forgótőke l:el1~

delkezésre bocsátását ajánlották feJ.
. Csak aszövetkezelell átteIjesedhetik

an:éhészek~ekaia vágya j~; .1lOú

2,oIdal

IlI/3-án, 1865. évi XII/5, 1873.
évi l/l 4:..é n, 1'875. éviVll/12 én?
1900.éviJJJj14;'énés 19ü8.evi
l/l-én.

Van még egy nehány póttör:..
vény,amely azonban egy sem
vállozfaJja meg az . ,1838:' évi
alaplörven yt. '

Aforrásmunkák ca kövelke...
zök:

Obsl: NoJenbankw.eseo in
den Vereinigten Staa!en von
Amerika 1903. .' .

Marcuse: Betrachlungen über
das' Notenbankwesen in elen
Verehiigfen Slaafen 1906,' Der~
sejbe, Das NaJionálBankgeseJz
von 1874, in seiner heutigen
fassung. Oesetz lext, 1901).

M. Wirth, Handbuch des
Bankwesens Orundzüge der
Nationálökonpmie Bd. lll/3 auf
KS5ln 1853.

ll.. " ~_ ,c ~

M.. Prager. Die, Wahrungs 
und BankemeE~rm in den V'Cr
einigi'en . S'taaíénvo~ Am~rika
1900.· .' .....' ". •... ,> '.

'Slubhe, ÖrganisáÜo~ des
Ameríkanlsches Bankwesl?'n, ín'
1ahrb.{ .Gesehg. .' Verw.allung
und VoJks~virJséhafj d. D.· R.
1907. (daselbs't á~ch vollsHin4
dig~e Ueb~rsi9hl überdiencmere
AmerikanischeBankliferatur).· .

A cikk irá. kifogásolta; hogy
munk ám bqnsfa jjsz!ikaiszil~

mokkal bizonyítottam" !1ogyaz
egyes nemzetek a bankok,
rati/ms rendszer. foly/án }neny~
nyire eladós9dlak 1785·lpl-,-,
1913.. ig, . vagyis kill1u1aJtam,
hogyl185·ben eseti egy francia
állampolgárra 69.1 .. !$OrOnél
álla111aqós~ági feh~I;"Clmi 1.913
ban Wá,; 716 kQronárq~fllel-;:,

kedelL vélg,yis.minpen froni2iaJ
uiszülöH gyermek,aki. .1913~;

iban szliletetl ]76korona á.ll a lJl,":J

i'ldóságo! örököIf.; , " .
Amennyiben 1785-161-1913-

i:..·· '. i, J ~- - _ l ..",', .,' i, , _'

jg az. európai álIamadóság'of 5 .
százalékos kélrlathaInlOzással
Iüszámuiuk, kltünik, . ho'gya
végére'dmenydDPc~. 65 52<1·

rzalékkal alwyH lesz ki, ~linla
Inal Európa nemzeJivagy,oml.

'. ',' - : • - • '. ~ <" - '" :, - ' , "

)\ztl;1iszcm,minden ember, aki
él ,I<ult uráli s h,aJa.dásnak a hiv.e
és e~n atom logikai gondol:·
kodássalbir,kell, hogy beJássél
~zl a1-. elvita/batlan li2nyl,hogy
az aranyfrdezelü ·iegybank~

tenclszer a ku)luráli.shaJadás'
sal párhuzamosan az eg'yes
~emzctekelad9sodá~át magá,:
val hozza s.eDn~lfogv.a . csak
~d9 _g.qr4#~e~v9)1}"ikqJ;);l1iDd~n

II emzel triUnkéleted rrié nY~Jlek
nagy.crbb..ré'széf í inl-';cad6ság
uM'w·kamat=e·W-Bí"ffa:;="--··_--~--

~Asj~kjrq;.<jl~t p~pg;Qz.ta;lt~~.

hog"Y.~bhan.,az:es.~lben;"E"~~~;
uj g'a~db ~ ~gi' rÚo t'iílt~iv ~rir'':ltt.
vezetésre kerüi?':~f az első
napon cs·ő.clRtfdg: D1o'ndani.
FigyeJmczt~teJl.1a cikk iró ural,
hogy amint a vitorJáshajósok
annakidején ncnl 'yollak hi·
va'.t va a. gozhajót .'. kritiz~Ini,
ug'yanezatörvenyáll (l cikk
iróurra; anriális 'inkább, nieh
résZletes lerv'emróJ .'.c.c. krilíkájéi
utan itél'"e --.: halvány sejlerrri~·

sihcsen. BiilositOlll ; 'QLonbi'lrl;'
amennyiben a sorse'ngem oda.
fög átlitani, hogy' ga zdasági t~r~
vernei bevezessem, cÍzúí·1 'i2p~

pen ólyal1diad~llt fogok aritfnI,
mintFuHon CI' maga gőzhajÓ.!

~á.v.öl. ;Co" .••....'.::" u ."j



I lY me9c-éa:;kez.~tt

··W,A6"N·' L.

........ J::,~§~,c,.;y~}[:~~"i,.k~v~,fr
ellDberek szá'niara' a tcrmé'
§ze1e~\: :~Fé'lirehc' "'józa;;ef'"
Ke-scrúvÍz naponk c?'l!'.'f: lA i" -" "':J

a~le'gkisebbcl~6H{Ddé's" nélldH
köfi;n Vti ·ésr'éri'a cs ;bélmükÖdés t
biifbsif:: -Számos;' szal(ol'V:osi
klentQs bizon\rHja';n-o.g-ya
Ferenc:Józl§iei:vÍ'z szív~ és
idegbajosol~l1a1<,'v~5e-~s- CUI

korb'efégélfóél<:. fafárr1ipí kösz
vényDcn;escsíiibs,üi' .. sz'enye-:
d6knek í~~{agyoííjÓT jC~ZS
e7éfl 'm~:Uá:n n'Jgg'úde I)'di a
Iegmelégebb ajáólás{ ~~e~
rene ~'.JÓz§ef::;;: . ke.sC''ruvíz
gy ágy ~ ze ri-ára!~béEli'l;-- ff-ro gé r iák,
ban éB' füSZ-tZI'i:ii:lekkt5en· kap~
ha-fó;~-' .. :

.A gy{)ma~ .. g·9zfijrd.q ..... május
31--·tőí~nyári·h&napok .aiíatt
zárva. van.

ItEmlékezem még édes anyám,
mikor ringattál..

:.Angyalok sem· dalolhaitak
. szebben az ajkadnál; •.

De mióta CsíkorszAg;r,'
.ellopták --azóta: .... ..

, .Arvasá1;blinsiüléfilt'
leggyön)iöilibb· 'Jl(§Ta:

.F:iJLé·res·> QYO ~S:;
A-fiUéres'gyorsvotíatBékés;.

csatn\rÓ'I'Bu'dapestre a' nyugati
páJyaudva:rraf.U<5 5:-~nvasá(~

nap Gyomaról reggel 76i'a 5
perclf-of'im'l.ul 'és" Budapestre
érkedik. to· óra 18 perckor.
Visszafelé.. indúl_'ugyanc~l(

ph)Jugáti palyáudvarróléJjei
12 óra 25pérckorés Oyomára
erketikhétfőn reggei3 ót~ 25
perc:kor. c ,: . ,

Kinevezés. AvÍlrmegye fő

ispánja ar: HhrfiíéUiSziÓ,yt!!·,
megyei 116afőfeg)':iói~tb:3<5~
j egyz6ve \n~yezt~'ki:··..•~ely'jú~
lJeve~és kiválóc szorgaJrrJa.·és
renClkivülQl'tékesmunkásságá·
nak is f.ulalmaés ·elismerése.

Emlékezem még édes anyám, Szivbőlgratulálunk'á' ..fölairil<-
. mikor árván hag]!tál, nek.' .

,c Azt hittém;fIincs7ájósábl}{lÜnnepiisténtis~telet.AgYQ'
papi bucsa. szónál... mai reformálus egyház üszfc,

G' .~ Ttra"'és-Ell0rÖÖ Demióta~'.Jesikors?ágot:-" leHel adja ludomüsuLa-:gyüle·
go,:,~,,::_. _, elhagyám7"w-óta:;.. ke-zelctagjainák "és:azeg'ész
nevezete.sségéi.' Honfi vá;gpbatcstliletik a község lakosságtmak,:hog~y'f.

K~;fil!éresgyőrsok" lázában :'UgszomoTlIbb· nota.': ..' évijutíius' hó '. "5;Ctl,S, vasarhap

mmaéh""köczség'aZÖlf~iparKödik~' dél~Iől1 9 órakor aíerllplom~
hogy a nevezetess.égeive~ állan4Q, ban a "Hősök '?r:l1lé~{_n}'jPf6n"
"pengös" kiránd uJókat :;csábitoo1l1 ürmepi isteriJiszl.et.eJei t~rl::~E:z.ep
határába. Itt az ideje, hpgy;mI:is" ünnepi i~j.eI1lU-sztel.etre'ajöbbi

megtegyük ezt, llogyJIli~éllíama- Egyház::a:w,t;.ai\összes'hiva'fa l

. .. . Tornávlzsgaazendlrődi róm.
rább rákerűIJÜnka:~,fjllé:résgyors" A mostBudapesten lefolyt Tlagy lokat, egyesüleleket, .'. olvaso;::

ünnepélyalkalmval Raffay pitspök köröf<let; éf3r'~?üf&I",Ezéf~'" tagjait kath: polgárifiuiskolába'l.A1;

list~:lyek vofiHinalfOyofua ur képviseletében Stark Béla hazta: éS\I';!~özseg .egeiszlak~ss&~M ~~~:ko~~::;~milÓ k~~~'én,Po~:~I~
nevezete::..~.s.· ..~g"e. í?.' .J .. ' a szarvasi öreg diákok üdvözletét H-szlelellelé§ .stér.ételre] "hívi.a.. ' " : ...' .' ... ' "" , :.'. vasilrn.ap délután:~jornaviz5gál

'1" '~c;" 'f; " az ünnepeltnek. O. md!!cl vetette r11eÓ . Aldoúuhk a 1iősök eUl-1. A lillafüredi VI aghlres urasnyo- ~ 6 .. fart, aSj)-orJpalyán az alábbi
mán ..cs"a.k egy !>ara.'.ts.. a,'g.os .ly.uk ..llérna; fel az .eszmét, hog)" eztán" is, L€~éF1'€,*,!·,~c"A~w~~'is+e·l'l'tÍ'5'7.tetetl?rf

~ . .' pr:og.ram melletl, melvre a nb.
sága' jelzi, hogy ott.egykOI;}l)e~é,n)'letet Szarvas:-e az ország kÖfepe ?,Egy- . i,.m. á.d k., oz. H~. ,é~. U." nn ep.. i prédiká- .

.. kÖvettek el)izaúy?f.~Hdc:P~r,Ná)}~~ a h l . " G'" ",>,:",';'..'. l közön'ség.cl..liszfcleilc! me.g~
. c".' ' h . El al]g!lgg_lg}i~_a]JJlz,táls__ .y.Qfl1a....j&.,ciőt tare Répás Pál elnöK)e,.. hivJ'a.,: Belépődij'nlrlcs; önkén.;

gróLTi~~<t,~~ty3ÍJl HtíJ:fl"~;~~y>~_. a.Ja. on vára és :.GJ7ugy kuliurintéz,mények kész. ~ ,
véknyan csorduló>könnyeicsobo~J.~klíes adományokat köszönettel
ItH~Jig_sikerűIL~Ut,lerénylet.,K:'felke- illusztris l'ezetóÍnek.ers6rendirszó~ o"~ p ar:isi tam.d!D~nyutali:. lY: f6~gadu'nk:élkÖ[1yvjár;gY(;I"(lpi~
pezQ.szQ!:lr9tpapp'Zsigíl.riiár tervezi. . nokai elől apJImát. Gyoma negy-MEfHOSZ:rdege"nfÜq.;-almi és íásá'ra.Lliiszekégy. 2. öemu...-

2. BOldoault .dr. Kató;J<)zsef, első ven év előtti országos képviselője Ulaiit;r'j.rótfa'jli~li'Ú~~":fl-~I;·'t~n'
krónikásunk

G

á1t'árfelfeaezetr',/Krónikás vÍtte el, ki hetvenhatesziendejével ' dezi~lso'15riapös. i~enclki\lül lala dán gimnaszlika. 3. Ril='
~lakok" együttes felvónúlasá'.. ' , ..... .... '.' ., .. ' mikusgyakorlatok. 4: Betgya"

3. Felfedező expecHtiomegs.ieivezése, önként jelentkezve, kiállt a pódi-:- . k.edvézinén.yes:" pá.ri~it .laQ[,11~ .." .... .. .... . korlatok. 5. LlQyességi gya""
mely á nyári idöre.::felfe'dezi:a gyorrai- umra és imigyen szólt.~ .miinyut.j.~1. ;R~sz.w~t.eli ':GHj,~32Dic ~
aknak a ligetet és strand'Ot~ .... i • ..:,:l1árommillióháromszázi Jii:ákoknak260:;pengó.'Jelent;. korlQtok.6.RiJmU<,tl;:;..,és- ma'

4.c:Bizottság.,'megalaidM,sa;ii lnely':.a. .. g.. y. él ~ . r in.c~· 7.' "·Sia.~f.i.l.af~.íós
régmegénekelt "Pató Pál" leszárma.;; ezer idegenben:-'lévr5:sajduló keznF:leher áz'Ulaiásf']rodá'-;c fiukkaL' ~fMbz~Mós(i::lona.

zo~t.ja~~ak::~tj:lőf:~I:~~~::~ig. .terjed' ~:iÍ!~~kn:giJybb~~::~f,bi.~.:....V,~f.J.:n~' (öIXa.h.::~lcirne~dn.~c:n.'.11~ ....·~.:.·.~~-8tl..i:~.:"fU,!s.i02t.2,~)·7.:.~r:~ 9. Sikfutás lányókk~i.·c . .
egy községi szán1vizsgálCS::}üz;ottság, ." l ' ~ u ". . ,............. • .'
hatásköre 7" . ".. <' ." ..~ az iínnepeltn.ek sz.Qlóo'JJffúöz- vélben'ís,Érgek1 9d.(ikI]ek pI'OS~: Biikozó':vefSéftyi;j Agy~j'mai

t.-ÍJáni<I szeínlélietese'a::dJrH\~s:l!nó letet.. . pektusLdijJ:alanuJ ki:ílc:ra~ Uta. L:evente Egyesü:le( bfdtűzói f.
kuglizójában.ltt jobban büzli~:" '.' .' '" . év fuoius 12-~rí \rasarnap d. J.

7. Sza6ad'ori élövezetve"n1írtiítJákbe Köllnyezés/s6tzokogáti:: kisérte z ási Iroda-a: többih:'trl ulmány...
aH á kis embert, akiegysief~,l~Aa an'egyeaórá's;óeszét!eY"é~!arl!lég- utakról is.>"';' '. j': ':c> cc ai Efzsébeí'iigeH-vendég'Íő

c

'b' 'd t' l t f"':'·' é . t' . . . n',;,d':,·ter·m 6l:.:;"n; \'('v'ansbirkozo
szája ol hl eg~e,s m~~ge.:~ uJm s köszöné~~reJ.Eld(loLIJ.yiilési :el':' Az OT~ és a b~j árónö. -Az LI b J _LJ,", -

még eddig 'nem ég.e.ft~.:'.mé...g.~<t,sz~~át~ b 'b l ,F, • t . l' 'k' verserlyl tartanal.\: '15ovibbeí', ' nök e, e e.fPJto ta; qgt:Elze e- OTligaLgaL{)ságaabbali<fi:sÖ~;;
8. Bemutat juk azta~{,f!.uJ~t, nle:I~:60 , jovó szá.lTIUTJk8an:

kilométeres .s~b~sségget ~z;águld. a nyülés a !jgoL:, kal vilalotl'kérdé'sben,'\iajotl\a ' . . .. '
vas~thoz,és .111égseV1>: p,0fol. ,Sallyi A gyiilésről pedrgazifju le[kü bejárón61bc'k\?Íl:c jelel1tehi:áz . Tér~ét1e.<Farkasinszky. Imre
nyomja agázped{ÍICstb~;\;: agg szónok egyenesen a miitő- dtl~neJ; '-"ugy dÖnfött;,h'~gy prímás a .. l?Y9l,1Jai ~Özönség.

Melyek vo]nának:,·E'Adrőd~ asztalhozment, szemétoperáltmdó. csak <lZ olyan- bejá.r6[l{,lke.ll déctéIgelellkedvcrlce, enged ve'
nevezetess~ge'i'?{, ~ De felizgfJldscr miatt csak huszon- bcje1ellJeniaki1iraponlahrg~{ a inegnyH~ál1ulÓ' k6z0hajmJJí:,

r Me!!tekiiltMécáhiiikii 'gyárnak, négy órával később:"/férÜlheteft aláhböl Ó~é1 hosszat'tiÖJg'.();zik bev~zén Q"régi bR..ke>pelijó
ahol éve"'k óta gyártják a Jifellebbezése- eére a sor.)stennek há,la:' kitünő ug1Yfi:nanlil'áL,a::nulka'Qclón:ál:i~ idők térzenés-esleil.' Juríius,
ke~~Kö~ös piwttSág~ikiildet~~,melY sikerrel. ..•.. ". . ..... "í\StenfcOetlértKonvtktus juHus:és.atlg'us~hrs{pdJ:19il):.a·JWi-cHérc:;·
végl.~J~Id9nti;{J;1qgy,agyomai:vás.ár,j. NegyveJFesztendőelőtt·/livQ"'-fliv- aj6'v6japévI:e.}~1\(e.s~!<.6?;ép~ ligetben mindenk <?d cl c n és;:
tér melletti útati~z,e.odr:ÖdieJ(i vagy/a tákvezetőrlagygazdáink-aUznagj;:' isl~olal Jal111lókaí; >.E!íÓJils~dij. p é Iij~'k ci n ':c:sI~2c'8 -tóf-:=:-lÖ-
gyomaiak lcedvéér1i~pilettél.<.1J1l;lg7 közsé!!es válí.7sztőkerüli.étv~iet;;i,Ba-" ha:vi:·55~peügó.S:Zegén)tsorsu ói61";f~flcnct 'loi"I,-meJy' Idő

3. Bemútatá'~~ ~·ter~sz~rüvadkip)l?z- ~ co
tításnak vadászbérleü-ií.1apon. ....•. o. rabást köveYneksnaifnf?m visf.ik jólahülóktla'k :i~l<edv~ztnény~: alaitl~íWér&zá-% I1cn~ "Ies;;:c Áz

4. A községi béké'~i~nlléltetese.· Eb- bálványdöntönek f.laiy,l;'a(;~dra> IJla SzaksZerii'1ailarr Je'lÜ:gyeI~ft.jó' aj áirás-Í tvc'!z larl:,111 ár: j"ámaR, "a
ből esetleg mégkiviféÍi eiRkefis lehet is képviselőnk. elfát~$:;isp".Qd~:s:~;}efili1i':~.z:p.iliya, fü&lésök'" s fcJkcf(3sikazpkaf:;;
csinálni. lt - ._,',c, .' Mefjválasztása egy krajcáljába zenlloklaiás: <fáj0ko2taiúJ ,kliild ak* l~szaJ;{ak jámi az.esli ZCé'

5. "Mit köszonhet a közseg az .egy- - . . ' S . ..' ." , " ',. " , '
háznak és mit a7. egyház a'községnek?" sem keriíltés amfkorvitte'hazaa az';Igazga1óstl'g;"i' \ zeged, Kál-· ndüe'essZcrchl('{jkéC Segíte
Ennek esetleg nem is lesz vége. mandátumot

T
öS3zéaUf{lk a s&fé- vá!ria~iL lÖ>sz.'.' sül< llnnrtcn: C-pártfOgáslrnég-éTe 2C

.fi. Indítvány '. a' cvirílistörvény meg- tiek.. i' ,iq peron(Jne,:s ,ae~.u.tgc,lq6ai\seraiHőifjuságna.k. vqgge( clemlő szcg'én\7 'zenészdnket,változtatásár,,:i).dóLJ:1e kelljen. fizetni, . .~ , . . . . , ' .."
de il. jogot ,l~~,es~engyakorolni~ o' verődve, azzal áütakAfölletjük e/éc:. feJkeJéskor egy..-egy.k-1s n~hár- akik a·' ri'chéz -i(Mk('t·kcTeSi~

7. Az iparosság egyhangu megmozdu- "Reste/jük mi~ !zogykiílön nyi terrpészei\?'s f'et:en.~józsef híjfÍn mifüJ-QhkinéFj:ohticüi c:rzik
lása.a~;~}ilelJ';=Í1"21ffi:JLql<lI.\Í::isengedélyt .lÍonatl1l1katN.agysagQsJiFalrz'- kese[ű\l)4Qt;~k€W:adni, meri ésakík ebben~ &oru&,-gvá:;.
kapjon "forgatpatóköpönyeg" iparszeríí . '. .'. . '. . . ..'
gyártására. ,. ' jizetteés.le1kiMRénls.:ked;l'é.él:t; \ gyomo6!~·~;bél"'c; és vérlisziító S zas idök ben -niégis'::" egy Ids

Am:~~:;f~lh~JMiJf\:t<t:,ne}~'e~ete.s:ci!BJ.me.g,tiJ:itjiik;:::k{).g~,·~'tlJl~0.iis;;.. i;;; hél Iils án él k 'fi úkh á I és leél nyo k- vi§!'ságo[··a-k'árfidk tic Cs emr"éS'~n;r';
ségi:lg91"tQXáb,bt,~.lJ~sjí~sto'iMr-",a.< ,,SzeJ}J1,J]JIJlJJ14tW1JJJla1,JáV.8ZzfJii;;"';~ ··..-.tl.ák i~·lh; ;~R't0.S.·,;-ilT.e-d m'&flcye",·, .:©·ielkünk~';·a'2'f.-I.n0-nd\1tfn,!'r{)-g;,.~",,·

szerkesztőség.;:;' .. - ''''.í,'kepij:{()iszonbefütik:'=; . ;\;Sii~Ír.aviga(r:a;>rriagyar"o
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Bérletjegyek ~apénztárnál váithafók.

Szerkesztésért és kiadásértJelelős:

ifj. WAGNER MÁRTON.

keriH· Pintér Andrásné·féle

ház (korcsma)
ENDRŐD, Kondorosi uton.
Kedvező feltétel, olcsó ár.

Érdeklődni

ENDRŐD-GYOMAI
TtHC-PÉNZTÁRNÁL

ENDRŐD.

Szerda, junius. 8.
9.15: Honvédzene

12.05: Cigányzene
1.15: Testnevelő tanr.
3.30: Morse tanf.
4.10: Felolvasás
5: Hangv.
5.40: Báli éjszaka - felolvasás
6: Zenekari hangv.
7.15: Olasz nyelvoktatás
7.45: Kulturest a kecskeméti szin-

házból _
9.15: Ponfosidőjelzés, lóvers.-eredm.
10 : Időjárás, hangv. utána cigányzene.

Csütörtök:, jUl1lus9.
9.10: Gramofon

12.05: Szalonzene
4;15: "Sajó -kutya meg a kuvik ma~

dál''' felolvasás
5: Kalászos gabonafélék termésének

javítása
5.30: Hangverseny
6.45: Előadás

7.15: Cigányzene
8.15: Sl.inmüvészeti Akadémia vizs

gaelőadása

10: Időjelzés, hirek, időjárásjelentés,

lóversenyeredmények. Majd tangó- és
jazz-zene.

Péntek, jl.lnius 10.
9.15: Hangverseny

112.05: Gramofon
1.15: Testnevelő tanfolyam
4.10: Hasznos háztartási tudnivalók
5: Felolvasás
5.25 : Honvédzene
7: Gyorsíró-tanfolyam
7.30: A rádió küJügyinegyedórája
7.45: Szalonzene
8.30: A Szegedi Dalárda jubiláris

diszhangverseny közvetítése. Utána;
időjelzés, hirek, időjárásjelentés, ügető- .
verseny. Majd cigányzene

Szombat, j 1.11'111.1 5 11.
9.15: Rendőrzene

12.05: Hangverseny
4: GyermekiátszÓÓra
5: Cigányzene
6: Előadás

6.30: Gramofon
7.30: Mit üzen a rádió
8: Három évszázad katonamuzsikája

10: Időjelzés, hirek, időjárásjelentés,

lóversenyeredmények. Majd cigányzene.

HIRDESSEN

LAPUNKBAN.

ádió
junius 5-11-ig-ig.

Állandó műsor hétköznapokon:

9.30 Hirek.
ILlO Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 Hírek.

1.00 Idő-időjárás-vizállás.

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 Idő-időjárás-vizállás-hirek.

~~~iI!lfMfi'"

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájábankésziítessen.
W~~i~~

Vasárnap, junil.ls5,

9: Hirek krizmetika
10:Ref. istentiszt.
II : Egyházi zene és szentbeszéd
utána időjelzés, időjárás és vizállás~

jelentés majd hangv. szünetben Rádió
krónika

2: Gramofon
3: Állati szervezetek szerepe
3.45: Szalonzene
4.45: Időjelzés, időjárásielentés majd

előadás

5.15; Hangv.
6: Balassa Imre felolvasása
6.30: Hangv.
7.45: Sport és lóversenyeredm.
8: SzinmüelőadásaStudióból."Ba

lassa Bálint". Utána kb.
9.45: Időjelzés, majd cigányzene

11 : Tangó és jazz zene

Hétfő, juníus 6.

9.15: Szalonzene
12.05 : Hangv.
1.15: Testnevelő tanfolyam
4: Asszonyok tanácsadója
5: Felolvasás
5 : Cigányzene
6;25: Német nyelvoktatás
6.50: Előadás

7.30: Operai növendékek vizsga
előadása. utána időjárásjelentés,hirek,
majd szalonzene.

Kedd, jUl'iius 7.
9.15: Hangverseny

12.05: Balalajka
4 : Mesék
5: Gramofon
6.15: francia nyelvoktatás
6.45: Cigányzene
8: Párizsi rádióállomás müsorflnak

közvetitése. Utána idő, időjárás, hirek,
iigetőversenyeredm. cigányzene

~~~

A nagylaposi uradalomban
ldtünőfriss juhturó I{gr.l 040
és gomolya 1.20 fillérért ál
hmdóan kapható.
~.~~~~
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HAJDÚ BELA i
~Kistemplomu.1329számú I, ~
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~

i eladó.
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DUBLJKACIÓ,
Anyák figyelmébe. A nyári is.kolai

szünidőben kézimunka tanitást vállal.
Vata! Gáborné. Jelentkezni lehet
Kossuth Lajos utcai lakásán.

Ifj. Moinái" István 1424. sz. a. lakos
egy jobb minőségü fiatal vemhes, vagy
fias tehenet keres megvételre.

Perei. lajos szabó-mester értesíti
mélyen tisztelt megrendelőit, hogy üz
letét Kossuth Lajos utca 703. sz. alá
helyezte át. (Közvetlen Postahivatal
mellett).

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnáI.

Bertóthy !stvánHalászcutcai ujon
nan épült háza julius hó l-i beköltö
zésre kiadó.

Üzlethelyiség berendezéssc:l, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező felt.ételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tanitónál.

id. Wagner JlJlártonnál a Hangyá
val szemben morzsoJt tengeri eladó.

Az Erzsébet",Iigeti pavillonban egy
butorozott szoba nyaralásra olcsón
kiadó.

A gyo';l2li kir. járásbiróság, mint tkvi
hatóságtól.
962/1932. tkvi szám.

Árverési
hirdetmény-kivonat.

Endrőd-Gyomai.Takarékpénztár r. t.
végrehajtatónak Pintér Andrásné sz.
Knapcsek Anna végrehajtást szenvedő

ellen inditott végrehajtási .ügyben a
tkvi hatóság a végrehajtási .árverést
4890 P tőkekövetelés és járulékai be-

. hajtása végett a gyomai kir. járásbíró
ság területén levő s Endrőd községben
fekvő s az endrődi 950 sz. tkvi betét
ben A I. 1-2. sorsz. 143.144. hrsz. a.
foglalt és végrehajtást szenvedő nevén
álló 93. és 122. öl területüház, udvar
és kertre 3157 P kikiáltási árban el-.
rendelte.

Az árverést 1932 évi jUl1lus hó
27l1apjál1d. e. 9 órakor Endrőd

község házánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlan a

kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron
nem adható el.

2. Az árvereIni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c.
42. §.-ábanmeghatározott árfolyamrnal
számitott óyadékk.pes. értékpapirosban
akiküldöttnél letemli, vagy a bánat
pénznek előleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverésifelté
teleket aláirni (1881: LX. t.-c. 147.,150.,
170. §§. 1908:LX.: t.-c. 2L§.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
árnál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltásiár százaléka szerint megál
lapitott bánatpénzt az általa igért .ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(1908 : XLI. 25. §.).

Gyoma, 1932 évi május hó 12.

Dr. Ladomérszky s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:

PULUGOR
tkví. kiadó.

~~~~~

Békés megyében, Endrődön

a községhez 4 kilométernyire,

huszonöt katasztrális
elsőrendü szántóföld,

tanyaépületekkel és hozzá

hat kat. hold kaszáló
a Köröszugban, tehermentes

birtok,

29.000 P-éri e Ia d ó.
Értekezni lehet:

id. KALMÁRlMRE biróval
Endrődön.

~Jj~"WflMj~~~ílIf;WW~ílIf;

~~~

A rossz gazdasági viszonyok és a
kivitel korlátozása miatt kénytelen
vagyok tulzsufolíraktáromon lévő:

elsőrendű,tisztán serféshúsból
gyártott, elismerten legjobb

világro.árkás

téliszalámit
a napi áron A L U L

ajánlani és pedig kg-ként P. 3'80
árban, 5 kg-os postacsomagban

bérmentve, utánvéttel.

DEUTSCH MIKSA
BUDAPEST

lll. Szent Endrei ut 14.
~~W~WUWUU~

Endresz arcképe. Endresz
György, a hősi halált halt ma'"
gyal' óceánrepülőarcképQtmü
vészi emléklap formájában és
gyönyörü rézkarcszerü kivitel",
ben készitette el Tolnai Világ'
lapja és 4000 budapesH kira'"
katban helyezte el, teljesen
diHalanul. Az idő rövidsége
miatt a képből csupán négy
ezer darab készülhetett és en
nek következtében többezren
kértek telefonon és levélben
további képeket, de ezeknek a
kéréseknek Tolnai Világlapja
saínosnem lehetett eleget, mint
ahogy már vidékre sem volt
módjában a képet elküldeni.

Lemondott a némel kormány.

Hazahozzák a ,,]uslice for
Hungary" roncsait.

Repülő táncosnől{.Rendki

vül érdekes cikket közöl a re·
pülő táncosnőkrőla Délibáb
szinházi képeslap uj száma,
amely változatos és gazdag
tartalommal ielent meg. Szám#
lalan érdekesebhnél érdekesebb
cikkel, riportot, pompás mély'
nyomásu illusztrációi két egy
felvonásos szindarabot foly ta'"
lásos regényt és rejtvényrova ..

. tot 1alál ilZ olvasó il Délibáb
ui számában. Ára 26 fillér.

_. - - - - .

~~~~_~<fi!/tJe'!vAoJt~~~~~~~~-.

N:VQmte(tt~ ~w;HU:NQARIA" \{önyvnYQmdai v~JIQJat .OYQmán felelős cégtulajdQn.os; TEKET SÁNDOR,
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Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5-20 P.
Befizetések postacsekken :

"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280
Lapzárta csütörtök este 6 óra"
Megjelenik· minden szombaton reggel.

me

"Felelős szerkesztő: Uj. WAGNERMARTON
S:zerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA'! KÖNYVNYOMDA
G 'J om a, Kossuth Lajos utca 576.

Telefon: 22.

H· d t· , ,., '-. .Ir e eseK Ogj5ZaOasal:
Egyhasábos (55 mÍ11 széles) I Cr;]. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné!
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk,;

Püspöki látogatás.
Örökre feJedhclellen ünnep·

napja voll f. évi junius hó 4·
én, az elmul! szombaton End
rőd és Gyoma községek
lakosainak. Ezen a napon ér·
kezeli körünkbe egyházlátogaló
körutián Fő!i57lelem és Nagy·
mélJóságu dr" Ballazár Dezső

püspök ur. A gyomai Jaras
vezetői dr. Pálka Pál és Bakos
József fős20Iga~irák, Batári
Antal gyomai és Szalóki Antal
endrőclikurálOlokkal együtI az
endródi öreg szó]lőknél várják
és fogadták Püspök ur Ónagy.
méllóságát. Dr.Pálka Pál kö
szöntötté keresetlen, egys7erü,
deszivbőJ fakadt szóval a
Püspök urat s él gyomai ref.
egyház nevében Balcíri Antal
gondnok. Püspök ur megkö·
szönie a szives fogadtatás! s
átszállott a telki uradalom
g"yönyörti, siép négyes föga·
láras kiséretével együtt jölt
Endrődre. Itt a község szélén.
a szarvasi u!nál feláJJiloiJ szép
diadalkapu előtt nagy sokaság
várfa már ekkorra Püspök llrat
s a_község nevél)cn Finta Albert
főjegyző köszön/ölte a Fő

pásztorI az Előliáróság és az
egész község lakosainak ne·
vében. kifejezve azt, hogy ezen
püspöki látogatás áldást hoz·
zon alakosságra. Püspök ur
szeretetteljes szavakkal mon
dot/köszöneiet él szép iidvöz
lésre s indulI a község felé.
Ez az ut valóban diadal ut
volt. Negyvenhat fogaton ülő

lelkes nép rajongó örömmel
kisérte él Főpásztort. A püspöki
körulon mindenüt/ boldog
örömmel várták él Püspök urat,
de ilyen tuláradot! öröm és
lelkesedés, mely iti minden
szivet betöltöti, talán sehol se
lehete/I. Bár Endródön nem
fogadta él templom harangjai·
nak hatalmas zugása, ele annál
nagyobb volt a7 iránta meg·
nyilatkozoll szeretet és mély
tisztelet s ez drágább és érté·
kesebb volt minden külsőség.

nél. A községháza kapujánál
Répás Pál elnök-lelkész fo·
gadta a Püspök urat szives
Islenho20ttal. Ezutá n él köz'"

ség"házanagy tanácstermében
tartolia meg az isteniiszJeJete!
Püspök ur. A 60" dicséret el
éneklése után Püspök ur gyö
nyörü szép imát mondot!.
Valóban a sziv teljességéből,

a lélek készségével szólott.
Örömköny csillog"otl mindenki
nek szemében, látva és érezve
e pillanatnak történelmi jelentő·
ségét, hogy először szólott itt
"református Püspök s minden
szivet magával ragadott a buzgó
Jelkesedés, hogy a jó lsten
ilyen örömünnepet adott ennek
a népnek. Püspök lll' végeze~

Iül megáldotta az egész köz
ségeJ, ennek !1,jnden nmdü és
rangutagjait,á!dásl !«úl a· jó
Istentől a határra, a jó mun·
kára s megáldotta felekezeti
különbség nélkül az egész

lakosságo!.
A püspöki áldás után a

Himnuszt és a 245. dicséret 10.,
versét énekelte el agyüleke·
zel. Ekkor következtek az üd
vözlések. Répás Pál elnök"'
lelkész apresbiterium és az
egész gyülekezet nevében kö·
szöntöflc Püspök ural. Reá
mlltatoit arra, hogy milyen
örömteljes nap ez és lelkészi
szolgálata legboldogabb pUla.
nata, hogy ez ujonan alakult
kis egyház, az endrődi buzgó
gyülekezet, e ió magyar nép
részéről köszönlheti a Főpász

tori. Oyönyörü példákban tárta
fel, hogy Kecskeméten a török
időben_ kalholikusok és refor·
málusok egytempJomban tar·
tották felváltva az istentisztele
tei. Mi reformátusok csa\{ lsten
igé iét s a Krisztus evangélio·
mát hirdetjük endrődi népünk·
nek. A szép beszéd nag"y ha
tást vállolt ki minden jelen volt
Jeikében. Ezután az endrődi

izraelita hi/község nevében dr.
Izsák Adolf mondott szép üd
vözlő beszédet, melyben a hil
község tisztele/ét ielentetle a
Püspök urnak. Majd Endr6d
község képviselőtesliilelének

küldöHségét vezette Piispök 1Ir

elé dr. Kovács Péter egész·
ségügyi tanácsos, feltárva hat·
hatás beszédben) hogy a köz·

ség római katholikus lakossága
milyenegyetérlésben és bensó
viszonyban él a Teformátusok
kal s a képviselőleslülel a leg·
nagyobbliszJeletadásál fejezi
ki Püspök ur előll. A Levente
Egyesület részéről dr. Tóth
István ügyvéd, az Endrődi Kis
gazda Kör részéről Kovács
Libor, az Ipartestület részéről

Kovács ferenc, az Iparos Dal...
kör ré~zéről Véha Vendel, a
Kereskedelmi Kör részéről

Fuchs Dezső, a Testedz6k
l(öre nevében dr. Timár Sán·
dor orvos, az Önkéntes Tűz·

oltó Testület nevében Cikkely
János, a Földmivelő Egylet ré
széről Mészáros Mátyás, a
Rokkantak Egyesülete nevében
Szurovecz András és egy kis
leány él Hadiárvák nevében kö
szöi\!OJ"ték és üdvözöilék a
Püspök ural. Minden üdvözlő

beszédbőlkiérzelt a sziv öröm
lelies benső érzése s a Püspök
ur iránt érzel! igaz iíszte!el.
Plispöklir meghalva mondott
köszönetet minden küldöHség
nek s ennek utána megáldolia
mindeniket. Ezután Püspök ur
kiséretével az endrődi Hősök

szobra elé vonult s nem kér·
dezve azt, hogy milyen valIá·
suak voJlak azok a hősök,

hanem csak egy érzéstől el·
telve, hogy azok mindnyájun
kért áldozták drága életüket,
szép beszéd kisére!ében meg#
koszoruztaazL A jelenvollak
meghatottan hallgatták s ál
doztak a Hősök emlékének s
'elénekelték eg'l'ütlesen a Hym·
nus!. Ekkor Püspök ur elnök·
lésével presbiteri gyülés volt a
tanácsteremben. Répás Pál
elnök-lelkész imádkozolt s
utána előadta, hogya gyomai
egyháznak mindenkor fó gond
ját képezte az endrődi hivekről

való gondoskodás, de a mult
év óta rendszeresen lartanak
iH istentiszteletet, melyet a gyii
lekezel tagjai dicséreiet ér·
demlő buzgósággallálogalnak.
Beszámolt teljes részletesség
gel az egyház minden ügyéről

s bejelentette, hogy ha a viszo
nyok változnak. él cseiti részen
elemi iskolál, a bellerliJelen
pedig imaházat szánclékoznak
épite ni. Kérte Püspök· ur táN
mogatásá! a megkezdeIt mun·

kában. Püspök ur teljes meg·
elégedésének adoll kifejezést
mindazokra, melyekel a jelen
tés feltárt elóJte s meghaló mó#
d.on fjgyelmeztetctl mindenkit,
hogy mindig a }3zlJS Janitása
szerint cselekedji2oek. A gyü!és
végén az endrődi presbiterium
háláját és köszönetél Szabó
József presbiter fejez/e ki na#
gyon szép bizonysagtevő be
szédben. Meg kell még külön
emlékeznünk arról, hog"y éi

Pü5pök urat két kis leány is
köszön/ölte s egy-egy gyö
nyörü virágcsokrot isado1t at
Püspök urnak, melyeJnagyon
kedve~en fogadólI és el is vitt
magával. Az egyik kis leány
Szabó Erzsike, Szabó József
Jeánykája, amásik pedig Liplák
György leánya, Liplák tvlariska
vólL

Az endrődi ünnep után Püs
pök ur Gyomára jöU a telki
szép négyesfogalon. ÖJven
díszített kocsin nagy· kö
zönség" kisérle valóságos dia~

dal menetben. Gyomára érve
a vasu1tól már harangzugás
fogadla Püspök urat, az ág. h.
ev. a róm. kalh. és a reforrilá~

tus lemplomok harangjai mind
szóltak. hirdetve a felekezetek
közöjji szeretetet és bekél.
Nagyon kellemesen érintette
Püspök urat az is, hogy az
ág. h. ev., a róm. kath., az ál·
lami polg"ári fiu és leány iskola
és a református iskolák összes
!anulói a Horthy Miklós uton
állva, üdvözöl lék.

Az egyház elótt Répás Pál
elnök lelkész köszöntötte PüsN

pök urat a presbillÍriul11 és az
egész gyülekezet nevében.
Utána Püspök ur beszéd kisé~

retében megkoszoruzta a Hő

sök szobrát. Ekkor éi gyomai
református leány egyesüle! ne·
vében Cs. NéJgy Juliska kö
szön!ölje PLispök urat és szép
virágcsokrot adoll át. Az egy·
háztanács termébell Csernay
Gé7a él róm. kath., Fei!erErnő
az ág. hi/v. ev. eg"yház nevé'
ben, Hartenstein 19"nác az Izra·
elila hiJközség, dr: Széisz Lajos
CI köz'iégi elóljárósi'Jg, f-<aló
Lajos CI községi képvisefőtcs

lüle!. Paál Sámuel az állami
polgári iskola. Záhonyi Aladár
"a kir. JárásbirósBg-, ügyvédika~
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minden k e ct ct e n és p é n t e ke n este 8-10~óráig térzenét tart az Erzsébet-ligetben.

A gabonajegyr'endszer felfüggesztése.

Képviselőtestületi közgyűlés.

A gyomai fiuk Endrődre,

az endrődi leányok Gyomára járhatnak
polgári iskolába.

(továbbiakban gabonának) a
fermelótól való megszerzése,
illetve külföldről behozatala a!,
kalmávéli gahonajcgyet váltani
nem kell és lovábbi forgalom
ban a gabonát gabonalevél
netTI kiséri.

Az 1931 évi kibocsálásll ga
bO!léljegyck 1952 evi jlJnius hó
30-ával a forgalom ból kivonaf
nak.

Az 1931 évi kibocsálásu fel,
használatlan gabonaiegyekeJ

ugy az elárusiiók, minI a ma
gánosok 1932 évi julius hó
30·ig a m. kir. postahivatalok
nál pénzre bcvállhatiák, Az
olyan gabonajegyeket, ame
iyeknck szelv&nyc a gabona
levél1ól el vall vdlaszfva. csak
akkor lehet bevAllani, ha cl

gabonajegy szelv\?nyszáma és
agabonalevél S7cÍllla egye:-!k.
1932 évi julius hó 30 után a
gabonajegyeI; é rték te lene k és
azokat tériiés 1H,'lkül bc kelJ
vonni. Azok a lermelők, akik
az 1931 é\'i termések ből, il,
lelve az ilyen terrnésü g'aboná'
ból 1932 évi iunius hó 30-ig
szerzell keresmc'nyiíkből 1932
évi julius hó 1 napja uján kí
vánnak -gabonáj olyan forga
lomba hozni, amely azelől!

gabonajegy kötelezettség alá
esett, amennyiben a gabona
jegyrendszer állal az 1931/1932
gazdasági évre biztosi/oH előnyt

meg akarják szerezni, kötele·
sek 1932 évi junius hó 30-ig
az előbb em!ileli gabonakész'
Ictüket agabonajegy megvélele
ulján gobonalevéllel eHátni.

Az!l ven' módon nT<zgvi1sámll
. gilbonai:zgy szeivényél a ter
melőI< felhasználhatják. illetve

beválthatják. Az 1931 évi kibo*
C'sálásu ~abonajegyek sze!vé'
nyét a termelők a 3600/1931.
M, E. sz. rend. 9. §-a 1-3 be'
kezdései szerint 1932 évi au
guszlus hó 31-ig köztarfozi!,
saik fizetésére felhasználhaljálc
Agabonalevél kiséreiében levő,

vagy él gabonalevéllel elJá/olt
gabona íulajdonosai az 193~

évi iunius hó 30-án éjfélkor
meglevő gabonakészlelükel él

pénzügyi hatóság ellenőrzé:;c

alá bocsátani és él g'abonale·
velel beszolgáltalni kötelesek,
ha azt igénylik, hORY a gllbona
iegy érléke az 1932 évi iunius
hó 50-án jul külföldre kiszálli,
tott gClbona után I1lcgtéritlessék.
illetve él 2700/932 M. E. sz.
rend. 2. §-ában megállapitott
lisztforg'almi adóválságba bc
szá mittassék.

Ezen beszámitás! azonban
csak azok ig'ényelhctik. akik
gabonakészlctiikei közrakIár
ban. tárházakbán, kereskedelmi
és olyan más malmokban !ini,
ják, amelyekben a tároló ga·
bonára előzőleg a királyi pénz
ügyigazgatósághoz bejelentés
érkezett. A kedvezmény igény'
lése esel én a gabonát az ér·
dekel1ek az elóbb emlitett rak,
Járakba, vagy malmokba 1932.
junius 30-ig heszállilani köle
lesek, A másutt be nem jelen,
telt tilrolási helyen levő ~abon'l

8. Szilágyi István helyettes
végrehajtó óvadékának hizlo·
si/ása.

9, Szabó József és társai
Hálmérők kéreIme a vásártéri
helypénz leszálli1á~a iránt.

10. Az Első Budapesli Gőz·

malmi rt. gyomai lelepének
válasza fesziillségmérő felálli
jása stb. Járgyában honá in
tézeJI felszólításra és e,z ügy'
ben ilatározaJhozalal.

11. Nagy Bélahusforgalmi
adöbeszedő alkalmazása.

·12. A mértékhitelesiléssel kap
cso!cJlban felmerült költség fe
dezése ügyében haiározat.

13. lparoslanonciskolai, köz,
ségi elsmi iskolák, községi
ovodák, községi gazd. ismétlő

iskola 1933 évi költségvetése.

14. A gyomai polgári fiúiskola
me gsz üni etése.

15. A gyomai ref. egyház
köszönő sorai dr. Baltazár
De:-'ső püspök ur fogadtajásá·
val kapcsolatban.

A'kÖzgyul~s'ref~lya'sftrólji)vő
számunkban írunk.

mert az autóbusz költséget nem
birja fizetni a lakosság, viszont
a télen - ősszel sárban 
hidegben való naponkénli 10
kilométeres séla - nem szol
gál javára a most ugyis gyen·
gébben táplálkozo, tehát tes
tére is véznább ifju nemzedék
nek.

Ug'y hailjuk, hogya gyomai
polgári iskola már meg is kapta
az utasítást. hogy fiu növen,
dékek beírását meliőzze.

Kiváncsian várjuk a fejemé·
nye ket.

Várallanul, 1eliesen megle
pe!~sszerüen jöjj a Vallás, és
Közoktatásügyi Minisz!erium
uj rendelkezése, mely eltiltja
mindkét község polgári isko'
lájában a fiúk és leányok kö
zös tanítását és jövőben Gyo
mán polgári leány" Endrődijn

pedig polg'ári fiú·iskolát enge
délyezett.

Megérljlik pedagógiai szem
pontból a leg-illetékesehb fórum
intenciójáf, de a nehéz g'azda'
sági viszonyok között a sze'
gény családokat rendkivül suj
faná él rendelet végre hajlása,

A gabonajegyrendszer fel*
fliggesztésével és a lisztfor
galmi adI) váltságnak az 1932/
33 évre történt ujabb megálla'
pilásával kapcsolatos átmenejj
intézkedésekrőlilletékes helyről

a következőket közlik velünk:
A 2076/1932 M. c. sz. ren·

delet 1 §-a a gabonajeg-y in
tézményét 1932. évi julius hó
1 napjától kezdve felfügg·eszti.
Ettől a naptól kezdve él buzá~

nak kétszeresnek és rozsnak

Gyoma község kéPviselőtes-1

fülele tegnap délelőlt 9 órakor
rendkivüli közgyi.ilést tarlolJ a
következő lárgysorozaHal:

l. fekete János gyomai la'
kos kéreIme segély megálla
pilás irán!.

2. ifj, Kovács G. Lajos gyo,
mai lakos kéreime a füzfászugi
holtkörös halászali haszonbé,
rének leszállilása iránt.

3. Papp Laios és lársai
mezőgazdasági munkások ké·
relme aratógépek és idegen
munkások alkalmazásának mel
lőzése iránt.

4. Az endród-konclorosja,
nyai bekötő utra vonatkozó
alispáni véghatározat bemuta...
tása.

5. A gróf Tisza István uli
artézi kul furására vonatkozó
pólszerződés ügyében haláro'
zathozatal.

6. Az egészségügyi rendőri

állás megsziintetése ügyében
határozat hozatal.

7. Leimdörfer Zolti'in ligeti
. vendéglŐ bérlete iigYében ujabb

halározathozataL

Filléres g ars.
Értesülésünk szerint a

menetjegyiroda békiscsa
bai kirendeltsége f. hó ju,
nius 19=ére (vasárnap) fil
léres gyorsvonatot kért az
Államvasutaktól Debrecen
be és Hortobágyra. A jövő

hét első napjaiban lehet
már érdeklődni a gyomai
áIlomásfőnökségnél,Bácsy

és tsai banknál és Szer
kesztőségünkben.

és az Uri Kaszinó. Szóke fe
renc pediR a rcformá/us isko
lák részéról mondotJak üdvözlő

beszédeket. Püspök ur vála
szában él legnagyobb örömé
nek adotl kifejezést, hogy bár
Gyomán csak álvonulóban van,
mégis ilyen szives közönség
köszön/ölte őt.

Püspök ur és kisérete ezu
tán Rép?is Pál elnök-lelkész
lakilsára ment, onnan pedig az
Erzsébet-ligetbe a tiszteletére

rendezett ebédre, ahol 180 te
ritékes ebéden veli rész!. Ebéd
közben Püspök ur Kormányzó
ur Őfőméltóságát köszöntöHe,
Harsányi Pál esperes Püspök
urat éltelte. Répás Pál elnök-lel
kész a gyomai egyház vendége
it, Püspök ur kiséretét, az end
rődi testvéreket üdvözölte és
köszöntötte, Tiba András lel
kész pedig a gyomai egyházak
vezetőiről emlékezeti meg,

A jI) ebédet Leimdörfer ZoJtán
szolgáltatta fel.

Nagy reménységgel várla
Gyoma és Endrőd népe Püspök
ural és egy boldog nap áldot!
emlékével leli gazdagabb- min..,
denkí, aki részt vett ezen ün,
l1epen. Vajha széles e magyar
földön mindenült ez az igaz
tesjvéri érzés és megbecsülés
töltene be minden szivet, hogy
ill feli?kczeli és társadalmi kü
lönbség nélkü! a magyar haza
mcg-épilésére törekcdnénk e·
gyüHes erővel mindannyian,
akkor minél előhb megérnénk
Nagymagyarország ujjáépité,
sének áldott nélgy ünnepét is.

P.

Színészet.
lvJegérkezetl Radó szinigaz

gató társulatával és szombaton
már megkezdi az előarlásokat

ki/ünő társulatával az Erzsébet

~igetben,
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megérkezett és mindenféle mennyiségben kapható:

W A G N E R AR T O N FIL."I

Köszönefmol1dás!
Mindazoknak, aldk Szeretett,

j6 édesanyánk, nagyanyánk :
ÖZ\!. Cs. Szabó Gefi"g,~iyn2,

szl.lletett: Bus Teréz
temetésén megjelentek és rész
vétük nyilvánitásával nagy fáj
dalnull1kat cDyhiteni igyekeztek,
ezuton is hálás köszönetet mond

<il gyás;u,ló CsaJád.

KECSKEMÉTI Á,lL. ENG.
DIA~{INTERNATUS

Beniczky u. 12. fc:nnaJl19j3 üta.

Felvesz felsőkcresi;edelmi, reál
gimnázium, reál, polgári és lll-IV.

elemi iskolai tanúlókat.
Kitünő ellátás, gondos nevelés,
elsőrendü tanulmányi eredmény.

Prospektust küld.

Vetőburgonya kiosztás nyári
ültetésl1ez. A Tiszánluli l\/lező

gazdasági Kamara felhívja a
burgonyalermelől< fígyelmét,
arra, hogy a máltai uiburgonya
behozatal feleslegessé Iéicic,
valamint az exporlfejlcszlés
céljából a földmivelésügyi mi·
niszterillm növény1ermelési hi#
vatala oZ idén is foiy!aiia éi

téli (márciusi) ujburgonya ter·
mdés érdekében megkezdett
munkáját. E miali juliusi üllc o

tésre az idén is oszt ki 10-40
mázsás tételekben szerződéses

termelésre nehány vagon vető·

burgonyát. Az ig'ényléseket a
hivatal jUllius bó 15··ig fogadja
el és él jelen1kezés sorrendjé,
ben intézi el. A termeiés mi 7

.• kén:tjé.re~ vonatk,ozó felviLágosi
tásokat az érdeklődők ugyan oH
megkaplJaljök.

Országos pásztortin1l1ep. A
Kisujszálláson tervezett orszá
gos pásziorüllrJcpel junius 18
án és 19én tartják meg. Az
els ó nap kifejezetlen apász'
torok napja, másnap, amikor
nagyobb Unnepségek lesznek.
vendélleket is szivesen látnak.
A pásztorünnep elókészíló bi,
zotisága felkérte a pásztorokat,
jelenjenek meg ósi pásztor,
viseletben, a csikósok lóháton,
a juhászok pedig' sZéllllárháfon.
jól faragó pásztorok farogáscd
kal értékesilhelik is. A legjobb
pásztorebet az eblcnyészlök
országos egyesü1eJe dijazZél.
További jelenikezéseket a
"PásztorÜI111ep előkészi!ö big
zotlságához KisujsztllJásra" kell
intézni.

Legközelebb ujraizu 1, 2, 5
és 10 pengós postabélyegek
keri.\lnek forgalomba.

A marokkói sáska megjcle·
nésétól félnek a szen1esi gaz
dák..

EJpusztulnak az éneklő mada
rak a permetezés tól.

Mussolini ellen bomhame
rényietei kiséreliek Illeg.

Julius t-én életbe lép az
ipartestüleli reform törvény.

A ceglédiek mozgalmat in·
diloitok, hogy borral és pálin#
kával is lehessen adól fizetni.

A harkányi postakisasszony
revolverrel elriasztotta a rab
lót. Vakmerö rablási kísérlet I
történt Harkány gyógyfürdó I
postahivalalában. Egy rongyos
kiilseji.i férfi jelent meg a hiva
talban és cédulát adolt át a
szolgálatban lévő kisasszony#
nak. A cédulára az voll irva,
hogy ne merjen egy szót sem
szólni. hancm adja át él pénz·
tárban levő összeget, merj
különben lelövi. A tiszlviselónó
nem veszlette el 16lekjelenlélét,
hanem a fiókba nyulva, elő,

ránlotta revolverét és ráfogta
a támadórel. A rabló erre gyor
san killgrolt az ohlakon és el
menckiilt.

Sz~krekedésnéJt,emész
tési zavaroknáj, gyomorégés·
nél, vértódulásnál, fejfájásnál,
álmallanságnál, általános ro'3Z#
szulIéinél ig'yunk reggel éh,
gyomorra egy pohár természe
tes ."f'erenc József~ ke'
serűvízet. A belorvosi kilniká·
kon szerzett tapasztalatok szC"
rint a Ferenc József víz
az ideális hashajtó minden jel
lemzó tulajdonságot egyesíti

magában. A Ferenc Józfief
keserűvíz gyógyszertárakban,
drogériákban és fűszerüz!etek

ben kaphaló.

Időjárása pásztorok szerint.
Eső lesz: ha ló nagyon prüsz·
köl, ha az ugatás, harangszó
délkeleiról hangzik, ha a sza...
már elhagyja a juhokat és a
karám mellé huzódik, ha a
fecske közel repül az ember·
hez, ha sűrűn vannak él csilla·
gok, ha a folyókról nagy köd
száll fcl és délnek huzódik, ha
a levelibéka hápog, ha a daru
kiált, ha a veréb a porban für
dik, ha a nap véresen nyug·
szik le, ha a jószágot nagyon
lepi a légy, ha a keszegek a
l;7íibenugrálnak "'--"·azonkivül

. OyómánmiÍlclen vasá~nap és
akkor ha az Erzsébet.lig~tben
van valami népünnepély.

A Szent Gellért Konviktus
a iövő tanévre felvesz közép#
iskolai tanulókat. Ellálási dij
havi 55 pengő. Szegénysorsu
jó tanulőknak kedvezmény.
Szakszerü ianári felügyelet, jó
ellátás, sporl és tenniszpálya,
zeneoktatás. Tájékoztatót küld
az Igazgatóság, Szeged, Kál
vário#u. 10. sz.

Esküvő. Gyuricza Béla és
Vaszkó Mariska f. hó 8-án
d. u. 6 órakor tartották eskü'
vójUkei az endródi róm. kalh.
templomban. Sok szerencsét.

Értesités. Községi gazdasági
népiskolában a jövó 1932-3;)
évi beiratások f. hó 15 és 16~án

(szerda, csütörtök) délelótt
8-12 óráig lesznek megtartva
a tanonciskolai tanteremben.
lvIinclen 12-1;) éves fiú· é">
leány gyermeket be kel! irötni,
aki nem szándékozik más is
kolába járni. Igazgatóság.

Birkozó verseny. A Gyomai
Levente Egyesület Birkozó Al·
osztálya és a Szeghalmi Sporl
Club f. hó 12#én délután 3
órakor az Erzsébet.ligeti pa·
villon zári termében sétaha[Jg#
versenIlyel egybekötött reváns
birkozó mérkózést tarI. Belépti·
dij: a sélahangversenyre lel·
szés szerinii. A birkozó ver
seny meg!ekintésére külön 20
;)0 filléres jegyek adatnak ki.

. Értesités. A nagym,éllóságu
. m. kir. földmivelésügyi minisz

ter ur folyó év őszén uj erdők

telepitésére, sor és tanyafási'
tásra erdei facsemetéket oszt
ld dijmenJesen, sullángokal pe
dig akiszedési köllség (dara·
bonkénl 8 fillér) megJérilése
ellenében. !{özelebbi megtud#
ható a községhiizán
vagy a békéscsabai lll. kir.
ErdÓhivalalnál. Az igényIések
mindkét helyen irásban vagy
szóban benyúiJhatók folyó évi
junius bó végéig.

HaHó itt rádió Délibáb! A
Délibáb színházi képeslap
na~yszerü lljijássa! lepte meg
olvasóil: hatalmas rádió-rova/ot
nyitolI. Ebben EJ rovatban min'
dent meglalál az olvasó, amire
q;ry rádiózónak szüksége van.
Pletykák, hirek, miisorismerte·
tések, fényképek él szereplők 6

ról, rádióriport, él mikrofon
ujdonséÍgai stb. A rovat hó és
l2"azdag tar/almát egy lljszerü
hullámhosz#láhJázat egészili ki,
amelyalapból kiemelhetó. A
Délibáb a leggazdagabb szin#
házi film és rádióujs<.Íg. Ára
csak 26 fillér.

A modern mágia titkai. A
modern mágusok: él szemfény
vesztők, büvészek, illuziónisták
1iIkaíró! es trükkjeiról páratla'
nul érclkes képekkel illl1szlrált
!eleplezócikket közöl Tolnai
Világlapja uj szám~, amely
gazdag lartalol1l~al jelentmcg.
A népszerű képeslap egy
3záma 26 fillér,

Pásztorkürt.

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születtek: Varga István. Ka·
tona János, Sándor Gabriella
Terézia, Valuska István, Földi
Piroska, Tóth Mihály, Kaló

llona, Kovács Mihály, O. Ko·
vács 110na. Házasságot kötöt
tek: Csapó Gábor-Virág' Má·
ria, r-Iert~r Adám-Börner
Erzsébet. Szántó lslván-Sze
ki Julianna, AcIamik Gyula
Csete JoJánnal. EJhaltak: Ri·
clik jordokin 47 éves, Balogh
János 57 éves, Szendrei Ilona
25 éves, Lukács János 87 éves,
özv. Tó/h Gergelyné Dobó
Zsuzsánna 87 éves, fakus Mar
gil 17 hónapos, özv. Lehöczky
Jánosné Zsiak Anlla 64 éves,
özv. Cs. Szabó Cjergelyné
Bus Teréz 59 éves, Olajos
Benedek 7;) éves, Megyeri Mi
hály 62 éves, Trafikani Her'
mann 73 éves.

jól informált helyról kaptuk
az érlesilést, hogy él gyomai
pflszlorok és csürhések rende·
lelet kaptak a budapesli régé.
szeti Muzeurnlól, hogy az ed
dig használt kűr/öket és dudá,
kat azonnal szállilsák fel mint
érdekes régiségeket, meri arra
már ezután ugysem lesz s7ük·
ség. mivel a g'yomai teh~nek

annyira intelligensek. hogyez
után egyszerü fülyszóra is
szépen glédába állnak és ugy
fognak kimasirozni a csordás
után a legelóre. Ezen intézke·
dés ellen az érdekelt tehenek
egyi'észe vétó! jelentett, be s
mostérlesültünk róla, hogy
táviraJérkezelf, mely· egyelőre
ngm .ckiyá,n,jabeszáHittalnieze·
kel a dudilkat és megengedi,
egyes olyan helyeken, ahol él

sokáig alvó polgártársainkat
nem zavarja a !'<ürtszó, oit 10'

vább is dudálhassanak.

Aki azonban mégis kés ón
találna lefeküdni, hogy él du·
dálás ne zavaria : sziveskedjék
azt. minden egyes alkalommal
reggel 5 óra tájban, ha háza
elé érkeze1t a pászlor, neki be·
jelenteni. Igy aztán a káposzta
is megmarad és a kecske is
jól lakik. cl.

e!ic?l1(ir'zés hiányában az ilyen
gabona után a kedvezmény
meg nem adható. A gabonaiegy
(boletta) él be nem jelentett
gabonát csak jUl1ius ;)O#ig ki#
séri, az ilyen gabona ulán 19;)2
julius 1#én már gabonajegy
nem ig·ényelhe./ó.
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Bért~tjeg a pénzt-árnálválthatók.

A jövő tég1ája. Az amerikai
Épitészeli Intézet kongress7u
stm ujrends:zerü üvegjéglákat
mutallök be, amelyek oly ke
mények, hogya legerősebb

kődobás is lepattan róluk. Az
üvegtéglák jó hőszigetelők és
átbocsátják a világosságot a
nélkül, hogy kivülről a házak
belsejébe lehetne látni. Szakér
t·ők véleménye szerint ez lesz
a jövő épilési anyaga.

Elá(vereztek egy református
templomot. A mi'lga nemében
szinte példállanul álló árverés
volt csütörtökön a nagykőrösi

kir. járásbiróságon, amilyen
eddig legfeljebb Amerikában
fordult elő. - A kocs'ori ref.
egyház nagyobb összeggel
tartozott a Magyar Földhitelinté
zelnek, mely intézet árverést
kért az egyház templom cél
jára szolgáló házára. Az árve
rést csütörtökön tartották meg
572 pengőkikiáltási árral, ár
verező azonban nem jelenlke
zet!, csak az intézet jelenlevő

képviselője tett 460 pengős

igéretel. Igy a kocséri reformá
tus tempiDmol a Magyar föld
hitelintézel vásárolta meg 460
pengőérI. A szomoru szenzá
cióáltalánosmegbotránkozást
váHoíl ki.

Vidéki telefonállomásokdijának
ieszállUása. A m. kir. póstavezér
igazgatóság arrólértesitetie a szegedi
kereskedelmi és iparkamarát, hogy
elöterjesztésére a kisebb vidéki köz
pontoknál a nyilvános telefonállomások
havi előfizetési diját 16 pengöröl 12
rwngöre, a nyilvános jellegű helyisé
gekben a bekapcsolt állomások diját
pedig 16 pengöröl 6 pengőre szállitotta
le.

Fekete lista készül a bud.a
pesti kávéházakban. -Hogy
milyen a helyzet a budapes1i
kávéházakban, azt egy főpincér

igy adja le: "Ma egy főpincér
többet ir, mint Balzac". Főpin

cérek egybehangzóan azt állit~

ják, hogy vendégeik nek három
negyedrésze : "Irja fel l" köszö
n~ssei 'távozik II kávéházból s
amikor 10-20 pengőre fel
szaporodik tarfozásuk, annak
lefízelésére szólítják fel az
illetőket, amire azok annyira
megsérlődnek, hogy aitól
kezdve másik kávéházba jár
nak és elől kezdik az: "Irja
fel!" jól ismert mondást.
Ezek az állapotok arra inditol
ták él főpincéreket, hogy be
hozzák a fekete listál.

Greta: Garbot, él hires film
szinésznő! elrabol/ák ci bandi·
ják.

Füthetö CipO. Egy fővárosi

é1sztaiosmesler {üjhető lábbelit
talált fcl, amely télen a szabad
ban larlózbodó emberek, kü
lönösen piaci árusok, rendőrök
éssoffőrök számára rendkivül
alkalmas, mert megóvja a lá~

bukat a megfagyáslólés meg
akadályozza a meghülésJőI. A
cipó nem villamos árammal
rnelegszikfel,banem a· talp
és a sarok üreges és ebben
helyezi el a feltaló a külön
böző hőfejlesztő sziíárd, csepp
folyós vagy gáznemű anyagot.

Romániába csak származási
bizonyitvánnyal lehet árut !'Civinni.
A kereskedelemügyi minisztérium érte
sitettea kereskedelmi és iparkamará
kat, hogya román kereskedelemügyi
miniszteriumkivánságára a póstacso
magokban Romániába bevitt minden
áruhoz ezentul az illetékes magyar ke
reskedelmi és iparkamarák vagy mező

gazdasági kamarák által kiállított
származási bizonyitványtkell csatolni.

Influenza} lorokgyuladás, az
orr és garaI elnyálkásodása, a
mandulák l11egbelegedése,vala
mint mdőcsúcshuru! eselén
gondoskodjék arról, hogy
gyomra és belei a természetes
"Ferenc József" keserűviz

használata álldl többször és
alaposan kitis7líltassanak.

Ezermérnököt bocsáíoltak
el junius elsején.

Amerikában az emberrablás/
ezuj~n halálbünlejésselsui!ják.

Az igazságiigyminiszíer ug-y
az állam, mint él jogszolgálta
tás szemponljából helyesnek
tarlja az LizlelbéregyezJeiés jogi
sz~bályo7ását. .

Ujra aktuális a kira!wd6vfi,
sárok leépítése.

60 felesleges adóhivatal van
az országban.

A m.ező.berényi ötszörös
gyilkost élelfogyliglani fegy
házra iléiték.

A török kormány a bpesti
török kövelség konzuli osz
tályál ez év május 30,ával
megszünleífe.

Németország nem tud jöbb
jóvátételt fizetni.

Miniszteri rendelet értelmé
ben le kell szállitani él tan.
könyvek árát.

Besziintette a kulluszminisz
ter a lelkészek korpólJékának
folyósilását.

Hitlerista programmal uj
párlot alakítotí Meskó Zol/án.

Apja sirjába temeték cl
cndresz György gyermekét.

Készül már Olaszországban
az uj "Justice for Hungary".

HUMOR.

Házasságközvetitönél.
Az ujdonsiilt férj az esk iivőjét

követő napon beállit a luízasság
közveti!űhöz:

- Maga svindler! - rival rá}
-maga csaló! - Maga azt
mondta, hogya hölgy púpos.
ek;Y kicsit biceg, keveset nagyot
hall, és százezerpengő hozománya
van. Most kisr"ift, hogy egy vasa
sincs.

- Pardon} .--,- feleli a házas
ságközvetitő. A hozománnyal tény
leg becsaptam) na de a többi ugye
. ? ,'gaz . ....

Nem késett eJ.
Egy öregtollkereskedő fél 12

óra felé ballag a vasuthoz, hogy
elutazzoJl a legközelebbi városba.

Ismerősei megszólifják:
- Móric bácsi elkésett, hisz

már fél órával élőbb el kellett
menni a vonatnak.

Az öreg ur azonban mitsem
adott az illetők szavaira} nyugod
tan ballagott tovább.

Félóra· nwlva visszaballagott
s az illetők mosolygóan mondták:

- Ugye megmondtam, hogy
késve érkezik, régen elment már
a vonat, de nekem nem hitt.

- Visszamegyek meguzsoná:mÍ;
mert a vonat 4 óra 20 percet
késik.
~~~f1AftAA

DUBLIKACIÓ.
Perei lajos szabó-mester értesíti

mélyen tisztelt megrendelőit, hogy üz
letét Kossuth Lajos utca 703. sz. alá
helyezte át. (Közvetlen Postahivatal
mellett).

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnál.

Bertóthy István Halász-utcai ujon
nan épült háza julius hó l-i beköltö
zésre kiadó.

Üzlethelyiség berendezéssei. kézi
r.aktárralés pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező feltételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tanítónál.

ld. Wagner Mártonnál a Hangyá
val szemben morzsolt tengeri eladó.

Arató pálinkára mától kezdve nem
lesz szükség, mert Gyomán a két szö.,.
vetkezetben a kisüsti pálinkának liter
jét 2'60 P-ért lehet kapni. Minden
szombaton reggel 8 óráig kóstolási
nap lesz, hogy a közönség megismerje
a jó kisüsti pálinka finomságát.

Egy hármas tükrös garderob fehér
szekrény, egy siremlékhez alkalmas
márványlap, egy tükrös márványos
mozsdó szekrény eladó. Érdéklődni

lehet a Holler szállodában.

ftftftftAR~ftfiftAftAAARAAAft~

A nagylaposi uradalomban
kitünő ·friss juhtm-ó kgr. 1.40
és gomolya 1.20 fillérért ál
landóan kapható.
tiuuuu.uuW~.UUtl!Uiltilt~·

fH'KtAftI!H'l'ftAftRA@t~88A8Altft

Békés megyében,Endrődön

a községhez 4kHométemyire,
uszonöt katasztrális

elsőrendűszántóföld9
.íanyaépüJetekkel -és hozzá

hat kat. noldkaszá5ó
a Köröszugban, tehermentes

birtok,
29.000 P-éri ela ci ó.

Értekezni lehet:
id. KALMÁR IMRE bíróval

Endrőd.ön.

~""~~

A gyo 'ai kir. járásbiróság, mint tkvi
hatóságtól.
933/1932.. tkvi szám.

Árverési
hirdetmény-kivonat.

Messinger 1\'161' utóda Grósz Zoltán
végrehajtatónak Klein Péter és neje
Rück Magdolna gyomai lakosok végre
hajtást szenvedök ellen inditott végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság
végrehajtási árverést 723 P tőkeköve

telés és járulékai behajtása végett a
gyomai kir. járásbiróság területén levő,

Gyoma községben fekvő s a gyomai
5144. sz. tkvi betétben A t 1. sorsz. a.
foglalt s 8449/6. hrsz. Klein Péter és
neje Rück Magdolna nevén álló Zsófía
major gazdaságban levő 7 hold 1047
négyszögölterületű szántóra3826 P
50 fillér Ukiáltási árban· elrendelte.

Az árverest1932, évi juliu.s hó
1 napján délelőtt 9 6rakor telek~

könyvi hatóság hivatalos helyisé.
gében fogják meg.tartatni.

Az árverés alá kerülő ingatlan a ki
kiáltási árkétharmadánál 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 árfolyammal
számított óvadékképesértékpapirosban
a kiküldöttnéj letenni, vagy a bánat
pénznek elöleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláirni (1881: LX. t.-c. 147., 150.,
170, §§. 1908: LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
árnál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban·
a kikiáltási ár százaléka szerint megál
lapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(1908: XLI. 25. §.).

Gyoma, 1932 évi mácius hó ll.
Dr. Ladomérszky s, k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
PULUGOR
tkví. kiadó.

HAJDÚ BELA '1

1
,.

Kistemplom u. 1329 számú

l'

eladó.
A~AAAnAfiftft~AA88AAAfi

Szerkesztésértés kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁRTON.

~~~"'~i1iO'4"""""'~.~~~
NYQm!i;ltt~ a JtjHUNOÁQI,li" könyvnyomdéli vtíllal.at Gyom;§n Felelős cégtulajdonos ; TeKET SÁNDOR.• '
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ELŐFIZETÉSI Áruu{:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s li t ö r t Ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

FeielBs szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRl'ON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'I l) m a. Kossuth lajos utca 576.

Telefon: 22.

Hirde·tések lf:r" , ~ :a!.
Egyhasábos (55 mm széles) l C';~. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésné! 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, J negyedévi hirdelésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetélJ. 25 százalék i{cdvezményt adun1'.

Milyen kedvezményeket kapna
a földhözjutotta .

jutottak közül rendkivül sokan
képtelenek a törlesztésnek eleget
tenni és igy annak a veszedelem
nek voilak kitéve, hogy őket a
törvény értelmében földjeikból
ki ken mozditani.

A földhözjutottak nehéz sorsán
enyhitend6, a kormány most egy
j-endelelben messzemenő,';!{önnyi

téseket és kedvezményeket nyujt
földhözjutott, megszorult gazdák
nak. Ezeket a kedvezményeket az
alábbiakban ismertetjük:

A. törlesztő részletek
egyharmadának

elengedése.

Minden föJdhözjutott gazdának
az, 1929., 1930. és:: 1931. évi tör
lesztő részlet egyharmadrésze el-:

keserüség hymnussá, a bün
gyalázata pedig isteni örök
igazsággá dicsőül!

Áldás. e zászlóra, mely e
szent eszmékért lobog,
áldás reátok magyarság tö~

viskoronával ékesitett mar
tirjai hadirokkantak, hadi
özvegyek, !zadirárvák, kik
igy tanitatok, - áldás reá
tok megjelölt vagy jeltelen,
de nekünk szent sirokban
nyugovó hős katonáink, kik
nek lelke mi bennünk él, 
és kit őseink nagy Hadurnak,
mi pedig örök igazság és
magyar feltámadás úrának
Istenének vallunk, hozd a
sebesen zugó szélnek zen
düléséf, hozd a füzes láng
nyelvehet, hozd a szem' föl
det megtaposó ellenségnek
futva menekedését az örök
magyar határokról, hozd,
hogy leboruljunk KáJpátok
bércein s a nyelvünk, a vé
rünk, az életünk a jö/d és
a csillagos ég hirdesse a
boldogitó örök igazságot:
Dicsöség Neked a magyar
feltámadás Urának, Istené
nek!

buzatermő magyar föld,
tanit a napsugaras és csil
lagtáboros magyar ég, -.
tanit a rabló hordák bocskor
alatt nyögő, a magyar szag
badság és dicsőség klassikus
földje Erdély és a pro Deo,
pro libertáte et pro pátria,
akutacok, Rákóciak lelkét
lehellő Felvidék, - tanít
Komárom, Piski, Segesvár,
Branyiszkó, Kossuthnak, Pe
tőfinek, Bemnek és a 48-as
honvédeknek hazajáró, nem
is hazajáró, de bennünk élő

lelke, - tanit erre s ezt köp
vetelf tőlül1k a világháboru
minden hős katonája, kik
utolsó percig győzedelmesen,

'dülddlmasGrf'harcoltak,
tanit erre, sőt ezt követeli
tőlünk minden rokkon/nak
nyomora, nlinden özvegynek
jaj-ja, minden árvának köny
nye, mert Trianon büne csak
gyalázatot,- boldogtalanságot
és nyomoruságot hozott e
világra, - az ezred éves
Istentől rendelt határok megP

építése pedig dicsőséget, bol
dogságoi és jólléfét teremt,
hol a jaj hosánnává, hol a

beszéd

tat, hadiöz1Jegyet, hadiárvát,
mint édes testvért; - ide
csak az jöjjön, itt csak az
ünnepeljen, akinek szemében
fűz gyul és lángol, akinek
erében vér mozdul és pezs
dül, mely a hazaszeretet tüze
és a hazaszeretet vére; 
ide csak az jöjjön, itt csak
az ünnepeljen, kinek a szive
hevesen dobog, mikor a tri
anoni ha/árokra gondol, hol
halhatatlan Pefófinkkel ki
áltja, hogy jérlyesebb G lánc
nál il kard, jobban' ékesili a
kmt és mi mégis láncot hor
dunk, ide veled régi kardunk !
A magyarok Istenére eskü
szünk, esküszünk, hogy rabok
többé nem leszünk!

Ha nem igy éreznénk, hit
vány, korcs nemzedék vo!·
nánk; - ha nem igy érez
nénk, hmelenek volnánk nagy
oseinkhez s ezred éves tör
ténelmünkhöz; - ha nem igy
éreznénk, nem szent és hős

magyar anyáknak vére bu
zogna bennünk, mikor vár·
ják egek dicsőségébe ivelő·

döft hős jiainks várják Amikor a földreform pénzügyi
lebonyoJitására került a sor 1928.

rokkantak, árvák és özvegyek, év nyarán, a gazdasági helyzet
hogy mit ránk kentek az olyan volt, hogy a földhözjutoU
árulások, lemossuk a gyalá~ gazdák könnyen birhatták el a
zatot s Brassó és Késmárk megváltott földek vételárál1ak (ör
bércein hirdessük a magyar lesztésére megállapított évi törlesz
feltámadást, hősök örök káp- tőrészleteket. Azóta a gazgdasági

helyzet sajnálatosan leromlott és
rázatát, rokkantak, özvegyek a gabona és a terményárak zuha-
és árvák könnyeinek, imád- nása folytán a földhözjutott gaz
ságának megdicsőülését s dák nagy része képtelenné vált a
annak igazságát, hogy bi- törlesztést teljesiteni. Már 1931
zony a nagy világon e kivül elején Wekerle pénzügyminiszter,
nincsen számunkra hely s méltányolva a gazdák helyzetének

romlását,rendeJetileg elengedte a
áldjon vagy verjen sors keze, földhözjuttatottaknak az 1930. évi
itt élnünk, halnunk kell! törleszfö részlet egyharmadrészét.

Tanit erre minket e köny- De azóta annyira válságossá . lett
nyel és vérrel á~taf{)ft drága _az a~ráihelyzet, ho~y a földhöz-

Ünnepi
melyet irt és a gyulai hadirokkantak, hadiözvegyek és

hadiárvák zászlóavatási ünnepségén Gyu!án 1932. évi

junius hó 12~én elmondott H él r s á n y i P ci l esperes.

A mélyen megindult lélek
nek szent áhitafával, - az
emberiséget á/ragyogó, a
sziilő földet tele sugározó,
az Istenhez jényözönnel felp .
ivetődő szeretet lángoló ér
zésével állok meg a jelettébb
ünnepélyes pil/anatban önök
előtt mélyen tisztelt Ünneplő

Közönség, midőn e zászló
mellett kegyelettel adózom
hős fiaink halhatatlan em/ép
kezetének s szivemre ölelem
vallásfelekezeti, társadalmi,
nyelvi és faji különbség nélp

külminden hadirokkant, hadi
özvegy es hadiárva magyar
testvéreimet!

Ne ;öjjön ide senki, aki
nek szive durva és élettelen,
mint a kő és akinek lelke
sivár és kietlen, mint a szá
razságban eltikkadott és ki
égett föld; ne jöJJön ide
senki, aki ugy tudna meg
állani itt a csonka magyar
föld vérző gránicán, hogy
lefhargikusan beletudna W#
rot/ni és megtudna nyu
godni abban, . hogy annyi
sziv hiába onta vért és annyi
hü keúel hasztalan szakadt
meg e honért; - ide csak
az jöjjön, itt csak az ünne
pel;en, kinek a lelke virágos
kert és el tudja halmozni a
hálás kegyelet bársonyos vi
rágaival észak, kelet, dél és
napenjJészet annyi százezer
sirját, - ide csak az jöjjön,
itt csak az ünnepeljen, kinek
a szive örök' krisztusi sziv,
amelyik könnyet csókol, ba:.
rázdát simít, kétséget oszlat,
reme-nységet kelt, amelyik a
szeretet angyali karjával tud
lTflJgához ölelni hadirokk{;ln-
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mIn é n t e k enesíe 8-10~óráig térzenét tart az Erzsébet-ligetben.

A föJdi1özjutoH· gazdána.k sza
bad választása van, vajjo'n ezután
is törlesztő részleteket akar-e fi
zetni, vagy pedig ezek helyett
igényheveszice éi hc,swáiati dij

kedvezményét. Aki ez utóhbi ked
mezményt nem kivánja igényhe
venni, hanem továbbra is a
töriesztő részleteket fizeti, az
:.b~elj sZá~dé~át legkésőbb ezévi I
Julius 15-ig Jelentse be a köz
ségi eiőljáróságnál. Aki 3z1932- l

1934. évre is kivánja fizetni a
törlesztő részleteket, annak a
folyó 1932. évi törlesziő részlet
egyharmada elengedfetik. 'A
megmaradó évi törlesztő részlete
ket, ha azok összege a 200 pen
gőt meg nem haladja, egy ösz
szegben, augusztus IS-ig, ha pe
dig a törlesztő részlet évi összege
a 200 pengő! megkaladja. két
részletben és pedig felerészben I

május IS-ig, felerészben október
15 ig kell fizetni. Viszont az 1929.
193 L évi törlesztő részletekből az
egyharmadrész levonása után még
fennálló es 10 év alatt fizethető

hátraJékbélegy-évre- e.sőrészletet

kamatmentesen, 1.eI1e~_ fizetnLAz I
1929., 1931. eVl tokeiörleszlő I
részJet~k egyharmadrészének ei-ll
engedese foly tá II mutatkozó tul
fizetés az évi törlesztő részletekbe I

tudatik be. Ha tehát valaki már
mind a·· három évi törlesztő

részletét befirette,az 1932.
évre töriesztőrészlefet egy
általán nem fizet többé.

Különösen felhivjuk a földhöz
jutott gazdák figyeImét arra, hogy
aki továbbra vállalta a tör
leszíő részletek fizetését, tehát
nem veszi igénybe az évi hasz
nálati dij kedvezményét; azföbbé
később sem térhet át a tör
lesztő részlet fizetéséről a
használati dij fizetésre. Ha
tehát a törlesztő részletek egyhar
madrészének elengedése dacára a
földhözjutott gazdának olyan hát.
raféka mutatkoznék, amelynek egy
évre eső részlelét, tehát egytizedét
és a folyó évi törlesztő részle
tét ebben az évben előreláthatóan

nem tudja megfizetni, ugy ez a
gazda saját érdekében ne vállalja
a három évi átmeneti időre a
törlesztő részletek további fizeté.
sét, hanem vegye igénybe. a
használati dij kedvezményét.

Különösen kiemelennő, hogya
basználati dijon, illetőleg atör~

lesztő részleten Jelül a juttatott
ingatlant terhelő adókat is
évenként pontosan köteles a
földhözjutott gazda megfizet
ni. (A földadó a folyó évre szü
netel/ tehát ezt nem kell fizetni),

engedtetik. (Akiknél az: 1930. évi
j(:rlesz(ö részlet a \Vekerle-féle
rendelet értelmében mAr elenged
tetett, azoknak az uj rendelet az
1929. és 1931. évi törlesztő ren
delet egyharmadát engedi el.) An
nak CI földhözjutott gazdának ja~

vára, akinél az 1929-1931. évi
törlesztő részletekegyharmadának
elengedése folytán tulfizetés
mutatkozik, ez a tulfizetés, mint
rendkivüli tőketörlesztés fog el
számoHatni. Az a földhözjulott
gazda, akinek az egyharmadrész
elengedése betudásával az 1931.
év végéig esedékessé vált össze
gekben méghátraléka mutatko
zik, ezt a teljes hátralékot tO
év alatt kamatmentesen tör
lesztheti. A hadiárvák, hadi
özvegyek és hadirokkantak leg~

feljebb három kataszteri hold
területig ugya vagyonváltság,
valamint a megváltott földek után
25 százalék kedvezményben
réslesittetnek. Azonkivül a ren
delet kimondja, hogy egy hold
legmagasabb megváitási ára
nem lehet több! mint 1200
pengő.

Tőketörlleszi:és n~'I'If,~,..~rc

mérsékel! használáti
Mindazok a földhözjutott gaz

dák, akik ezt a kedvezményt
igénybe venni szándékoznak, tör
lesztési részletek helyett haszl1á
latidijatfizethetnek. Ez· a hasz
nálati díj a kataszteri tiszta jöve
delem minden koronája utál1 évi
1 pengő 20fillérben van meg
állapitva, azonba~ holdanként 8
pengőnélkevesebb és 24 peng6-

. nél több, illetőleg legelőtetületek

nél 4 pengőnél kevesebb és 12
.pengönél több nem lehet.

A használati dijat, valamint az
1929-1931. évi törlesztő rész!e
tekből az egyharmad elengedésé
nek betudása után még fennálló
és husz év alatt részletekben fi
.zetendő hátralékból egy évre eső

összeget, felerészben április l-én,
felerészben október 1· én kell fi
zetni. Az 1932. év első felére járó
összegeket kivételesen julius hó
végéig lehet kamatmentesen be
fizetni. A törlesztési részletek
szüneteltetése és ezek helyett
használati dij fizetése az
1932-33. és 34. évekre terjed
ki. 1935. évtől kezdődőleg ismét
életbelép a tőkeíörlesztési kötele
zettség és a megáHapitott törlesztő

részleteket az eredeti törlesztési
terv szerint 1935. évtől kezdődő

leg 49 éven át fogja fizetni a
földhözjutottgazda.

Milyen kedvezményt kap
a,z:;a. földhözjutott~, aki

továbbra is törlesztő

részleteket fizet?

A kedvezményes fizetési módo
zatoknak ezentul minden földhöz
jutott a legnagyobb pontosság
gal tegyen eleget, mert aki eit
ezen1ul október 15 ig elmu
las.zja, az ki fog mozdittatni.
Ezek il kimozdi!oH,
gazdák a legközelebbi öt éven át
megüreseJett ingatlant még ha
szonbérbe sem kaphatnak.

Viszont azoknak a Wldhöljutott
gazd;;'knak elsőbbségi igényük
lesz a megüresedett ingatla
nokra, akiknek semmiféle hát
ralékuk nincs, az esedékessé
vált törlesztő részletek megfizeté
seben. Ha ilyen vevő nem jelent.
kezile ugy El megüresedett ingat..;
lo[1t a megváltast szenvedő régi
tulajdonosnak lehet visszaadni,
aki él megváltási ár már kifizetett
részének visszafizeiésére kötelezi
magát.

A házhelyekre vonatkozólag
a rendelet akként intézkedik, hogy
ezeknek megvaltási árát, valamint
al. 1929~31. évi törIesztö részle
tekből fennálló háfra!ékokat a

.házhelyheziutott gazdák 20 évi
részletben és pedig minden év
október hó l-ig kötelesek tör
leszfenl.Ez· igen rngy előnyt.

jelent az eddigi állapotíal szem 3

ben. Eddig. ugyanis aházhelyhez
jutott gazda a Wrlesztö részletet a
föld törlesztő részleteivel együtt
tartozott fizetni és igy mindig az
a veszély fenyegette, hogy ha a
földbö] kimozditják, ugy· a ház
ból is távoznia keH és igy kaj3
léktalanná válik, A rendelet most
elválasztja a házhely megfize
tését a földre vonatkozó tör
tesztésirészletek fizetésétől,

ugy hogy l1a a gazda eleget tesz
a házhely megváltási árának fize·
tésére vO:Jatkoió 20 . esztendei
részlettörlesztésnek, - ami csak
elenyésző csekély összeget jelent
- ugy nem lehet őt házából ki
mozditani, még akkor sem, ha
hátraléka miatt esetleg a földjéből

ki kell mozditani. Ez a rendelke
zés tehát a családi hajlék bizton3
ságát szolgálja. Minthogy a ház
helyek megváltási ára országos
átlagban csak 290 pengőre rug,
nyilvánvaló, bogy az összeg évente
fizetendő huszadrészét, még a
legszegényebb földmíves is meg
tudja majd fizetni és igy elsimuIt
feje felül az a veszély, hogy
családjával hajléktalanná vál
hatik.

A használati-dijfizetés kedvez
ményét a közép- és mintabirto
kok nem vehetik igénybe, el
lenben a tökerészletekegyharma
dának elengedésére, valamint az
esetleges hátraléknak tiz évi rész
letekben· való· törlesztésére . és _a

törlosztő részletek fizetésére nézve
ismertetett kedvezmények ezekre
a hirtokokra is szólnak.

A megvidtási ár
ujabb megállapitása.
Ha aföldhözjutott ingatl"nának

me5;váltási ára a kataszteri érté
ket meghaiadó összeghen leU
rnegállapitva és a megváltási ár
az 1931 évi december hó:H·iki
állapot szerint ldmutatott katasz,
teri tiszta jÖvedelem alapján ki
számítolt kataszteri értéket is
meghaladja, a földhözjutott jeg.
l"ésőbb 1932 évi junius30-ig
az Országos Föidbirtokrende
ző BiróságnáJ a véteJárujabb
megáHapitását kérheti. Erre
nézve, valamint a rendeletben
foglalt összes egyébkedvezmé.
nyekre nézve a felvilágositások·O'I
községi előijáróságtóJ, illetve az
adóhivataltól szerezhetők be.

Hogy használi:dí dij kedvezmé3
nye pénzben kifejezve, . mekkora
köonyebbségeket jelent az eddigi
állapottál szemben azt a követ-, .
kező számítás mutatja:

Eddig 10 koronás kataszteri
jövedelem meHetta földhözjutott
gazda törlesztő részlete évi 32.40
fillér volt. Ehelyett a kővetkező

három évben évente csak 12
pengőt keil fizetni. Ha pedig
eddig hátralékban maradt 1929
óta a törlesztő részletekkel, ugy
ma már esedékes tartozása 91 p
20fiUér volna. Ennek egy~ar
madrészételengedik, hátralékos
tartozása tehát 64 P80fiUér
marad. amely hátraléko! a rende
let szerint 10 év alatt részletekben
tőllesztheti, tehát évente 6 pengő
40 fillért kell fizetnie, a 12 pengő

fenti használati dijjal együtt, tehát
évi 18 pengő. 48 fillért, az
eredeti 97 pengő 20 fiHér
helyett.

Motorkerékpár
és kerékpár

összeütközése.
Kedden délulán a gróf Tisza

Islván ut és Petőfi utca keresz
tezéséné! összeülközöH egy
motorkerékpár a mQllékutcából
klkanyarodó kerékpárral. Egy
pár bórfolytonosságon, csont.
rep~désen, nnrlragszakadáson,
kerékpáralkatrész törésen és
ijedlségen kivül más baj nem
történt, pedig történhetett volna,
meri a motorkerékpár vezetője

a belferüJelen megnemengedeH
sebességgel haladva rosszab.
bul is járhatoH volna.

Csodálatos nálunk ag·yalog ...
jélrók,targon<;:ávaI! kocsival,
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A magas kimnietéshez

számosan gratuJáltak,
melyhez .mi is ősúnte

szivvel csatlakozunk.

Megértiük a pénzügyi
kormányzatunk nehéz hely
zeíélaz adott viszonyok
között, amikor -' ha át
menetileg is - pihentet
vagy megszüntet közintéz'"
ményekeL A gyomai pol·
gári iskola megszüllíetését
azonban elhamarkodott do
lognak tartjuk. A népísko~

láinkat magunk tartjuk fenn,
nem kis megerőltetéséve!

felekezeteinknek. A polgári
iskola épületét is nekünk
kell adni. Minem kaptunk
egy 300 ezer pengős pa~

Iotát. minI Gyula. pedig ott
gimnázium is vall. Nálunk
csak a személyi fizetéseket
viseli az állam, melyek to
vábbra is csak megmarad
nak, hiszen ugyanannyi osz·
lály marad, ugyanannyi óra
számmal.

Ezt CI magasabb tanügyi
politikát nem' értjük, nem
is akarjuk és reméljük, a
gyomai polgári fiuiskola
nem szünik meg, illetve
megmarad továbbra is
vegyes polgári iskolánk.

kC',',"l{ !'árral. haladók tuda!lai1-,
SL2d ci köiuti közlekedési elő
irj::,ok;JIWelócn. Pedig könnyU
mc.'\-!i'.::gyezni, hogyakiö\ me!·
kk utcából él föulra' jön vagy
beH l,í,áz. tadozik lassitanil
és a fóulc-a forgalmáhozalkal u 

maszkodva besorakoznL Nem
szabad a mellékufcából vág·
laJvd cl fóllicáibél hajlani.

/\kj pedigmolorral .Iara

közsögoen, ha sielős él dolga
induljon . ('legy~kél perccel
hamélrább,. ha pedig vág/ofni'
akar, menjen ki az orsúig ulra,
de oit js vigyázzon, merj olt
is pöruliárhaL

artenstein Ignác
-kereskedelmi

tanácsos.
Örömmel olvassuk a

Hivatalos Lapban, hogya
kereskedeleh; ügyi minisz
ter Hartenstein Ignácot a
Magyar Kereskedelmi Sla~
ti.szíikai ÉrtékmegáHapitó
Bizottságba, mint a Vidéki
GabonakereskedőkOrszá
gos Szövetsigének elnö
kéi kereskedelmi tanácsosi
ranggal delegá.lta.

.Ugyancsak most válasz
totta meg a Szegedi Ke~

reskedelmiés Iparkamara
Hartenstéin 19nácot leve
lező tagjáva.

Mindkét kitüntetés Har
tenstein ignác szakmabeli
kiválóságát ismeri el, mi,

gyomaiak azonban ez alp
kalommal az Ő községi és
társadalmi működését is,
értékeljük és igy. az ő ki'; ,
tüntetése a mi örömünk is

Polgári iskoláink
A gyomai állami polgári.
fiu- és leányiskola elmúlt
évi statisztikai adatai.
. Az összes fanulók száma:

169, ebből 90 fiú és 79 leány,
Vallás szerint volt 103

református, 31 katholikus,
20 evangelikus és 15 izra
eméI.

A szülők lakóhelye szerint
gyomai 117, békésmegyei
25. más vármegyebeli 27.
Az endr6diróm. kath.
Szent Imre polgári fiú-

iskola elmult évi
statisztikai adatai

Az osszes ianulók száma:
148.

Vallás szerint volt 139
róm. katholikus, 2 refor
mátus, 4 izraelita.

A szülők lakóhelye szerint
endrődi 141, békésmegyei
2, más megyebeli 2.

Amikor polgári iskolánk
statiszJikai adataü Jeközöl*
jük, az! is megemlitjük
még. hogya gyomai pol,
gári iskolának ez a 12-·ik,
az endródinek a 8~ikmű·

ködési éve.

statisztikája.

MegerösHeUék a
főjegyző választást.

Mint illetékes helyről ér
te~ühünka Közigazgatási
Biróság tárgyalta' agyo
mai főjegyző választás
ellen benyuitoit fellebbe
zést. A biróság a feHebbe p

zést 'elutasHotta és Pá.n
czél Emil főjegyzőt állá
sában megerősitette.

Az ügy már mostvég~

leg befejezést nyert.

Lövész verseny
és birkozó verseny

Gyomán.
Folyó hó 12-én a GY'ümai

Levente ERyesüJell1él Holfmann
Béla vezerlanácsnök szemléT

tar/aHs megelégedésének adoí!
kifejezésI. A járási lóversenyen
szép száminal vellek rés?1 és
versenyeztek az elsóbbségél'L

Az egyéni Lóvcrsenyben az
első diiat Erdei Laios gyomai,
má.sodik elija!. Szeles Lajos
endrődi, él harmadi\< elija! ifi.
Biró Benedek gyomai Jag
nyer/e el.

A női egyéni lóversenyben
az első dijal Pétermann }ó~

zsefné urnó, él második elijal
Wagner Józsefné urnő nyerte
el.

A 12 tagból álló raj csapat·
versenyében első a gyomai
Polg. Lövész Egylet lett elért
676 lalálctti pontok és 972

TÁRCA

Aföldpénz.
!ría: BELL MiKLÓS.

. Fenti· cim alatt ismét megjelent egy
kritika. gazdasági' reform1ervem ellen,
amely ugyanazokat a frázisokat fel
melegitett formában felszinre hozza,
amelyeket ujságcikkekben és elóadá
sa1m alkalmával már többször megcá-

.foltam.
1. Gazdasági reforrntervem s7erillt

nemcsak föld, hanem az összes ingat
lan, mint pénzfedezet szerepel.

2. Azt áilitja acikkiró, hogy a köl
csönkapolt pénz soha vissza nem fi
zethető. Ezen állitásat megcáfolja köny
vem 50-ik oldalon a következő .mon
dat "A 2 százalékos kölcsön, mint
amortizáci6s quóta szerepel." Gazda
sági reformtervem szerint a kapott
kölCSön amortizáció részletekben visz
szafizetődik,az uj alkotások pedig
szintén. részt. vesznek a pénzkibocsátás
ban, ennélfogva állandóan annyi forgó
tőke áll a nemzet rendelkezésére,
amennyit a gazdasági élet követel. Ezen
rendszer mellett módjában áll az ille
tékes vezetöségnek a pénz mennyisé
gét ugy szabályozni, amint ezt a hely
zet követeli. Az amortizációs törlesztés
foly tárt il pénz fedezete pedig állandóan
növekszik.

a, A cikkir6 további állitása, hogy nA

Bell-féle recept tehát egyszerüen meg
inditanáa bankóprést és vagytiz
milliárd papirpénzt hoz forgalomba."
Erre az. a válasz<Jnl, hogya nemzet
ingatlan vagyona jelenleg maximum 15
milliárd pengő, amelynek egyharmada
5 milliárdot tesz ki, enélfogva nem
lehet 10 milliárd pengöt kibocsátani.
Illle IÍltjuk, hogya dkkiró milyen felü
letes és komolytalan állitásokkal érvel.

Absolute komolytalan a cikkir6 azon
állitása is, hogy az uj rendszer káros
infláci6tvonna maga után, Ezt bizo.:
nyitjákakövetkező tények;

Franciaországban a tőkealapok 20
százalékig devalválódtak. A forgalom
ban levŐ pénzből pedig esik jelenleg
egy francia állampolgárra, pengő ér
tékben kiszámitva 450 pengő, mig ná·
lunk egy állampolgárra csak 59 pengő

jut, pedIg tőkealapjaink teljesen deval
válódtak. Lehet e józan ésszel aztál
litani, hegy káros infláció következne
be abban az eSétben, ha nálunk is
aránylag annyi pénz kerülne forgalom
ba, mint Franéiaországban van? Ha a
cikkiró tudná azt a természeti törvényt,
hogy termelésünk és alkotásunk mindig
a forg6tökével arányos, akkor jobban
megfontolta volna könnyelmű ~állitását..

De ha egy lépéssel tovább megyünk
és azt kérdezzük, hogy vajjon infláció
következne - ebbe abban az esetben,
haa devalvált tőkealapok, azaz taka
rékbetét, árvapénzek stb. egy csapásra
visszanyernékértékűket? Azt hiszem,
hogy minden józan iondolkozás\l em"

fier belátja, hogy ez esetben sem kö
vetkezhetne be káros infláció.

A helyzet az, hogy az aranyfedezetű

jegybankrendszerhaldoklik, ennél.ogva
nem képes azt a forg6tőke-mennyisé

get pótolni,amely a tőkealapok deval
válódása folytán elpusztult. Most ahe
lyett, hogy igazság szerint a bankok
rácia és annak szószólói becsületesen
bevallanák, hogy nincs ar,myi aranyuk
pénzkibocsájtásra, amennyit a helyzet
követel, ravasz módon azzal a frázissal
állanak elő, hogy minden uj pénzkibo·
csájtás káros infláCiós természettel bir;
Amint a fenti francia példa is mutatja
az ilyen állitás a valóságnak nem felel
meg, mert ezt megcáfolja az élet. Ezt
annál is inkább látjuk, ha figyelembe
vesszük, hogy 1914-ben egy francia ál
lampolgárra a forgalomban levö pénz
ből- csak 150 pengő esen, hol most
háromszor annyi pénz vari forgalomban
azért, mert Franciaországnak van annyi
aranya, hogy képespénzkibocsájtással
némiképpen pótolni azt az összeget,
ami a tőkealapok deval-válódása folytán
elpusztult. Köztudomásu, hogy nálunk
két évvel ezelőtt, amikor 596 millió
pengő, vagyis ll/2-szer annyi pénz
forgott közkézen, mint jelenleg, a ká
ros infládót nem lehetett észre venni.

Miért legyen tehát most káros inflá
ció, ha reális fedezet mellett annyi
pénzt bocsájtunk ki, amennyit a gaz
dasági élet követel. Pénzdevalvációt
csak olyan áiIamban lehet a tőzsdén

végrehajtani, ahol az illetékes tény-ezök

nem állanak a helyzet magaslatán.
Európ", nemzeti vagyona kitett 100

évyel ezelőtt 520 milliárdot, ami 1927
ig 2.700 milliárd pengőig emelkedett.
Azt hiszem, hogy igen kevesvágnivaló
dohány kell ahoz, hogy valaki belássa,
hogy a nemzeti vagyon növekedése
arányában kelJ, hogy állandóan . pénz
infláció is napirenden legyen, mert
különben megszünne a fejlődés.

4..A cikkiró azon állitására, hogy az
ingatJanfedezetü pénzzel nem lehetne
külföldön fizetni, válaszom az,hogy
neyezzen meg a cikkiró olyan államot,
ahol a mai aranyIedezetüpengőkkel

lehet fizetni. Ez az állitás is azt mu
tatja, hogyacikkiró nincsen tisztában
a külkereskedelmi pénzügyi lebonyoIí
tássa!. Aktiv külkereskedelemmel dol
gozó állam mindig annyi deviza és va
luta fölött rendelkezik, mint amennyit
a helyzet követel. A' külkereskedelem
lebonyolitása pedig devizákkalförténik,
ennélfogva a magyar pengőnek ott'
semmi keresnivalója nincsen. Gazda
sági reformtervem szerint I<ülkereske
delmi intézet létesül, ahová a külföld-
nek s"láliitott áruért a deviza, vagy
valuta befolyik, húgy ezzel a szükséges
külföldi árut megvehessük és fizetési
kötelezettségeinknek eleget tehessünk.
Nálunk aktiv külkereskedelmi mérleget
létre hozni, nem képez problémáJ.

(folyt. köv.)
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Bé etjeg e a énztárnáL válthatÖk.

cg-YSc2gg"l, luig m.s:sodik az
cnLÍrödi Polg. Löv0sz Egylej
IcU 298 talá/ali p01110k és 380
egységgel.

A gyermekverscnyben els-ó
leli ifi. Wagner József IL, oszl.
elemi iskolai tanuló, másodjk
pedig' ifj. Wag.ner Márton ll.
oszl elemi iskolai tanuló.
MindkeUő diszoklevélben ré,

szesűlt.

Délután az Egyesület levente
zel1ekarával az Erzsébet-ligeti
pavilIOIl elálli kerthelyiségben '
2 órai kezdettel sélahaogverp

senyt rendezeH, majd a paviI
lon nagytermében délután Jél 4
órai kezdettel birkozó versenyt
tartott, szép számu érdeklődő

jelenlétében. Ellenfelei él szeg'
halmi birkOZ0k klubja birkozó
allélái vollak, kik revans mér'
kőzésre jöttek ál Gyomára.

Nyisztor Péter takptri igaz'
ga!ó a Gyomai Levenie Egye
sülel vezető fóoklatója üdvözlő

szavai után a birkozás Junker
ArIllI' él Husnagyvágó R. T.
gyomai telep vezelőjének bi
ráskoc!tlsa melleit vel/e kezde
lét. Ez alkalommal is a gyomai
Levente birkozók, szakosztál
lyuk 5 hónap óta tartó fenn
álJásadacára ismélellen kiiz
dóképességükrőI jeitek tanu'"
bizonyságoi. A szeghalmi bir
kazók l<!uhjának tagjai 4 éves
Illu:ilal rendelkezIlek s ezen
idő alalt eIsajálilolt rulinjukkal
fölényüknek kifeíezést is adlak.
Mindezek dacára lev(7oIe bir
kozóink szereplésével a Le
vente Egyesiilet vezetősége

meglehet elégcd,,'e, mert öt
hónap óta tartó tréning lnelkll
szép helyezést értek el.

A bidwzóverseny eredménye
Jég5ul'>ban első dijal Oláh
gyomai lcwnte, második dija!
Elek sZ'2ghalmi birkozó és
harmadik dijat Nádudvari gyo·
mai levente nyert. Pehelysuly
ban: első dijat Váradi szeg
ilalmi birkozó, második dija!
Elek szeg'halmi birkozó és'
harmadik díjat Dorogházi gyo
mai levente nyert. Könnyüsuly~
ban: első dijal Lauer szeghalmi
bir!<ozó, második dija! Dányi
sLegbalmi birkozó és harmadik
díjat Kiss gyomai levente nyerI.
Nag'yközépsu!yban első dijat
Szilágyi gyomai leven le, má~

sodik dijat Csapó gyomai le;
venle és karmadik' dijalVigll
szeghalmi birkazó nyerJ. KiSI
nebézsulybao: első dijal Szarkij
sLe!5halmi birkozó, a második '
dOat Pfei ffe r gyomai levente
nyer!e eL A díjakat Simono'
vánszky Ödön járási iestn4':v12"

!ési allClllácSllOk.osztotia ki és
lovabl1i ldlarló munkára buz
dilolla ci birkozókal.

Este 8 órai kezdettel agyo
mai polgári fiuiskola Botond
cse,rkészcsapalával karöl!ve a
Gyomai LevenleEgvesüiel
1áborlüzet rendezetI, mely al,
kalornmal a Cserkészcsapat
jagjai Ruszka Sándor polg.
isk. lanár csapalparancsnok
iránvHáso melJel1 a cserkész'
életből vett szebbnél'szebb epi
zódokat, tréfás je!eneleket és
dalokat adtak elő,' nemkülön l

ben a Gyomai Levente zeneI
kar szebbnél-5zebb magyar
dalokat jiltszoH. A ielen voH
szép számu publikum é' kiér
demel1 tapsol<kal nem maradi
adós és szép élményekkel Iá
vozolt el a Levente spor1pá
lyár61.

Közhelyeken Jaró
gépjárművek

viteldijszabása.
Közhelyeken a .közönség rendeLke

zésére tartottgépjármüvek (autótaxik)
viteldijszabása.

Határo?:at.
Békésvármegye törvényhatóságának

kisgyülése, a vármegye k6zségeiben
(Gyula és Békéscsaba m. városok ki
vételével) közhelyen a közönség ren
delkezésére tartott gépjárművek (autó
taxik) viteldijszabásáta következőkben

állapitja meg:
I. dijszabás.

Személy számára való tekintet nél
kül nappal a községeken kivüli fuva
roknál az

első 1000 méterért 70 fillér
minden további 500 m-ért 20 "
várakozás 6 percenként 20 "

Az ilyen fuvarok dija szabad egyez
kedés tárgyát is képezheti, mégis azon
megszoritással, hogy az egyezségiieg
megállapitott ftlvardij a fent megálla
pított dijaknál magasabb nem lehel.

H. dijszabás.
l-3 személy után nappal a község

bel- és külterületén, pálya udvarra és
vissza, valamint személyszámra való
tekintet nélkűl a községeken kivűl éjjel
teljesitett fuvarokért az első

850 méterért 70 fillér
nlÍnden további 425 m-ért 20 "
várakozás 6 percenként 20 "
A községeken kivül éjjel teljesitett

[uvarak ,díja szabad egyezkedés tárgyát
is képezheti, mégis <J.zon megszoritással,
hogy az egyezségijeg megállapított fu
vardij a fent megállapított dijaknál
magasabb nem lelJet.

Hl. dijszabás.
3-nál főbb.személy után nappal a

község bel- és külterületén, paJyaud
varra <':s vissza, valamint, személy
számra tekintet nélkül éjjel telj,esitett
ugyanilyen és temetési menetben tel
jesített luvarokért az

első 750 méterért 70 fillér
nlÍnden további 375 m-ért 20,,,
várakozási idő'6 percenként 20 ," ,
Rod~y.ászdiLd.arabo!1ként. 30. !;

A kocsi belsejében csakis 1 kézi
podgyász helyezhető el dijtalanuL
Minden tov-ábbi ·poelgyászután akár a
kocsi belsejében, akár a gépkocsi ve
zetönél, alcár másutt helyeztetik el,
pótdíj fizetendő. Pótdijat az. utas csak
akkor tartozik fizetni, ha a viteldijjel
.lőn megfeielő helyen jelezve van,

A községeken kivüli fuv.awknál, ha
a kocsit vis.szamenete',re nem használ
ják, megtéritendő a bérautó hatósági
:lag kijelölt á!lomáshelyéig terjedő

vissza ut J. díjszabás szerinti fuvardija.
Várakozás esetén a gépkocsí veze

tőnek jogáhan van, a már teljesitett
fuvar után esedékes viteldijat előleg

képen kérni.
A gépjármüvel üzött bérk0csi ipar

gyakorlására vonatkozó várm. szabály
rendelet 46. §-a alapján teljesített le
vél, üzenet, továbbitás, kézi és uti
podgyász, va~amint egyéb ingó dolog
száJJitása esetén teljesitett fuvaroknál
az I. díjszabás szerinti elijak számít
hatók fel.

E határozat meghirdetendő s a fel
lebbezési határidő lejárta után a m.
kir. kereskedelemügyi Miniszter Urhoz
jóváhagyás céljábó~ felteÍ'jesztcildő.

Indokok.
A viteldijakat, az I. foku iparhatósá

goktó~ beszerzett adatok alapján o~y

móclon áll:ipilottuk meg, hogy azok az
edc1ig érvényben volt viteldijakat a le
hetöség szerint legjobban megközelit
sék.

Erről a vármegye alispánját, megfe
lelő további eljáTás vége:t értes' ~jűk.

KeH Békésvármegye törvényhatósági
kisgyülésének Gyulán, 1932. évi május
hó 13-án tartott ülésében.

Idézetek.
A Pesti Hirlap junius ll-iki

számának "Törl'ényhozók tekin
télye" cimű vezércikkből.

"Évtizedek óta megfigyelhető
jelenség: nálunk Magyarországon,
de igen sok más országban is,
egyre se/ej/ebb emberek merész
kednek arra, 'zagy killönféle meg
engedett és meg nem engedett
eszközökkel sikraszaljanak a vá
laszták bizalmáért. A parlamen
tarizmus egyik nagy problémája,
hogyan lehetne elérni, hogy a
törvényhozói megbizasokért a nem
zet legértékesebb elemei szálljanak
sikrtl ? Azok, akiket ez idő szerint
etfől elriaszt a förfetők és könyök
kel dolgozók elriasztóan ellenszen,
ves tolongása; Ha csak a nemzet
legjolJbjaikerülnének be a tör
vényhozás hdzába, megfalálnák az
első probléma megoldását is.
Ezeknek a legjobbaknak a kezén

. nem sikkadna el a törvényhozó
becsűlete és tekjntélye".

*
A képviselőházibizottsdgban

Zsitvay Tibor igazságiigyminisz
ter azt hangoztatta, hogy a köz
véleményben megkelt szi1rmi an,
nak a feljogásnak, hogy a kép
,viselő . a" w.Ílasztók ügyes-bajos,
. dofBainalf elintézőLe, ,

A l K A T R t:: S Z ;EK '
Citreon és amerikai autókhoz

PNEUMATIKOK
garanciával

Autófelszerelési cikkek
legolcsóbban :

NAG y J ÓZS E F Buctapest, VI.,
András!>v-ut 34. Te~efon Aut. 221-91.." ,

A nótás qglJyéd._
Ezelőtt vagy 30 évvel a lige

!ünkben tartott. egyik nyári mu
latságon egy fiatal gyulai ügyvéd
lépett a pód.iamra s magyar nó
tákat énekelt, 'hegedüvel kisérve
éneklését. Az ének hangja nem
volt kiválá, de ügyesen báni vele.·
Szép és sok új nótát énekelt. Ar
ról a hangversenyról ő vitieel a
pálmát.

Más alkalommal' isJárt nálunk
és gyönyörködtetett bennünket a
magyar nóta szépségeivel. Vala
hányszor Kner Izidor bátyánk
vendégszerető házának vendége
volt, mindig hozott új nótákat,
sokszor a saját szerzeményeit. "A
toronyban hej! desok a garádics"
- cimü nófájával alig.. ifJatmzk
betelni.

"Ipamuram" ClfilU nepszln
művet Q Nemzeti Szinházban is
előadták.

A tehetséges, nőtlen ügyvéd
késobb megnősült vagyonos asz
szonyt hozott II házhoz. Tevékeny
részt vett a lfYlllai társadalmi és
a megyei éietbm is. A hegedii
már csak baráti körben kerűlt

kézbe.
.. , A fejetetPjéa táncoló gaz4a- .

sáki helyzet őt is elsodorta ...
Aki nótáival annyi embert vi
gasztalt meg, nem tudott, meg
vigasztalódni.

Szinház.
A gyomai szillnázi Sze701'l1

gazdag' mUsorral és jól válo
galott müvészcsolJorHal nyito/la
ol\?@' Radó Béla igazgalÓ. Eddig
bemutatásra kerüllek : "Maya",
"Csókos regiment", "Édes E.I~

JeI15ég", "Pillangó" és "Kényes'
VáI6pör", Operel!, színjáték,
bohózal remek sorozatok.

Az előadásók nivójá! Gyo
mán eddig ritki1n já/oH, meg·
lepő művészi jálékukkal emel
ték: László Illy, Ru/kay Mária,
Siokolay Ela, Kortmdy S/eH,
Horváth ica, Férfiszerepiőkkö·
zül : Patay József, Radó László,
Besse Miklós má:sviszonyloill
szinpadon is megfeleJó rutinnal
iáiszoltak, Vértes Károly csak
fóvárosi szin padon láíhaló

nai'ys:~erli .a.lekiióss©l játszotfg,.
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·lnterl'látusSaJ kapcso:~tos

liceum Középó:,z(ciJynak megfelelő

gondos családi l1.evelés. Ánandó fel
ügyelet, rendszeres tanulmányi vezetés
és ellenőrzés. A fejlődő szervezet igé
nyeit gondosan figyelen'be vevő élel
mezés. Tejgazdaság. Saját sportpálya.
Az interl'látusiellátás évi dija
900 pell1dő. Kedvezményes helye
ken évi 720-600-480-, ilietve

360 pengő.

A felvételi folyamodások julius 1-191
nyujtandók be. Bővebb felvilágosítást

az Intézet igazgatósága ad.
Kivánatra külön zene, idegen nyelvek

és tánctanitás.
'-.- Kőszeg a keleti Alpok nyulványának
a tövében elterülő kies fekvésiiiskOla~

város. Ilyen jellegét biztosit ja régi kul
turája, ískoláinak és nevelöintézeteillek
nagy száma, a várost övező erdő-

borította hegykoszorusubaipin
kiimája.

Pásziormadarak a Hortobágyon,
A hires sáskamadarak vagy rózsaszinü
seregélyek, amelyek oly .titokza(osmóc .
don néhaclléha megjelennek a magyar
pusztaságokon,ismét itt vannak. Junius
5~én egy ötvenes és egy ötös csapat
ban mutatkoztak a Hortobágyon. A
Tiszántuli Madárvédelmi Egyesület ez
uton is felhivja a nagyközönség figyel
n1ét ezekre a ritlm szép madarakra,
hogyha valahol .megíelennek, jelenbék
azf vagy az egyesület debi'eceni .veze
tőségének, vagy Budapestre a Madár
tani Intézetnek. Lövésük és fogásuk
tilos és mivel bogár, főképen sáska és
szöcskepusztitó hasznos munkájukra
ugyancsak szüksége van a madarakban
amugy is szegény nagy legelőterületek

riek, ezért a legnagyobbfokl.l védeif'm
ben kell részesiteni. Ezek a madarak a
Fekete és Káspitenger környékéröl
vándoroltak hozzánk és titokzatos ván
dorlásuk valóságos analógiája az Azsia
belsejéből Nyugat felé történt nagy
népvándorlásoknak, azzal a küfönbség
gel, hogy ezek a madarak, ha a sáska
idény elmult és fiókáikat felnevelték,
ismét nyomtalanul eltünnek és esetleg
pár évig megint nem jelentkeznek. Fe
hér-fekete tarkaságuk mindjárt feltünik,
ugy hogyszarkáknak nézik először

őket. Farkuk rövid, általában seregély
formájuak és ép ugy csapatokban jár
nak, mint aseregélyek.

Oyomor- és hasbántalmak,
izgékonysag, migrén,kiml2rült
ség, széctülés,' szivszorulá.s,
rémes álmok, ijediség, áHaiáu

nos rosszullét, csökkent munka
képesség sok eselben meg
szünnek azáltal, hogya beteg
naponként reggel éhgyomorra
megiszik egy pohár természe q

tes "Ferenc József" keserüvi·
zet.

Lengyelország szenel kinál
a kecskeméli cseresznyéért.

Az angol posta élZ elmult
ével 10 millió fon! lisz/a ha·
szonnal zárta.

Türelmetlenül várják aqa?"
dák az uj termésrendelet megA
ielen~sét

Akinek a 5zi"·VAH.űkö""

d.é5e rend.etlen, .crőlkö·
dés nélkül úgy érhetnek el
könnyű székelésI, ha naponta
reggel éhgyomorra !T.egisznak
egy kis pohár Jermészeles
~Ferenc JÓz~ef<.i keserű·

vizet Szívszakorvosok meg'
á.lIapitollák, hogya Ferenc
J6zsef víz szívelzsírosodás'
nál és billenltyűhibáknál is eny
hén, biztosan és mindig kelle,
mesen hat. A Ferenc J6""
zsef keserűvíz gyógyszerlá~

rokba n, drogériákba 11· ésfúszcr~

iizlelekben kapható.

Az Erzsébet-ligeti vendég"
lóben minden szerdán, csíitör·
lökrJn és sl-Ombaton szini eló,
adtJs után il sziníársu!at zene·
kara jazz hangverseny! tart.
t-/lüsoron az összes operell
slágerek szerepelnek.

Akinek a hasbeszélés men
tette meg az életét. Az ideI
genJégióból szököl1 meg Biró
Andor voll pesli . magánliszI
viselő és hosszas hányaHatás
ulán, a középafrikai vad massai
törzs fogságába került. A vér·
szomias benszülölI harcosok
közölt az életét mentetlemeg
aza köri.ilmény, hogy annak·
idején Tolnai Vililglapja szám
tafan ajándékkönyve közül az
eg)'jkből meg!anuUa allasbe
szélés!. A massai Birót hosz
szu hónapokon át minden jó;.
val elhalmozlák, valósággal
vallásos 1íszte\ejtel vették k()~

rül és csak nagy nehézségek
közölt sikerült az elől a keJ~

jCllle!lenné vált bálványozás
elől megszöknie.

A románok elkobozíák a
nem reg megtalált négy aradi
vértanu csontvázát. Vasárnap
r~ildóri bizol ts ág jelent meg
Kara Győző lakásán, ahol él

nemrégiben megtalál t négy
aradi vértanll csonlvilzát őriz·

lék. A rendőri bizoltság a
cson!vázakat elszálliltatla on'
nan. A román hatóságok az
aradi vértanuk maradványail
teljesen jelentéktelen helyen
akarj ák eltemettetni. A magyar
lakosság a leghatározottabban
tiltakozik ez ellen.

A szőlős gazdák a borfo
gyaszlási adó teljes eltörlését
követelik.

Nagyon elszaporodtak él

csavargók..

Az év végéig felfüggesztik a
végrehajlásokat a mezőgazdák

ellen.

A választási jog reformját
ősszel tárgyalják.

Megjelent a földhözjujjatot~

tak kedvezményeirőlszóJó ren'"
delet

Autóíulajdonosoknál jól be~

vezetett szorgalmas helyi kép
viselőtkeres:Óragyár Budapest, ,
Tömő u. 26.

A Mi Házunk cimme! él

Frúhwirlh Mátyás orsz. gyül.
képviselő elnöklele alai! mű

ködő Hazai Építési Takarék
S7övetkezel ér/ékes iapol in'
ditoH meg, mely akollekliv
takarékossá.g llagy előnyeil és
a külföldi eredményeket pro'"
pagálja. A Hazai Épilési Ta·
karék Szövetkezet tagjai in·'

gyen kapiák a lapot. mi?!ynek,
félévi előfízetése 6 P. Szer
kcsz:óség és kiadótliva!al : Bu~

dapcsl, V. Mérleg ll. 4.

A uyen;g'-eesziiek(sze!lcmileg ,.o ;o

elmaradofIak) érdekeinek véJ
deimére alakult a "Szellemileg
Elmaradollak Gyámoiiló Ern·
berbaráiok Országos Et;'-Ycsi.i~ .
letc". Minden (érdekell) hozzá~

tarlozónak érdeke az Egye·
süleibe való belépés. Tagdij
havi 50 l'illlZr. Érdeklődni lehel:
Budapes!, lll. MiklÓs·íér 5. Te
lefon; 624-41.

Fiuinternátust nyitnak a sza
léziánus szerzetesek Gyulán.
Az icL.'n szzplcmberben nyilik
mqr a voltWerickheim Árva·
házban él slaléziánus atyák
fiunevelóinJézeJe, melyben fG:ál·
oimnázisla fiuk havi ötven pen-e

gőt fízelnck teljes e!látá~ér1. A
szalézi sz. Ferencről elnevezeH
szerzetesrend alapilója holdog
Don Bosco lanosolasz pap,
a szerzel tagjai fiuneveléssel
foglalkoznak, vaiélmini a pogá
nyok közöm hithirclefés képezi
munkakörükel. SzerJe a vilá·
gon 670 hclyenteiepüUek meg
már. A lörökduiás elólli idők,

ben számos szerzetesrend mü'
ködöll az Alföldön, örvendetes,
hogy az alföldi hiiélel uj mun·
kásokai nyer bennük. Szülők,

akik középiskolás fiukat gon...
dos nevelésünkre óhajtják bizni
forduljanak levélben e eimre:
Szalézi Nevelőintézetf1dő Igaz
gatósága, Gyula.

A bölcsek köve és a rádió.
Az évezredek óla kutató böl
csek kövét felfedeztélc A Rádió
csodakulcs ez a bölcsek köve,
melyet legujabb számában kö'
zöl a Délibáb. Furcsa slrdnd
élet a háztetőn, gördönping,
szinházi kuJiszalHkok, külföldi
érdekességek, rengeteg gyö...
nyörü kép, novella, szindarab
larkitják a néps7erü képeslap
legujabb számál, melynek ára
26 fillér.

Öngyilkos lett Major Simon
dr. gyulai ügyvéct - Major
Hen ri k- pfirizsirajzoló testvére,

szerdán
csütörtökön
szombaton

K---

II

I
nh'g (Bambó, Gedeon, Kurlan
der, Ernest, Duplay) szerepél.
László Illy, Rutkay és Radó,
Szokolay Eta és Korándy tán
cukkal és behizdgő hangjuk
kai eg'Y csapásra meghóditol
ták a közönsége!. Bár cl kö~

zönség ezt a fegyelmezett Ids
müvészgárdát ugy párlolná,
aminl azt megérdemli.

É'3zszerü elgondolás voll a
helyárak csökkentése és hálás
is lesz él szinházkedveiő kö·
zönség.A kevés pénzü "álló"
helyesekról azonban él jóindu
latu és üzleti érzékkel is ren'
delkező "csökkenió" megfe
ledkezett. Nem lehQjne L1!óia~ws

arányos csökkeniés! eszközöini
az "ái!óhelyes csoporl" n?szére
is? B. L.

Személyi hír. Nag'ybányai
vitéz 1-lorlllv tvliklós kormányzó
hélfőndéllltánautón BaHonyára
uiazoll Purgiy Emil földmjve~

lésügVi miniszterhez, honnan_
keddenfér! vissza a fővárosba.

Szarvasi ÖregdiáJwk ünnepe
vÖI(s~ombaton5zarvason,
lyen résztveJtek: dr. Raffay
Sándorpüspük, dr. Návay Ala
dár,dr.Horválh Dezső, K,>
rnény Gábor;Szontagh Tamás,
kik iinnepi beszédeket mon·
dotlak és még vagy 300'an.

A Körös-Tisza-Maros Ár
mentesitögát munkálatai. A
Békési Hirlap jelentése szerint
a Gyoma és Körös!arcsa kö-

. zöm . mintegy 8 kiIomét2lr
hosszu szakaszon körülbelól
160 ezer. pengő előirányzattal

gáterősitési munkálalokat kez~

denel< meg az ősszel.

A Független Kisgazda, Föld
míves és Pol~ári Párt zászló
bontása Békéscsabán. Szom
baton Békéscsabán a Kisgazda
Egylelben .mintegy 600. hall·
gató előtt mondlak beszédet:
Szeberényi Zs. Lajos ev. espe...
res, felsőházi tag, Eckhardl
Tibor, Klein An'tal, Kun Béla
országgyülési képviselő!<,TUdy
Zoltán, Bartolf Márton és dr.
Gyöngyössi János. A párt
vacsora résztvevői távirat ban
üdvözölték Gaál Gasztoni.

Békésen a bor fogyasztási
adója literenként 10 fillér.

Az angol ujságok acseheket
és osztrákokat leleplezik, hogy
folytonosan megszegik aMa·
gyarországgalkötöH szerző·

désekef.

Az araíógépekkel való ara
tást nem tiftoHa el a miniszter.
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Szerda, junh.lls 22.
9.15: HOllvédzene

12.05: Gramofon
Ll5: Testnevelő tanfolyam
4: Novellák
5: Postászene
6.15: Felolvasás
6.45: Hangv.
8: Szinmüelőadás

9.45: Idő, időjárás, hirek. Utána:
jazz és szalonzene, 11111 jd cigányzene.

Csütörtök, junius 23.
9.15: Szalonzene: .

12.05: Orosz balalajka zene
4: Előadás

5: Előadás

5.30: Hangv.
6.30: Előadás

7: Nagy Izabella magyar nótákat
énekel

8: A rádió külügyi negyedórája
8.15: Hangv.
9.45: Idö, időjárás, hirek

10: Jazz-zene;
II : Cigányzene

Péntek, jUl'lius 24.
9.15: Postászene

12.05: Hangverseny
Ll5: Testnevelő tanf.
4: Előadás

5: Cigányzene
6: Dr. Beleznay László előadása

6;15; Előadás

6.45; Szalonzene
7.35: Előadás

8: Hangv.
9: Idő, hirek
9.15: Tánc-zene

10.10: Időjárásjelentés

10.45: Cigányzene

Szombat, junh.ls25.
9.15: Gramofon

12.05: Honvédzene
4: Gyermekjátszóóra .
5: Irodalmi délulán
6: Citerahangverseny
6.45: Gyóni Géza ellllékünnepély
7.30: Matuska Miklós dalestje
8: Operett előadás. Ulána:· idő,

időjárás, hirek, majd cigányzene.

~~~

A nag'}'laposi uradalomban
kitűnő friss juhturó kgr. 1.40
és gomolya 1.20 fillérért ál
landél~Hlkapható.

~~..~~~~~
ádiómüs

junius 19-25-ig-ig.

féIe

Legjobb és
legolcsóbb a

drótfonat.

Ál!an46 műsor hétköznapokon:

9.30 Hirek.
I UO Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 Hirek.
1.00 Idő-időjárás-vizáHás

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 Idő"időjárás-vizállás-hirek.

Vasámap, junius ·19.

9: Hirek, knzmetika
JO: ReL istentisztelet
11: Egyházi ének és szentbeszéd

utána időjárás, vizállás majd hangv.
2: Gramofon
3: Milyen pályára adjuk leányainkat
3.45: A földbirtokrendezés forduló-

ponton
4: Cigányzene
5; Pásztorünnep Kisujszálláson
6: Zezekari hangv.
7.30: Felolvasás
7.55: Sport és lóversenyeredm.
8.15: Vígjáték a stu-dióból.

Hétfő, junius 20.

9.15: Szalonzene
12.05: Cigányzene
1.15: Testnevelő tanfolyam
4 : Asszonyok tanácsadója
5: A Balatonvidék lelke
530: Gramofon
6.25: Novella
6.45: Felolvasás
7: Zene
8.45: Varsói hangv.

10 : IdŐ, időjárás, majd cigányzene

Kedd, junlus 21.
9.15: Hangverseny

12.05: A házikvinteIt hangv.
4: Meseóra
5: Előadás

5.30: Cigányzene
6.30: Előadás

7.05: Hangv.
7.45: Előadás

8.15: Hangv.
9.50: Idő, időjelzés, hirek, utána

cigányzene.

---HIRDESSEN
LAPUNKBAN.--

l\CIO.
C;;;e,6pkályhák, ~(andailók átra

!;úsát, jilvitá~át felelősséggel olcsón
bzközlölTJ. Uj kályhák raktáron. Váci
kályharnester Békéscsaba, l. kerület
Bánát utca 1 sz.

Perei laj.osszabó-mester .értesiti
mélyen tisztelt megrendelőit, hogy üz
letét Kossuth Lajos utca 703. sz. alá
helyezte át. (Közvetlen Postahivatal
mellett).

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnáI.

Bert6thy István Halász-utcai ujon
nan épült háza julius hó l-i bekőltö

zésre kiadó.

Ozlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező feltételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tanitónál.

ld. Wagner Mártol'lnál a Hangyá
val szemben morzsolt tengeri eladó.

Arat6 pálinkára mától kezdve nem
lesz szükség, mert Gyomán a két szö
vetkezelben a kisüsti pálinkának liter
jél 2'60 P-ért lehet kapni. Minden
szombaton reggel 8 óráig kóstolási
nap lesz, hogy a közönség megismerje
a jó kisüsti pálinka finomságát.

Egy hármas tükrös garderob fehér
szekrény, egy siremlékhez alkalmas
márványlap, egy tükrös !párványos
llIozsdó szekrény eladó. Érdéklődni

lehet a Holler szállodában.

Hanlos ut 1491 sz. ház eladó. Ért.
Rákóczi u. 641. sz. a.

Seprenyi Lajosnak egy borjas tehene
van eladó. Ért. 1196 sz. a.

KI'l.Ichi6 Gábornak fehér cement
cserepe van eladó. Megtekinthető

Garzó Gyula utca 1 sz. 1\. . . ..

eladó.

HUMOR.

Aranyszemcséket lalállak a
Harsány köz"ég- melletli Bükk
ból eredő palakban.

Hó esett vasárnap Törökor
szág-ban s ma már többen
hőgula áldozatai lettek.

Kötelező tárgy lesz a kö·
zépísko!ákban a gyorsírás.

Pk. 3227 sz. 1930.

Arverési hirdetmény.
Dr. Zsiga Lajos ügyvéd által képvi

selt Patkós Sándor (csatl: Bácsklri
István 50 q buza) javára 31 q 29 kg.
buza tőke és több követelés járulékai
erejéig a szolnoki hir. törvényszék
1924 évi P. 4966/60 sz. végzésével el
rendelt kielégitési végrehajtás folytán
végrehajtást szenvedőtől 1930 évi no
vember hó 18-án lefoglalt 1950 P becsült
ingóságokra a gyomai kir. járásbíróság
fenti számu végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI.
t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett
s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem
tünő más foglaltató1{ javára Js az ár
verés megtartását elrendelem de csak
arra az esetre, ba kielégitési joguk ma
is fennáll és ha ellenük halasztó ha-

tályu igénykereset folyamatba nincs H A ID EK K ER
végr. szenv.lakásán Endrőd,Udvarnok . .
34-35házsz. alatt leendő megtartására 'MM_l!! Wil_
!Jatáridőül 1932 évi julius h6 9
napjának délelött 10 órája tüzetik
ki, amikor a biróilag lefoglalt buza s
egyéb ingóságokat a legtöbbet igérő

nek készpénzfizetés mellett, esetleg
becsáron alu] is - de a kikiáltási ár
kétharmadánál alacsonyabban nem - Minden mennyiségben kapható:
el fogom adni. Azon ingóságokra, "t~ F sil III

amelyeknek a kikiáltási ára egyezer ae ar ::0 lal·
pengőn felül van, az 5.610/931 M. E. cl

számu rendelet értelmében csak azok fakereskedésében, GYOM AN.
árverezhetnek, akik a kikiáltál'i ár
egytized részét bánatpénzzül leteszik. U.~~IIH!I~WUI!lU~

Gyoma, 1932 évi junius hó 9 ll. ~~~flftt"HltfiM~ Illllll!UulX'j(Jj!!!IIj1'IIIIJiL1L1LLiUDUL

GLUDOVÁCZFERENC Nyomtatványokat lapunk Szerkesztésért és kiadásért felelős:
kir. biT. végrehajtó, nyomdájában kész1ttessen. ifj. WAGNER MÁRTON.

M~Htl""f.lfitlilf'H~l'l;-%\~ mint birósági kiküldött. ~~~UU~H ::t'lil !il !!Il! II! il! I j lilllll j< .. t II ill· II II UI···

~~~e.....~iIt,;t1'::s~~~.....,.~a~""a:S\st....~~~~1ts't.u~~

. NYQZHlt~tti;J. ~ lIlHUNoARIN' könyvnyomdai váH.~J(lt GY';'IiJl6.n Fel~lős cégmlé'l.jdQl1os: TeKeT sANPQR,

Az árvaszék
és a malacos disznó.

Egy vidéki árvaszék egy kis
koru birtokánqk kezelését eJ;Y
szomszédos birtok 1;azdatisztjére
bizta. - A gazdatiszt egy szép
reggel meglepetve vette észre, hogy
az általa kezelt birtokon az egyik
koca - előbb ujszűlött malacait
felfalva - megdöglött. Kötelesség
szerűen bejelentette az esetet az
árvaszéknek, kérvén, hogy a lel
tárban 311 szám alatt emlitett
koca 9 malacával együtt töröltes
sék.

Az árvaszék nem sokat törődve

azzal, hogy bizony ilyen esetek
bármelyik gazdaságban megtör
ténhetnek, követelte a gazdatiszt
től, hogy jelentését indokotással
egészitse ki, jelentse be

l·szÖr: Miért döglött meg a
koca?

2-szor: Miért falta fel a ma
lacait?

A nagyméltóságu és sokat zak
latott gazdatiszt nagyon ideges
left, az árvaszéki !elszólitásra a
következő választ adta:

- Hogy miért döglött meg a
koca? - Ennek okát nem tudom,
mivel életében egyetlen szót sem
szólt egészségi állapotáról;
annak oka azonban} hogy mala
cait miért falta fel, előttem telje'
sen érthetetlen, de azt hiszem,
valószinűleg azért, mert a koca
végét érezvén közeledni, nem
akarta, hogy malacai az árvaszék
gyámsága alá kerüljenek.

~~~~I&\~

ID~~~;~.I~~:1:ú i

Békés megyében, Enorődön

a lrözséghez 4 ldlométernyire,

huszonöt kalt~sztré~js

elsőrendU szántóföld,
tanyaépületekkel és hozzá

hat kat. hold kaszáló
a Köröszugban, tehermentes

birtok,
29.000 P-ért e I a d ó.

Értekezni lehet:
id. KALMÁR IMRE biróval

Endrődön.
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POLITI I, T A R S 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

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Félévre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra,
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztö: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGARIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth lajos utca. 64•.

Telefon :22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm· széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné!

. 15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

pásztorok szakszervezkedése.

Békésmegyei adigondozottak Háza
előkészitö munkálatai megind Itak.

Rövidesen megalakul ti társulat.

Az elókészilC> bizoJtsftg él tektbeli t~gjava válnak.
beterjeszteH tervek alapján elM A társadalom ama tagiai,
határozta, hogy rövid idón be- akik lehelségilkhöz mérten havi
Iül a költségek clóJeremtésére ll-2 pengóvel járulnak hozzá
kibocsát 200.000 e1ro. 50 filléM él fenntartási köllségekhez a
res lég'lajegyel, hogy mindenM társulat pártolótalljai soníba
kinek módjában álljon e nagy- lépnek.
szerű terv kcreszlülvileíél dÓM Az otlhonbanaz annak fel
segiteni 1-2 Jéglajegy meg. épilésére vonatkozó tervek
váttásával. szerint kényelmesen elhelyez-

Az alapitótagok, kik ugy· hetó 50-60 munkaképtelenné
szólváll az egész intézmény vált hadirokkant (hadiözvegyek
fenntarlásáról gondoskodnak, elkűlönitclt l1elyen) de nem
évi 200 P-ót fizetnek be él lár- csaka munkaképtelenné váll
sulat pénzlcíróha fcnntarJási hadirokkantak nyernek ott el·
költség'ekre. helyezést, ha.nem egy 15-20

Mindazon egyének, akik az személyes moderniil felszereli
alapítási köllségekre egyszer kórházi része is lesz. Az oll·
és mindenkorra 100 pengóf hon igazgató fóorvosa ingyen
adoményoznak, él társulat Hsz· rendelést fog adni az arra r€! ..

A nagykunsági és hajduM fújta volna ki a mi csor·
sági pásztorok, kivéve adásunk - a kisebbik du
hortobágyiakat, mult szom- dájóból. Hót még ha az
baton és vasárnap Kisuj- ünneplőst vehetné elő! Ezt
szálláson szervezkedőgyű~ azonban egy darabig a
!ést tartottak, melyen meg" rozsda marja. majd a pirar...
hónyták ügyes·bajos dol- ban, mig naponta a fő·

gaikat. Kisujszállcis város csordás pásztormódra le·
vezetősége ez alkalomra sajnálja az olyan "tisztelt
"Filléres gyors" ·ot kért és urakat", kik a zenei halláM
kapott Pestről, igyavasár· . sukon szeretnek feküdni.
nap a sok idegen látogató- A debreceni cívísek pe"
val, pásztorok} .. felvonulá- qi'ga.zcrt J:1em~ engedték el

t' ,.1' -f'---~-",· ,',':> ·V'-;'-'::·: :-.:-i:-~- .:_ 'c-<:'~-.,,<,::_ .. __ : ';:>','""- _r

sáva!, o.versényekkel és ct '1íortóha~g-yj ··pá~zIorokaj

pásztorbállal ritka élvezetet Kisujsza.llásra, hogy <:í . jó-·
hozott az ott voltaknak. szágnak vasárnap is gondja

A pásztorok rádió elő- viseltessék, de meg ne le
adása kevésbbé sikerűlt, gyen a hortobágyi pásztor
mint a régebben szerepelt "církusz"mutatvány" ... jó
mátraipászíoroké. Azok
eredetibb nótákat énekel- magyar szokás szerint min-
t l den osztályszervez.kedéstlZ .:.:.

A rádió előadást él kU. sanda szemmel néznek a
lönböző pásztordudák egy- hatalmasok - még 1932
szerre fújásf:!val kezdték, ben is, ha mindjárt csélk a
elég gyengén. Az egészpászíor társadalomról is
társaságot dudás/ól együtt van szó.

A ku nszentmártoni
petició itéletéből ,
A közigazgatási biróság el·

rende!le a bizonyítási eljárás
lefolytatásál a panaszok tisz
tázására és ma hírdelte ki az
itéletet, amelyben elutasilotta cl

panaszokat és a panas71ókat
költségben marasztalta.

-Az ilé/et megokolása meg':'

állapitja, hogy a panasziralban
fogiedi és él panasz lárgyává
tell visszaélések éSJ szabályJa
lanságok beigazolásl nyertek
és ennek folytán a kö7igazg'a
lási bíróság elrendeli, hogy
Zechmeisíer Alajos válaszUisi
.elnök, Wimmert Péler szavazat·
szedó-kűldö1tségi elnök, Nagy
Gyula tb. szolga biró és él ki
kü Idölt karha Ial miiközegek ellen
a fegyelmi és ennek következ..
tében egyéb eljárások megin·
clitása céljából az összes ira
lakat tegyék át Szolnok viit...
megye ille/ékes halóságáboz,
mindezek ellenére azonban
megál!öpítást nyert, hogy é1Z

elkövetett visszaélések nem
befolyásolják olyan dönlóen él

válaSztás eredményét, hogy él

mandátumot meg kellene scml'"
misilenL '

s:zoruUaknak, kiket egyszer
smind ingyenes gyógyszer eL·
látásban is részesítenek.

A hadigondozoltak háza eló
készítő bizoltsága, mely dr,
Forra,y Lajos elnökkel az élén
Dér józsef, Fischer Imre bé ..
késesabai. Antél!óczy Nándor
dyula, Szlovencsák János Bé..
kés, Králik János Mezóberény,
lagokból:állanak, az összes bé
késvármegyeÍ hadigondozotlak
szivébeoepalántálta azt a hi
tet, hogy-egész Békésvármegye
társadalma megért6 szivvel és
lélekkel fog melléjük állani.

4 pengös bolettát
kapnak a gazdák.
Hír szerint a holetta ér p

tékét 4 pengőbenáUapítják

meg.Ezenkívúl'100holdig
földadó jóváirásban is ré
szesűlneka gazdák és meg·
hagyják a közmunka vált",
'3ág ügyében tervezett ke cl..:
vezményeket.

"titkos szavazás" a polgárok
"joga" is lesz; nemcsak kö-
telessége. W

vazás" legtöbb esetben füg
gésből eredő "kötelesség"
volt, jog nélkül. Majd a

A legtávolabbi tanyai ol
vasó körben is titkos szava
zással töltik be az egyes
tisztségekei. S igy végig
haladva a magyar közéleien,
mindenütt meghonosodott a
titkos szavazás, csak a kép
viselőválasztás szent aktusá
nál sülyesztette le a hatalom
a községi szavazó polgár
ságo/' a Utkos szavazás éret
lenségére.

A fejünk fölé tornyosult
világbomlásban egy tisztuló
közélet derengéseként haf}
hogy a titkos választójog ál
talánositása hamarosan tör
vényerőre ;uthat. Már a
legmagasabb helyeken is ki
merik mondani ennek a
szükségességét, - nem régen
volt miniszterek szinte már
követelik is ezt.

Jól tudom, hogy a titkos
választójog megadásával
nem tettük egyszerre bol
doggá is az embereket. Ez
a jog csak egy eszköz lesz
a polgárok kezében, amely
lyel .okosan élnek, elő·

segithetik vele a boldogulá·
su/cat.

S ha majd a magyar
szavazó ezutáni szavazásai
nál nem a halalom legtávo
labbi zugáig kiépített függés M

ben adja le szavazatát egy
"hivatalosúrra", hanem a sa
ját lelkiismerete szerint sza
vaz, majd megtanllfja a maga
kárán, hogy kiben biz/wlik.

A közéleti tisztaságunk
visszaszerzésének '/ehetőségét

a titkos választójog beveze
téséve! kell megkezdenünk.
A titkosság tényében meg
szünik a mult választások
ezernyi tu/kapása} igazság
talansága.

Az eddig "nyilt SZG-

Titkos
választójog.
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A búza aratásának helyesen megválasz
tott ideje és a nem egyfajta búzának

összekevert állapotában való
.termelése hátrányairóL

Szabályrendelet
a gazdasági cselédek
részére bérlevél kiá.m·

tásának kötelező

tételérői.

gazda bérlevélpéldányában elismerni I
tartozik. I

4.§.
A gazda, a gazdasági cselédnek szol

gálatba: lépését, valamint a szolgálatból
való kilépését a községi előljáróságnál

(polgármesternél) abelépés, illetve ki
lépés napjától számitott 8 nap alatt
bejelent<!ni· köteles.

A községi előljáróság (polgármester)
ezen béjelentésekről nyilvántartást ve
zetni s a belépés bejelentésekor meg
győződést szerezni tartozik arról, hogy
a bérlevél, illetve irásbeli szolgálati
szerződés láttamozás végett nála be
ll1utattatott-e?

5. §.

Kihágást követ el és amennyiben
cselekménye a fennálló jogszabályok
értelmében sulyosabb beszámitás alá
nem esik, 100 pengőig terjedhető pénz-

Arról. hogy mely idóben he'
Iyes és gazdaságos a mi meleg,
de az aratások ideje ala!! leg
többször forró éghajlatunk alall
a buzának aratása, már igen
sokat beszéltek - tanácsokat
adlak él ·termelőknek. kiknek
hála Istennek egy igen tekin,
Iéiyes nagyrésze azt nagyon
jól tudja'., Meglanulta ugyanis
egv*,a.iÓmegfigyelő képes'
ségesqgitsé-gével;,-·-.··.·amásik
sajnos kárai árán. hogya kellő

időben aratás mi!\lcn sök előny

nyel. - a nem kellő időben

pedig mennyi hátránnyal jár.
l\/Jikor van él buza kellő idő-

büntetéssel büntetendő az a gazda,
(megbizott) aki az 1. §. rendelkezései
értelmében a szerződés megkötésétől

számitott 8 nap alatt a bérlevelet a
cselédnek nem adja ki, továbbá, ha a
bérlevelet a bérlevél hiányában az irás
beli szolgálati szerződést, a kiállitástól
számitott 8 nap alatt a községi elől

járóságnál (polgármester) be nem nlll
tatja. Ugyancsak kihágást követ el és
hasonló büntetés alá esik az a gazda,
(megbizott, aki a 4. §. első bekezdése
értelmében bejelentési kötelezettségé
nek teljesitését elmulasztja.

A kiszabott büntetés az 1901: XX.
tc. 23. §-ában megjelölt célra fordi
tandó. E kihágások felett elsőfokon kis
és nagyközségekben a járási főszolga

biró, megyei városban a megbizott
tisztviselő, másodfokon a vármegye
alispánja, harmadfokon a m. kir. föld
mivelésügyi miniszter biráskodik.

ben aratva? - akkor, ha a
szemek tej érésen átmenve éi

megkeményedésnek jóva] előlte

állanak.
Ha a búza aratása megkésik,

-él termény nem lesz olyan tar,
talmas. acélos, mint amilyennek
lennie kellene. igy értéke lel"
mészetesen csökken. Fokozza
még cl gazda kárát a luiérés
mé'ls következmenyeés pedig a
szeml<iperges. kalász/örés, slb.

Nag'yon sokszor meg!örlénik,
(kivált mélyebb fekvésU földek- I
ben) hogy az aralási időben

g'yakran megi'3méllődórekkenő

hőség nem napok alatL hanem

fél, vagy pláne negyed nap
alaH nem fokozalosé1n érleli
meg', hanem csak égeti, fony
nyasz1ia össze a szemeket.
Ilyen csapások után sokszor
panaszkodik a gazda, mond
ván: ha pár nappal előbb

araltam volna, nem szoruit
volna meg a buzám és nem
rostaalja I, hanem búzál méJ~

heli em volna be.

Nem szabad fjg'yelmcn kivül
hagyni, hogy az aralás meg~

kezdése idejének is van be~

larJandó haiása. mert amilyen
káros ciéretl búzál aratni, ép~

pen olyan káros éretlen!, a
melyik kereszlekben az uJ ó
érésen nem tudva keresztiil
menni összeszárad - mennyi
ség minőségben veszit.

Fenliekkel a termelők nagy,
része liszlában van, de amikor
a kellő időbeni szükségessé
géról beszélek az arajásnak,
nem mlllaszthalom ej felhivni
fig'yelmét !:razdalársaimnak ama.
körülményre, hogy milyen ne
héz egyes birtokokban meg' p

határozni, hogy arathaló,c vagy
nem a búza. Ez a kérdés olt a
gyakorlo!1 gazdának is, ki jó

áilekintésével <?lbirá!ni tudja a
helyzetei, ki számot ve/íli Jud
a \{övctkezményekkel g-ondot
ád, mh,~rt?

lvkrl: nem egy faj/a ('lZ q:"Y
táblába elvetett búza, hanem
összekevert. Van abbun dió p

szegi, hatvani, székács. jjsza~

vidéki s1b. slb., már pedig il

leglöbb lJtJzafajtának más él

tenYl57 ideje, (eJz egyik las-

·TÁRCA

A földpénz.
Irta: BELL MIKLÓS.

(Folytatás)

Az· a fráús, hogy pénzünk külföldön
szerepeljen, több mint nevetséges.
Látta - e már valaki, hogy· nálunk
spanyol, svéd, vagy más népek pénze
foro~na közkézen? Amint nálunk spa
nyol pénzzel nem lehet találkozni, ép
pen ugy nem forog közkézen Spanyol
országban. magyar pénz. Ha pénzkivi
telről van szó, ugy ezt csak a tőzsde

hiénák csinálják, hogy külföldi tőzsdén

erkölcstelen módon pénzünk értékét
lenyomhassák, de a gyakorlati életben
ilyen eset alig fordul elő. Igaz, hogy
külföldi utazások alkalmával szüksé
günk van külföldi pén:zre, de ez olyan
kis ö1'szeg, hogy nem is jöhet számi
tásba, ami azonban az aktiv külke
reskedelmi mérleg folytán szintén ren
delkezésünkre áll. - Az a helyzet.
hogy nálunk dollár van forgalomban,
onnan ered, hogy Amerikában élő test
véreink az ottan keresett dollárjaikat
haza küldik. De amint tudjuk, ezt is
be kell hogy szolgáltassa mindenki
jegybankunknak. Tehát a dollár sem fo
roghat közkézen.

Az eddigiekből világosan látjuk te
hát, hogy az ~az állitás, hogy csak
olyan pénzünk lehet, ami nemzetközi
forgalomban is fizetési eszköz gyanánt
szerepelhet, csak tudatlanság, vagy
ravasz banlwkratikus mese.

5. Nagyon szép izlésre vall, hogy a
cikkiró összehasonlitja a háromszoros
magyar ingatlanfedezetü pénzt a kom
mun alatt szerepelt fehérhátu pénzzel.
Az ilyen állitás nagyon szomoru, amit
a ci\{kiró mellőzött volna, ha komolyan
foglalkozott volna a világtörténelemmel,
mert ott megtalálta volna, hogy az in
gatlanfedezetü pénz nem uj doiog,

1. A svéd állami jegybank l668-t61
1845-ig aranyfedezet nélkül bámulatos
módon működött.

2. Nagy Frigyes általlétesitett Királyi
Girá Hitelező Bank 1765-től-1846-ig

aranyfedezet nélkül szolgáltatta a német
gazdaságnak az olcsóforgótőkét.

3. Az osztrák császári bank papir
p':nze I762-től 1795-ig aranyfedezet
nélkül állandóan 100 százalékos érték
kel birt.

4. A dán nemzeti bank 1818-tól
1873-ig szintén ingatlanfedezet mellett
aranyfedezet nélkül, nagyszerüen mü
ködött.

5. A világoselméjü Svájc 1834-től

1881-ig az állami kanton bankolckal
aranyfedezet nélkül bámulatosan mü
ködött. Ezen idő alatt fejlődött és va
gyonosodott a svájci állam százszoro
san nemzeti vagyon lizempontjából.

6. Az amerikai jegybankrendszer
1690·től a mai napig állami értékpapir
fedezet és 20 százalékos ingatlanfede
zet mellett bámulatos módon müködik.
TudnivdIó, hogy az állami értékpapir
fedezet sem mi más, mint közvetett in
gatlanfedezet és pedig azért, mert
minden áJIampapirt elsösorban az in
gatlan garantálja. Ennek az ingatlan
fedezetü rendszernek köszönheti Ame
rikai vulkanikus fejlödését. Ha Amerika

aranyfedezetü rendszerrel dolgozott
volna 242 év óta, abban az esetben
ott csak 10 százalék ember talált volna
kenyérkereseti alkalmat, mert pénzhiány
miatt nem lehetett volna több munka
alkalmat teremteni.

A mai korszak legnagyobb pénzügyi
komikuma az a tény, hogy az Európai
aranyfedezetü jegybankok felhasználják
az ingatlanfedezetü amerikai dollárt
aranyfedezet helyett 100 százalékos
értékben.

Az aranyfedezetü rendszer, (lmint
fentiekböl látjuk a legtöbb nemzetnél
csak néhány évtized óta v:w bevezetve,
ennélfogva világtörténelmi távJatból
nézve ez a rendszer csak mint kisériet
tekinthetö, amely kisérlet azonban tel
jes csődöt mondott, amit az általános
nyomoruság minden élőszónál hitele
sebben bizonyit.

Ha ezen a földön állal<Jnos jólétet
es kulturális haladást akarunk elérni,
abban az esetben három tényezö
szükséges: Ész, erő és pénz (alkotó
eS7.köz). Az első kettő megvan, a har
madik azonban, amely hivatva volna a
termelést és alkotást meginelitani, az
hiányzik. Amilyen arányban rendelke
zésünkre áll a pénz, ugyanolyan arány
ban müködhet az alkotószellem és al
kotó munka, de éppen olyan arányban
jelentkezik az eredmény, ami az élet
standardoknak stb.-nek jut. Ha tehát
azt akarjuk, hogy teljes üzemben mű

ködjön az alkotószellem és munka,
annyi alkotóeszközt (pénzt) kell előte

remteni, amennyit ez a két tényező kö·
vetel. Hogy ezt a kedvező helyzetet el
lehessen érni, lerveztem az ingatlanfe
dezetü jegybankrendszertl amely azon-

nal és minden idöben biztositja nem
ze!üoknek a szükséges eszközt (pénzt)
a,mivel ezen szent földön általános jó
letet, magas kulturált, békét és bol
dogságot lehet teremteni.

Másképpen áll a helyzet az arany
fedezetli rendszernél, lllert ez az aranv
bányászástól függ, ennélfogva il jeú
bankok aránylag csak annyi pénzt
tudnak utrabocsájtani, illllenllyi ara
nyuk van. Ez a helyzet diktálja, hogy
mennyi alkotószellem és munka mii
ködhet. Nlivel az ~Hanybányászás nem
volt képes gazdasági és kulturális fej
lődésiinkkel lépést tartalli, ennélfogva
csödbe jutott az aranyfedezetii rend
szer, beállt a Jllunkanélküliség és az
állalános l1yornoruság. Ez olyan ké
zenfekvő tény, hogy ezt meg nem ré
teni szinte lehetetlenség. Azt hiszem,
hogya legegyszerübb ember is belátja,
hogyacikkiró által felmelegitett frázi
sokat teljes mértékben megcáfoltam s
egyuttal igazoltam gazdasági reform
tervem helyességét. De remélem, hogy
ezentul m,i~den józaneszü magy:n
ember belatja, hogy az aranyfedezetü
rendszer nemcsak nemzeipusztitó erő

vel bir, hanem alkalmatlan arra. hogy
vele a nemzetet a mai katasztrófális
helyzetből kimenthessük.

Becsületbeli kötelessége a cikkirónak,
előállani tervével, hogy miképpen ki
vánja. a mai rettenetes helyzetet meg
szüntetni? Amennyiben azonban erre
nem képes, abban az esetben jegyezze
meg magának, ha egy nemzetmentési
tervről van szó, abban az esetben csak
annak van joga kritizálni, akinek jobb
megoldási terve van. Régi törvény,
hogy spanyolul csak az beszélhet, aki
spanyolul tl~d, (Vége,)
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sc,bbiW érik Jin! a másik) -I
más cJ tulajc!oJJ<ga, (ugyanis
0/ egyik korili ,lraJás esetén
acélos búzát :,,()lgáHat - mig

'a milSik ös~, döpörödik; az
c:s'yik lulérés cse!én iobban
pereg, min! a másik stb).

A nem egy faHa búzát veleH
g.nc!á! a külünböző buzák rei~

lődési foko érlhető, bogy ne·
héz kérdés elé álliJja, látván
egy és ugyanozon táblában,
hogy az egyik búza kalászból
már pereg a szem, a másik
kalász sárgul, cl harmadik tel
jesen éretlen, zöld. a mi fol
10nkéni cl g'azda öllhibáján ki·
vlii a nem egy faita minőségű,

talán szik ,foltos tábláknál is
bekövclkczbel, de oti a gazda,
ha nem egészben is, Jeg'alább
részben segi!cni tud az állal,
ho~ry a korá.bban érő follokat
korábban araJja le, mil meg'
tenni nem tud olt, boi él kü·.
lönböző fajla búza vetőmag

összekevrzrve vellete1l el.
EblJőí az éJ tanulság, hogy

mindenki él !alaj és éghajlaH
viszonyainak megfelelő egy
fajta hmM vessen a maga jól
felfogoit érdck,zb21l, ha Jöbb
fajlál alu]r termelni, azt külö'
nilse cl és nagy sulyl fektessen
az aratás idejére.

Heőpapi PIKÓ BÉLA
földbirtokos,

ny, uradalmi tiszltartó, l
okleveles gazda, I

~""",,,,:-:=,," ==-~I

Szi áz. I
Megérclemelt erkölcsi sikert

bizlosil0H mo~!.únak l?élc.ló Béla
szinir:;ozg(J!ólclkes és llarn'obb
1l\[\10~~aidsl meg'érdemlő mü~

vészgárdáia.
Vasárnap: cg-énj'cm il

~'azel1lber. I Iéjftll] : "Tlizmadár"
vígjáték. 'Kedden: "Őfelsége

frakkjil". Szerdán: "fehér Or
chideák ". Csü!(}r!öki>l1: Arnél·
j,5scigos asszony IrLlfikju vig'
jAlék ment.

Vasórtli'lp Jell hAz voILA
"szo!zal!an esel a annyira nieg"
lepte Radó ig'élZQ.'uíót. hogy
dühijngöt/. De nem azért, hogy'
lelJ hil7 voll, hanem azérl, hogy
nincs leli ház illlandóall.

t.~iszló By a társulat nélgyJe
!letséRi"t, rutinos és kedves
prinwclonnája sok sikcr! arato11.
Tehcjsége, kedvessége és be~

hizcirs,ó hangja biz/osijják ré,'
súre él közönség' szereleiéI.

S.1o!wlay Eia \(iforrolt icm'
paranwntumos szinésznő a
Kegyelmes asszony szerepé
])sn (Tlizmadár) az erős ideg
zetLi férfiak szeméből is köny
nyeket csalt ell). ,

Radó-Ruttkay Mária rínom
és értékes tiincszámai akroba
Jikus ügyesség'ük révén minden
darabnak kedves kieg'észilói.
Radó kedélyes humora mell eH
sok egyéni I~VLlliiás;jvall(Íjüllő.

HorVáth, Ica sokoldaJu és min' I
den szerepében kiWnő.

A n1{~llóságos asszony tra·
fikjában: Kórándy Stefi-Sz0

kolay és Radó féle együtles
remekelt. Játékuk lendiiletes,
kedves és sokoldalu voll. Pa
tay józsefet imponáló megje
lenése, k",lkll1es han8"ia leszi

érlékessé. Vértes akiegyen·
sulyozotlan jálszó szinészek
egyike.

Horváth Ica sokolda]u, min·
den szerepében kitünő.

Katona Terus méltó parja
volt Vértes tábornokának.

Hábel Sá.ndor, Bokor Lajos,
Piispöki {vor minden szerepük·
ben ióllJelyezkednek.

Besse Miklós, Pataky mind
tehetségge! és jóindulatJal he·
iyezkednek a jó együttesbe.

A közönség ugy látszik a
vége felé szcreJi még és érté·
keli a társulat művészetéJ és

nem csalalkozunk, ha kijelent·
jük, hogy múködésök meg·
bosszabbitása csak osztatlan
és BltaJátlos örömet okozna.

Szintársulat
és népünnepély.
Vasárnap délután a szin1ár

sulat rendezésében nagysza·
básu népünnepéiy lesz az Er
zsébel·Jigelbcn. Lesz oltcig,~ny

zene, levente zenek,ú, rádió és
iazz·bond. Sok~sok móka, j(j.

ték, lálni való szabad színpad,
gyermek kabaré sib. Belepő·

jeg'y 30 és 50 fillér. Este ismét
kabaré szabadban és nttma
táncmUlatság reg'gclig. Táne a
teremben és Ll szahadlwIl, In
gyen sorsjegy minden belépti
jegybe/'. Nyerhe/c) vcle egy
malac és sok q:ryéb.

GyomiJn ri/kán lölhaló olcsó
szórakoúlsra van" kiltltás. SC)]

Lincolni lehel ci közönség- ked
venceivel a müvésznc)kkel is
Cf?,'YJcgy csárc!ósf.

l~cmélhcló, hog'y meg'érlő lá~

mogatúsban lesz részLik a de
rék és érdemes mLívés7.cknek.

Tisz/eleJet és megbecsülési
érdemel a f6szo1gal'Hró, ki le
hetóvé telte jóindúLatával a
népl'1l1l1zpély mC'grendczésé1. Jó
magyaros cselekedctvoll Si·
monovánszky Ödön altanács· i
nok rendelkezésc a levente
zenekart illetőleg.

Aki egy kellemes délutáni és
egy éjjeli át akar szórakozni
olcsón és jól, az okvelleni.il le
jön a ligetbe.

il -
1\1 yi iatkozat.

Ezennel bocsánatot ké
rek Papp Vazul édes
apámtól, leánya

Molnár Istvánné.
*E rovatban közöltekért felelősséget

nem vállal a szerkesztő,ség.

Kner Izidor " I
50 éves jubileul11ára

Kner Izidor, e név
Fogalommá vált rég:
Mit tett a törekvés,
Kitartás, szorgalom
Becsületes munka
Az egész vonalon.

Iskola példája,
Hogy járt el ügyében;
Ötven esztendeig,
Vezetvén nyomdáját.
Elárasztván benne,
Szinten felül álló
Értelmét tudását.

Nem felejtettük el,'
Méltányoljuk érte:

'Ime a munkája
Lovaggá ütötte.

Munka lovagjává,
Mely szép s legnemesebb
Munka babérjáva4
Fényben dicsőségben

Nemes homlokára
A közelismerés
Értékét ültette.

/űvdnságunk ezérl:
Erő egészégben,
Szolgáljon kulturál,
Mint eddig, hogy tette

, Matuzsálem korig,
I1z lsten éltesse!

Csaná9palota; 1932 május 24. '

NAGY ALBERT.

A kormányzó születés napja.
Junius 18·ántöl1ölle be vitéz
nagybfmyai Horthy Miklós kOi"
mányzó 64~ik életévél. Az
eg'ész ország'han benSőséges

keretek közölt i.inncpcllék meg
a kormányzó születés, napját,
a há.zakat fellobogóztilk,

H alál o z á s. Béres JÓzsef
g'yomai földbirtokos, rer. pres
biter,a gyomai "Polgári ül·
vasökör" elnöke, e hó 18·án
hosszas sZ('[l\'cdés uián 81
éves' kOrában cIha II. Temetése
20~án délLIlón zi órakor volt,
melycn a község lakossága
nagyszámban ielent meg. Ne
vezc1l Gyomaközségénck hu,
zall1osab'b ideig község penz·
tárnoka és birája voll. - Deb
reczeni Károly békéscsabai
gyógyszerész ehó 21·én 60
éves korában clhalt. Temetése
22"én délután 4 órakor volt,
melyre Békéscsabáról is sokan
jöt/ek át.

C§erkésznap. AGyomán
táborozó pestujhelyi 245. sz.
Ráday cserkészcsapat 1932
junius 29·én cserkésznapot Jarl.
Jó cserkész ebéd is kapható
1 órakor 50 fillérért. Este 8
órakor tábortüz - utána pedig
tánc lesz. Belépti dij szemé
lyenként 40 fillér. felülfizetések
köszönettel fO~fadtatnak,

A sz.épség öt receptje. Öl
IlÍres szép pesli pri~(]clonl1a

nyilatkozik arró) cl Délibt:b leg
ujabb számában, hog'y minek
\, (js;· önheti legendás szép·
s0g,:t, hogyan lehet a polgár
asszonya primaclonnák ver
senytársa szépségben. Pesti
szinésznő a mesebeli hét tör,
pénél, sztár fi trónon, érdekes·
nél érdekesebb cikkek lömke·
legét, folytalásos regényt, no'
vellákat, rádiórovalot, képes
beszámolókal hoz a Délibáb e
heti gazdag száma, melynek
ára 26 fillér.

A békési adóhivatal áthelye
zését felfüggesztette a minisz
ter. A péllzügyminiszler a bé·
kési adóhivatal! julius 1~évcl
megszünli?lte s a békési járást
él csabai adóhivatal körébe
ulalla. Békés község társadal·
ma erős akciói inditott az át·
helyezés ellen. A k~rviseló'

testület közbenjárására kérle
fel gróf Belhlen István volt
minisztere!nököt, cll'. Ángyán
Béla ny. államtitkárt és dr. Te
mesváry Imre főtanácsos!, kik
készséggel teltek eleget a köz
ség kéreJmének, aminek lelt i5
eredménye, mert a pénzügyi
kormányzat felfüggesztette az
adóhivatal áthelyezését.

Autótulajd~nosokn~k nélkülözhe~

tenelJ..caz 'Aptóévk91i~~,ccmelynek ,'t.nx,,·
talma a következő:' Teljesitmény ki
mutatás. Eredménykimutatás. Önkölt
~g számitás, Üzemanyag kimutatás.
Kiadások jegyzéke. Heti-, havi- és fél
évi mérleg. NaIJi 1-2 perc munkával'
tiszta képet nyujt mindenről, ami az
autótulajdonost érdekli. Az évkönyv
ára 3.50 pengő, Kapható kiadóhi\'ata
lunkban, ahol meg is tekinthető.Után.
vételes s'lállitással 40 fillérrel drágább.

1000 ember verekedelJ Buda
pesten a Teleki-téren egy ócska
nadrág miatt.

20 százalékkal olcsóbb lesz
a tankönyv. A tankönyvek 5
évig nem fognak vállozni.

Horthy Miklós kormányzó
kihallgatáson fogadta az olasz
repülőket.

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születés: Beke Lajos, Báési
Lajos, Szendrei Piroska, Timár
Lajos, Csapó Elek, Reisz Róza,
Cs. Kovács Imre, Szilágyi Sán l

dor, T. Kiss Erzsébet. Házas~

ságot kötött: Czakó József
Cs. Szabó Erzsébe1lel. Elhal
tak : Joó Lászlóné Gulyás
Zsuzsa 82 éves, özv. Szász
Imréné S. Tóth Juliánna 78
éves, üláh Pir05ka 11 hóna·
pos, Berecz József 76 éves,
IZató Ilona 9 napos, özv. Arany
Zsuzsa 82 éves, R. Szücs Dá·
nielné Marjai , Róza 76 éves,

Megyeri Gábor 85 éves, Szat·
mári András 2 hónapos, G.
Kiss Józsefné Cs. Kovács Esz
ter 46 éves, rl Takács László
;) hónapos, Beke Lajos 14
napos, özv. Győri Dánielné
F. Nagy Julia 56 éves, Béres
József 81 éves. '
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁRTON.
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dió
junius 26-julius 2-ig-ig.

Szerda, jl.lniu5 29.
9: Hirek

10: Ei!:yházi zelle és s7.entbeszéd·
ll. l5: Görögkatholikus istentisztelet.

Utána idő, időjárás, majd szalonzene
2: Gramofon
3.30: Ifjusági előadás

4: Magyar dalok
4.45: Idő, időjárás, utána népraj,j

közvetités Szendrőládról

6: Bodán Margit magyar nótákat
énekel

7: Előadás

7.30: Operett fejlődése, szünetben
sporteredm.

9: Szalonzene
10.15: Cigányzene.

Csütörtök, juniuSi 30.
9,15: Hangv.

12.05: Gramofon
4: Előadás

5: Előadás

5.30: Könnyüzene
7: Felolvasás
7.30: Hangv.
8.30: Vidám est
9.45: Zongora hegedü szonálák

10.15: Cigányzene.
Péntek, julius 1.

9.15: Hangv.
12.05: Hangv.
4.10: Novellák
5: Felolvasás
5.30: Felolvasás
6.45: Előadás

7.15: Szalonzene
8.15: Szinmüelőadás

10 : Idő, időjárás, hirek, majd ci
gányzene.

Szombat, julius 2.
9.15: Postászene

12.05: Orosz balalajka
4: Gyermek játszóóra
5: Cigányzene
6: Mit üzen a rádió?
6.30: Tánczene
7.30: A szolnoki dalkör hang.
8.15: Mocsányi és Lakos hangv.
9: Honvédzene
9.45: A rádió külügyi negyedórája

10.30: Idő, időjárás, hirek, utána
cigányzene.

Állandó műsor hétköznapokon:

9.30 Hirek.
11.10 Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó,
12.25 Hírek.
1.00 Idő-időjárás-vizállás.

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 Idő-időjárás-vizál1ás-hirek.

RRR8ftRftftRRRR~RR~

A nagylaposi uradalomban
kitünő friss juhturó kgr. 1.40
és gomolya 1.20 fillérért ál
landóankapható.
UUUY~"U~~

-~HIRDESSEN
LAPUNKBAN.--

Vasárnap, jUl'lius 26.
9: Hirek, kozmetika

10: Egyházi zene és szentbeszéd
11.15 : Ev, Istentisztelet
2: Gramofon
3: Gazdasági tanácsadó
3.45: Szalonzene
5: Előadás

5.30: Cselényi józsef magyar nótá-
kat énekel

6.45: Békeffy-est
8: Sport eredm.
8.30: Közvetltés a RoyalOrfeumból

10,10: Időjelzés

1135: Cigányzene

Hétf6,junil.ls 21.
9.15: Szalonzene

12.05 : Hangv.
4: Asszonyok tanácsadója
5: Felolvasás
5.30: Radosné bécsi dalokat énekel
6.20: Felolvasás
6,40: Gramofon
7.45: Költemények
8.25: Zenekari hangv.
9.15: Előadás. Utána idő, időjárás,

hirek, majd cigányzene.

Kedd, junil.ls 28.

9.15: Gramofon
12.05: Cigányzene
4: Felolvasás
5: Postászene
6.15: Előadás

6.45: Hangv.
7.20: Előadás

8.35: Vígjáték előadás

10.10: Idő, id5járás, hirek, utána
cigányzene·

11 : Zongora hangv. W·· ...
VASUTI MENETREND 1932. május hó 22-től.

!gyors-I Igyorsi Igyorsl liYiiTsI
6'15 g·OO 13·32 17'0020·50 i Bpest k. p. é· 5-00 10·45 11'45 19'10 19·59

11·0611'5718·0719·59 2·10 é i 0'32 6'02 S'52 14'28 17'00
6'3811'1412'0218'1520·04 2·35 i Gyoma é 0'17 5·52 8'5114·2016·5919'04
7.3112·0912'40 19·10 20'41 3'38 é Békéscsaba i 23·15 5'00 8'1413"2616·2218'12

3'5312'40 17'3020·05 i Gyoma é 7'2411'4716-4121·56

4'21 13'08 17'5820·33 é i 6'53 JI'W 16'10 21·25
4;2613'1318'03 20·38 i Dévaványa é 6'48 11·U 16·0521·20
4·5713'4418'3421'10 é i 6'1510"3815'3220·42
4'5813'45 18'4521'11 j Szeghalom é 6'1310'3715·3120'37
5'1714·0419·0421·30 é Vésztő i 5.5310'17 15'U 20.17i
7'27 16·10 20·58 é Békéscsaba i 4'05 8'20 13"24 18'24

6-1612-3019'00 i Szeghalom é 8·3015'2018'42
1'50 16'4020·36 é.,.. i 5·3013'45 17·08
7'5517-1221'11 i Puspokladány é 2'3913"3715·36
8·5118'0221·58 é Debrecen i 1·4912'3014'30

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
~UUUMUU.UUUUUUUUUUUUUUU~

.A gyo';lai kir. járásbiróság, mint tkvi
hatóságtól.
1100/1932. tkvi szám.

Árverési
hirdetmény·kiv~nal

Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár r. t. mint az EndrődiNépbank r. t.
jogutódja végrehajtatónak Kesselmann
Aladárné szül. Fuschs Etei végrehaj
tást szenvedő ellen inditott végrehaj~

tási ügyében a tkvillatóság végrehaj
tásiárverést 6ooo'·P . tökekövetelés .és
járulékaibehajtása végett a gyomai
kir. járásbiróság terül~tél1 JevőElldrőd

községben fekvő s az endrődi 1079.
sz. tkví. betétben A L 1-4. sorsz,
617. 618. 619. 620. hrsz. 299. öl. 163.
öl. 202, öl és 187. öl. területű Kessel
maIm Aladárné sz. fuchs Etelka nevén .
álló beltelkes lakóházra 4660 P kikiál
tásiárban elrendelte.

Az árverést 1932 évi julius hó
19 napjának d. e. 9 6rakor Endrőd

község házánál fogják megtartani.
Az árverés alá eső ingatlanért a

BékésmegyeiÁltalános Takarékpénztár
r. t. mint az Endrődi Népbank r. t.
jogutódja végrehajtató érdekében a ki
kiáltási ár felénél,· Deutsch Ernő és
Gábor cég csatlakozottnak kimondott
végrehajtató érdekében 8106 P-nél,
Endrődi Kereskedelmi r. t. csatlakozott
nak kimondott végrehajtató érliekében
13.937' P-nél alacsonyabb áron eladni
nem lehet.

Az árvereIni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c.
42, §.-ában meghatározott árfolyammal
számitott óvadékképes értékpapirosban
a kiküldöttnélletenni, vagy a bánat
pénznek elöleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláirni (1881: LX, t.-c. 147., 150.,
110. §§. 1908 : LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlantrt a kikiáltási
árnál magasabb igéretet tett, ha többet
igérnisenki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint megál
lapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(1908 : XLI. 25. §.).

Gyoma, 1932 évi mácius hó 24,
Dr. Ladomérszky s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
PULUGOR
tkvi. kiadó.

Akácméz, amely gyermeknek vért,
fiatalnak izmot, öregnek erőt ad, ál
landóan kapható Schusztek Sándor
tanitóniÍl.

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Alauái· és István
va'5utná! lévő lIlagtárnál.

Bertóthy István Halász-utcai ujon
nan épült háza julius hó l-i beköltö
zésre kiadó.

Ozlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező feltételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tanitónál.

ld. Wagner Mártonnála Hangyá
val szembenmorzsolt .tengeri eladó.

Arató pálinkára mától kezdve nem
lesz szükség, mert Gyomán a két szö
vetkezetben a kisüsti pálinkának. liter
jét 2'60 P-ért lehet kapni. Minden
szombaton reggel 8 óráig kóstolási
nap lesz, hogy a közönség megismerje
a jó kisüsti pálinka finomságát.

Tóth Péter ácsmester minden szak
mába vágó munkát jutányosan vállal.
Értekezni lehet Rákóczi Gyula házánál.

Homok Istvánnak 5 hold főldje eladó.
Értekezni lehet a CsergettyülapDson.

.RRRRA.RfiRRftRA.R.R.R~RR

Cserépkályhák, kandallók átra
kását, javitását felelősséggel olcsón
eszközlöm. Uj kályhák raktáron, Váci
kályhamester Békéscsaba. J. kerület
Bánát utca l sz.

A· gyomai Hangya Szövetkezet
értesiti tagjait, hogy 1931 évi rendes
közgyűlését a Hangya helyiségében
1933 julius hó lO-én délelőtt II óra
kor tartja meg, melyre a tagokat ez
uton is tisztelettel meghivja az Igaz
gatóság. Azon tagok, kik üzletrészeiket
beakarják váltani okvetlenül jelenjenek
meg. A gyűlésen Szójka titkár ur is
jelen lesz. A zárszámadás a Hangya
irodájában közszemlére van kitéve és
bárki által megtekinthető. Mindazon
Hangya Vevők, kik vásárlási könyvvel
rendelkeznek, vásárlási visszatérités
miatt a· könyvecskéket minél előbb

szolgáltassák be a Hangya üzletébe.

A 'biztosított, még ez évben be
nem oJtott tehenek védőoltása f. hó
27-én reggel fél 7 órakor a bikaháznál
lesz.

DUBLIKACIÚ.

Akinek életét mentette meg
a betitTóth János budapesti
tisztviselő öt esztendeje élt
már kinn a Belgakongóhan,
az ősvadonban, fehér embert

. hónapokig nem latoi! s amikor
bekövetkezett az esős idószak,
éle/ét céltalannak látta és ön
gyilkosságot akart elköveini.
Ekkor érkezett mega posta
és hozta Tolnai Világlapja 2
hónap előtti "legujabb" számát,
amelyb',m Tóth János megláHa
édesapja Tóth Albert elemi.
iskolai igazgató fényképét, 35
esztendős szolgála li jubileuma
alkalmából. Az öngyilkosság
szélén álló Tóth János azonnal

. csomagolt, hazajött Európába
és meghatódottan a fiui szere
tetben, szinte ujjászületve ha
tározta el, hogy ujrakezdi az
életet itthon. Az ő életét a szó
szoros értelmében a nyom/atolt
belü mentelte meg.

Párisi tanulmányutak. A
MEFHOSZ Utazási Irodája iu
lius 2-án indUja a második
rendkivül kedvezményes párisi
kéthetes lanulmányutjá1. Jelent
kezni még egy pár napig le..
het ferenc köml 38 fsz. 2.
alaH az Utazási Irodában (hi
valalos órák d. u. 4-7. Tele
fon: 872-74) A későbbi pá
risl lanulmányutak kéthetenként
indulnak. A MEFHOSZ Utazási
troda ariyárfolyamán még
számos felvidéki és ausztriai
aulocar utal, azonkivül dalmá
ciai és konstanliniípoIyi lönul
mányulakal rendez. Érdekló
dóknek prospektusl clíimenle,.
s'en küldünk.

A kormány visszavonja él

lermésrencleletef.

·Ishiásnál egy pohár termé
szeles ,;Ferenc József" keserű

viz reggel éhgyomorra véve
előmozditja éi gyomor és él

belek müködésél s könnyü
széklelétet biztosit.
~RRAAR.ftRAR.~.~~~A~
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NyomtaHEJ ~ i!!HUNOÁQIAu könyvnyomdüi v6Jhdat Oyomán. Felelős cégtuJaldon08: TeKET SÁNDOR,



Gyoma, 1932 julius D_Ara 10 fUIér.

A I, T A R S A D A l M I É S K Ö Z G Ji. Z D Ji. S A G I H E T I L A P

VII. évfűlyal.1í 27. szám.
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Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnéllO százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és

I félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szer1.;:esztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.
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ELŐF!ZETÉS! ARA~{:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5-20 P.

Eefizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280_

Lapzárta c s ü t ö r t ö ic este 6 óra_
Megjelenik minden szombaton reggeL

nése és a forgalom összezsugo
rodását az egész vonalon pana
szolja.

Az adókivetések ellen emelt
birói panaszok elintézése a köz
igazgatási biróságnál oly rendki
vül hosszadalmas, hogy szinte
nem is érdemes ezt a iogorvos
lati utat igénybe venni.

A gabona és terménykeres
kedelmi jelentés szerint az ex
port szépen indult és a magyar
búza északon egész Finnországig,
délen Görögországig, sőt Algirig
és Tuniszig is eljutott. Átmeneti
leg ugyanis a magyar áru volt a
világ egyik legolcsóbb búzapro
duktuma. Ennek következménye
volt az is, hogya magyar búza
a tengerre is gravítált, ami a
Tiszavidék exportját óriási mér
tékben fellendítette, mert a búza
a tiszai áttomásokról majdnem
ugyanazon költséggel jutott el
Braílába, mint a DunárÓJ. Az
olcsó víziút azt a még sohasem
tapasztalt helyzetet idézte elő,

hogy a búza a Szolnokon felűl

eső viziál!omásokról is a tengerre
gravitált. Sőt a Tiszától messzebb
fekvő vasúti állomások csak oly
módon tudták készleteiket a leg
jobban értékesíteni, hogy a búzát
Szolnokra vagy Szegedre irányi
tották és ott tiszai uszályokban
helyezték el. Igy Szolnokon olyan
átrakási forgalom fejlődött ki, mint
a jó békeévekben, mig Szegeden
a jótermésű békebeli évek nagy
ságát érte el. A Tiszán lebonyo
litott forgalom kb. 1.5 millió
métermázsára becsűlhelő.

A tavaszi tengeri üzlet az előző

év rossz termése miatt nagy mé
reteket öltött. A Tiszavidékre im
portált tengeri mennyisége félmil·
lió métermázsára tehető.

A baromfi exportunk a múlt
év folyamán ismét két piacát,
Spanyolországot és Csehszlová
kiát vesztette el. Nagy küzdelmet
folytatott a magyar kereskedelem
Oroszország, Hollandia, valamint
a Balkán államok versenyéveL
Hogy a magyar exportcégek an
nak dacára ís élénk tevékenységet
tudtak kifejteni, az csak a magyar
baromfi jobb minőségének és az
exportörök m!nimálisra leredukált
igényeinek köszönhetö. (Talán a"
termetők leredukált igényei is
hozzájárultak az export lehetőség",
hez! Szerk.J

akar
hogy
W

és
múlt évről.

tés a paprikatermelés, a hagyma
termelés katasztrófáival.

Az ingatianforgalom azt mu
tatja, hogy az emberek megtaka
rHatt pénzük legbiztosabb elhe
lyezését mégis csak az ingatlanban
látják.

A mezőgazdasági munkások
sulyos helyzetét ismertetve meg
emliti a jelentés, hogy a hatósá
gok és a társadalom közös erő

vel mindent megtettek, hogy a
szűköl){ödőkönsegitsenek. -

Az ipar a munkaalkalmakhi-·
ányában a legsiralmasahb hely
zetbe kerűlt. Az országos vásárok
ellen egyre több azoknak az ipar
testületeknek a száma, amelyek az
országos vásárok visszafejlesztését
ki vánják. A csongrádi ipartestület
szerint az iparosok rossz helyze
tének egyik legnagyobb baja "az
iparosok nemtörödömsége, szét
huzása és egymásnak gőgösség

ből való lekicsinylése" .
A húsfeldolgozó ipar pana

szolja, hogya hús, zsír, szalonna
olcsó lett, de nincs, aki fogyassza.

A cukoripar a belföldi cukor·
fogyasztás további visszaesésével
számol.

Az ecetgyártásban a négy év
előtti mennyiségnek csak a ne
gyedrészét állitják elő.

A textilipar nyersanyagszük
ségleíének legnagyobb részét kül
földről hozza be. A Kamara e
tárgyban felírt a kereskedelemügyi
miniszterhez, fokozzák ct kender
termelést a csonkahatárokon belől.

A ruházati iparok: szabóság,
lábbeJikészitő ipar panaszkodnak
a kontárok ellen.

Az épitőiparban teljes a mun
kátlanság.

A háziipar helyzete sem ró
zsás. Megtudjuk, hogy Tápé köz
ség lakossága kivétel nélkül fog
lalkozik háziiparszerü gyékény
feldoJgozással, amely a szegény
sorsu mezőgazda lakosságnak
egyik fontos megélhetési forrása.

A kereskedelem az üzleti le
hetőségek, keresetek megcsökke-

denki, aki dolgozni
annyit kereshessen,
megtlldjon élni.

A Szegedi Kereskedelmi
arkamara jelentése a

Minden közgazdasági vonatko
zásu foglalkozásu ágnak múlt évi
müködéséröl részletes, 112 oldalra
terjedő tárgyilagos beszámolást ad
a Kereskedelmi és Iparkamaránk.
Ebből a jeJentésből adunk közre
rövid szemelvényeket.

Az elmult év gazdaságtörténe
tének dátumait, ebben a keret
ben a magyar gazdasági élet ese
ményeit, az államháztartás egyen
sulyát ismertetve igy szól a je
leníés:

"Másl,én t az .a helyzet nem
következheiett be, minthogy a
Bethlen kormány pénzügyi szak
értői egyrészt alábecsülték a világ
válság komolyságát és időtartamát,

másrészt pellig tul becsülték az
ország szolgáltató képességét ".

KiilkereskedeJmünk 1931-ben
17.5 millió pengő aklivummal
zárult.

Magyarországon - a mai terü
letet véve - körülbelől fél millió
holddal több a kenyérmagvakkal
bevetett terület, mint a békeidőben,

amire a háboru alatti és utáni
mClgas buzaárak ösztönözték a
gazdákat.

Békés megyében 1931-ben nagy
birtokosok 47269 k. holdon 10
q buza átlagtermést, kisbirtokosok
178447 k. holdon 8.8 q búza
átlagtermést értek el.

Magyarországon a múlt évben
2.815,714 k. holdon termeltek
búzát.

Megyénkben rozs01 1170 k.
holdon, Magyarországon 1,043,445
k. holdan termeltek a mult évben.

Árpát Békésmegyében 41.12ü k.
holdan, az egész ol'szágban
818.531 k, holdon termeltek.

Zabat megyénkbel1 13.8ü3 k.
holdan, az országban 418.922 k.
holdan termeliek.

Tengerit megyénkben 144.631
k. holdon, az országban 1,923,287
k, koldon termeltek.

Cukorrépát megyénkben 8.ü4ü
k. holdon, az országban 99.7ül
k. holdon termeltek.

Részjetesen foglalkozik a jeLen-

kás is a hatalmon levő ve~

zeföldől: úgy irányifsák az
ország sorsát, hogy min-

A hosszúra nyúlt hideg
fél után, a tavaszi árviz ve
szedelme után, a kedvezőfo

len tavaszi időjárás után,
amikor csak lopva tudott
vetni a gazda - ennyi sok
idegtépő izgalom után mino
den rendű és rmlgll magyar
embemek 5zfvből fakodó
hálaadása csendül. ki a
kaszapendülésfből, hogy a
meg6csárolt, megcsafolt, hálo

térbe szoritott édes magyar
földünk meg-tetfe ismét a
magáét.

A beláthatatlan kalász
tenger hullámzása most is
olyon, mint amikor még
szószerint értelmeztiik a napi
imánkban: "... a mi minden
napi kenyerünket add meg
minékünk. .. ". A természet
nem akar tudomást venni
róla, hogy az emberiség
változtatot! a nopi imádsá
gán és a "mindennapi ke
nyér" helyett a "mindermapi
aranyat" jogIalja imájába.

Bármennyire is megválto
zik o jövőben az emberiség
felfogása, nálunk, itt a
magyar rónaság kellős köze- .
pén ilyentályf, ha lekerűl a
padlás[Yllkból a télen át meg·
rozsdásodott kasza, szegre
kerűl minden politikai és
társaddmi el/erdé!, a sok
ezer acélkasza pendii!ése be
töm a jülünkef~ lelkünket és
a világon csak az érdekel
mindamlyiunkat: hogyan fi
zet a termés?

Amikor most gazda és
mezőgazdasági munkás min
den izmát megfeszitve meg
kezdte három hónapig tartó
robotját, ne nyugtalanítsa
őket senki a világpolitika
vajuclásával, hanem annyit
joggal elvárhat a legigény
telenebb mezőgazdaságimun- .

Megpend
CI asza.
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Megvadult a községi Ió, felborult a
kordéval a községi gazda és az utbiztos.

GyŰmö!cskiállitási fe

polyából fajtánként 2-3 kg., cseresz»ye
meggy, dió, szelid gesztenye, mandula,
mogyoró, pöszméte, szamóca, málna,
berkenyéből 1-2 kg. Abeküldendő

gyümölcsök fajtánként elkülönitve, fajta.
illetve a helyi néven megjelölendők. A
gyümö!csküldemények lehetőleg szag
talan fagyapot közé gondosan és szi
lárdan csornagolandók, hogy a szálli
tást kibirják és akiállitás tartama alatt
épségben megtarthat6k legyenek.

fl. kiállitáson egyuttal a kiilönbőző

csomagolási módokat is bemutatjuk, s
a rendszeresen csomagolt küldemények
a termelő csomagolásában kerülnek
bemutatásra.

A küldeménye};el ugy kérjük feladni
;<sijrii Y~Zv vasut ra, hogya kevésb.!:
romlandó gyümölcsük il kiáilitás előtt

2-3 nappal, a romlandók 1- 2 nappal
beérkezzenek.

Mindennemü ·levelezés és küldemény
az Országos PomológlaliBilzottság
Budapest, 1., Nagylbok!ogasszo;"!y
utja 45 S2. eimre küldendök.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy e
kiálJitáson a gyül1lölcsfaoJtvál1yok el
adásával foglalkozó faiskolások is
részt vegyenek az anya:táikról származó
gyÜlllöJcstaitákkal.

Végül még ana kérjük t. Cimet, hogy
a nagyjelentőségü kiállitás sikerétcJő

mozditani s bennünket a termesztők
érdekében történő törekvéseinkben tá
mogatni sziveskedjék. Egyben kérjük
szives értesitését, hogy előreláthatólag

melyik bemutatón, milyen gyümölcs
nemekkel és fajtálckal vesz részt.

Budapest, 1932. nájus hó 30-án.
Hazafias üdvözlettel

az Országos Pomologiai Bizoitság;
nevében

ANGYAL DEZSÖ sk.
nl. kir. gazd. föianácsos, ny. -kert

taninté:::eti igazgató,- elnök.

A peticiós
költsé e ről.

KöszönetnyHvánitás.
A ref. presbiterínnJ, a Polgári

Olvasókör tagjai és mindazok,
akik szeretett jó férjem, édes
apánk és. nagyapám

BÉRES JÓZSEf
temetésén részvétükkel, megjele
nésükkel nagy fájdalmunkat eny
hiteni igyekeztek, ezutoD fogadják
köszönetünket.

A gyászoló család.

Köztudomásu. hog-y a
közigazgötási biróság ed
dig még ismeretlen indo
kolással elutasitoUa Zeőke

Anta! ellen beadott petíciót
és 4300 pengő költség
megfizetésére kötelezte cl

peticiünáló!wt. Lapunk
egyik legutóbbi számában
azt is megirtuk, togy a
fenti összeget dr. Gergely
István, Zeőke védőügyvéd

jének egyik hHelezője le
foglalta s igy ezíazösz~

szeget nem lehetett kifi a

zetoL Cserrms Mihály és
Isai a 4000 pengőt f. évi
junius hó 24;én birói le
tétbe helyezték, igy tehát a
költségek teljeskiegyenli-:
fis! nyertek.

ívás.

ülók lába felfelé ájlí, fejük pe·
dig a kövezet/ól alig 20-30
cmnyireés igy vitle. őket to
vább miniegy 15~20 lépésnyire.
Ekkor a gazda megakarla fé
kezni a lovat, jobbra forditolta
és igy 24 szer is körbe fordult
és közzé kerüli 9. kavicsos
szekérnek. A birtcle Il ford ul ás
közben aZ utbíz!os balra, a
gazduram pedig jobbra repüll
ki a korrléból. A megvadu1t
loval alig- leheteil megfékezni.

A baleset szerencsésen vég
ződöH, merr a kordéban ülők

semmi sérülési sem szenvedI
tek s alig ü!öllék meg magu
kal.

kerül többek között bemulatásra a
Kertészeti Tanintézeten, valamint az
ország különböző részein termesztett
mintegy 80 dinnyefajta, amely fajla
megfigyelés és fajtakiválasztá~ céljából
termesztetett, ugyancsak bemutattatnak
a csomagolási módok is.

iii. 1932 október h6 30·tól 1'1l0~

vembel' hó 2-lg bezártHag terjedő

~ nap (vasárnap, hétfő, kedd, szerda.)
Az összes őszi és téli gyümölcsfaj

ták, nevezetesen: alma, körte, szilva,
őszibarack, dió, szelid gesztenye, man
dula, mogyoró, naspolya, birs, berkenye
fajtáJ" valamintacsomagolási módok
bemutatására szolgál.

Az olyan gyümölcsfajlákat, amelyek
érési ideje a kiállítások idején kivül
esik esetről-esetre kérjük beküldeni,
hogy ezeket is tanulmányozhassuk.

A kiáilitás látogatása és költ·
ségei: E kiállitás minden tekintetben
közérdeket és legfőként a termesztők

érdekeit szolgálja s tanulságai gyü
mö!cs!errnesztésünk Ie.ilesztését, irá
nyitását célozzák. Hogy e kiállitáson
a szemléltetés, oktatás stb. minél ered
ményesebb legyen a kiállitás a fent
jelzett napokban reggel 8 órától délután
6 óráig dijmerltesel1 megteklnthet6
A kiállításon bemutatott gyümölcsfaj
ták - kivánatra -- a termesztő nevé
:1ek feltüntetésével lesznek bemutatva.

Ezek előrebocsátásaután felkérjük1.
Cimet, hogy e kiállitáson, illetve gyü
mölcsbernutatón résztveIlni, valamint a
helybeli és ismerős gyűmölcstermesz

tőket e kiállitáson való részvételre
buzditani sziveskedjék. Köszönettel
vennénk, ha közölnévelünk azoknak a
termesztöknek a nevét, eimét, akiknek
résztvételére számithatnánk, hogy fel
hivásunkat azoknak is megküldhessiik.

Teldntve e kiálIitás rendkivüli fon
tosságát és szükségességét, azzal a
kéréssel fordulunk még t. eimhez,
hogy a beküldendö gyümölcsöt póstára
vagy vasutra adva, sziveskedjék d lJ
mentesen rendelkezésünkre bocsátani,
mivel nem áll rendelkezésünkre az az
összeg, amely lehetövé tenné a bekül
dött gyümölcs- és csomagolóanyag ér
tékének megtéritésé!. A küldemények
után felmerülő pósta-, vagy vasuti
szállítási költségeketeJIenben a meg
érkezéskor mi fizetjük. Itt jegyezzük
meg, hogy vasutállomásunk Budapesl
Kelenföld.

Tudnivalók a gyümölcs bekW
déséhez : Minden gyümölcsnemből

rendes fejlődésü,·többször termett fa
egészséges gyümölcse küldendő. Alma,
körte, kajszibarack, szilva, birs, nas-

Vég-zetessé válhöló közleke-I
disi balesel érle csüiör!ök déI
ulAn 5 órakor cl kö;:s. gazdát I
és Balassa Pál ulbiz/ost. Egy,
lovas kordéval igyC'kezlek él

Vasuf utcán kifelé, mikor a
Vatay asztalos háza elóll ösz
szetalálkoztak 4-5 kavics szál
IHő kocsival. Szabályosan balra
tértek ki, azonban a 16 meg
iiedt a baloldalon lévő fölclcso
mótól, ahol egy uj villanykaró
e!helyezésén dolgoztak és neki
vilte a kordél a kavicsos ko
csinak és összeütközött a 2
kerékagy. A kordé rudja eltört,
a hasló is elszakadt és a kordé
hálrabukott, ugyhogy a benne

Tc.
Van szerencsénk értesiteni, hogy a

m. kir. Földmivelésügyi Miniszter ur
22219/1932. ll. 3. sz. rendelete értelmé
ben az Országos Pomologiai Bizottság
a m. kir. Kertészeti Tanintézettel kar
öltve, ez év folyamán három izben
e~yenként 3-4 napos, fajtabemutatás
sal egybekötött, gyümölcskiállitást ren
dez.

A kiállítás he!ye: a m. hir. Ker
tészeti tanintézet, Budapest, l. Nagy
boldogasszony-utja 45 sz.

A kiállitás közelebbi céljainak i~mer

tetése messze vezetne. Ezuttal csak
röviden útalunkazokra azanomáliákra,
amelyek a gyümölcsfajták elnevezése
körül - vidékenként, söt termelőnként

tapasztalhatók. A termesztett faj ták
helyes neveinek megállapitása, a hitvány
faj ták kiküszöbölése, a termesztésre
érdemes fajták felkarolása, az egyes
fajták viselkedése a különböző vidéke
ken és talajviszonyok mellett stb. mind
olyan problémák, amelyek egymaguk
ban is indokolttá és szükségessé te
szik e kiállítást, ahová a termesztök
az ország minden részéből összehoz7ák
terményeiket, ahol találkozhatnak· a
különböző vidékek helyesen vagy hely
telenül elnevezett fajtái egy olyan góc
ponton, akol azok elnevezésének he
lyes vagy helytelen volta, minőségének

elbirálása, neveinek meghatározása,
ugyancsak az ez alkalomra az ország
különböző vidékeiről összejött szak
emberek közbejöttével a legjobban
meglörténhetik.

Ezeknek a problémáknak a megol
dásához szűkségvan a termesztők leg
kiterjedtebb közreműködésére, támo
gatására. Éppen ezért szükségesnek
tartjuk előrebocsátani, hogy e kiállitá
son nemcsak az u. n. kiálJitási példá
nyok, hanem az átlagminőségekbemu
talása is kivánatos.

A kiáUitás ideje, tartama és
anyaga:

I. 1932. julius· hó 9-11-igbe
zárólag terjedő 3i'1sp (szombat,
vasárnap, hétfő.)

Bemutatásra kerülnek az ez időben

érő kora nyári gyümölcsnemek fajtái,
nevezetesen: kajszi, őszibarack, cse
resznye, meggy, körte, ribiszke, egres,
málna és szamóca fajtái és azokcso
magolási módjai.

U. 1932 augusztus h619-22~ig

bezárólag te;-jedő 4 nap (péntek,
szombat, vasárnap, hétfő.)

Bemutatásra kerülnek az ez időben

éröalma, körte, szilva. őszibarack,

valamint dinnyefajták. E kiáJlitáson

agyarAlf61d

W.

A tojásexporhmlfban évröi-I
évre csökkenés mutatkozik. Ennek
legföbb oka az, hogya magyar
tojás apró és a termelőknél nem
lesz megfelelően kezeIve. A ter
melők nagy része egyáltalán nem
fektet sulyt aira,.hogy nagy tojást
termeljen és azt tisztán és frissen

. hozza a piacra. A termelt áru
nagyrésze piszkos és selejtes,
részben, mert nem tartják tisztán
az ólakat, részben mert nem
hozzák idejében a piacra, hanem
spekulálnak vele.

Az ágytoll, gyapju, bor, gyü
mölcs· és többi kereskedelmi
ágakban mindben óriási vissza
esések vannak.

A· jelentés statisztikai összeálli
tásából megtudjuk, hogy 1931
évben Békésmegyében 8722 iparos,
7205 kereskedő volt.

Az ipartestületek kimutatása
szer:nt 1931-ben

Oyomán volt 258 és Endrődön
281 iparos.

Dicséretet érdemel a Szegedi
Kereskedelmi és lparkamara ér·
demes vezetősége a lelkiismeretes
munkáért, meJlyel a kerűlete múlt
évi jelentését összeállitotta. Min,
den iparosnak, kereskedőnek és
gazdának el kellene olvasni ezt a
jelentést, sokat tanulhatnának be
lőle. Érdeklődőknekszívesen adjuk
oda a jelentést elolvasásra.

cimmel Oroszlány Gábor fe
lelős szerkesztésében he!enként
vasárnap és szerdán megjelenő

független politikai lap indult
meg Békéscsabán. negyedévi
2.50 pengő eiŐfizeJéssel. Az
eddig megjelent két szám úgy
lartalomban, mint külső kiálli·
tásban mélJóan tölli be az ed
dig hiányzó mcgyei független,
ségi lap helyé/.

Mutalványszál110í a Magyar
Alföld kiadóhivaiala [30k.2s;
csaba küld a hozzáforduló!(iléik.

A demokrácia csődje Ame
rikában. Gordon Sdfriidge
Anglia egyik veze!ó üLkJQrn,
bere kiielentette, hogy JeguiölJbi
amerikai Iátoga1ásak or meg,
győződöJt a demokrácia csődje

felől. A clemokrácia semmit
sem tesz a saíát jószánlábóJ,
sehol sem segit és mindeIlütt
csak akadályoz. i\ vezető

bankárok/ól hallo Ita, hO;JY
Amerikában már nincs többé
gazdag ember. A Rokefcl!er
vagyonnak csak él romjai ma·
radtakmeg, amidőn él New
york Central részvények ár;
folyama 17,re esett le.

A dalai láma hadat üzeni
Kinánakés ezzel megkezdő·

döíJ él háboru Kina és Tibet
közölI.
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,ll u1:ó1:ulajdonos.ok! Napi 2 fillér
l,i;\d:,~s:l és napi l-2 perc lJ~un!,,\l"al

tiszta '.;épet nyernek kocsijuk;eljc-sit
né"yéről és jövedel!l1eZöségéiii l. Te
kintse meg kiadóhivatalulikban az
.. ,'mt/) évkönyvet", l11ely meglepöen
Cé:7Ci il. Ára 3.50 l'cIlgŐ, Utánvéttel
30 lill f)rreldrágább.· ~

A 26 filléres gyors. A .26
filléres gyors: Tolnai Világ
lapja ezen él hélen szegedi
számot adolt, amelyben gróf
Klébclsberg Kunó volt kultusz,
miniszfer, Szeged város kép,
viselóje irla az előszól. Ebben
elmondja, hogy Tolnai Világ'
lapja szegedi száma azonos a
filléres vonatokkal, mert amig
ezek fillérekért hozlák el a
Iá/ogatókat Szegedre, azon
képen a lap most fillérekért
viszi Szegedet szebbnél-szebb
képekben olvasóinak. Somogyi
Szilveszter polgármesler nagy
szerü cikkben rajzolta meg
Szeged képé!, Móra ferV'nc
pedig pompás noveJlában töb
bek között azl irla meg, hogy
egy szegedi magyar azl modla
magáról, hogy ó bizony tolnai.
mégpedig azért, mert Tolnai
Világlap ujságnak a kedvelője

és azért ő még a kellákról is
eliud beszélgelnL Ké/hly Anna
szegedi képviselő érdekes
cikket irt arról, bogy fialal le,
ány korában hogyan dolgozott
ToJnai Világlapja. kiadóhivata

It\Q.9-n.f)?re~~cJé l10s <:ir.. egy,~'
temi tanár Szeged, közegész,
ségügyrol dr. Boross László,
Rassay Károly szegedi képvi'
seloról és Balassa József pe
dig él halászléről id cikl,et.
Magyar Károly, Bibó Lajos,
Török Sándor, Szalay László
novellái és még számtalan cikk
egészili ki a népszerü képes'
lap pompás szegedi 'Számát.
Érdekes, hogy ennek a szélm'
nak a halása alatt, már löbb
magyar várostól érkezeit meg'
hivó Tolnai Világlapjához.

Balatoni kiálli1:ás nyilik meg
Siófckon. "Igy nyaraljunk a Bala·
I:onolil" cimmel nagyarányu és érdekes
kiál1itás nyilik meg julius I6-án Sió
fokon. A kiállitást, a.mely a balatoni
épitészeti és nyaraló kulturát kivánja
propagá1ni, a Balatoni Intéző Bizottság,
a Balatoni Szövetség, a B:tlatoni Ki
kötők Felügyelősége, a Testnevelési
Tanács és több más balatoni erdek
képviselet és hatóság támogatásával
rendezik, fővédnöke József Ferenc
kir. herceg, védnöke pedig Tormei
Géza államtitkár. A külön e célra
épitett és hatalmas méretü kiállítási
csarnokban speciális balatoni nyaraló
terveket a balatonmenti épitkezéshez
szükséges korszerü épitkezési anyago
kat állitanak ki, de felvonul minden
más olyan uj és modern produktum,
ami a balatoni nyaraló kuIturával van
összefüggésben. Az "Igy nyaraljunk a
Balatollon" kiállitás, amely a Sió part
ján, a fürdőigazgatósággal szemben
levő telken épül meg, az előjelek sze
rint impozáns és páratlan lesz a maga
nemében. A kiállításnak, amelySiófo
kon julius 16-tól augusztus 7-ig tart,
budapesti irodája Podmaniczky-utca
27 ·szám alatt van, ahol a balatoni ki
állitás intéző bizottságának inspekciós
tagjai állandóan fel világositást adnak l\
kiállitás inirJt érdeklődŐknek,

A filléres vonatok jövedel
mezősége. A Máv. Igazgató;
sága ezen él hél.zn szakembc;
rek számára közlekedésiigyi
eloadói kurzust rendezet!, a·
melyen Tüske Jenő főfelügyelő

laríot! előadást a Máv. állalá;
nos és belso idegenforgalmi
propagandájáról. Ennek az
eloadásnak egyik legérdeke,
sebb adata az volt, hog'Y él

filléres vonatok junius 15-ig'
489 ezer peng() liszia jöve'
delmel hoztak az állam'
vasutaknak.

Ju.lius l-étől októher 31-ig'
nem lehel perl indUani, végren
hajtani vagy árverezni él gaz;
dák eJlen.

Hirtelen meghalt Kö!ler al,
lábornagy.

MOLNAR GYULA
ezuton is tisztelettel kéri a
gyomai közönség szives párt
fogását előadására, melyet
julius W-én, -vasárnap este
iéI 9 órai kezdettel tad az
Erzsébet-ligeti pavinon ter
mében. Szinre kerül: PESTA
PISTA, zenés vigjáték 3 fet
vonásban. Helyárak : 1.20, 70
és 40 fillér.

Svájc áijjjóJag nagyobb
l11ennyiségü új buzát vásárol
tő1ünk, hova négy hónapos
szünet ulán a szarvasmarha
kivitejünk is megindult

Móricz Zsigmond uj regénye:
A BOLDOG EMBER Péter-Pál napján
kezdi meg közlését a Pesti Napló.
Péter-Pál napján uj regény közlését
hezdi meg a Pesti Napló, a modern
magyar regényirás első mesterének
Móricz Zsigmolldnak tollából. Az ősi

magyar aratási ünnepen jelenik meg
első folytatása ennek a mindvégig le
bilincselő meséjü, harmatos frisseségü
legujabb Móricz-irásnak, amely egy
szatmármegyei békebeli kis magyar
falu mély és titokzatos életét tárja fel.
A fiatalság üde hangulatai,a nemesen
egyszerü sziv kikristályosodott érzései
uralkodnak ebben a nagyszerü regény
ben, át- meg átszőve szerelemmel, édes
humorral, derüs és megható jelenetek
keL Az uj Móricz-regény hőse - mint
maga az iró mcndja - a magyar fal
vak csendben élő, nincstelen boldogja.
Szegényember, aki csak akkor. érzi
tisztán és teljesen aboldogságot, ami
kor egyáltalán semmije sincsen. Mihelyt
megjelenik életében. yalarnUdsvagyon,
rögtön elkezdődik a harc és a küzde
lem annak megtartásáért. Ha aztán
elveszti a vagyonkáját, ujra boldog ez
a szegény fiu, '1kinek életét tizéves
korától huszonötéves koráig, a világ
háboru kitöréséig rajzolta meg Móricz
Zsigmond. A nyár szcmációja lesz ez
a pompás regény, amely a zseniális
irónak talán legszebb, legbensőségesebb
alkotása. A regény cime: "A boldog
ember" s Péter-Pál napjától kezdve
napi foJytatásokban jelenik meg a
Pesti Napjóban. Kivánatra mutatvány
számot küld a Pesti Napló kiad6hiva
tala. (VB, Erzsébet körut 18-20.)

A mosonszel1ltjánosi és lé'"
bényi Wenckheim bir/ok 222
ezer pcPgo adóhájra!~kban

van; a kincstár zárgondnokol
nevezetl ki az ezévi termés
értékesitésére.

GYOMAlUJsAo

zetőinkhez!

Tisztelettel

a GYOMAi UJSÁG
szerkesztősége és kiadóhivatala.

Feh~érji1li: azokat az elő

fizetőinket, kiknek előfizetése

julius l-én lejárt, hogy elő·

fizetésüket megujitani szíves
kedjenek.

Sétahangverseny. folyó évi
augusz1us hó 19;én és 20~án

Békéscsabán rendezi se!ejlezo
versenyél az Országos Dalos
Szövetség' X. kerülete, melyre
a Gyomai Dal6rda is beneve,
zell. A vl2rsenYCll való részvé
lel köljsé~'Cjrc iul. 3·1'10, vasár;
nap dé!uJán 3 órai kezdetiel
sélahangverseny! larl a LevenJe
zenekar közremüköMsével, az
Erzsébej·ligejben. Tekinlve a
kullurmunká!, melyet a dalárda
községünk s igymindanoyiunk
érdekében végez, a megértő

közönség' támogatását kéri S

önkéntes adományokat köszö,
Twl!ei fogad a Dalárda Vezeló
ség'e.

.4.z Országos Mezőgazdasági
Kamara jelentésében. azlirja,
hogy az á.llatéríé!zesitésnél a
kincstár 6'5, avasut 3'94. El

bizományos 1'5, a fóváros és
cl Vásárpénzlár 9'ő6 szándék,
kel részesedik. Az összes költ
ségek 22'17 száza!ékra rug;
nak s a szarvasmarha minden
kiiójál 14.6 fillérre] terheiik
meg.

A Gaál Gaszton párt győ

zelme Alsólendvtm. A alsó;
lendvai kerületben Némethy Vil
mos függetien kisgazdapárli
jelól! nagytöbbsc'ggeI leU meg
válasziva képviseiónek. r!a
lassan is, de érik ave/és.

A túrlicveigazdasági iskola
évzáró vizsgájáróL ,)(ár, hogy
llem jöjJek el a vizsgára azok,
akik komolytalanul szokták
emlegeJni, hog'y ásni vagy ka,
pálni oUhon is megtanul a
gyerek, azért nem érdemes oZ

iskolába járalni, merj bizony
taraszlalhal!ákvolna, hogy a
gazdasági iskola nemcsak ásni
és kapjini lall11ja meg' a gyer·
mekeke!, - bár erre is taní
teni keI! őket, mert a legtö!>ben
ezt sem tanulják meg ot/hon,
- hanem rengeteg hasznos
gazdasági ismeretekre lesznek
szeri, mely ismeretek birloká
ban, az éleJbe kilépve, értékes
pol:;rárai lehelnek a jársadalom
nak.

A túrkevei polgári islwla
mcgszlintefése ügyében 011 is
bizlaíó ígére!:::J kaptak.

A kiskunhalasi fógimnáziulTI
300 éves.

Rothermere lord öt éve har
col él magyar i:;razsá8ért.

!

"ll lU.!,-

lcló'
lei6

k

d,ilb':2n f2\reVe[~!ék

g"\/ uj ~ á tcnl pi c: nl ()k '

Illerl cH a
az öss/cs
haran L
.szen j há ronlsÉ':~'

szerkezete.

röz és avul szerl,czctén.
A ká oltja 174i~ben

1752t(;n cs ;815-17-beo uj·
jáépiieliL2k.

,6., Jüzc! való5zinülcg a kis
vasul mozclo!lyából kipaJlanó
szE,ra o~:ozja. fiusz percnyi
rllunka ulán a iüzoJtósiig nleg""
fékc:zte c lűzel és aharanglá.
bJt megmenicilék..~ kár biz
tosilás uijánmeglérüi.

sz sze
\!l~(;map d' urön és esle

\,'g:Jg vk: n nappal bu;
CSU/ülJ ela R"dó szilllársulal
Gyoma község·élől. A Társulat.
mükődéséJ összegezve csak,
dicsére,el !udunk l11ondE!l1l. Só! I
azt mondhaljuk, a szinlársulaiok I
iráni érzel és nm/alotJ L>izal·l

m~IlJa,l1ságOi e!~szlalla ~ Radó I
~zmlarsL1lat, arnJ mag~ IS n~gy I.

erdem. Ennek a hatasa alatt I
szóvá is tesszük, hogya Szin; I
ügyí !3izoJtságol ismét éleire

l<e!!!zelícni, már most, hOgya!
jövő szezonig felkészülhessen
és lehetóvé tegye, hog'y leg
alább olyan sziníársula! k(?!'ül n

éJ. j is hozzánk, min!
a mostani voll.

cg·cis:~~ hoss:.::á0an égett. A tűz

kividr61 kelelkez;':I; sanalok
a:alt elhara zoli a telő szá;

Békésvármegye törvényhatósági bi
zottsága az ó{paállatok vizsgálata al
kalmával a tenyészigazoJványt nyert
állatok után szedendő tenyészigazol
vány kiállitási díjak mérvét, ezldősze

riut érvényben levő clijakkal szemben,
a következőkben állapitja meg, illetve
szállítja le:

Egy darab mén UÜÚl 8P.
Egy darab bika után (3 P.
Egy darab kan és egy darab kos

után 2 pengő.

Indokolás:

A törvényhatósági bizottság a jelen
legi sulyos gazdasági helyzet, valamint
az állattenyésztés szükséges fejlesztése
által teljes mértékben indokoltnak ta
lálja a tenyészigazolvány lciá.llitási dijak
megfelelő leszállitását annál is inkább,
mert megállapitható, hogy. a leszáHitott
dijak mellett befolyó összeg is fedezni
képes azokat akiadásokcd, amelyek az
apaállatok vizsgála tt,,,al felrnerüin ek.
------_~d'

InnIF~~rib""J-.~~· ~

~_~_I
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Bérletjegyek a pénztárnál válthatók.
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Szerkesztésért és kiadásért felelő;,; :
ifj. WAGNER MÁRTON.

XtKRiijmE~X*Ru~~~

Péntek, julius B.
9.15: Hangv.

12.05 : ~Cigányzene
4: A !Jáztartásról
5: Felolvasás a házasságról
5.25: Katonnene
6.40: Felolvasás
7.10: Hogy terem a nóta?
8.15: Zenekari hangv_

10: Idő, időjárás, cigányzene

5zomlJat, julius 9.
9.15: Rend0rzelle

11.15: Ifjusági félóra
12_05: Gramofon
4: Gyermekjátszóóra
5: Szalonzene
6: Ráílió amatőrposta

6.30: Jazz zene
7.30: felolvasás
8: Női vok;j]együtles hangv.
8.30: I_óversenyeredm.
8.35: HároJil egyfell'onásos, utána

idő, időjárás, hirek l11<1jd cigányzene_

I
91:": !d(\jelzés, hirek, üget.őverseny

eredm.
9.30: Zongora hegedü szonáták

10.15 :/döjárás, zenekari hangv_

Szerda, ,julius 6.
9_15: Gramofon

12.05: Balalajka
4: Novella
5: Szalonzene
6: Felolvasás
6.30: Hangv.
7,45: Cigányzene
8.25: Lóversenyeredm_
8.30: Vígjáték. "Egy kis Senki"

10.15: Idő, időjitrás, hirek majd jazz

Csütörtök, julius 7.
9_15: Szalonzene

11.15: Ifjusági félóra
12.05: Hangv.
4: Pósa Lajos meséi
5: ?oslás zene
6.15: Felolvasás a napfürdbrbl
6.50: Gramofon
8: Felolvasás
8_25: Zenekari hangv.

10: Idő, időjárás, hirek majd ci
gányzene.

Vasárnap, julius 3.
9: Hirek, kozmetika

10: ReL Istentisztelet
II : Egyházi zene és szentbeszéd

utána idő, időjárás,hirek vizállás majd
zenekari hangv. Szünetben: Rádiókró
nika

2: Gramofon
3: Gyümölcsbor készités
3.45:- Katonazene
4_45: Titkos filmfelvételek a pesti

utcán
5.10: Cigányzene
6.10 : Zenekari hangv.
7.30: Sport és lóversenyeredmény
7_50: Vidám vasárnapi est

10: Hegedühangv_'

Hétf/), julius 4.
9,15: Katonazene

12.05: Hangv.
4_10: Amerikai novellák
5: Novellák
5.30: Szalonzene
6_45: Felolvasás
7.15: Gramofon
8.30: Operaházi zenekar

10: Idő, időjárás, hirek majd cigány
zene

Állandó műsor hétköznapokon:

9.30 Hirek.
l UO Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 Hirek.

1.00 Idő-időjárás-vizállás.

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 /dö-idöjárás-vizállás-hirek.

Kedd, juli~ls 5 ..

9.15: Hangv.
11.15: Ifjusági félóra
12.05: Szalonzene
330: Meseóra
5: Magyar nóták
6: Felolvasás a sajtóról
6.30: Dall{öri hangv.
7.15: Berky Lili és Uózon Gyula

est
8.15: Jazz zenekar hangv.

VASUTi MENETREND 1932. május hó 22-tej.
Igyorsl Igyorsl igyors! Igyo,;sl

6'15 9-0013-3217'0020'50 i Bpest k.p. é 5-0010-4511-4519'1019'59
11'0611'5718'0719'59 2-10 é 0'32 602 8'5214-281700

6'3811'1412-021S-1520-04 235 i Gyoma é 0-17 5-52 85114'2:)16'5') [9-04
7_3112-0912-4019-10 2041 3'38 é Békéscsaba i 23-is 500 ~3"l4 13'2ti 16Ú 'iSTI
- 3·531'2-4ö 17-3020'05 i (iyo;;~~47í6'4! 2í'."5~

4-ZI 13 OS 17"5820-33 é i 6'5311-16161021'25!
4-2613"1318'032038 i Dévaványa é 6'48 ll-ll !G05 21-20
4'5713-4418·3421-:0 é i 615 W-38 15'3220-421

1
4'5813-4518-4521'11 j S<:eglJalom é 6'1310-3715'312037
5·1714-0419'0421-30 é Vésztő i 5.5310-1715-1120'171
7'2716'1020'58 é Békéscsaba i 4-05 8-2013'2418'24

6'1612'3019'00 i Szeghalom é 8'3015'20 IS-42
7-5016-4020'36 é :l-..- ,i 5-3013'45 17-0S
7·5517'1221'11 i I uspokladany é 2-39 13"37 15-36
8-5118'0221'58 é Debrecen i 1'4912-3014'30

~~ií!1!l\I%í:!l1,tlil!l'ii;.'íi\l'$i~1W"OO"!ií5Yft-:m·;:&J\1lí?~t*~~

A nagylaposi uradalomb3n kitünő friss juhturó kgr. 1.40
és gomolya 1.20 fillérért állandóan kapható.

ádió S
juHus 3-9-!g.

~~~

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
~~~~

PLIBLIKACIÚ.

Korányi Blanka bárónő, a
pénzügyminiszter leánya az
érettségi ulán cukrászinas lelt.

Gyoma anyakönyvi hírek.
Születtek: Balogh ferenc, Wolf
György, Domokos Piroska, Cs.
Molnár József, Wolf András.
Elhaltak : V. Kovács Mihály 80
éves, özv. Varga Károlyné
Kádár Mária 47 éves. Házas
ságot nem köt9ttek.

Jég állandóan kapható

a ligeti pavillonban.
Cserépkályhák, kandall6k átra

kását, javitását felelősséggel olcsón
eszközlöm. Uj kályhák raktáron. Váci
kályhamester Békéscsaba, l. kerület
Bánát utca 1 sz.

A gyomai Hangya Szövetkezet
értesiti tagjait, hogy 1931 évi rendes
közgyűlését a Hangya helyiségében
1933 julius hó lD-én délelőtt 11 óra
kor tartja meg, melyre a tagokat ez

. uton is tisztelettel meghivja az Igaz-
gatóság. Azon tagok, kik űzletrészeiket

beakarják váltani okvetlenül jelenjenek
meg. A gyűlésen Szójka titkár ur is
jelen ·lesz. A zárszámadás a Hangya
irodájában közszemlére van kitéve és
bárki által megtekinthetö. Mindazon
Hangya Vevők, ldk vásárlási könyvvel
rendelkeznek, vásárlási visszatérités
miatt a könyvecskéket minél előbb

szolgáltassák be a Hangya üzletébe.

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnál.

Bert6thy István Halász-utcai ujon
nan épült háza julius hó l-i beköltö
zésre kiadó.

Üzlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy MikI ós
uton 1060 szám alatt kedvező feltételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tanitónál.

ld. Wagner Mártonnál a Hangyá
val szemben Illorzsolt tengeri eladó_

Gyoma termetén házat bérelnek_
Sürgős ajánlatokat Diczy fényképész
hez, Gyoma_

Egy kisebb jégszekrény eladó_ Ért.
lehet ö Szerkcsztöségben_ ,

Hantos u. 1491 sz. ház eladó. Ért.
lehet lll. ker. Rákóczi u t 20 sz. alatt.

özv_ rózsa Istvánnénak l hold buza
vetése aratásra kiadó. Ért. lehet 1725
sz. alatt.

Seprenyi Lajosnak a fattyasi tehén
járása nyári használatra kiadó. Ért.
lehet a Kőzségházánál.

Ujra éleibelép a boletta.

A gyulai kerületi pénztárnál
12 /isztviselőnek felmondollak.

Aközigazgatási biróság Kon
cioros község Előljáróságának

válaszJását megsemmisilelle.

107 éves korában halt meg
Budapeslen íj Zitél.~telepen Ta
kács Józefin hajadon.

HuUamérgezést kapott él

magyaregregyi halottkém.

Sanghai negy"dében kolera
járvány törl ki.

Kapuváron óriási szeszadó
csa lást fedeztek fel.

Egy százalékkal csökkentet
lék a bankkamalot.

Szeghalmon husmérgezés'"
ben meghalt Kovács Ferenc,
felesége és két kisgyermeke
halálán van.

Devecserben egy kélfejü csikó
született.

A kecskeméti gyufagyár meg
szüntette üzemét.

A filléres gyorsok szünetel...
nek őszig.

A kötszövő iparosok beszün
telik üzemeiket és elbocsátják
alkalmazoHaikat, ha nem vál·
toztatják meg- a texlilfázisadőra

vo.natkozó renrtelkezésekel.

A Békéscsabai Kis~azdák

Egylete 20_OOO pengő áilami
kölcsönt kapojt

Ruttkay Gábor JesJőr szá.
zados haláleseléból kifolyó
lag a vádtanács .. elrendelte
Liltke Kalmánné letartóztatását.

~_..--..----~~~-
NYQlJltaUa a ",HUNGÁRIA" könyvnyomdai váJIiiilat Gyomán. Felelős c;égtulajdonos: TBKET SÁNDOR.
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Gyoma, 1932 julius 9.
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E l Ő fo" l Z iE T É S l tULI\ ~( : ~,
Negyed~vre i '30 P, fél évre 2'60 P, Egész éne 5'20 P. Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON

Befizetések postacsekken : Szerl,esztőség és kiadóhivatal:
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.230. l ,~HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA

Lapzárta c s li t ö r t ö k este 6 ÖD.. G Y cl m a, Kossuth Lajos utca 54.
Megjelenik minden szombaton reggel. I Telefon: 22.
4 iM wn@i''WGí!t---ZSk~rW'r~~g;:;;ro'''-"Ii'',,-JN''JljisíIDY-;dt&mmm'i9m:jtr~a~n~~~~'';;;'~W--=-ID;:;-Qtf?ij SZYZ-

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 száza!ékés
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

OaLdaság'i szemleút
. ~ ,
J s {J-en.

ÜUrány: Póhalmi út, idb. i
:vagner.. Má.rt?11 tanyája, túrkevei I"

ui, rnezolun ut, Nagylapos ura
dalolJl és Enéirt,dun át vi;sza
Oyornára.

Ida: Urmándlaky (Waisbecker) Antal.

Egy idegen szakember, ki több

ország mez6gazdaságát ismeri,
feltűnik il föld fekete szinén ki
vűl annak jó megmúvtlése. A
táblák - igen kevés kivétellel - I
feltünően gazmentrsek. Kevés he
lyen látni tüskét. acatot, vddrep

cét és pipacsot. A föld iól Vcin
ki!JRsználva, mert még a vízpart
nak lejtőjén is láttam virágzó
burgonyát és b~;jgár kertészetet.
Kifogás alá esik azonban a gyü
mölcsfák sürüsége és a gyönyö
rüen fejlődő tengeri sűrüsége.'

Feltűnő a lucernák aranka.men.tes-I
sége és egyenletes bealltsaga. I
Nagy kár, hogy a gazdák a,
vetöluag megválasztására igen I
kevés gondot forditanak. Lát
tam 2--3 cm. hosszu kalászu
húzákat, láttam 6-10 em.-es ka
lászokat, igen kevés és silány
minőségű maggal; láttam a Wag
ner tanyánál 12 cm-es kalászokat
60-SO eiős, fejlett maggal, mely
búzában azonban körűlbelől 3
százalék (i ró tféregkárt találta m.

A látott búzák későn érő fajták,
ma is soknak zöld a szára; eze
ken valósággal burjánzik a rozsda,
mely forgácsokra tépi a szárt és
belepi a kalászt.

Adja az Isten, hogy 3-4 napig
ne legyen eső, ne legyen borult
az ég és állandóan legyen szél.
A szél és a nap a rozsdakárt
megállítja: a szellő megakadá
lyozza a lisztharmat keletkezését
és azt, hogy a mag az utolsó
pillanatban megszoruljon. Az eső,

az erős harmat és egész napi
borulás a rozsdát 2-3 nap alatt
katasztrófális hatásuvá nevelné.

A búza
szalmája, mint emlitettem, még
julius 5-én is zöld, vagy zöldes
és gyenge. Wagnerék "Bánkuti"
búzájának a szalmája erős s ezért
a rozsda azzal nem bir, abban
kevesebb kárt is tett.

tengeri
amint láttam magas növésü, erős,

széles levelekkel, Az ilyennek több

hely keJi, mint il g-Yflrsabban be
érő, kicsi ni)v~sLi cinquantinonak
(apró, sCJléI szernü olasz tengeri).
Az· illeni tengeri sürüség az egy
méterné! nem .sokkai magasabb
tengeri fajtának felelne meg, de
sem mi esetre sem il. magas nö
vésünek.

Ha 80-100 cm. volna il. sorok
köze, egy növény 2-3 jól fejlett l
csövet adna a szokásos egy c"ő

helyett. Ennek él kapálása is sok
kal olcsóbb volna, mert lóval le
helne kapálni és az olcsóbb sű

rűbb kapáJással a föld nedvessé-I
gét is meglehetne tartani, tehát a
termés szárazság esetén is bizto

sabb volna.
Egy lókapa körUlbelől 100

pengőbe kerűl s azt nem egy,
hanem több kisgazda is használ
hainú. Ha egy hold föld kézikapá
lása 9 pengőbe kerűl, akkor annak
lókapálása csak 3 peng6be kerűl.

Érdemes volna több szomszédnak
összeá!!ani és együtt vennének egy
lókapát, amelyet közösen használ
nának.

Szárazság.
Ez egyik legfélelmetesebb el

lensége lehet a gyomai gazdáknak.
Hogyan védekezzünk a szárazság
ellen:

1. 6sszel és télen szánts; ta
vasszal a földet ne forditsd meg,
hanem porhanyitsd ludtalpas bo
ronával (kultivátor, ára cea 120 P.)

2. Ne vess túl sűrűn sem ga
bonát, sem tengerit, mert nem tud
megélni ugyanannyi téli nedvesség
ből és esőből 1000 növény .olyan
nagy területen, melynek nedvessige
csak 500 növény gyors és egész
séges kifejlődésére elég. Már pedig
a jól fejlett növény mindig több
termést ad s a rozsda, üszög s
más betej;ségnek is jobban áll el
lent, mint a vízhiánytól nehezen
fejlődő.

Nem tud ott 10 gyermek jól
fejlődni, ahol csak 5 gyermeknek
való táplálék van.

3. Ha olcsó víz áll rendelke
zésre, öntözd a szántód.

Albániában, ahol a szárazság
4~5 hónapig tart, árkokban ve-I
zetik a folyókbóla vizet a föl-.

dekre. Délolaszországban ártézi I
vízzel árasztják el a földeket. Az
árkokba egy· egy helyen földet
hánynak, hogy II víz megduzzad
jon. Mikor az árok meglelt, egy
kapavál;ássaf borozdát nyitnak s
070n át ömlik a viz.

Ahol ezt nem lehetett me1;tenni,
ott 2-3 lóerős motorral szivták
feL a vizet a kútból, a vizesárok
ból a vászontömlőn nyomták II

kukoricás legmagasabb pontjára,
honnan borozdákon áradt a víz a
búzás vagy kukoricás minden ré
szébe. Kél napra rá megkapálták
a tengerit, hogy a föld összeii!e,
pedjen, ki ne száradjon és a
termés biztos volt.

Egy-egy öntözésné! a föld 48
óra alatt 50 cm. mélységig is be
ázott. Itt Oyomán elég volna a
búzának egy és a fengerinek két
öntözés, még a legtartósabb szá
razságban is. Kár, hogy a vizle
vezető kanálisok oldalgáfak nélkül
vannak megépitve és nem lehet
azokon duzzasztással a vÍzet fel
nyomni, hogy azok mentén a föl
dek öntözhetőlc volnának.

Lucerna.
Láttam, hogya lucerna itt igen

jól nö, csak nagyon kevés van
belőle vetve, Meggondolandó volna
pedig, hogy egy növény, melynek
2-4 méter mélyen megy le a
gyökere, biztosabb termést ad,
mint a bÚla vagy rét, melyeknél
a gyökerek 10 centiméternél nem
mennek le mélyebben.

A zöld lucerna sok tejet au, a
szénája sok erőt és húst. A bel
terjes sertéstenyésztés lucerna nél
kűl el sem képzelhető. A lucerna
széna mindig jól értékesíthető. Az
arankamentes lucernamagot a bú
zának 5-10-szeres áráért veszik
meg külföldre.

Magyarország nem tud annyi
lucernamagot vagy nemesített
paraszttyúkat termelni, hogy
azt Franciaország meg ne
venné.

Ha a lucerna elég nedvességet
kap, egy évben négyszer is lehet
kaszálni.

Figyelmeztetem gazdatársai
mat, hogy a legtöbb és leg
jobb lucerna magot a máso
dik kaszálás adja, ha a lu
cerna már két vagy több éves.

A lucerna megtermékenyítését
apró vaddarazsak rajzása segíti
elő, ezek pedig akkor rajzanak
legnagyobb számmal, mikor az
első kaszálás után növő lucerna
virágzik.

A harmadik és negyedik ka
szálásból nyert mag mennyiségre
és minőségre is nagyon bizony
talan. A frissen vetett fiatal lucerna
gyenge ahoz, hogy jó magot ne.:.
veIjen.

Gyümölcsfák.
A gyümölcsfák koronáit ritkí

tani kell hogy azokon a nap és
szél átjárhasson. Az ilyen fako
rona többet és jobbat terem, mett
a nap és levegő éri és ez a kár
tékony hernyókat és penészgom
bákat megöli, miel6ttt azok a fát
elkinozzák.

A legelőt én szilvafákkal véde
ném a nap ellen. A 10-12 mé
terre űltetett fák egész nap változó
helyre vetett árnyéka megvédi a
gyepet a perzselő naptól.

A szílva értékesitése is könnyű:

a) nyersen
b) szárítva
c) lekvárként
d) szesz\<ént kifőzve.

Akácfa.
A gazdának mindég szüksége

van kerékküllőre, kapanyélre és
szerszámfára. Milyen jó télen a
legaJyazott fák rőzséje. Ezekre
legalkalmasabb az Alföld akácfája,
meiy megnő a belsőség szélén, az
utak szélén, az árokparton.

Tanácsos volna ezt az al
földi fát a látottnál nagyobb
számban ültetni.

A tanyák udvarára körtét, cse
resznyét és szílvafát űUetnék. A
forró Alföldet az almaféle nem
nagyon szen~ti.

A barack és. cseresznyefákat
tavasszal permetezni kell, hogya
levelek össze ne zsugorodjanak.

*
A julius 5-iki délután 3-7

óráig perzselő napsütésében látot
tak hevenyészett papirravetése ez
a beszámolóm, mikorbefejezésűl

Madarass Gyula és ifj. Wagner
Marton úraknak megköszőnöm itt
is, hogy Gyoma és Endrőd köz;;.
ségek határából a látottrés1:t

.megismertették velem.
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amely gyors és erőteljes fejlődé.,

sével messze túlhaladta a közepes
minőségü, nem szikes . szarvasi
talajokon termelt lueeni.ákat.
Ugyanezt mondhatjuk a búza,
ősziárpa és kiílönösen a rozsve
tésünkről.

A galambosi-tábla szélén a két
év előtt kiültetett akácesemeték s
a mult év őszénkiüHeiett eperfa
csemeték fejlődéSt igen szép. Azt
tapasztaltuk, hogya javi!ott sziken
sikeresen lehet fát nevelni. Kiiíö
nösen áll ez az akácra, amely a

s::iken sikeresentermej~

hető. Az ültetésre ha~,ználl cseme
ték közül awnban CSék az 1~2

évesakáccsemeték eredtek mep"..:.
teljes számban, mig anagy, 3-5
éves csemeték megeredése- ön
tözés néikül bizonytalan.

A kis, l-2 éves csemeték el
ültetése után a jól megporhanyí
tott földet szalmávalbeárnyékültuk
sa ráterHett szalmát a sZé!ha!ás
ellen rögökkel lesúlyoztuk. Ezzel
azeljárással a muit nyári nagy
szárazságban öntözés nélkül úgy·
szólván minden akáccsemeténk
megeredt, jól áHeleits ez évben
is szépen növekszik.

A Galambos sziktalaijavitási
mUfJkálataitbefejezve, a folyó gaz
dasági évbenáttértünk a külső,

bikazugi gazdaság meszezésére is.
A Bikazug nem kimondottanszi
kes jellegű, hanem mészszegény,

sabb és szikesebb részei folton- a sziktalajtuJajdonsiÍ.gait kisebb
ké!1~ isméleJfen átmeszezfeHek. nagyobb mértékbéD mutatá 5a
Ezen átmeszezés 150 q tartalé!, I vanyú talaj. ahol a r.leszezéssel
mészkőporunkból történt. Az után- I egyrészt a savanyüságot csökken
meszezésenkivülerősen javult a tettük, másrészt javitottuk a talaj
Galambos azáHaJ is, hogy a szik· rossz fizikai tulajdonságai! is.
talaj speciális talajművelésben ré~ A bikazugi szikjavításraa mull
szesüH, ami abban áll, hogy gazdasági évben 5 tonnás íeher
sokat leit keverve a tabj, de min- autónkkal 50 vasuti koe:ói, a folyó
díg csak sekélyen. E munkálatok gazdasági évben 25 vasutí kocsi
hatására a Galamboson ma már tonnás) mészkőport szállHot.
cea 7-Scm. vastag prima talaj- tunk ki. Ebből a mult évben az
rétegünk van a megjavult helye- I I. forgó 6. és 7 tábJáját,összesen
ken és a vadszikes foltok is lé- 36 kat. h. föidet, a folyó g;nd.
nyegesen javultak. A GaJambos- évben az 1. forgó 5. tábláját és a
ban a folyó gazdasági évben bú- gyeptörési tábJa szikes foltjaít,
zát, rozsot, ősziárpát, szegesbfig- összesen 24 kat. hold földet me
gönyt és lucernát vetettünk. Úgy szeztűnk meg. Kat. holdanként
a kalászosnövények, mint a lu- átlag 150-200 q. szikesebb
cema fejlődése kifogástalan. Egyes részeken 250-ig) mészkőpurthasz

vízá!Iásos helyeken a vetések ki- náltunk fel. Ezen felül a folyó
sebb faitokban kipusztullak ugyan, gazd. évben a mult évben mesze
azonban ennek főoka nem annyira zett táblákon még maradt szikes
a szikesedésben keresendő, hanem foltokat meszezlük felűl.

a tavasszal hirtelen beállott 11601- A táblák meszezését a követ.
vadás okozta, amelynek folytán a kezőképpen végeztük: A gabona
felgyűlemlett vizet a talaj nem tarlót aratás után azonnal sekélyen
tudta beinni s a viz elvezetése f It' 't J . 'l < l ld l' fe arcsaz II {, majU Kal. 10 an,cen,
elháríthatatlan akadályokbaütkö- 200 q. érett istálJótrágyával meg
zött. trágyáztuk s ezt középmélyen le-

A galambosi szikjavitással kap- szántoitnk. Ezután mészköport
csolatban nyert tapasztalataink azt horc!tunk ki a táblára s a szike
bizonyítják, hogya legvadabb sedés mérve szerint a fenti meny
szikes (nem szódás J) terület is I nyiségben lapáttal szétteregettük s
megjavítható ameszezés! eljárás- a már alászántott trágyával tár
sai s azon bármely növényt sike- csásborona segitségével alaposan
resen lehet termeszteIli. Bizony- összekevertük
ságul szolgál erre a mult őszi I Ameszezés itt is, mint a
veté.sü, igen. s.zéPfeilődésü,ké- I· lambosban, igen szepen mutatja
nyesebb természetű lucernánk, . hatásá.t. A talaj felsö 15 em,-es

nek az előálló lehetetlen
. helyzetnek az elim·inálása

érdekében már törten tek is
bizonyos tárgyalások az
egyes kcrmánytényC?Zők#

kel.

. A szegedi kereskedelmi .
és iparkamara a maga ré"
szérő! felterjeszléssel for
dult a kereskedelemügyi
miniszterhez, amelyben rá
mutatva a kereskedők és
iparosok helyzetére, azt
kérte, hogy a gazdarnora~

tórium ne terjedjen a
kereskedelmi . jellegű áru-
íartozásokra, vagy pedig
amennyiben ez nem volna
lehetséges, CI moraJórium
által érintett kereskedői" és
iparosok más m6don men ..
tesiítessenek a moratóriuill u

Ilak reájuk nézve végze
tessé válható hatása aló!.

UJSÁO

gazdamorató
eres edelemés

A l<2gutóbbi napok folya~

mán a közvélemény élenk
érdeklődésse! tárgyalta t{á
rolyi Gyula mjnj~,zterelnök·

nek az egységespárt éde-I
kezleten történi bejelenté-!
sét, me!y szerint a kormány
olyan intézkedésekel ké:"·
szül tenni, hogya gazdák u

kal szemben október 31~ig I
. '1 l' ·1 ,Isemza ogoas, sem vegreu

hajtást fogdnatosirani nem
lehet.

A tervezett rendelkezés
ebben CI formájában a
legsulyosabb módon érin
tenné főleg a mezőgazda4

sági jellegü vidékek iparo
saH és kereskedőit. fhert
ezeknek tartozása ik egyik
oldalon teljes összegükben
fennállanak, másik oldalon
pedig követeléseikhez nem
tudncinak hozzájutni. En·

A lTI. kir.löldmívelésügyi mi
niszter fennhatósága alatt álló
Szarvasi !Vt Kir.Tessedik Sáú1Uel
Középfokú Gazdasági Tanintézet I
Csabai Kálmán ídazgató közlé~

sében megjelent 1931~32-jktan-l
évi értesítőjéböL

Tangazdaságunk 440 kat. hold
mez.őgazdasági m. űveJés alatt álló I
területéből eredetileg - a gazda
ség átvételekor '- cea 150 kat.
bold volt szikes talaj. Az intézet I
szikes talaja a tiszántúli kötött,
mészszegény, savanyú kéllhatású
agyagossziktalajokesoportjába
tartozik, amelyekmeszez.éssel vagy
digózássalkapcso\atos istállótrá
gyázással sikeresen ésjövedeJ
mezően megjavithatók. Megjegy
zendő, hogy intézetünk sziktalaja
helyenként - foltonként - erő

sebben, másutt gyengébben szikes, .
a kimosás mérve szerint.

Szikes területünk megjavítása
az intézeti igdzgatóságnak egyrészt
példaadás, másrészt a. gazdaság
jövedelmezőségének emelése cél
jából főtörekvése lévén, már har
madik éve teljes erővel folytattuk
a megkezdett sziktalajjavítási mun
kát

150 kat. hold sziktalajunkból
40 kath. hold az ll. n.galambosi
területen van, amelyet az 1930.
évben teljesen átmeszeztiink, átlag
300 q (48 010 CaCOö tartalmú)
cukorgyárimésziszapot vagy 150 q
(96% CaCO;~ tartalmú) mészkő

port használva kat. holdanként.
- Az elmult gazdasági évben
azután a Galambos egyes lapo-

mcmri .

. . .

Ipars6 beszerzése.
A szegedi kereskedelmi

és iparkamara közli azér~
dekeHekkeL hogy minden
iparos, kinek iparaüzéséhez
iparsóra vartszüksége, ré
szesülhet iparsókiuta!(js4
ban, amennyiben iparíg·a
zolvánnyal,vagy bármely
más hitelt érdemlő írattal
(pl.)z illetékes ipartestület)
első· alkalommal igazolja,
hogy olyan ipart ŰZ, me]y
a jövedéki szabályok sze'
rint mérsékeltáru iparsó
használatár~ jogosítja.

A békésmegyei törvény
hatóság kisgyűlése kedden
délelőtt tartotta juliusi ülé~

sét. A kisgyűlés elé 39
pontból álló tárgysorozat
került, melynek nagy részét
minden vita, illetve hozzá'
szólás nélkül· fogadták· eL

Bennünket közélebbről

érintő kiemeikedőbbpontjai
Endrődnek a közs. pénz 4

tárnoki állásra, Gyomának
a iárdaépiJésre ésviHany'
hálózati kibővitésre vonat
kozó határozatainak meg4

vitatásai voltak.·

Az endrődi képviselő

testület határozatát a köz4

ségí pénztárnoki állás ügyé'
ben ·alaki hiba miatt rneg4

semmisítették.

Gyoma járdaépitésre vo'
natkozó határozatát, mivel
annak csak reményben i
fedezete van, a közgyűlés

nem hagyta jóvá. A villany~

hálózat kibővitéséhezazon
ban hozzájárult.

A törvényhatóság
kisgyűlése.

Magyar Alföld

2. oldal

eimmel Oroszlány Gábor [e

Ielősszerkesztésébenhercn ké nl
. vasárnap és szerdán megjelenő

független politikai lap indult
meg Békéscsabán. negyedévi
2.50 pengő eJÓfizeléssel. Az
eddig· megjelent számok úgy
tartalomban. mini külső kiálli
tásban méltóan töltik be az ed
dig hiányzó megyei függelien.
ségi lap helyét.

Mutatványszámot . él Magyar
Alföld kiadÓhivélÍéI'Ja Békés·
eSZlba Küld él hozzá fordulók 4

oélk.
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A . M 't 7 b " b 7. ". ··anl O a -. ;uza
keletkezésének története.

Visszna,ng,
.0, térkép· minden poniíán

tarwsztalhúró áItöltH10S
g(J7döság'j vállrsága közép,
európai hatalmakat ujabb
lép-ésre késztette, melynek
visszhangja még a' lépések
me:gtétele előtt, mérT fülein'
ket csjkland0zt.a.

Anglia, Franciaország;
Ohlszország és· Németor~

szág, egy nehány kisebb
állam be·kapcsola:Sával töb
bek között Magyarország
gal, nagy értekezletet télrg

tanakLauumneba.n. Ezen a
konferencián az általános
hadisarc, majd pedig a
dunai országok támoga.tá
sáróI tárgyalnak.

Ezt szüksé.gessé tette a
Hower jélvaslat alapján
Németországnak adott egy
évi mor.atórium lejá.rta ,
me!y: szerint Németorszá,..
got feJmenteHzk az alól,
hogy a gyozteseknekhadi
sarcot, szebb néven jóv,á"
tételt fizessen, viszont a
győzlesekneks~m .k~Uett
Ar:neriká.va·L szemhenfenn
álló háborus adóságukat /
tórleszteniök. Ez a halasz
tás annök idején azé.rt
születet, mert Némeiország
összeomlás előtt áUoit,
nem vásárolt Amerikában
és az amerikaiak ugy vél
ték, hogy egy év alatt rend
beszedi magát, ismét fog
vásárolni és akkor Amerika

• gazdasági helyzete is fel
· lendül.

Mar ennél az egy ev)
halasztásnál is nehézsége
ket csinált franciélOfszág.

· Nem is adtak teljes haJél$Z
tást, a hadisarc évi részle·
tének egy részét kötelez
vényekben megkellett fizet
ni. Ezek a kötelezvények
tiz év mulva járnak le.

Az egy évi haladék sem
mit sem használt. A világ

· helyzete tovább romlott.
Németország már-már a
destrukció karmai közzé
került, mint egy teljes zür
zavarban.

Most kell: határozni, hogy
mi legyen tovább? Anglia
azt akarja,. hogy minden
hadisarc fizetés szüilj·ék

meg. Miért? Jószivűségból?

Nem, l'ide.g anyagi érd4k..
. , ~,

..

nekik az indiai "Kalkutta"
és az előbb emlitett Red
fife keresztezéséből egy
tökéletes minóségű buzát
nyerniök mely azután
"ManiJóba." elnevezés alatt
világhirre tett szert.

A kanadaiak kisérleti ide~

jében az Egyesült..Államok
is próbálkoztak buzájuk
javitásával és lS85-b.en, oa;

országos kiállitás alki:rrtná~

val ideküldött amet:ikai
szakembereik kerestek oly
kiváló minőségű, fajtiszta
tiszavidéki buzét, melyleg,
alább hektoliterenként 83
kg. sulyu legyen.

Ekkor, julius hó közepén,
az akkori Wodiánef-"féle
gyomai uradalomnál talál·
fa!nTOÓcsiáial~ktisztaságu
buzát, melynek heldoliterje
85.50 kg~t nyomott és 300
métermázsa belőle már
augusztus hó derekán
Washingtonha érkezett.

Ez a buza akkor vetó
mag céljából széiosz.íösra
kerűlt az északamerika i
farmerek között. Az ame
rikaiak akkor 2 forint5Q
kraicárra! fizettel{ maga
sabb árat métermázsán
ként, él legmagasabb napi
árnál.

Érdekes volna kiszámi
tan i, hogy ez él kis feláT
gazdasági szempontból
milyen értéktöbbletet jelent
mai értékében az Amerikai
Egyesült·Álla molmak

Békéscsabán az élóborjh á-ra.
30 fillérre zuhant le.

A tamfóságHLlako2ik il fize··
. tések és nyugdjj:erk csökkenése
eJ/en.

Október 26.:.ig szünetel fart
a képviseLőház.

I.bl'a'nyában ismé!olasz sás~
lták pusz!Hcm!:ik,

3159, él tcstórségnél 115, cl

koronaőrségnél 23, a képvi ..
selóházi őrségl1él 29,azállami
rendőrségné\ 7766, a pénzügy
őrségnél 2660, Az ill Iéjfni üze
mek alkal1l1Bzoltaival együtt
összesen 120.295'en állanak

az álJam szolg'álalában. A
nyujJdijasok létszáma az álla·
mi közig~zgalá.sban 57.482, az
állami üzemeknél 57.320. Ösz"
szesen : 114,812.

,,/t'.
~, ..é;

A pénzi.lgyminiszter beteg
sége mialt hatheli szabad ~ágra

megy.

A turkevei polg'ári fiú- és
leányiskolabeszüoleJö rende
letét il nlÍniszter táviratilag I
visszavon/a. Ugyan mire vojlak
jók ezek ét polgári iskolai be",'
szünlelfi iiesztgelések?

Huszár Jenő magkeres
kedó, aki 50 éves jubileu g

mát üli, irja. a Pesti Hir
lap egyik számában: Ami
dőn 1882-ben a magkeres g

kedői pályára léptem, a
most világhirű kanadai
"Manitába" buza még nem
létezett. Akkora kanadaiak
él Red fife elnevezésű őSg

buzájukat vetették, mely
azonban igen silány minő

ségű volt.
A kanadaiak állandóan

kisérleteztek, hogy keresz'
tezés utján olyan tavaszi
buzát nyerjenek, mely egy
részr birja az ottani szá,
razságot. továbbá az elő'

forduló fa~mya[ szemben
!le legyen érzél\eny, aZOll

kivül meg legyen mindazon
jeles tulajdonsága, mely a
vilaghirű magyar tiszélvidéki
őszi buzában fe!található
volt.

Hosszú kisérletezés után,
több száz tavaszi buzafaj ..
tával törrént keresztezés
eredménye sem elég'HeHe
ki a kalladaiakat. Még' leg,
jobban beváltaLadoga-tó
vidékén tennő orosz buzá
val folytatott kísérletezés,
azonban ezt sem találták
megfelelőnek, mert birta
ugyan él szárazságot és
nem voll érzékeny a fagyok
iránt, azonhan él l1linösége
meg sem közelitette a mi
tiszavidékí buzánkai.

Végre 1902,ben sikerűlt

főpolgármester, ·29 főispán,

1781 honvédségi liszt, 509
vámőrségi liszt, 9tesf6riiszl, 862
állami rendőrségi Jisx!viseló,
175 pénzügyőrségi tiszlviselo,
715 gyakornok, 1680 kezelő,

2036 díjnok. Az allisztek és
szolgák létszáma 10.293, Egyéb
alkalmcpotlak létszáma 5063,

Az őrszemélyzet létszáma a
esendórségnéI11.112, cl folyarn,
őrség"nél "1524, él vámörségné!

en yi sztviselője

és ny dijasa van
ag yarországna!\?

A fizelési oszlályokba soro,
zoU lisz/viselók lélszÉlma 12,941,
cl birák lélszárna 1856, él rang
osz/ályokba sorozott tanerők

lé1szárna 1208, él fizetési foko,
zatba 50rozo11 !aneröké 7988.
Van 18 rendkivüli kővel és
rneghata!mazotl rninisztl2r, egy

vtEtető.

Az erősebbel} szikes foltokon,
él Ielhaszn:l]t mészmennyiség

kevésnek bízonyuit, a nyár fúJya
mán a fenti módon a tartaléknak
meghagyott 9 vasuti kocsi mész
kőporból újabb meszezést csiná·
lunk mindaddig, mig a javulás
teljes nem lesz.

A javitott táblákon az L forgó
5. és 6.· tábláján jelenleg zabos
bükköny és takarmánytök, az J.
forgó 7-es táblán őszibúIa vaD.
lVlindhárom növény szép fejlődést

mutat
A mésszel való szikjavítás egyik

legfontosabb, egyben legnehezebb
munkája a helyes talajmüvelés. A
talajjavítás kezdetén az első 3-4
évben csak a legfelső 15 em.-es
réteget szabad felszántanunk, mi
vel a mélyebb müveJésseI az alsó
rétep"ből felhozott föld a javítást'" ,

telje5en megsemmisitené, Ezt a
munkái azonban nagyon megne
heúti a szikes talaj egyenlőtlen

átnedvesedése, az egyik foiton
kőkeményre szárad, míg a másik
folton még sár van. Az ilyen ta
lajban az eke járása sem egyenlő

mélységű s a talaj egyenlő mély
megművelését szinte lehetetlenné
teszi. A szántás ezen nagy hibá·
jának kiküszöbölése céljából az
intézet igazgatósága egy amerikai
Disk-TiIler tárcsátszerzett, amely
az egyenlő mély megmunkálást
biztosítja. igen' ügyesen oldotta
meg ezzel a tárcsávaI az egyenlő

mélys-égű, gyors és tökéletes ta,
lajmüvelés kérdését. Lényegében
egy nagyobb tárcsásborona ez,
melynek nagyobb tányérjai mind
egyfelé fordítják át a földet, töké
letesebben porhanyít s a művelés

mélysége 15:-- 20 cm. mélységre
pontosan .szabályozható. Ezzel
tarlól1ántást, vető· és kőzépmély

szántást lehet végezni. Ennek a
talajmüvelő eszköznek az is a meg
becsülhetetlen előnye, hogy
ugyanoly vonóerővel, 'amivel egy
5-ös ekét húzatunk, 2 m. széles
sávban egyenletes mélységig a
talajt porhanyóan megmunkáJja
és a földet jól keveri. Igy él gyors
talaj munka mellett a lehető leg'
tökéletesebb talajelőkészifést vé
gezhetjwk anélkül, Mgy a mé
lyebben fekvő szikes talajból
bármi is felszínre kerüljön.

rétege lazább, víz:'d::-resztő képes
sége fokozódo'tt, !écnnyeben mü-
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ből. Anglia ugyanis keve
sebbet kap Németország'
tól, mint amennyit fizet
Amerikának. Ha tehát el,
engedi Németország tarto
zását és Aamerika elen'
gedi néki követelését - jó
üzletet csi nált.

Franciaország helyzete
fordított. Ö akkor jár jól,
ha a hadisarcot fönn tart,
iák, mert kevesebbet fizet
Amerikának, mint ameny
nyit kap Németországtól.

Olaszország a háttérben
leselkedik. Az a célja, hogy
összeveszitse az államokat
és ebből valamiféle haszna
legyen.
- Amerika nagyszerűmeg
lepetést tartogat.

Azt mondja: ti engedje
tek a hadisarcból amennyit
akartok. Semmi közöm
hozzá. De én nem engedek
követeléseimből-·csak ha
leszereltek. Ha megszünte·
titek a háborus veszedel,
met.

Mi vezeti ebben Ameri
kát? Egyszerűen az, hogy
Európában 1-2 év alatt
biztosa háború. Európa
pedig sem a régi tartozá
sá.t nem fizeti, sem uj árut
nem vásárol. Nem a béke'
szeretet, hanem az üzleti
érdek vezeti tehát Amerikát.

Európa hatalmasai pedig
nem szerelnek le. Nem en'
gedik a diplomaták, a tá,
bornokok - és az ágyú
gyárosok.

Igy aztán biztos a Lau-
sannei értekezlet első

részének kimenetele (s
második befejezése... Nem
törlik majd a lova
tételnek nevezett hadí~;ar

coL legföljebb tovBbbi ha
IGsztást adnak. A dunai
államok megsegítése is
kátyuba jut és a magyar
nemzet egy ujabb koloncot
kap a nyakába a Lausannei
kiruccanásból ereelőleg.

így aztán szép lassan
tovább züllik minden. na'
gyobb lesz a nyomor és a
politikai zürzavar, mert a
kapitalizmus csődöt mon
dott és a gazdasági rend
szer nem tudja összeabron
csolnia széteső világürt.

Ez a visszhang füleinket
~ . . .

csiklandozza, ele végered
ményben kibontakozik be'
lőle a felkiá.ltás - Uj ter
melési rendnek, a Nemzeti
és ig'az Krisztusi szociáliz
musnak kell elkövetkeznie.

ÖRMÉNY.

Arany kalász.
Óh! - mily jó volna, ha

e sok arany kalász,
Mit anyánk kebléről

lefejt édes kaszánk,
Éltető gyöngyét mi hoznánk

csak egy harmadában hozzánk! ..

Óh! - mily jó volna, ha
a sok ara'ny kalászt,

Mit Isten jobb kézzel
hintett, - nékünk áldást ...

Milliom zsarnokság átka
Ajkunktól el nem ragadna! ..

Az anyaföld keblén
bár nyögve vág rendet

Kaszánk, meg-megbántja
a hajnali csendet,

Süvit a gép, prüszköl a mén,
- Arany kalász, szárad sem miénk!

S' ha ernyedt kezünkből

majd kidől a kasza,
A tél zordon képe

zavar újból haza,
Lellrunk mélyén szenvedés ég,

. Ajkunk felsír; - Te Ég! - Te Ég!
Óh felséges Ég!

Örmény.

M. kir. Tessedik Sámuel
Kö:zépfoku Gazdasági Tani'l:ézet

Szarvas.

Igen tisztelt Szerkesztő úr!
Bocsásson meg, hogy soraira

csak most válaszolok, de Q lezaj
lott képesitő vizsgák II tanévzá
rással járó teendőim válaszadás
ban akadályoztak. Sorait átadtam
egyik szaktanárnak megválaszolás
végett, ki azonban félre tette, ké~

sőbb elment szabadságra s igy
engedje meg, hogy magam intéz
zem el az ügyet.

A szerecsen poloska kérdése
foglalkoztatja a gazdákat ugy
látszik· Gyomán is. Sajnos ez év
ben nálunk is mutatkozott több
féle búzapoloska, u~y találtam
azonban, hogy itt számottevő kárt.
nem tett, vizsgálódásaim alatt sok
hesszeni légy álcát és kárt, továbbá
fritt légy kárt találtam. Hesszeni
légy apró barna álcái a silány
fejlődésii búza tövek alsó bütyök
alatti részében feltalálhatók, .a {rilt
légy kártétele a kalászok felső

elszáradt részén voltak láthatók.
A búzapolos!<a kártétele ezen
utóbbihoz hasonlit, éppen ezért az
ottani gazdák az ilyen tönkretett
kalászokon észlelt károsodást tet.
jes egészében a poloskának tulaj·
donitják. .

A hesszeni legyek ellen korai egy
egy gépalja csalogató vetéssel, amit
rendesen vetés előtt leszántunk,
továbbá a fritt légyhez hasonlóan
a tarlók azonnali leszántásá
val kell védekezni. A búza po·

.' laska ellen még nincs hatkótÓl

védekezési eljárás. bár tudtommal
jablonovszky rovartani állomás
igazgatója és az ő kiváló munka
társai elismerésre méltó buzga
lommal látfak ezen veszedelmes
kártevő kipllsztitása lehetőségének

kikutatásához. Az ő kutatásuk
szerint ezen féreg a gyomos, bo
zótos elhanyagolt helyeken huzó
dik meg, ott tele~ tehát ezen men
helyek kiirtása egyik módja a
védekezésnek. - Szedést is ajánl
ják, no de ez azt Mszem illuzó
rikus valami lehet, mig valami
gépezetet ki nem eszelnek, mint a
lucerna bőde és álcája össze sze
désére. Ilyen egyszerü és igen si
keres gépek már széltében-hosszá
ban dolgoznak.

Drót féreg a rosszul müvelt,
gazos kalászost többször egymás
után termő talajokon érezteti kár
tételét. Ha kalászos után tengerit
vetünk, igen sokszor a tengeriben
is fellép. Legjobb védekezés a
tarló törés, őszi mély szántás és
a helyes vetés fOlgó betartása,
még pedig: kapás trágyázva, ta
vaszi kalászos, utána egyéves ta
karmány növény és őszibúza.

Igen örülnék, ha Szerkesztő ur
szemé!}'esen a nyár folyamán fel
keresne, meg mutogatnám az iflté
zefünket. a tangazdaságunkat,
egyben személyesen taldlkoz!zatnék
a gazdák egyik lelkes jó emberével.

Bármikor szívesen állok szol·
gálatára, vagyok

teljes tisztelettel:
CSABAI KALMAN

igazgató.

Előfizetőinkhez !
Felkérjük azolu!Í az elő

fizetőinket, kiknek eWfizetése
julius l-én lejárt, hogy eíő

fizetésüket megujitani szíves
kedjenek.

Tisztelettel
a GYOMAI VJSÁG

szerkesztösége és kíadóhivata]a.

Istentisztelet Endrődön. F.
évi julius hó 1Q-én, vasárnap
délclö!t fél tizenegy órakor
Endródön a gyomavégi köz·
ségi ovodában, él szokolt he·
Jyen református istentisztelet
lesz. Az isten1iszteletre a gyü
lekezés vasárnap délelőH liz
órakor kezdődik. Az istentisz
teleten imádkozik és !)l'édil<il·
ciól far! Répás Pál elnök lel·

kész.
Fáry István főfelügyelő. A

m. kir. kereskedelmi miniszter
előterjesztésére Fáry István
iparfe)ügyelőnek az ipari fő

f"lügyelői cimet és jelleget
adományozta a kormányzó.
Fáry lstván kilüntetését, öröm
mel vejték tudomásul mindazok
akik őt ismerik és vele érin/·
keztek. A ki!üntetéshez mi is
gratulálunk.

Halálozás. Özv. heőpapi

Pikó Béláné szül. papi Papy
Etelka junius 5·én 83 éves ko
rában hosszas szenvedés után
elhalt. 16 év óta élte özvegy
ségét s gyászolta férjét id. Pikó
Béla földbirlokost a markáns
és impozáns megielenésű füg
getlenségi érzelmű tetőtől tal,
pig lelkes magyart, ki él külső

ségekben is kifejezést adotl
érzell1leinek, állandóan zsinóros
mag'yar allilában jár! s minden
függ'c:tlenségi megmozdulásban
elöliárf mint zászlóvivő.Teme
tése csütörtökön délulán menl
végbe nag'y részvét mellett. Ha·
lálát él Pikó, Házy, Cs: Szabó
és Jánossy csaiádok gyászolják.

Versenytárgyalási hirdet-
mény. A gyulai állarnépilészeti
hivatal vel'senylt1rgyalást hirdet
a íólkomlás-oallonyci vic.
közuton ujonnan lélesi!cndő

5.0 m. nyilásu vasbeton fci w

szerkcze1ü IC!1lczhid és (J vele

kapcsoia!os uJépitési föidmlln w

kálaloknak vállal ali uton való
kiadására. Az ajáni.3toka! juHus

23~án cl. c. 10 árá ig' hl! be-
l .aen!.

MOLNÁR GY LA
ezuton is tisztelettel kéri a
gyomai !"öz,önség szíves párt
fogásáteJőadására, melyet
julius tO-én, vasárnap este
fél 9 órai kezdettel tart az
Erzsébet-ligeti pavHIon ter
mében. Szinre kerül: PESTA
PISTA, zenés vigjáték 3 fel
vonásban. B:elyárak: 1.20, 10
és HUér.

Erdélyben veszedelmesen
pusztít a ko!umbácsl ié:;;'''.

Felvétel a Diákok Házába.
A Diákok l--Jáza ..:gyclcflJi (.is
föiskolai inlcroátusba a fclvé~

teli kérvényck,,! julius 20-ig
kell beadn i. Az intc rn Él tus 100
diáknak tud barálságos otIhon1
nyujtani ,ilinimális bérért. Az
egy. két, három és négysze
mélyes szobák mellett fürdő

s70b<.'1k, tanuló. társalgó.lorna
terem stb. állnak ö Inkák ren~

delkezésére. l\omoly és ben
sőséges internátusi élet. RéSZe
Jetes 1ájékozialól szívesen I(üld
a vezetőség', Budapest, VII.
Hársfa~L1. 59 (b.)

"Az Ipartestület tag.iainak
figyelmébe. Felbivjuk az ös/
szcs iparosok figyelmét.él f. évi
szeptember hó 1-18-a közt
Budapesten megrendezendőor
szágos aranykoszorus mester
versenyre és kézmüiparí tár
Jaira, mely vásárra] kapcsola
tos s amelyen minden iparos
rész/vebet, aki ebbeli szándék 81
julius 4 w ig az Ipartestület iro e

dájában vagy irásban Fischer
Imre könyvkötómesternél Bé
késcsabára bejelenti, ki rnin w

denkor bővebb felvilágositással
szolgál."



Az ipar, él mczúgBzdas6g és
él l!arcászaj semmilyen vonal·
kozás!Ji)11 scm/udja él loval
nélkülözni,

MeghaU fvlánuelPorlug'ália
volj királya.

Párizsba 800 Jova; cxportál
Íunr<.

Délameriká.b~til műhüdnck a
tiIzl1án yá hi?gyek.
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KöszötilettilyiJvánitás.
Mindazon rokonok, jóismerö

sök, akik szeretett feleségem,
édes anyánk és nagyanyánk

WAGNERMIHAlYNÉ
szm. Nun Mária

temetésén részvétükkel és meg
jelenésükkel. nagy fájdalmunkat
enyhiteni igyekeztek, ezuton fo
gadják köszönetünket

Wagner Mihály és családja.

Külföldi tamJilfi'l.átlyutak. A
MEfHOSZ Uio!.á::;i Irodája ju

lius 17'<2n indiJ! lldrmadik r'.:nd
k;vül kedveZll"c'[Jyes párbi ké/
heies tam, !,máíi 'u !iáL Aké S'J Ilbi
párisi léJl J II nl [[ yu IC1lzd [lY lÍr

fol ya níán kéliJ{:;lenke II l i IJuuin ak.
A tvlEFHOSZ Ulazási Iroda
cb:!lkiviil rn(~g Jöh!)táirai és
BU5i.lrjaiau;ocar ulai, a/onki
v li! da Im ác1éJi és kons la n!iná
polyi ulakat is rendez. Érdek~

löúőknek prospektu:,-t díjmen

lesen lüi!diink. Jelenlkezni kbel
levélben is FC;fL'nC kőruf 2ic,
fsz, 2 alajj az Utazási Irodában.
(Hivatalos órák cL u, 4-6·1[!,
feíefon872-?4).

A ievéiteti.1, a vértetü és a
gyümö!csösök legfontosabb
ellensége akalifomiai paizs
tetii elleni védekezést iSrl1'2:r~

lető utmula!ól most adta ld a

Fölc1mivelésügyi Miniszterium'l
Minden ílyiimölcstermeszfónek
fontos érdeke, hog-y e kárlevók
és külőnösen a kaliforniai
paizslelií elleni védekezési meg
ismerje, meri ez a paizstetü

végpuszlujással fenyegeti a ma- DUBLIKACIÓ.
gyar gyümölcstermeszté~f. A

védekezési ulmulalót a föld; Jég állandóan kapható
mivelésügyi Miniszterium Nö, a ligeti pavWonban.
vényvédeJmi és Növényforgalmi

CserépkáJyhák, kandaliók áíra
Irodáia (Budapest, V. Fölmi, kását, javítását felelősséggel,olcsón
velésiigyi Miniszlerium) válasz- eszközlöm. Ujkály-hákrakfáron. Váci
béIyeg_ bckilld.ésQ .. eHenében" kályhamester'Békéscsába;" J. kerifiet

mindenkinekdijlalanul meg' Bánát utca 1 sz.

küldi s ezenkivül készs,éggel A gyomai Hall'1lgya Szövetkezet
szolgál bármily gyakorlali nö, értesiti tagjait, hogy 1931 évi rendes

közgyüJését a Hangya helyiségében
vényvédelmi, vagy kertészeti 1932 julius hó lQ-én délelött II óra-

kérdésben szakíarÍáccsal is. kor tartja meg, melyre a tagokat ez-

Tizezer mázsa tifu5Z0S jeget uton is tisztelettel meghivja az Igaz.

koboztak el Debrecenbetil. A gat6ság. Amn tagok, kik üzletrészeiket
debreceni polgármester az beakarják váltani okvetlenül jelenjenek

meg, A gyűlésen Szójka titkár ur is
olrani !isztiföorvos jelenJése ielen lesz. A zárszámadás a Hangya
alapján megvizsgállallaa város irodájában közszemlére van k1téveés

valamennyi jégvermét, meri bárki által megtekinthetö., Mindazon
gyanu mcrii!l fcl arra, hogy Hangya Vevők, kík vásárjásikönyvvel

!öbb jégveremben 1ifuszbaklé~ rendelkeznek, vásárlási visszatérítés
miatt a könyvecskéketminélelöbb

riumos pocsolya jeg'cl Ta.ktá~ szolgáltassák be a Hangya üzletébe.
rOltak JeL A megejtell vizsgá·

Mindenféle gabonát legmagasabhlat ulán Illeg is állapiloJlák,
napi áron' vesz Iványi Aladár és István

hogy az cl\:ermeli jég fifusz~ vabutnál lévő magtárnáL

baklérlunlokal farlalmaz, A zár Egy ebédlöasztalbat székkel elaáó.
alá vc:jf jégvcrmekb61 Jizezer Megtekintheló Kner Imrénél, Gyoma,
mélermázsa mennyiségü jjfu~ IlL Kossuth Lajosu. 16.

SZÚS pocsolyajeg'el koboz/ak Üzlethelyiség berendezéssel, kézJ-

el, amelynek a megsemmisité. raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező feltételek

séi rendcJie el cl polgármester. II tt k' d' B" bb' S hme e la O. ove e, c usztek
. Békés községben 30 szá7.a~ Sándor tanítónáL

iékos aszéíiykár van. Id. Wagner Mártonnál a Hangyá~

val szemben morzsolt tengeri eladó. 'KOítossy György f6isp€lI1öí-
Egy kisebb jégszekrény eladó. Ért.ezer pengő! juitatoJt il békési

lehet a Szerkesztöségben;
árvizkárosuHaknak. Egy padozott két szobás lakás,

elöszoba, konyha, speiz és verandával
augusztus l-töl a Tompa és Bocskay
utca sarkán kiadó.

Hétfőtől kezdve a Iegjobbesenc
olcsóbb lesz, Kapható a Hangyában és
a Fogyasztási Szövetkezetben.

Eladó vagy kiad6 aug. l-re nagy
2kJrakafos üzlethelyiség, lakással is és
egyéb mellék helyiségekkel Endrőd

legforgalmasabb utvonalán, Értekezni'
lehet Bary Páliivegesnél Endrődön.

Ugyanott eladó 2 lámpás nagy hang
erejü külföld.-vevö rádiq készülék,

A leghkesebbdetektiv ha
gyatéka. Nc:wégibcn Newyork
ban meghall Cox Brady éi leg
híresebb amerikai magándetek'
Iiy. cki rengeteg oonyolul! bOn
ügye! oldali meg és Dijgy va
gyoni gyüjjöJl. Brad')' magyar
szti.rmazásll voll és fialal ko-I
rában Budapeslen szinészk\>
delt.l\ögy vagyonát fia örö
kői!e és őneki jutott a halal
mas könyv/ár is, amelyben
többezer magyar könyv van.
Ezeket Bradi mind Tolnai Vi,
láglapjáJól kapla ajándékba.
mert az elhuny! hiresdeiekliv
harminc éven á! eJófizeloje voll

.a népszerii magyar képeslap·

nak.

Az autóba fektetett tőke, valamint
a kocsi iizemköltsége oly magas. hogy
feltétlenül szükséges errevonatkozó fei
jegyzéseket vezetni. Ezt a célt kitüllően

szolgálja az "Autó évkönyv", mely·
kiadóhivata!nnkban kapható és ott meg
is tekinthető, Ara 3.50 pengö.' Után
véttel 40 fillérrel drágább.

Bél,ésvánnegye TÖrVeny.,

llalósá~i Bizojj~á~~ f."évij~Ji,uS. ,
hó J4-en rendt<lvuil koz9'yuksr
larL

Z:9rár;dokla! JcFoérialEeilbe.A Bi-
bornokHercegprimás ur gü3'932 számu [Vlegrel1delésgyiijtés házi
engedélyévelal.lgusztus hó 3-án orszá- ipari cikke!~Te. A kereskedelmi
gos zarándoklat indul iVláriazellbe, a és iparkamarák panaszJárgyávfJ
JTlissziós kíállitás megte!cintésére, Visz- lellék a kei'cskedelemügv i mi~
$zaérkezés augusztus lO·én. Valuta és

miniszlel'ium ,elótt, hogy egyesutlevéJ megszepéséről a vez<ótő5ég

'd -l' 'L ,(o ,"'" ~ ; B'j hlllJapesli kereskedők fi2vcsi?I1gOl1l oskocll c elnJVezeto: uarnpel '€.a l
majsajakabszálJáf.í lelkész, Visszajövet . ha/ó"ági bizonyí/vány! nyerteK
egy napi tartózkodás Bécsben. A z~- alTa, hog'y ők aháziiparosok

-r.ánc\oklat különgYOlsvonattal utazik, hoz hasonlóan az ország bár
csatlakozni lehet: I{omárom, Gyór és

mcly résZén készHményeikl-:clHegyeshalom állomásokon. RésztvéteIi
dij IL osztály().rj 54 pengő, lll. osztályon él fog-yaszló közönsége! köz-
41 pengő. Szabad- és kedvezm~nyes vclIenü! felkeresbessék. fi.. ke.:
jegye].: érvényese];; Érdeklődni lehet a n?skcdeiemügyi . miniszteriuml
zarándoklat központj irodájában: Borsy mosl kiBdoft rcmlcielévcl meg
íslvárr technikai ve7~etőnél, Budapest,

á lia pilolla, hogy nem élvezhetlX" Uilői-ul115/a. - aki válaszbélyeg
heküléié"e ellenében részletes program- ily megrl2l1clelésg-ylijlési sza-
mol készséggel k[ild. bodságol valamely más v6ros~

beli kereskedő az esetben sem,
haháziiparosok állal elóállilotl
készilményeket boz forgalom
ba, mert a megrenclelésgylijlés
szabályozásárój szóló törvény
alól csak is maguk él héÍzi~

iparosok vannak kívéve; mig
ily jogol az egyes kereskedőI<

nem élvezhelnek, mer/az k[j~ I
wnösen, ,cl ',VidéJ.<i kereskeclelem
jogos érdekeJt sérfené.

náthaláz; Felvétel a Békésmegyei Mária

l l 1 Düákottholl'lbail1. I~Z Allllády Gézan{,i, 1!1cmdule!ni,!'''1, oro<gyu';
udvari tan,ácsosáltal alapított ésfen!1~

Í:J'!áS'L,j va:,,-1,' jdcgfájdal~ tar!ol! l\'i.,áda Mater Diákotthonban

Int,kl! i és ~,' ',cí,ialásiJc'J! na- megüresedelt helyekre, az 1932/33 1au-

természeles évre szóló felvételi kérvények augusztus
,,,",,"'-,,0.'''''' JH).;",§'i(;:.t!l". kc,serLívíz 31-;gbezcthatók. PaIyázhatnak oly

rendes~;tVOm0r- és bé!mükö~ szegénywrsD, példás viseJetijés jóelő-
meneteltiegyelemi és főiskolai hallga

désI biztosí!. Egyelemi orvos~ tók, !;ik tanulmányaikat Bl1dapesten
1onárok 'J;z!crnén-yc szcrillt a \r~~gzik. -A szobák 2-6 5LerJjél).'e~ek. ft.

Fe;&'en.~ J'@zr;§e1'VIZhatásalv;ír:',)SkÖZePén,aZ,egyetemeklJeZkÖZelj
gyors_ keli2mlc'S" és megbí,Z,I,l(J~IÓ'II. fekvő szép keretes Otthonban, holkü- I
A J ó<z§ef k eserü víz lőn tanuló, társalgó és fogadó szoba, l

fürdő, zuhanyozó, fütés és gázrezsó
0,~\iÓ(Y\ISZerlárakban, drogériák- , '.
c- b ! hassnálal szolgálják a lJZ1JJga16k ke-
ban és Jüszcrlí7\ctc:(ben kap" nycL'nét, a bentlakás díjtalan. Bő-

.hC:ló, Lvebb fe!\'iJágositást készséggel nyujt

I PÓS;án, is (válaSZbélY,eg meilék,el,endÓ!) I
Száz szép asszony egy SOf- ,I az Otthon haznagya, Budapest lX. Li-

ba.n. Szá;,: :,,/,.'~) uSSí:ony cgy-lliom u.13. l
sorban. SzilL [Jit'cs pesti s7ép: I
05szony ICj?u(óbb elhéilározia,l
hogy ezcnlui ma~a fog'ja ké~1

sLikni minden loalei~íél, meri I
llem a!un'ja p'2nzé Párizsba I

ni. !vicgbeszéljék, ~lOgy uj I
íoolQlljlik rajz6t a Párisi Djva~
ból vi?szilz. ,:::... lo01eJlek elke
szültek és nagy fe!lünés! kel
leJJek a kor7ón.A Párizsi Di
va! a legnépszcrübb magyar
divalIap. Egy s7áma 60 fiI!Qr.
KiaclDhivalal: .Budapesl, Vil.,
Dohány u. 1~_

A Néptanaó~{ Lapja új liia.dó
hivataha..0. vallás- és közo!<g
JalasÜini miniszir.:riuITl kebelbeli
sajlóorgánUDlcJ, a halvanöiödik
évfoly~mban mcgjelenó Nép·
JOllÍu5k nyomdai és ki
adóhivaiöli teendőinek eiJá!á
s,:1v51 él vallás-és közoklalas·
ügyi miniszter július l1óHól él

frank!ill·Társulat-ol bizla meg.
A Néplanilók Lapja kiadóhiva
talán0.kuj cír;lC: huclilpest, IV.,
Egye/cm·ulca 4:, franJ.din Tár· l
Sli la L /\ aeImi II is;;! rációjá vaj
kapcso]elban mincJenneml'l le
velezés ideinlézcndö.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:
ifj. WAGNER Iv1ÁRTüN.
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10_10: Idő, időjárás, hirek. Utána
SC?;]'-'í1 ésiazz-zene. l"vJajd cigányzene.

Szerda, jWlil.J& 13.
9.15: Katonazene

12.05: Zenekari hangv.
4: Előadás

5: Gramoion
6.30: Norellák
7: Magyar nó!aest
8.15: Külügyi negyedóra
8.30: Hangv

10: Idő, icli'járás, hirek, utána ci
gányzene

CsutörtM(, jl.illWil; 14_

9.15: Házi l:vini0ti han?:v.
11.15: Ifjuság i félóra
12.05: Szalonzene
4: Előadás

5: Elö3clás
5.25: Ivlagyar nM:ik zongorán
6: Zágon István clii:ldása
6_30: Másfélóra könnyüzene
8: Felolvasás
830. A Rádióélet rejtvény hang\'.

10: lctö, időjárás, hírek, utána j?zzzene

Péntek, ,julius 1~_

9.15: Honvédzene:
12.05: Hang\".
4: Novellák
5: Zongora hang\'.
5.25: Előadás

5_50: Cigányzene
7.10: Gramofon
8.15: Előadás

8.30: Vígjáték előadás. Nem élhetek
muzsikaszó nélkül. Utána ielö, időjárás,

hirek majd cigányzene.

Szombat, julius 10_

9.15: Gramofon
11.15: Ifjusági félóra
12_05: Szalonzene
4: Gyermek játszóóra
5: A Kisfaludi Társaság irodalmi

délutánja
6: Katonai indulók
7: Mit üzen a Rádió
8: Magyar operett est
9.15: Idő, időjárás, hirek

11 : Cigányzene

ádió (js r SD

julius 10-16-59.

nagylaposi uradalomban kitűnő friss juhturó kgr. j.40
és gomolya 1.20 fillérért állandóan kapható.

Etnh"WMt#"!&lrfii'iWjG!Wl!!'m2VimVt'?'9"W'M3E"fnmwwrr~·~;;;.~..?!?:...~~~~

A

Állandó műsor hétköznapokon:

9.30 Hirek.
11.10 Vizjelzés.
12_00 Déli harangszó.
12_25 Hirek.

1.00 Idő-időjárás-vizállás

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 Idö-időjárás-vizállás-hirek.

Vasárnap, jlJlius 10.
9: Hirek, kozmetika

10: Hgyházi zene és s:zentbeszéd
11.15: Ev. istentisztelet
utána idő, időjárás és vizállás majd

zenekari hang\'.
2: Gramofon
3: Gyümölcsfák termésének rit-

kitása
3_45: Hangv_ utána időjárás, idő-

jelzés
5: Gazdaadósságok
5_30: Hegedüest
6_25: Állatkert
G.50: Jazz zenekar
8: Sport és lóverseJlyeredm.
8_20: Operaházi zenekar
9.50: Időjelzés, sport és lóverseny

eredm. majd cigányzene.

Hétfő, j'Uliyg 11.
9.15: Szalonzene

12.05: Hangv.
4:· Magyar kato]]ák
5: Felolvasás
5.30: Cigányzene
6_45: Novella
7.15: Dalok
8.15: Katonazene

10: Hangv_ utána cigányzene

Kedd, julius 12.
9.15: Hangv_

11.15: Ifjúsági félóra
12_05: Cigányzene
4: Gyermekdalok
5: Előadás

5.30: Postászene
6.45: Az ujság és rovatai
7.15: Nagy Margit dalestje
7.45: Sz".lonzene
8.45: Szinmüelöadás. A dolovai ná

bob leánya

VASUTi MENETREND 1932. május hó 22-tő!.

Igyorsl Igyorsl !gY;JrS! Igyorsl

11·0611-5718'0719'59 2-10 é i 0'32 6·02 8'5214-2817-00
6'3811'1412'0218'1520·04 235 i Gyoma é 0-]7 5'52 8'5114-2016-5919-04
7.3112'0912'40 19'1020'41 3-38 é Békéscsaba i 23-J5 5·00 8-1413-2616-2218·12

3-53 12·40 17-3020-05 i Gyoma é 7'24 11'47 16-41 21·56

4-21130817'5820-33é i 6-5311-1616'1021'25
4-2613'1318-0320'38 i Dévaványa é 6-4811'1116·0521-20
4'5713"44 18-3421'10 é i 6-J5 10-38 15-3220·42

1
4-5813·4518'4521-11 j Szeghalom é 6-1310-3715-312037
5-17 14-04 19-0421-30 é Vésztö i 5.5310'17 15-U 20-171
7'2716-10 20'58 é Békéscsaba i 4'05 8'20 13"2418'24

6-16 12-30 19·00 i Szeghalom é 8-3015-20 18-42
7'5016-40 20'36 l~PüspökladánYei. 5'3013'4517-08
7'5517'1221-11 2-3913'3715'36
8'51 18·0221-58 é Debrecen i 1'49 IZ-30 14·30
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Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
~~~~

ményüket már a behordás előtt tűz

veszély esetére feltétlenül biztositsák,
ennek elmulasztása ugyanis tűzvész

esetén elsősorban magának a gazdának
okoz érzékeny veszteséget, rombadönti
egész évi fáradozásának eredményét,
ezenkivül nemzetgazdasági szempont
ból sem hagyandó a veszteség figyel
men kivül.

Fontos továbbá - különösen a kisebb
gazdákra nézve - az, hogya cséplésre
váró gabonájukat a lehetőség szerint
ugy és olyan helyen rakják össze, hogy
az ott elhaladó cséplőgépáltal könnyen
megközelithetó legyen, ezáltal elésnek
az évente előforduló oly irányu -pana
szok, hogy egyes cséplőgépek elhalad
tak az uttól kissé távolabb összerakott
gabona mellett anélkül hogy annak
cséplését vállalták és elvégezték volna.

III. Cséplés: Csak olyan cséplö
géppel szabad csépelni, melynek tüzelő

és szikrafogó szerkezete a tűzbizton

sági követelményeknek minden tekin
tetben megfelel. A cséplőgépet csak
vizsgázott gépész kezelheti.

A gözcséplőgépeknek akként kell
szerkesztve lenni, hogy a kihulló salak
vizbe kerüljön, azon esetben, ha a
cséplőt benzin, petroleum, stb. hajtja, a
robbanó anyagOk tartására és haszná
latára nézve fennálló szabályokat keH a
legszigorubban betartani.
Erősebb szél idejében il cséplőgép

müködése szuneltelendő.(44.200-·1924.
B_ M. sz_ rend. 13_ §.).

IV. li.. szemveszteség elkerülése
céljából figyelmeztetem a cséplőgép

tulajdonosokat, hogya netán javitásra
szoruló cséplőgépeket, ugya maguk,
mint a nagy közérdek szempontjából
megfelelően készitsék elő és a csépJés
megkezdése előtt a járás föszolga
birójáíól a használhaiósági enge
délyt szerezzék meg, - ilyen enge
dély nélkül a cséplőgép nem dolgozhat,
a munkából kivonható_ Azt, hogya tu
lajdonos a szóbanlevó használhatósáai
engedélyt beszerezte-e, a - ol_ kir_ csenct
őrséggel és a községi mezőőrökkel is
ellenőriztetni fogom. A cséplés alatt
pedig a cséplőgépeket kezeljéR szak
szerűen és gondosan annál is inkább,
mert a csépeltető gazdával szemben
felelősséggel, a lIlulasztásukkal okozott
kárért pedig kártéritéssel tartoznak Ha
a gép rossz állapota, hanyag, vagy
szakszerűtlen kezelése, a munka tulzott
siettetése, vagy bármely más, a csép16
vállalkozó vétkes gondatlanságából ere.
dő ok állapittatnék meg, a bércséplő

vállalkozók tartoznak az okozott kárt
megtériteni.

A nagyobb (2 százalékot meghaladó)
szemveszteség folytán előállott kár a
F_ M_ 83.303-1923_ XII. B_ számu ren
delete szerint szakértő által mindenkor
megállapitható.

Kellő nyomatékkal kivánom felhivni
az arató és cséplő munkásokat, igye
kezzenek a már küszöbön álló aratási
és cséplési munkálatokban elhelyez
kedni, munkásigazolvány felmutatása
mellett a hatóság előtt leszerződni,ez.
zel a maguk és családjuk téli élelmét
a lehetőség szerint biztositani. A mun
kától alapos ok nélkül tartózkodókkal
és rendbontókkal szemben megfelelően

fogok eljárni.
Gyoma, 1932 julius hó 9.

Dr_ PÁLKA PÁL
föszolgabiró.

A rádióstudió titkai. A rádió·
studióról, é1 szereplókról és
előadásokról rendkivül érdekes
cikkekben és képekben szé!mol
be él Délibáb legujabb számé1,
amely gazdag tartalommal je
len! meg. Szinházi riportokat,
filmpletykákat, folytatásos re
gényt, egyfelvonásos színdara
bot és novellát közöl még a
népszerü színház] és rádió ké
peslap. A Délibáb egy száma
26 fillér.
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Felhívás.
Az aratási, behordási és cséplési

munkálatok zavartalan biztositása, a
krményelmek tűzvésztő l való megóvás'!,
valamint acséplési szemveszteségkor
látozása iránt a gyomai járás területére
nézve;az alábbi intézkedésl.'ket teszem:

r. Aratás: A vasutmenti birtokosok,
bérlők, a termények learatását a pálya
menti részen kezdjék meg. A learatott
terményeket pedig a sin ektől legalább
100 méter távolságra helyezzék el. Ahol
a termés a tűztávlaton kivül nem he
lyezhető el, az onnan a legrövidebb idő

alatt elhordandó_ Aratás után a tarlót
a vasutmentén legalább 100 méter szé
lességben tisztitsák el. Az első kereszt
sortóI 5-10 méter távolságban, avasut
felől legfeljebb 3 méter szélességű védő

szántást végezzenek.
II. Behordás: Ta:lyán, lakó és gaz

dasági épületektöl az asztag és kazal
20, illetőleg legalább 10 méter, vasuti
vonaltól pedig 100 méter távolságban
helyezendő el. Az egyes'; asztagok,
(kazlak, boglyák) között legalább 4 mé
ter széles ut hagyandó_
- A belsőségekre való behordás felté
telei tekintetében a 44_200-1924. B. M.
S7._ rend_ 1. §-ában foglaltak, a l\özös
szérüre vonatkozólag pedig a hivatko
zott rendelet 5, 6, 7, 9, 12 és 14 §-ai
ban foglalt rendelkezések az irányadók_
Szérün az asztagok hosszusága 20 mé
ter, szélessége 8 méter, magassága pe
dig legalább 6 méter lehet.

Minden gazda a termény behordása
alatti időben az asztag mellett hordóban
megfelelő mennyiségű vizet és csáklyát
helyezzen el. Kivánatos továbbá gondos
kodni arról is, hogy az asztagok mellett
nagyobb niennyiségű porhanyitott föld
legyen_ A szükséges ásók, lapátok és
ponyva pedig könnyen hozzáférhető

helyen nyerjenek elhelyezést. Szérűs

kertekben, szérűkön a dohányzás tilos.
Figyelni kell arra is, hogy idegenek,
főként serdületlen gyermekek a közel
ben ne tartózkodjanak_

Igen fontosnak tartom á gazdaközön
ség figyeImét felhivni arra, hogy ter-
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Nyomtatta él ~HUNOÁRIA" ~öi1yvnyomdaj vállalat Gyomán. Felelős cégtulajdol1os: TEKBT SÁNDOQ
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Hirdetések dijszabásal:
Egyhasábos (55 mm széles) J cm. illaga~ hirdetts
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, ti?szerinc!
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 s7.ázal~k és
félévi hirdetés esetén 25 száza\élc kedvezményt ildL,nk.

Felelős szer!<esztö: ifj. WAGNER MÁRTON
SzelilH~szt6ség és kiad6hivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m 3, Kossuth. lajos utca 64.

Teiefol'1: 22.
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EiLŐFIZETÉSi AR.'U{,:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5-20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.
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Selyemhernyótenyésztés.

Békésvármegye Törvényhatósági
Iskolánkivűli Népművelési Bizottság

évi rendes közgyűlése.

Vándordijas
cserkészverseny

Gyulán.
A békésmegyei cserkészcsapatok

részére kiirt vándordijas versenyt
f. hó 3-7-ig tartották meg a
gyulai városérdőben.

A "Botond" cserkészcsapat 34
taggal képviseltette magát ezen a
versenyen és ott igen szép ered
ménnyeket ért el.

A po19. iskolás cserkészek 1'é
szére kiirt athlétikai versenjJtrmgy
pontjölénnyel a gyomai csapat
nyerte meg. Ezzel egy évig védője

lett a gyönyörű cserkészliliiJíTI..
vátu:lordijnak,

mífania 111 ásod ik' és hJr~

mödik tenyészté:--obói, lill él

tenyésZl:'tekre ked"czÓi ICi l

hatású túlnJe!cg idöíártJs
enyhülne.

Az l. oszt. gubóérj 1 P,
a ll. oszt. 80 fIllér és lll.
oszt. 10 fillért kapta k d

tenyészt6k.
KözségünkIlek okvetlenül

folytatni kell azeiha!áro
zoti terü!etekenaz eperfa
ültetést, -sőt magánosoknak
is szaporítani l\zil az eper o

fákat, különosen tanyakon.
Célszerü 'folna, ha a

községi fásításí,úgy a beJp
területen, mint kulterülclen
egy bizottságra bíznák, rnely
bizottság egy évekre szóló
fásHási tervezeteí dolgozni]
ki és a szerint fásítanánic

A belterületi fákat a köz
ség gondozná, azok mind
a község tulajdonát képez·
nék. Akülterü!eti, dűlőúti

fákat CI földtulajdonosok
gondoznák, azok felerésze
~Z övék lenne, másik' féle
a községé.

Ha gyorsan és okos~an

fásílunk, tizenöt év mulva
nem sok tűzifát és szer·
számftIl kelL hoznunk, meg;
terem él szükséglet ilthon
is. W.

és emennyiségért
36.198 pengőt

kaptak a tellyésztők.

Az egész országban ed
dig 586.000 kg. gubót szolp
gáJtattlik be. A múlJ évben
az össztermelés csak 494
ezer kg. volt. Az idei első

tenyésztésből még kb. 100
ezer kg. gubót várnak s
ugyanennyire lehetne szá-

tartott órák száma 728. Müked·
velő előadást tartottak a vármegye
területén 222. Müsoros délután
volt 268. Rádió szábadegyetemi
előadás volt 127. Alkalmi énnep
ség volt 43. Mesedélután volt 356.

Az előadók összes száma 1171.
Forgálomban volt 120 közkönyv
tár, kikölcsönzött 13.467 egyén
40.608 könyvet. A népmüvelés
ügyét szolgálta ezenkivül 45 köz
rádió, 4 gramofon, 20, illetve 45
vetitőgép, 25 mozigép, ~15 népház,
2 múzeum. Az ifjúsági egyesületek
104 összejövetelt tartottak. Mükö
dött 31 daloskör 980 taggal. Te
vékenység összes óra száma (egy
ség) 9774. A bizottság nevében
dr. Márky Bárna alispán, meleg
szavakkal köszönte meg a titkár
nak azon fáradságot, de kivríló
eredménnyel teljes munkát, melyet
11 év óta nagy körültekintéssel,
példás szorgalommal s mintasze
rüen végez. Meleg ünneplésben
részesitettea Bizottság Szentke
reszty Tivadar kir. tanfelügyelő,

ügyv_ elnököt. akinek itteni mű

ködése 10 éves évfordulóhoz ér
kezett, ugyszintén Tantó Józsefet,
akit irodalmi munkásságának el·
ismeréséül immár a negyedik or
szágos irodalmi társaság, közeg
lebbröl ebben az évben a Gyóni
Géza Irodalmi Társaság választott
rendes tagjává. A közgyűlésen

résztvett számos bizottsági tag,
kik nagy megelégedéssel távoztak
a közgyülésről.

Csonkaorsztigunkban ba~

rom selyemgubó, beváltó
telep van: Györ, Tc)llJd és
Békéscsaba. Ezek között
Béké.scsaba a legnagyobb,
hova 32 környékbeli köz·
ségből 1461 tenyésztő szál
lfrja be a gubókat. Eddig
még csak 1342 tenyésztő

vitte be a g'ubót, összesen
38.116 kilogramot

Békésvármegye Törvényhatósági
Iskolánkivüli Népművelési Bizott
sága f. évi julius hó 9-én tartotta
meg évi rendes közgyűlését a

Vármegyeházán, amikor is Tantó
József vármegyei népmüvelésügyi
titkár a válmegyei népmüvelői

étet minden mozzanatára kiterjedő

részletes és nagy gonddal össze
állitott beszámoló-jelentésben is
mertette az 1931/32. tanévi nép'
művelési tevékenységet. Eszerint
az elmult tanév folyamán Békés
vánnegye területén 28 községben,
2 m. városban, J31 tanyai kör
zetben, összesen 257 egységnél
4657 népművelési és közmüvelt-
Sé'-' e'ő'~d :-t t"l--iott~l.<\- e'Ő-1S·i l ct Cl.::::- (.~1 L ah. t" i. L l

adásokat kisérő szavalatok száma
1734, ének és zenedarabok száma
794. Szahályszerü vizsgálattal be
fejeztek 5 analfabéta tanfolyamai,
vizsgát telt 85 egyén, tényleg
megtartatt órák száma 504. Alap
ismerelterjesziö tanfofyam volt 10,
il tanfolyamat végig látügatta 187
egyén, tényleg megtartott órák
száma 609. Népmüvelési és köz
müveltségi tanfolyam volt 16,
tanfolyamot végig látogatta 571
egyéh, tényleg megtartott órák
száma 1047. Művészeti és kedéJy
képző tanfolyam volt 5, végig lá
togatta 140 egyén, tényleg meg
tartott órák száma 372. Gyakor~

lati, ügyességi tanfolyam volt l 1,
végig látogatta 307 egyén,tényleg
megtartott órák száma 841. Nöi
nevelési tanfolyam volt 10, végig I
I3togaita 496 egyén, tényleg meg- I

Zsákba kerűl egy évi ter
més. A búzáérf nem kell már
aggódni.

Ha hirtelen átgondoljuk
az őszi vetés ófa átélt ag~

godalmakat, ha bármilyen
gyenge eredményt is hoz a
búzatermés, ezért is hálát
adunk Istennek, mert voltak
időszakok, mikor még ennyit
sem reméltünk.

PÍrkadástól sötét éjszaka
is búgnak a cséplőgépe/c. A
cséplésnél dolgozó emberek
mlwkája talán még az ara
tásnál is nehezebb. Egy
helyhez kötve, megszorúlt
melegben, állandó porban,
állandó izomjeszűltségben
kell dolgozni. Különösen a
förekkaparásnál szen vednek
legtöbbet a por miatt, hova
többnyire serdűlő gyermeke
ket szoktak állitani.

A cséplés! időszakban szo'
kott a legföbb ember mun
kához jutni. Most~ különösen
Endrődön nagyon sokan ma
radtak ki nemcsak az arafás
ból, hanem a cséplésből is.
Mi lesz ezekkel az emberek
kel a télen?

Ji/lég mindég nem késő,

hogyaközségeinkben mun
káskatasztert állitsanak ösz
sze,. tartsák nyilván a dol
gozni akarókat, de a mun
kakerűlőket is. Rendesen ez
ulóbbiak a leghangosabbak,
mikor nincs munkaalkalom.

Dolgozzanak ki előjáróink

egy munkatervet is, melyben
az szükséges közmunkák ki
viteli tervezete, mennyisége
legyen kidolgozva, mert nem
tudjuk előre, mikor kell sürD

gősen egy nagyobb szükség
munkát meginditani, hadd le
gyelJek készen ezek a tervek.

VII.

Búgnak
a cséplőgépek.
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Az iskolánkivüliek at/etikai ver
senyén a gyomai fiúk a békés
csabaiak után a második helyre
kerültek.

A cserkészszerüség, fáborépités,
diszités, stb. versenyen Gyula
(67'4) Békéscsaba (64) után
Gyoma (62'4) left a harmadik.
Igy a gyönyörü fehér selyem ván
dorzászl6t a gyulai cserkészek
kapták meg.

Ezzel a teljesitménnyel cserké
szeink ismét bebizonyitották, hogy
alapos és jó munkát végeznek.

A jövő évi verseny megrende
zésének jogát a gyomai cserké
szeknek ajánlofták fel.

Dalok a tanyáról.
Versek a magyar róna

világából.
hla: SZALÓK JÓZSEF.

Az orosházi Demartsikkönyv
nyomdából került ki ez a szerény
verses könyv, mely "a Nagyszé
nás-Ujpusztai Kisbirtokos Egye
sület 1932 évi május hó l-én
tartott tagértekezletének kifejezett
óhajára adatott ki ".

Egypár sort közlünk ebből a
tanyavilágot rajzoló verseskönyv
bőI.

" ... Mert nagy, komoly szó ez:
. [tanyán élni,

Tanyán, télen~nyáron, kűn

[rekedten, egyedül.
Az egymásrautalást az érci,
Kire it gond a tanyán,

[terhével nehezűl.

Pártold, vedd a tanya társadalmát,
Kik a rónán ütöttek sátrat

[nomád módra:
Kiknek munkában kél és tűn napjuk
S gyönyört csak álmodnak

[ünnepre virradóra ...

A verseskönyv megrendeJhető:

Szalók József áH. tanító Kis
csákó. Előjegyzéseket szerkesz
tőségünk is felvesz. Legalább az
o]vasókörök rendeljék meg a
könyvet, melynek ára 2 pengő.

Pesta-Pista.
Molnár Gyula, a volt szin ész,

Igrétz Ede fiatalemberrel Ilcki
merészkednck: Molnár megirta
a vigjátékol, Igrétz megzenési

tette, a mükedvelő ifjúságból
kiválogatott erőkkel beJanu!lák
é~ vasárnap esI e szép számu

. és nagyon hálás közönség
előlt előadták a zenés vigjii,

tékot.
Kár, hogy az inlelligenci[lIlk

nem figyeli fel erre él szerény
irodalmi vállalkozásra, megérI
demelték volna él szerzők.

A Pesta kuria asszonyi pa'
rancsolója (Nagy Teréz) a gaz-

. dasági iZgyensu!yt a Pesta Pisla
(Szabó Imre) nősülésével akarja
helyrebilIen!eni, hogy a K. 1<0'
kas jiinos (Bácsi Lajos) 70 kilós

.paraszt\ányát vegye el. Pista
gyerek i:lzonban Lila Sári (Bódi

Rózsi) szinésznővel kerül össze
és azt veszi el nőül.

A mese ügyesen van felépítve,
az egyes alakok jól vannak
megrajzolva, a párbeszédek
szellemesen, állandó derűvel

vollak fűszerezve. Az egész
darab egy rutinirozott iró tudá,
sával. a publikum izlését és a
szinpad fechnikáját ismerő em
ber 111datosságával felépHetl
cselekmények néha kacaglaló
derüjében g'ördült. Sehol egy
zökkenő, nincs fáradtság, az
Igrétz Ede szellemes dallamai
fri'>S válloZél1or visznek az él,
vezésbe. Ö maga jálsza a prim
hegedül, szerényen, hivalkodás
nélkül. Nagy kár, hogya ki,
sérő brácsa és cselló-bőgő

egyrészt üres volt, másrészt
hasból jött. Nem szabad
ilyen készületlenül a publi-
kum minden elnézésél kiprovo
káini. Megérdemlik a dallamok
a hangszerelést; egy zongora
i~énybevételével nagyon szé~

pen érvényesül a zene is.
Molnár Oyulának és Igré!z

Edének minden elismerés kijár
él munkájukért. Tehetsége van
mindkettőnek és szép lőlük,
hogy él maguk szorgalmával
ennyire kiképezfék maguka/.

A szereplők is megérdemlik,
hogy külön,külön is megemlé,
kezzünk róluk.

Molnár Gyula maga. iálszolfa
a KubingerÁlmos nehéz sze'
repél, a lőle már megszokolt
ügyesség'gel és bizlonsággaL
Molnárné Vajda Adél Mák
Flóra szinésznő szerepél ka'
cagtaláao, nYIlttapsokka! ját
szolla. Bódi Rózsi kellemes
csengésü, üde hangjával hódi,
Jott. Ha élénkebb játék modort
tanul meg, szép eredményeke!
fog még elérni. Nagy Teréz
több már mint műkedvelő, Vi,
tathatatlan él szillésztehetsége.
Vatai Mariska kellemes szin'
padi jelenség, biztosan mozog·
a szerepében, szépen táncol.
Szabó Imrét régen ismerjük.
Szebben is Jud ő énekelni. Az
emberi éneknek a legszebb
hangszine nem az erőlködő

magasságban, hanem a közép
fekvésben van. jól játszotl.

Bácsi Lajos jól rajzolta meg a
gazdag parasztembert, csak él

térdre fekteteIt boka nem illell
a szerepbe.

Oyebnár Ferenc ügyesen ját
szolt, ollhonosan. jól volt masz
kirozva.

Lach Miska szépen énekelt.
csak halkan beszélt és nem
tanult még meg cig·arellá7l1i.

Kun Sándor nem kapott ma'
gáhöz való szerepet.

Haibach Arpád tüzzel~ugoll,

néha hálul is hallatszot( a su'
gása.

Az előadásnak háromne-
gyed Jizenkettőkor volt vége;

negyed lizkor kezdték. Nem
szabad a pontosan megjelenők

kezdő hangulatát elrontani egy~
pár későn érkező megvárásá'
va1.

Az előadást junius l7-én
vasárnap este 20, 30 és 50
filléres leszállitoJt helyárakkal
megisméJlik. Délután pedig a
LigeIben ingyenes kabaré lesz.
Belépti dij - tányérozás nem
lesz.

Van a községnek
locsolókocsija

és a közönség nyeli
a port?

Tisztelt Szerkesztő Ur!

Bágyadtan a nagy melegtől,

amikor minden épkézláb embe! a
hüvösre szeretne bajni - türelem
mel vártunk a mai napig, hogy
megjelenjen az utcákon a község
locsolókocsija. Mert ilyen is van
ám Gyomán. Igaz, hogy ezt csak
a "beavatottak" tudják a község
ben, mert működni nem igen lát~

ják. Abban a hitben voltunk mi is
. eddig, hogy talán egészségi állan
pata nem engedi meg, hogy ák
cióóa lépjen és igy csak vendég
szereplésre rándul ki, ha például
a készülő uj ártézi kutba vizet kell
hordani, vagy a Hősök szobra előtt

készülő betonoszlopoknak vizre van
szi1sége - nade akkor azután
munkája ; végeztével "ánán « fél
esztendeig is ott állt az ország
uton s nem lett volna csuda, ha
meghűlt, megbetegedett vagy pláne
végleg befaRyott volna. De amilyen
örömmel látjuk, !zagy teljes egész
ségnek örvend, ugyanugy els.zo
morodva látjuk azt is, hogy még
időnként ebóen a !lógutás időben

még fukaron se nyujtja az üditó
vizet, a bacilushordozó port pedig
nyeljük mi ártatlan, megélhetésünk
után szaladgáló járókelők.

Minthogy pedig a község annak
idején 3-4000 P értékben, bár
ezért a pénzért kettőt vehettek volna,
egy golyós csapágyas öntözőkocsit

azért rendelt me~ hogy majd ez
a lovak után "magától fog J!,urulni"
- s később a traktort is azért
vették, hogy "szabad óráiban"
majd a ló helyett ez fogja huzni
a locsolókocsit - a nehéz viszo
nyok ellenére is azt gondoljuk
ezekben a türhetetlen hőségű na
pokon, hogy nlindennap - áldo
zatok árán is - állandóan 10,
cso/hatna ez a kocsi. mert elvégre
az adózó polgárok "egészsége"
'talán fontosabb dolog, mint hogy
él vasuthoz vagy a község tanyá
jára két üres kocsit kivonszoljon,
ez az adózó polgárok pénzén vett
s örök tespedésre Uél! tragacs, a
melyről mig nem vol! annyit ál
modoztunk s most amikor megvan
annyi· panaszunk van ellene.

Igaz, hogy ez a tTakfor, amely
az utat gyalulná - azt se gya
lulja, mert minden ut elég rossz,
- a ló se fogja magától kihuzni
az utcára az öntözőkocsit- de el
végre, ha annak akinek kötelessége
volna erre legalább gondolni
nem gondol a lakosság egészsé
gével, kénytelenek vaRyunkkéré,
sünkkel a hivatalát a napokban
elfoglalt uj fője1>yzőnkhözfordulni,
sziveskedjen méltányolni a vergődő

és izzadó lakosság könyörgését és
intézkedni, hogya közsé!:; gépeze
tdJcn minden gép meglegyen egy
kicsit olajozva és meg is tegye a
kötelességét, mert hiszen ezt a
"lustálkodó" és drága gépet nem
azért vette a község, hogy az ud d

varon álljon s csak decemberben
induljon el locsoló kömtjára, ami~
kor "fagy" - vagy akkor se.
Vártunk erre - vártunk - de ad
graecas Calendás mégse várhatunk.

Egy izzadó előfizető.

Sáros ta.:n:ya.i uton~
Irta: Szalók József.

Tengelyig a szekér a sárban,
Dacol a két ló: tovább nem!
Gazd' uram térdig a lekvárban
Szitkozódik rendületlen.

Pozdorjává szakad az ostor,
Az ár vidáman itatja,
Lovak hátán véres hurka-scI'
S hámjuknak líg-lóg cafatja.

Gazd' uram .hajába kap s tépi,
Kalapját a sárba \'ágja
Elült szekerét vadul nézi,
Majd a megyét szidja, áldja.

Végül kifogja kél lovát
És búsan haza gázoltat,
Ott hagyva kalapját s ostorát
Kocsit őrző pásztoroknak.

Versenytárgyalási hirdet
mény.. A Cyu!ai Magy. kir.
ÁllanJépiitiszelí liivalal julius
30-iki halárnappal versenytár q

gyalásl hirdet a 10 lll. nyiitisu
vésztői Tói vasbeJon híd és
hídfeijárók áttipilési munkáira.

Párisi tanulmányutak. A
MEFH05Z Utazási Irodája
aug·llsztus 2 q iln indilja I1cgye q

dik rendkivül kedvezményes
párisi kélhetes tanll!rnányuljáL
jelenlkezni lehel Ferenc köru!
38. fsz. 2. alal! az Ulazási
Irodában (hivatalos órák d. u.
4-7-ig. Telefon 872-74.) A
későbbi párisi tanulmányutak
kéthetenként indulnak. A MEF
HOSZ Utazási Iroda a nyár
folyamán még számos felvidéki
és ausztriai aueotar:utat. azon~

kivül d.almáciai és konstélnti~

nápolyi tanulmányulakaj rendez.
f~rdeklódőknck az Utazási
Iroda prospektus1 díjmentesen
küld.

Fontos értekezlet lesz az
ipartestiHelek reformja ügyében
julius 29 6 én.

HúszmiIIió d.olláros kölcsönt
kap Magyarország,
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GYOMAI UJSÁO

DUBLIKACIÚ.
Jég állandóan kapható

a ligeti pavillonban.
Csel'épkályhák, kal1dall6i< átra

kását, javitását felelősséggel olcsón
eszközlöm. Uj kályhák raktáron, Váci
kályhamester Békéscsaba, 1. kerület
Bánát utca l sz.

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnáI.

Ozlethelyiség berendezéssel, kézi·
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező feltételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tanitónál.

'Id. Wagner Mártol'lfIái a Hangyá
val szemben morzsolt tengeri eladó.

Egy kísebb jégszekrény eladó. Ert.
lehet a Szerkesztőségben.

Egy padozott két sltobás lakás,
előszoba, konyha, speiz és verandával
augusztus l-től a Tompa és Bocska)'
utca sarkán kiadó.

Eladó vagy kiadó aug. l-re nagy
2 kirakatos üzlethelyiség, lakással is és
egyéb < mellék~lyiségekkel Endrőd

legforgalmasabb utvonalán, Értekezni
lehet Bary Pál üvegesnél Endrődön.

Ugyanott eladó 2 lámpás nagy hang
erejü külföld-vevő rádió készülék

Kölcsön zsákokcséplésre min
den mennyiségben IványI Aladár és
István cégnél kaphat6k.

Iványi Aladár és István cég gyo
mai magtárnái a vetőmag tisztitás meg
kezdődött. Mindenki saját érdekében
cselekszik, ha vetőmagszükségietét

"PETKUS" vetőmag tisztitón rostálja
meg.

Ne küldje gallérját vidékre, mikor
itthon olcsóbban tisztítja ki éSzv.
Pfeiffer Mihályné Bocskai utca 27.
Oal1értisztitás 10 fillér. Szives párt~

fogást kér. •

t1l1nden héll2i1 l:e!efulaJjoíl a
Kőrösbe egy~kéf e<11bcr. mint
a. mult héten is é1 szegény
Szirony Jancsi Ireg még előbb

Molnár János,!11ég ínind hozzá
mind a kettő cipészsegéd.
Meri kérem mi lesz akkor, ha
minden hélen kél bőriparos

hal bele a. Kőrősoc? Meg kell
gondolni kérem szerejeiici jc'>!'
Ezérl is az elóijárósághoz a!'
rC'cálom ezen kéréseme!. Csol
nakba kell ültetni egy rendőrt,

meg egy iüzollót, adni kell ne
kik egy mentőövet, hOlH 011
csónakázzanak, ahol a leg-é
nyek fürödnek, hogyha Vala

melyike! megfo~-ja a görcs, hál
rögtön ott legyen él segítség
a mentőövvel meg' a csónak·
kal, csak szólni kellessék a
fuidokjóknak, hogy a5zongya
segitség, összehuzotl a görcs.
Mert kérem alázattal a csónak
meniőöv, nem kerülne sokba.
mer! áldozni kell valamit él.

mentésekre is. Tiszteletlel Egy
cipészmes!er.
~RRftRR~.ftftA~ftftAftftft~

M

~ Jl.Ll(JlTRÉSZEK

I,p ~t'~"J' ~'Ak~ ;"~kb K
. garanciával

~ Autófelszerelési cikkek

l legolcs6.bban :
NAGY JÓZS.E.F Bud;.:pest, VI. ker, '
Andrássy-ut 34, Tel. Aut.: 221-97.

- ~_._-~-~

Aktne!~ & gyo:mnra fáj"
bélműköMse megrekedt, mája
megnagyobbouull, étvágya

;nincs, emésl i(se elgyengül,
nyelve lc:lJé!;.':osbrgél, annak
naponta lT\ pollár lerlJl~sLejes

~Fere:n.c József"" keserűvíz

rencJbchoaa az emésziését és
jó közérzetet terem!. l"Córháli
bizonyílványok elismerik, hogy
a Ferenc Józ!iefvíz biztos
és kellemes hatása kövelkezté
ben állandó használa/ra reild·
kivül alkalmas. A Ferenc
Józ!ief keserűvíz gyógyszer,
tárakban, drogériákban és fű,

szerüzlefekben kapha1ó.

A gyulai kereskedőkaugusz,
lus végéig déli 12 óráJó! ;)
óráig zárva tarlják üzleleikei.
Igazuk van.

A MEGÁTKOZOTT KÓBUR
OOK TRAGÉDIÁJA. A Ma
gyarország uj riportsorozata.

, A Magyarország julius 16,án
szombaion délután megjelenő

számában uj riportsoroza! köz'
lését kezdi meg, amely bizo
nyára nagy feJ1ünési és érdek
lődés! kelt a magyar olvasó'

• közönség körében. A cikkso
. rozat a magyarországi Kóbur,
gokról szól, akiknek· világha'"
lalma száz évvel ezelőtt bonta
kozoHki, amikor az egyik
Kóburg herceg feleségül veHe
Magyarország leggazdagabb
Flcícegilójét Ezzel,a házasság
gal fantaszfikus nagy vagyoni
szereztek a !{óburg'ok. Ugylát·
szolt, hogy él sors klilönös dé

elelj:,re1eIJjei a Kóburgok, akik a
magyar vagyonnal egymásután
jutoltak el Anglia, Portugália,
Brazi1ia és Bulgária trónj áig.
Hirielen bekövetkezett atragi,
kus fordulat. A tegnapi sikert a
balszerencse' sorozata váltot ja

fel, mintha egy fantasztikus
szerzetes szörnyű álkozódása
fogamzoit volna meg. A "Ma,

. gyarország" uj riporlsorozalá,
nak cime: A megátkozott Kő

burgok tragédiája Rab Gusz
táv irja. A legfrissebb máról
szóla riportsoro7fJt, amely
néhol, amikor a mult eserné'
nyel szükségesek a jelen meg
érJésébez, visszélnyu! a hom á,
lyos és rejtélyes multba, ahon,
naneddig még ismeretlen, uj,

megdöbbentő tragédiák részle-
teit hozza világosságra. Mind,
végig izgalmas, érdekes és
le bilincselő a Magyarország
uj riportsorozata, amely a végzet
klilönös és kegyetlen utját mu
taJja be.

A Szarvasi- Hirlap julius
10-iki számából. Levél a szer
keszíőhöz. (Beküldeteil.) Te
kintetes SzerKesztő ur 1 Köz,
érdekeke! szolgáló ezen leve'
lem közölni méltóztassék, me
lyet köszönöm szépen. De
valamit muszáj csinálni, mert
az mégis szörnyüség, hogy

Magyar ember nyerte meg
a világ legnagyobb kereszt
rejtvény-diját. Londonban íüz
ték ki a világ legnagyobb ke'
reszlrejtvény-dijál. A díj ötezer
fonl, tehát Jöbb, mint százezer
pengő volf. A keresztreitvény
pályázal győzteseegy London
ban élő magyar kereskedő,

Simkó Árpád lelt, aki már
kézhez is velie a nagy díjat. ft.
londoni pályázaton háromne
gyed millió ember veli r\fsz! és
Simkó Árpád, aki évlizeclek óta
előfi7etöjc Tolnai ViIádIapjá
nak, él keresztrej/vény! Tolnai
Világ'lexikona segifségévelfej·
lelte meg',

NIezőberény községnek öt
ár!ézi kútja van. A legrégibb
3 liter vize!, a második 481íler
vizet ad, A harmadik kúl 470
lll, mély, percenként 56 liler
lllclegvizet ael és 26.000 pcn
gőbc kerülI. A negyedik kút
720 m. mély, perc'2nkénl 100
liter 45 C fokos vizel ad és
41 pengőbe kerülI. Az öfödik
788 m. mély, percenkén! 50
liter 38 C fokos melegvizetad
és 45.000 peng'őbe kerűlt.

Aszarvasi gimnáziumnak az
elmult évben 324 lallulója volt. I

A gimnázium könyvlára.23,668
mű 32.872 kötel ben.

Szarvas gyümölcstermelése.
Józsa Mihály Szarvas kertga~
claságának főkertésze egy per'
mellékeveréket ajánlot j még a
télen él szarvasi gyümölcsfa,
tulajclonosolmak s mosl cl fő'

kertész büszkén hangoz/alia,
hogyaMonilia gomba teljesen
eltünt a vidékről. A gyümölcsök
féregl11enJesek. Józsa főkertész

szerint a szarvasi mészszegény
talaj él barack, meggy, málna
és dió termesztésére elkalmas.

Zarándoklat Máriazellbe. A Bi
bornak Hercegprimás ur 903/932 számu
engedélyével augusztus hó 3-án orszá
gos zarándoklat indul Máriazellbe, a
missziós kiállitás megtekintésére, Visz
szaérkezés augusztus lO~én. Valuta és
utlevél megszerzéséröl a vezetőséG'

gondoskodik~ Lelkivezető: Gampel Bél~
majsajakabszállási lelkész. Visszajövet
egy napi tartózkodás Bécsben. A Zil

rándoklat külön gyorsvonatlal utazik,
csatlakozni lehet: Komárom, Győr és
Hegyeshalom állomásokon. Résztvételi
díj ll. osztályon 54 pengő, 111. osztályon
41 pengő. Szabad- és kedvezményes
jegyek érvényesek. Érdeklődni lebet a
zarándoklat központi irodájában: Borsy
István technikai vezetőnél, BudapesI,
IX" ÜHői-u! 115/a. - aki válaszbélyeg
beküldése ellenében részletes program
mol készséggel küld.

Az "Autó évkönyv" ellenőrzi:

üzemanyagfogyasztását, soffőrjének

megbizhatóságát, kocsijának jövedel
mezőségét, csökkenti: üzemanyag fo
gyasztását, fokozza: kilométer teljesit
ményét, kocsija jövedelmezőségét.Napi
2 percnyi munkával mindent kimutat.
Az "Autó évkönyv" kiadóhivatalunkban
kapható és oti meg is tekinthető. Ára
3.50 pengő. Utánvéttel 40 fillérrel drá
gább.

IE;;"·r?;;
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Vidovszky Kálmán. Vidovszky
Kál mán főszerkesztő, ág. evang.
vajjástanár, a Luther otthon igaz
gatója Budapesten a Bakay klini
kán sulyos mütét után fellépő

szivgyengeség következtében vá
ratlanu! elhalt 44 éves korában
pénteken este, Epekő bántalmak
ban szenvedett s orvosi tanácsra
rnütétnek vetette alá magát. A
mütét sikerült, de a szive nem
birta, az a sziv, amely tanítvá
nyait, barátait olyan nagyon sze
rette. Temetése vasárnap délután
4 órakor volt Budapesten. A ro
konok gyászában Békéscsaba
egész társadalma, melynek életé
be .. vezető szerepel vitt - osz
tozik. Az elhalt él volt jó emlékü
gyomai főjegyzőne!{: Vidovszky
Ferencnek volt a fia.

Tisztelettel

Intimitá§ok II ráC/ióról. Ren'
geteg intimitás!, pletykát, hirJ
és riportot közöl a Délib.:íb a
rádióról és a stlldíóróJ. A nép·
szerü képeslap a legpaniosabb
és legmegbizhatóbb cikkek ben
számol be il rádió, szinház és

cl filmvilág ujdonságairó1, azon
kivül, hogy szbnlaltJn érdeke·
sebbnél érdekesebb pompás
rézkarcszerli képben muiatja
be aktualitásokaI. Egy szám
ára 26 fillér.

Farkas Sándor 19 éves fíatol~

ember lezuhant a Gellértheg'v'
ról. tielveszélyes sérüJésekcl
szenvedeIf.

Luft Gábordomb6vári haeli·
rokkan/nok mos I születelt él

13·ik gyermeke.

Debrecennek sem kell az
él gglegén yaeló.

Öt liter bort megivott és
alkoholmérgezésben meghalt
eg;y ceglédi napszámos.

Leégett a hatvani rnűma[om

kedjellek.

a tiY01'l'lAI UJSÁG
szerkesztősége és kiadóhivatalél,

Előléptetés. A k Orn1flnyzó
Elek Lajos pénzüg''y'i tanácsos,
gyulai pénziigyigazgaió helyei,
lesnek cl pénzügyi fötanácsosi
cimet és jelleget adományozla.
Az előJépletéshez graiulálunk.

Kinevezés. Elek Zolján biró
sági irodaliszfel lelekkönyvve
zelőnek [1(?vezlék ki s ál he'
Iyezlék. Balassagyarmaira.

Értesités. A községi óvodá·
ban f. hó 21-én csütörtökön
ujra megkezdődik a tanitás,
felkérik a szülőket a vezető

óvónők, hogy óvodaköjeles
g'ycrmeküke't irassök be.

F i ;Dr~Trl''''' e+'':::' i' II kh ez i~~" <; L t,-~ li· :il

fe1i>érjük ;'''lwkat az elő

fi.zetöinket, kiimek előfizetése I
julius l-én lejárt, hogy elö- I
fizetésiH[et megujitani szives-
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Vasárnap délután
az Erzsébet-ligetben

Péntek, julius 22.

9.15: Postás ;"enekari hangv.
12.05: Hangv.
4: Felolvasás
5: Előadás

5.30 : Honvédzene
6.45: DaHi Bá'. Hosszu Zoltán elő-

adá;,;a
7.20: l\'iagyar nóták
820: Tánc zene
9.20: Időjelzés, hirek
9.30: Zongora hangv.

10.15: Időjárás, utána cigányzene

Szombat, julius 23.

9,15: Szalonzene
12.05: Házikvintett hangv.
4: Gyermek jálsz6óra
5: Szalonzene
6: Rádió amatőr posta
6.30: Ze!1ekari hangv.
7.50: Ügetőversenyeredm.

8: Vigjáték előadás. Utána idő, idő

járás, hírek, majd cigányzene.
I I : Jazz-zene.

Szerda, julius 20.

9.15: Hangv.
12.05: Gramofon
4: Előadás

5: Szalonzene
6.15: Vidám csevegés
6.45: Magyar nóták, cigányzene ki-

sérettel
7.45: Zenekari hangv.
9.15: Időjelzés, hirek
9.30: Hangv.

10: Időjárás, utána szalon és jazz-zene
majd cigányzene.

Csütörtök, julius 21.

9.15: Zenekari hangv.
12.05: Cigányzene
4: Krudv Gyuld előadása

5: Énekkari hangv.
6: Előadás

6.30: Hangv.
7.45: A rádió külügyi negyedórája
8: Goldmark est.
9.15: Idő, időjárás, hirek, utána ci

gányzene.

míísOfg
julius 17-23-ig.

ádió

nagylaposi uradalomban kitiinő friss juhturó kgr. lAO
és gomolya 1.20 fillérért állandóan kapható.

Állandó műsor hétköznapokon:

9.30 Hirek.
11.10 Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 Hirek.
1.00 Idő-idŐjárás-vizállas.

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 Idő-idöjárás-vizálIás-hirek.

A

Kedd, jullus 19.
9.15: Homédzene

12.05: Orosz balalajka !langv.
4: Állatmesék
5: Cigányzene
6.15: Előadás

6.45: Hangv.
7.45: Szalonzene
8.45: A fuvós hangszerek ismerte

tése utána kamarazene
10.15: Idő,időjárás, hirek, utána ci

gányzene.

-

Vasárnap, julius 17.

9: Hirek, kozmetika
IQ: Református istentisztelet
II : Róm. kath. istentisztelet, utána

idő. időjárás, majd zenekari hangv.
2: Gramofon
3: Gazdasági előadás

3.45: Szalonzene
5: Felolvasás
5.15: Postás zenekari hangv.
6.45: Palló Imre magyar nótákat

énekel
8: Sport eredmények
8.15: Kabaré est

10.15: Időjelzés, sport eredl11., majd
jazz-zenne.

Hétfő, julius 1S.
9.15: Honvédzene
1~.05: Házi kvintett hangv.
4: Eliíadás .
5: Gramofon
6.15: Felolvasás
6.40: Fuvós zenekari !langv.
7.30: Előadás

8: Zenekari hangv.
10: Idő, időjárás, hírek, utána cigány

zene.

11'06 11'57 1807 19'59 2'10 é 0'32 6·0Z 8'52 14'28 17"00
6·3811'14 12'02 18·1520'04 235 i Gyoma é 0'1[' 5'52 8'5114'2016'5919'04
73112'0912"4019'1020'41 3'38 é Békéscsaba í 23'15 5'00 8'1413"2616'221812
~~~~~,""::,,,...-_q-M""""·;";;';='-""_-""';''''''~''''''-;'';';;;'''';;''';;';;'''';~;;'';';;'';;;';;'';;';;'';;;:~;;';';

3'')312'4017'3020'05 i Gyoma é 7'24 11·47 16'41 21 '56

4'211308l7"5820'33é i 6'5311'1616'1021'25
4'2613'1318'0320'38 i Dévaványa é 6'4811'11 16'0521'20
4'5713"4418'3421'10 é Szeghalom i 6'1510'3815'3220'42

1
4'58 l3'45 UH521'11 i é 6'13 10'37 15'31 20·37
5'1714'0419'0421'30 é Vésztö i 5.53 IQ'17 15'1120'17

1

7'27 16'10 20'58 é Békéscsaba i 4'05 8'20 13"24 18'241

6'16 l2'30 19-00 i Szeghalom é 8'3015"2018'42

/

7'5016.4020'36 é.. ,. . i 5'3013-45 17'08
7'5517"1221'11 i PuspokJadany é 2'3913"3715'36
8'5118·0221'58 é Debrecen i 1'4912'3014'30____iM!?""

VASUTI MENETREND 1932. május hó 22-től.

__..,.-...,.::;!g:;.Y~llr;.:;.s~1 Igyö?sl IgyoTs! Igyo.:sl
6'15 g·OO 1332 l-f'0020'SO j Bpest k. p. é 5'0010'4511'4519'10 19'59yilt-tér+)

Nyilatkozat.
Figyelmeztetek minden

kit, hogy különváltan élő

feleségemnek Szerető Ró
ztinak senki hitelt ne adjon,
mert helyette semmit ki
nem fizetek.

Gyoma, 1932 juL 14.
Haibach József.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

A gyo'.lai kir. járásbiróság, mint tkvi
hatóságtól.
1234/1932. tkvi szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár r. t. mint az Endrődi Népbank r. t.
jogutódja végrehajtatónak Kovács Mik
lós végrehajtást szenvedő ellen inditott
végrehajtási ügyben a telekkönyvi ha
tóság végrehajtási árverést 730 P tőke

követelés és járulékai behajtása végett
a gyomai ldr. járásbiróság területén
levő, Endrőd községben fekvő s az
endrődi· 1150 sz. betétben A. I. 1-2.
sorsz. 292 és 293 hrsz. 269 öl és 90 öl
területü Kovács Miklós nevén álló bel
telkes ház: és kert IQ50 P kikiáltási
árban elrendelte.

A C. 3. alatti 832/924. sz. végzéssel
Kovács J. Mihály javári! bekebelezett
kikötményi jogot jelen árverés nem
érinti.

Az árverést 1932 év augusztus
hó 2'napjának délelőU 9 órakor
Endrőd községházánál fogják megtar
tani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a ki
kiáltási ár felénél aiacsonyabb áron nem
adható el.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 száza

"Iékit készpénzben, vagy az 1881: LX.
. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfo
lyammalszámitott óvadékkepes érték
papirosbana kiküldöttnél letenni, vagy
a bánatpénznek előleges birói letétbe
helyezéséről kiállitoHletéti elismervényt
a kiküldöttnek átadni és az árverési
feltételeket aláirni. (1881: LX. t.-c. 147.,
150., 170.§§; 1908: LX. t.-c. 21. §.

{Iz, aki az ingatlanért a kikiáltiisi
árnál magasabb igéretet tell, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapított bánatpénzt az általa igért ár
ugyimantlyi százalékáig kiegészíteni.
(1907 : LXI. 25. §.

Gyoma, 1932 évi április hó 5 n
Dr. Ladomérszki s. Ic kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
PULUGOR
tkvi.kiadó.

Hősökemlék utja 65 sz. alatti

3 szobás lakóház
parkirozott nagy k e r t t e I,

meHéképiUetekkel

haszonbérbe
kiadó

és azonnal elfoglalható.

Feltételek megtudhatók
Arany János utca 4 sz. alatt.
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NYQmtatta í'l .,HUNQARIA" könyvnyomdi:1i válliilJat Gyomán felelős cégtulaidonos: TEKET· SÁNDOR,

A h á;:il'lYl.Il tartilsa óvatosságot
igényel. istállóban nem szabad tartani
s házinyulat, mert nagyon fogékony a
vele együtt tartott állatok betegségeire.
Ilyenmódon a házinyul a galandféreg
terjesztője is lehet. Egypár jól tartott,
egészségesen ólazott nyul 20 ivadékot
ad egy évben, illetve négyszer fiadzik.
Ez megfelel évi 50 kiló hustermelésnek.

A gyomai kir. járásbiróság, mint telek
könyvi hatóság.
1235)932. tkvi. szám.

Arverési-hirdetmény
kivonat.

Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár r. t. mint az EndrödiNépbank r. t.
jOl:(utódja végrehajtatónakKnapLajosné
szül. Koloh EteI, özv. Veres Pálné szűl.

KolohMária, Koloh. Máté (nős Timár
Veronával) TimárGergelynészül. Koloh
Viktória, Koloh Dániel (nős Timár 110
nával) végrehajtást szenvedők ellen in
ditott végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság végrehajtási árverést
3000 Píőkekövefelés és járulékai be
hajtása végett agyomaí kir. járásbíró
ság termetén levő, Endrőd községben
fekvő s az endrődi 4295 sz. betétben
A. t 1. sorsz. 655. hrsz. 307 öl területü
végrehajtástszenvedettek nevén álló
beltelkes ház 1500 P kikiáltási árban
elrendelte.

Az árverést 1932 év augusztus
!ió 5 napjának CZéle!titl: SI órakor
Endrőd községházÍinál fogják megtar
tani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a
kikiáltási ár felénél alacsonyabb áí on
nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek
bánatpénzülfIa kikiáltási ár 10 százalé
kátkészpénzhen vagy az 1881: LX. t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyammal

-számitott óvadékképes értékpapirosban
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat
pémnek előleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott letéti eJisrncrvényt a ki
küldötInekátadni és az árverési fe!té
teleket aláirni (1881: LX. t-c. 147., 150.,
170. §§. 1908: LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
ámál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint megál
lapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(1908 : XLI. 25. §.).

Gyoma, 1932 évi április hó 15 n.

Dr. Ladomérszky s. k. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:

PULUGOR
tkvi. kiadó.
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Julius 27-én lesz a békésmegyei iparosok
és kereskedők tiltakozó. nagygyOlése.

Mit tartalmaz a boletta-rendelet
végrehajtási utasitása ?

Az 1931 év folyamán az egész
országot egy rendkivül rosszindu
lalu sertéspeslis járvány dulta
végig. - Ez ajárvcíJ,~Ycsodálatosan
elkerülte a gyomai járást, csak
Endrőc/ön okozott tavaly kis.ebb
kárt.

Ez (Ívben, ugy látszik, fokozot
tabb mértékben lép fel a gyomai
járás területén is, kiiIönösen a
bplterülefeken. - A fertőzött ud
varok és tanyák száma napról
napra lényegesen emelkedik.

A járványok terjesztője elsősor

ban az) hogy a fertőzött udva
rokba járók lábukon a ragály
anyagot tovább cipelik. A ta:
nyák között főteljesztők a kutyák, '
melyek az alig vagy rosszul el
földelt hullákat) illetve hullarésze·
ket igen nagy távolságra elhur
colják.

A lakosság még mindig nem
~ tesz eleJ$.et a beielel1iési köte-l~í?ett:

ÁllategészségUgy.

A bÚ/5 és 1,,zhi"C're,; kere'>w
kedeln',j célokriJ vel k) fl2l\~,rk~e

a 2,50 pe II gó liSí:lfol'g-c1 i lili él dó
váitság alá esík. A váils5gC1 i il

bevallási iv lJemlllajá:"ü melJcH
havonként kell fi/ctni.

Uiilás él íavaiyi reildcicfhcz
képest, hogy CI kereskedelmi
órlésból származó órlcményc~

ket csak szállilójegy, v<1mórié:-i-
• ből származó órleményekct

csak szállHó bárca kisérete'ben
lehet szállitani.

Az őrlemények eladásával
csak a malmok, süfőiparosok

és ipari Iiszlkereskedők foglal
kozha/nak. A gahonajegy cl,
adásából, a Iiszlforgalmi adó
váltságból befolyó bevételek él

mezOgazdaság megsegitésére
szolgálóalé.1pba folynak be. Az
alap térili meg azoknak aföld·
biriokosoknak földadójál, akik
nek az egy község íerüJetén
lévő összes bil'tokokkaiasztl?ri
tiszta jövedelme él 116 pengő!

nem haladja meg, valall}int a
szőlóbirtokosok földad'(;}jáL A
rendelet további része amez6d

gazdaság megsegitésére szol
gáló alap szabályozását, él

vámárlési dij megállapj 1ásál, él

lisztforgalom szabályozását és
a háziipari kenyérsütés szahá
Iyozását tartalmazza.

1".'*

va~:rY él lelkésznek, janilónak,
köz.ségi aJ!<almaza!1nak járan w

c!óságára. A gabonajegyeJ az
kötele, megvásárolni, aki a
g'obona lulajdoniogá/ a termew

l(jlól szerzi meg. Aki a gabo
nál a termelőlől szen.i, él ga w

bonajegy szeivényél a lermeló
nek köleles á/adni. A gabona
jegy ára a gahona ~inden

mélerlllázsáía után lOP. Ebból
a szelvény ára 4 P, a gabona
levélé 6 P. A lenneJó a szel
vény 4 pengő ér/ékéből a köz·
ség elóljáróságánál 2 peng'óJ
adófizetésre használhat, 2 pen
gő pedig pénzre bev~lfható.

Ha pedig a folyó évre adótar
iozása nincs. al. elóijáróság a
cl teljes 4 pengót pénzben Jériti
me2'.

hogya Jiltakozó nagygyiilést a
megye minden városában és
kÖZSég-ében egyazon időben,

julius 27wén délután 3 órakor
tarHák meg S ezen a napon
délután.) és 6 óra közöit az
összes iizlefeke1 bezárják és
az ipari üzemekben és mühe'
Iyckben a munkát beszüntetilc

Az iparosok és kereskedők

ezzel a nagyaránYIl megmoz·
dulással rá akarják irányilani él

kormány figyeIméI arra a kiw

birhata.tlan állapotra, amely ezt
él kél társadalmi osztály! él tel
jes munkaw és_ kereselnélküii w

ség és sulyos közleherviselés
folytán a teljes megsemmisü'
léssel fenyegeli.

A nagygyülés ha/áro7(lttll
nyomban a rniniszJereJnök elé
lel·jesz!ik.

végig az utcán? És igy I
tovább!!!
Egyedűl a káromkodásban

őriztük meg a népszokást.
De ezt aztán Isten igazában
megőriztük és görcsös ra
gaszkodással ápolja úr és
paraszt egyaránt. W

A békéscsabai Ipar/esllilel és
a békéscsabai Kereskedelmi
Csarnok kezdeményezésére
kedden délután cl Kereskedelmi
Csarnokban érlekez·lelre jöjjek
össze a meg'yebeli iparosok
és kereskedők, hogy megbe d

s7éljék a Hllakozó nagyg'y'űlés~

ne], a rész!cieil.

Az érlekezleten a vármegye
minden részéból nagyszámban
jelenlek meg az íjJarosok és él

!<ereskedö!c Ol! vallok a bé
késcsaböiakon kivül Gyula,
Orosházu. Békés, Mczőberény,
Vészlő, fnc!röd, füzesgyarmat,
B2késsámson, Oyoma, SzegI
halom, Doboz sJb. kiküldölteí.
GyomiIrói liarlenslcin Ignác,
Endrödről Dinya Vilmos veH

rész! a gyűlésen. I
Egyhangujag ugy hatilTozlak,

zenében nemzetközivé válik
lassan a magyar ember. Ma
már nincsenek aratóünnepek,
kukoricafosztókák. A lányok
sem járnak a jOf1ókba, hi~

szen fonni sem tudnának.
Melyik legény menne vasár
nap délután ráncos gatyában

Oyerll1ek, fa,
népszokás.

Olaszország egyik vidékén
aza nepszokás, ha fiú szü
letik, az apa egy tölgyfái
ültet el a háza fáján.

Ezt a szép népszokást miis
bevezethefllénk, azzal a kü
lönbséggel, hogy nemcsak a
fiú, hanem il leányszületésen
kor is iiltetnének a szülők

egy fát.
Milyen sok, szép gondola

tot vinnének bele a szülők

ebbe a ,Jakultuszba" ! El
kezdve a Ja gödrénekásásá
val, a ja ápolásával, - s
ahogyan a gyermek fejlődik, l
ezzel minduntalan kapcsolat
ban lenne a fa fejlődése is.
Ha a gyermek is, a fa is a
szerető gondozás következ
tében szépen fejlődik, gyara
podik, bizonyos, hogy a
szü/őknek nemcsal. a gyer;
mekük fej/ődése, hanem an
nak a születése emlékére ül
tetett fa növése is örömet
szerez. Kettös öröme volna
ez a szü/őknek.

A köznek pedig az a biz
tos haszna lenne ebből a
szép népszokásbó~ hogy a
gyermekük emlékéreJát űltető
szülők a gyermeken át a
jával érzelmi vonatkozásba l A kormány a mezőgazda-

ságnak az 1932-33 évre nyuj-
kerűlnének, megszeretnék tandó kec!vezményekról szóló

~~

fát és az olyan gyermek" rendeletének végrehajtási ula-
már kicsi korában arra lenne silásá! kiadta. A rendelek! él

nevelve, hogy ez az ő fája, Hivatalos Lap csütörtöki száma
a másik a testvéreé, a fának közöl!Q. A renclelet összcfog~

lalia a gabonajegyrcndszerrc ésszeretetében nőne fel és akd

az azzal kapcsolatos jogviszo'
kor felnőtt vagy kamasz nyakra vonalkozó összes szaw
korában nem tördelné le az bá!yokat és a gabonajegyrend·
útak mentén íílie/ett ját és szert újra szabólyozza.

nem tudná az életét leélni E szerint a gabona lulajdon·
úgy, hogy életében egyetlen jogál csak gabonaiegy kisére w

egy fát sem íiltetne. té ben Lehet álruházni. Gabona·
jegy nélkül ruházhajják át' a... Maholnap nagyító üveg-
gabonát a mezögaz.dák egymás

gel sem találunk már nép- közl _ háztartási célokra, a

szokást vagy népviseletet. mezőgazdasági alkalmClzotlak

Gondolkozásban, yiseletben, l és munkások jtlrand9sé1gára,
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Gazdasági tanács.

Iparosok és kereskedők

adóhátrálékának felülvizsgálása.

ségnek, hogy minden állati meg
betegedését és elhullását az elől

járóságnál jelentse be azonnal,
bár az előző évekhez képest e té..
ren javulás van. Felkérjük itt isa
lakosság figyelm ét arra, hogy a
hu.Hákat a gyepmester ingyen
tartozik elszállitanL

A~~Gyümölcstermelők~

Országos Egyesülete
julius J4-én tartotta Andrássy-ut
8 szám alatti helyiségében dr.
Kállay Miklós orsz. gyül. képviselő

elnöklefe alatt nagyszabásu ankét
jét, amelyen Gyömörey György
főispán, az Egyesület alelnöke
beszámolt arró! a /ő- és alispán i
értekez!etről, amely a megalakulást
megelőzte, közölvén, hogya" Gyü
rnö!cs!ermelők Országos Egyesü
leté"-nek ügyét ugya Föidmivelés
ügyi miniszter, mint a Belügy
miniszter ur, de a közigazgatási
hatóságok is magukévá lelték.

Rámutatott arra, hogy a gyii
mölcstermeléslJen oly nagy vagyon
rejlik, hogy aza mai viszonyok
mellett a buzatermelést. és állaf
tenyész.tést messze tu/haladja.

Kijelentette, hogya "Gyümölcs
iermelők OrszágOS Egyesülefe"
-számit nemcsak a közigazgatási,
dea közga.zdasági tenyezőkreis;

azonkivül az iparm és kereskede
lemre, ,valamint .al'egyi iparra.
Az~egye$iilf!tegész Magyarorszá
got munkára. hivja fel,hol;)l fel~·

tárjq a magyar gyiimölcsben, rejlő

kiizcsétés ezzel· előmozdítsa· a
némzet vagyonosodását.

. Sternád István, az Egyesület
ügyvezető alelnöke beszámOltmind~

azonösszeköttetésekről, amelyeket
az alakulás óta létesiteft, tehát
ugy atermelőkkel,mtnt a vegyi
gyárakkal, valamint az expor
tőrökkel és híítőházakkal,amelyek

alapján biztositva látja, hogy az
Egyesület aközérdekében fog míí
ködni. .

Közölte, hogya" Gyümö!cster,
. melők Országos Egyesületé"-hez
már igen sok erkölcsi testület Je
lentette be csatlakozását, a gazda
társadalomhoz a belépési fel1zivá~

sok kiküldése már folyamatban
van és az eddigi nagy érdeklődés

alapján remélni lehet, hogya köz
igazgatás hathatós támo!{atásával
sikerül majd az Egyesületet ugy
inegszervezni, hogya nemzet va
gyonosodása rövid idő alatt elér
hető lesz.

Közölte továbbá, hogy a legfőbb

feladatok egyike a kisgazdatársa
dalom beszervezése lesz, mert ed..,
dig azok voltak leginkább kizárva
az egynemű és keresett gyűmölcs
termeléséböl.

A beHigyminisrlerium ren'
<:lelete szerint csak 10 százalék
csontot adhatnak a husra él

mészárosok.

A szegedi kereskedelmi
és iparkamaralegutóbh I
tartott teljes ülésén Blöntz
Bélö dr. hódmezővásárhelyi
kamarai tagnak és több
társának inditványám fog·
lalkozott a. kereskedők és
iparosok adóhátralékainak
ügyével és ugy határozott,
hogy ebben az ügyben fell
terjesztéssel for'dul a ke
reskedelmi és pénzügymi
niszterhez. A felterjesztés
az érdekeltség kívánalmait
három pontban· foglalja
össze.

1-\z első kivánság az, hogy

az összes keresk'2dők által I
két év óta fizetett kamatok,
birságok és adóbehajfási
költségekkélharmad része
az adózók fennálló tőke~

tartozásaira számol!("lssEl~

nak el.
A második Id\1(111alom

az, hogymillden kir. adó
hivatal teruletén a. kereske
dők és iparosok a.dóinak
felü1vizsgálásáraakamara
állal választott iparosok

Nem tudom e~~g sokszor han-I
goztatni azt, hogy a kalászos le
aratása napján, rakd össze a kévé
ket keresztbe. Ha nagy szárazság
és hőség van, akkor ezt tedd a
késő esti, vagy kora hajnali órák
ban. Miért? Ezekben· az órákban
a levegő vizesebb, aszemettartó
pelyva nyirkossabb saz össze
hordás és össze rakásnál nem
hullat el oly sok szemet.

Este az aratónép fáradt,'a kévét
a földön huzza s mivel a kalászos
vége a nehezebb, azt huzza a
tarlón végig. .Csuda ha az erős,

száraz, keményen álló tarló sok
magot kifésül a kévékből? ??

Sokszor a termelés haszna "'
nyeresége fésülődik ki a tarIón. S
miért? Azért, mert az ember nem

. használja az eszét, csupán a kezét.
Már pedig igaza van a közmon
dásnak, hogy: )) Többet ésszel,
mint erővel".

II.
Az aratást követő első és 2-ik

napon a föld beveszi az ekét,
bármily tartós szárazság után is,
de nem veszi be 3-4 nap eltelte
után. Azétt siess a tarlóhántással.
Ezzel megőrzöd a föld mélyebb
rétegében levő nyirkot, kipuszti
tod a napfeléforditott gyökerét a

és kereskedők részvételé
vel véleményező bizottság
alekittassék, amely öz adók
felülvizsgálása alapján jal
vaslatot tenne a péllzügy
igazgatóságnak az adó lz
egészben vagy részben való
törlésére, résziclfizetés en
gedélyezéséreés átla/ában
az adók megáilapitására
vonatkOZÓan. E vélemé
nyező bizot/ság haíározafa
ellen ugya félnek, mint a
kincs/ár képviselőjénekfell
lebbezési joga ,/üIna a fe
lettes hatóság·okhoz.

A harmadikkivEmalom,
hogya kamatok 6 szón1
1ékra, cl be!lajlcísi illeíékek
pedig c.jelelJle~·i összeg·ek
egyharmadára szállillassa
nak le.

A kamarai teljes i1lés
ugy határoí'o1í, hogy C'f1~

nek ofelterjesztésilck a ttl~

l1logalilsi:1ra felkéri Cl J<:jbbi
társkanwrilkat és hasonlö
á!!ilsfogléllásf".okéri fel az
összes kertskedeJrni és
ipari érdekk0pviselc!c.'kcJ.

gaznak, a földed tisztul s egy lé
pést tesz a beérésfelé. Jó ez a
tarlóhántás, mely6 cm-nél mé
Iyebb ne legyen, arra is, hOgy a
vetés alá való szántásnak ez jó
e!6munkája, mely lehetővé teszi a
mélyebb vetőszántást akkor is,
ha a többi gazda, ki a tarlóhán
tást elmulasztotta, a tartós szá
razság miatt nem tud szántani. Jó
ez azért is, mert ott, ahol sok
szántani való esik egy-egy pár
igás állatra, hogy lesz ideje az
összes őszi munkálatok rendes
elvégzésére.

Jól tudjuk, hogy kárt szenve
dünk, ha kikésünk az időből s
hogya hajszolva végzett s a
gyorsmunka soh' se jó. Lehetet
lenné teszi ezt az ökör is, meiy
lefekszik a barázdába s hiábaütöd,
nem kel fel, nem tudsz az ősú

vetésnek rendes munkát adni.
Tarlótlebet hántani: ekével, de

lehet ludtalpas kultivátorra! (gru
ben·al), de lehet· tárcsás boroná
Vél l is (élére állított tányérok,
hengerszerű kinézéspel).

Leglasubb s ezért legdrágább a
tarlóhántás ekével. lia a föld
összetétele megengedi, háncsd a
tarlót az előbb nevezettekkeJ, mert
ezek ugyanannyi igaerővel széle
sebbet, tehátolcsóbban szántanak
tarlót.

Egy jó gazda ésszel dolgozik
Meggondolja mit miért tesz
Tudja, hogya mi éghajlatunk
szárazságrahajló s azértlegna
gyobb kincse az esö, a téli ned
vesség, másszóvala föld nedves
sége. Ha ez van, van termés,
van idejére fejlett, erős s ezért
betegségnek (rozsdának) jobban
ellentá!!6 kaiászosa, s 4-5 nap·
pal korábban beérő teljes szemü
értékestermési'. Hasznot csak az
ad s nem tuísün:il1 veteH s ezért
gyenge szaJmájll és megdUfsre
gyorsan hajló kalászos.

A föld nedvét megőrzöd a tarló
hántássaJs meg a tavaszi grub
berolással, (kuUivátorozással) a
kézi kapálással s :E ennél sokkal
olcsóbb lókapával.

A föld vi:zbefogadöképességet
növeld a WId lnélyebb megmun
káIásávaLHaa földed humusz
dusfellalaja sekély s olYim
rossz föld van, hogy a nagyc'i1
mély szántással azt összekevernéd
a jó földelel s a jó földré:eget
ezzet elrontanád, akkor ne

szánts nagyon mélyen. hanem
a mennyire 3z1 il jÓ feltalaj meg...
engedi. riogy fij]ded mégis több
vizel tudjoll a Iéi folyamán ma
gába felvenni, szilnísál altalajtUl-ó

ekével. Ha erre nincs pémed,
lazitsd fej a mÚI me,f;szántott
földedet azzal él lucltalpas kl!lli~

válOrral, mellyel él tarlót hántoHad.
A föld összetételétö] függ, hog\'

a felsövázába (mely a fogastlo
ronaváz),hoz!lasonlit) ludtalpéls
vasakattégy,amint a tarló hán
tásnál, vagy kisebb ludraipakkal,
VJgy olyan késeket, mint él ló
kapánál van, vagy olyan izegéket,
amilyenek a fagerendelyes fogasok
ban vannak, de előrefele hajlított
heggyeL Ha ez a lJegy nem hajol
kampószerüen eiőre, akkor nem
megy bele a földbe, hanem annak
felszinén marad, mint a fogas
borona.. Ezeket a nagy vagy kis
ludlalpakat, ezeket a fogakat sróf
falugyállitod, hogy lejjebb me
hessen, mint ahogy aborozda
talpa maradt a szántás után.

A föld is olyan, mint á szivacs,
vagy mint azitatós papir. Ha
mélyen lazitom,több vizet vesz
fel és tart meg, ha pedig az ita
tós papirt erősen összepréselem ,
vagyis a lazaságát megszüntetem,
akkor az sem szivja fe! a tintát,
mint ahogy a többi kemény pa
pir azt nem szivja fel.

Lazíts mélyen ősszel és télen,
hogy földedben sok viz legyen
Ezt a nyirkot tartsd meg nyárára,
hogy ne szenvedj az ujabb szá
razságtól. Ezt eléred akkor, ha
tavasszal nem szántasz, más szó
val nem forditod fej a földet a
napfelé, hogy az kiszáradjon a
naptól ésa széltől. Tavasszal a
szántót nem szabad felforditani,
hanem 6 cm. mélyenporhanyitani,
ludtalpas extirpátorral (gruberral)
kúltivátorral, ez mind egy és
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Adófizetés..6.", ~'l<ruit I'ÓI'c!J
IIlli <C!"í!IIYCII f()lyl be éP. adó,
ck ebben a lJólwpban (iiig ö'jg

f!úilc'k va!amiL TalálJ Ille;jd eZ

llj b.,kl!ákköl li/einek. f'::sih'Y
j ,; il' ,Og m i II cl j g C i:" Ö lll" Iy'<' II cl i
G yumaav ci 1111 c' gyci !·;,(:,z:" (il' k
adófizelése leliinicll:lwn.

A most megjelent Cidá~id

lis;riíkfl szerint ivlagYdlország

egy lakosára 19J 3:l)dl1i)sS/C~

sen 8943 pengő közlc!lc!" l'scd.
1931-ben pedig már 12050
pengő.

Sipöc budapesti p()igi1rmcs~

tert 5000 !agu rnon,,;rc ki'Ji~

döllséggel akarták I'clkcrcsni il

diplomás nHlllkan(~lkiilkk. th' a

fel vonulás! rnqZi1 kadá lvuz! [i k.

Brazilia 6t j!](íméÍhc1I1 ,i for
radalmárok gyüí::rdc

Negyedére csökkeni J í11~/'

termés ebben az évben.
Munkahadse:regbe ak Ll 1'1,*

tömöríteni az ország 600 ner
[mm kanélkii lijé1.

A budapesti gyalogos rellC!
6röket gurnmihotokkal Jog'ják
felszerelni.

A szeged..c-.:bajai műi.! épi

iése még Qbben a hónapban
megkezdődik.

Budapesten a rOssz tcj miaf1
pusztita haslHus~.

Szegednépkouyháía l1aponla
4100 ingyenes ebédCi szolgál
tat ki.

40.000 postagalamb indult
julius 16-án DCi)r('ccnh61' es
Budapestről.

Razziaszerüen ellenőr:;rik a
cséplést.

Az Egyesült Allamok .bank·
íegyforgalm<:ít áirampapirfede~

zeLmelleltegy milliárd dollár
ra! szaporította.

Amerikában a Szt. Lőrinc

folyó vizeinek szabályozásával.
melyre. 125 millió dollár! irá·
nyoztak elő, a világ legnag'yobb
vizszabályozását végzik el,

Agyí1mülcstermel6 kisüzemek
rentabilitásáról ír a Kertészeti Lapok.
Jól berendezett 200-300 négysz5g5les

. gyümölcsöskert, szaktudással kezeive,
tuliehet egy- két holdas területen is.
Fontos az első lépés, maga atelepités,
Ezt a talaj ismeretével kel' irányítani,
Meg kell vizsgálni a talajviz összetételét
ís. Végül jól kell elvégezni a talajmun
kát. A jól meszelt, trágyázott és tisz
togatott fák hibátlan és szép gyümöl
csöt adnak. Az ujonnan telepitett gyü
mölcsös 2-3 évig nem' ad jövedelmet,
de már a negyedik évben pl. az őszi

barack. ilmelyet 3 m. tőtávolságra ül~

tetnek, 78-134 kiló termést hozhat. A
legtöbb pénzt ezért lehet elérni. Első

osztályu gyüm5lcs5snél mázsánként
60 pengöt, másodosztályuértátlag 20
pengőt lehet kapni. Ezek a fAk a 7-8
ik évben teremnek bőven. •Fogyasztó~
piac közelében a kajszinbarack is jö
vedelmező.

Az ősszel a lörvényhozás
elé lerjeszti cl kereskedelmi
miniszter az általános épí/ó,,:
ipar! törvényt.

tűzveszél\'C5 fiiS1Ölő! ériteJte!e
A tűZOltÓSll);tIi.'1tósági intézke
dést kér, hogy mindenki tar;
tonék amál' megépítell és
ezután épíicncl,.\ füslö 1órccn,
gedélyt kér::i, hogy él1kalolll
adódjék a lűzfészkek rncg~

szüntetésére.

ElőfizefőinkhezI
Felkérjük azokat az elő

fizetőinket, kiknek előfizetése

julius t-én lejárt, hogy elő

fizetésüket megujitani súves
kedjenek,

Tisztelettel

.a GYOMAI UJSÁü
szerkesztösége és kiadóhivatala.

Korossy György fúispón S7él l

bllc!ságrél ment.

Előléptetés.K.iss Géza ma
gyar államvasuli tisztel I'ótiszllé
léplclték clü. Ciratulálunk.

Áthelye.zés. Baráih l\libály
vezsenyi előljárót Lfikyle.lekre
helyezték il t. Gratulálunk.

Papp Lajos .0 ref. lelkész
halála. Szeghalom község reL
lelkipásztor'a Papp Laios agy;

. vérzés következlébe!! 54 éves

korábanelhalt,szombafol1 éjjel.
A közbecsülésbenálIo!t .. lelki~
pásztor 'Füzesgyarmalon° szüle.;.
tel! s egyháza Lugosról hiv/a
meg 19Hj·ben. Lelkipásztori
mliködése olall alakult meg a
Péter András reálgimnázium
internátusával, azonkivüL isko"
!ákatépilJeletl. A derék pap
elhunyta nagy veszteség egy·
házára. Temetése hé1fón d. u.
4 Órakor menj végbe.

Az OFBházhelyek árát ujó
lag állapitoilák meg és pedig
nem 52 év, hanem 20 évi le"
törlesztésre.

T. Mészáros Aranka julius
30-án az Erzsébel-ligeti pavi!
lonban lcíncvizsgál iarl nŐven

dékeivel.

Pesta-Pista előadást vasár~

nap az ErzsébeHigetben meg
ismételték nagy anyagi és er·
kölcsisikerrel.

Tenniszverseny. A gyomai
tellniszlársaságok karöltve f.
év julius 29-30 és 31-:én nagy
tenniszversenyt rendeznek. mely
iránt nagy az érdeklódés még
a szomszédos vármegyében is.

A szarvasi ipartestület Tákos
Lajos borbély-és fodrászmes
ter iparlesti.iJeli jegyzői l11ükö~

désének 25-ik évfordulój3al
kalmáhól, 1932, éviauguszlus
hó 7-én, vasárnap, az Iparles~

Wlel székházában, (Kere~zt-u.

166.) szoborleleplezéssel kap·
csolatos Jubileumi emlékünne~

pet rendez. Este 8 órakor
társf.lsvacsora. -'--'- Egy teriték
ára 90 fillér,

Itélet idő.

Kisvárdán is
Gaál Gasztonek

győztek. -

E hó 14...éndélután 5 órakor
Kiss Dániel. Baross uíca2t
számu házánál a padláson a
kémény hez épilelt füstölő ki~

gyulladt. A kivonult Jlizoltóság
egy pár veder vizzel eloHol/a
a füzel és igy nem leH nagyohb
kár.

A 1üzollóság'nak löbb o]dal~

ról lesznek jelentést, hogy a
községhen sok bei,?lentetJen

Tűz.

VCJSilflléJJ) választoHa I

kisvárdöi kerületképviselöt l
az öS:"7cférhctetlenségmiaH
lemonc!oJ t Kál1ay Tamás
egységespáríi képviselő

helyére.
Hog'Y' J választás milyen

hevességű volt, abból is
kitűnHe hogy az egységes
pártból 30-nál több és az
e!lenzékiekb61 20-an voltak
ott a választás napján, .Az
ellenzékiek győztek és 370
szótöbbséggel

dr. Osváth Pál
kisvárdai ügyvédet válasz~

íoHák meg független ki'3
gazdapárti programmal

A Gaál Gaszíon pártja
most már huszoilnégy kép~

viselővel küzd éi képviselő

házban.

vetés.

u: ";:\:137., csak ;,' k:i:i"lnféle gyárak
SlO!( vevoin::'ve;ikhol igy, hol

li"i/, n;ég mi",:.": megüiepedne Szombaton este az égbolt nyu
a ;él; fc gytólJi' ::; szóva I akkor, gaN és déli részéről· vészes, fekete
nLi:Oi él földt\.'i,~jében süpped a fellegek közeledtek állandó villám

l2li:Ol.i anélkül, !j\l Sya. Sá.r a c.SiZ-l láS kö?ben. Akik gyönyörködni
mádra ragadna. A gazda a föld· tudnak a vi!lámlásban, aJok ritka,
nek ezt az' állapotát ugy nevezi, I szép élvezethez jutottak. A sötét
hogy,. megpiruH" akidfelszine, estet cikázva megvildgitó viUám
szét fagyalt, szét porladt a hant, lósok vakitó fénye kisérteties Iza
a rög. tásban mutatta be a szé/vihartól

Ebbe a .fellazított földbe azon ~ szaggatott fákat. A megeredt eső

nal vess tavasszal, mert ilyenkor csak ugy ömlött. A vjllámokci
ct szórt vagy géppel .vetett magot kdz/ak,o alma, barack rendre húl
az jól beveszi, azt jól ab boro- lolt a fákról; a dörgések slírü is
náJhaiod. Hé'! pedig késobb aka; i métlése a perg6tüz elmosódott
rod bevetni pl. kukoricával, akkor emlékeit hiv/a elő. A villanyvilá
is Jazítsd fel, nehogy él tavaszi .Ri/ás is apró megszakitásokkal
szél kiszáritséi. Nílmlen nagyobb tette még l'i.Í!tozato~c;abbá az estét.
esö után iazilscl meg fentivel ve~ [ljikor az eső is elál/ott Jnlír és
tés efött, hogy él nedvesség el ne b 1. l' 'k it k laz em erer': ,ameresz el, e', az e -
párologhasson, mint ahogy eJ pá- vonult fergeteg nyomárlujabb
rüJog kemény Ül'szágutrólvagy vihar közelgett, mely masodik fel
aszfalIos uírél }-2 óra l-2 nap vonáskéflt szintén meglette a ma
a.latt. Jó az [\ nybkosságannak, gáét.
amibeleles7.ve!vc. Vetés után Béres János földjén a villám
kapálj minden esö után. vagy -belecsapott a búzakeresztekbe,
kézzel, Vi1gy az ennél ·sokkal ol· azokat meggyujtotfa. A szomszé
csóbb lókapával s akkor nincs dok segitségével szétdofJtilták a
szárazságüd a legnagyohb száraz-

kereszteket és igy csak háromsá!Zban sern. I
CJ, l.t t fj\·)·I.(l.l),~"'., (". 2.'.'l'o,. I kereszt esett CI tű.~ martalékává.j'wgy éi aZI 01 .l _lJ " .,' f

kér mélyebben le tud menni a .....
viz utfm s hogy ebben tovább
tart éi nedvesség', o látod abból,
hogy a kisült lege!ö, vagy rétben
levő szántott földön szép zi.\icl a o

IRDESSEN
LAPUNKBAN.

Okősodj gazda.!
Én is okosodtam az évek fü- I

lyamán, mert amit csináltam, ész- l
.szel csináltam. lV\eggondoltam,
hogy miért kell földet szántani,

Illiért grllb.erral,. kaPáva.. 1. lókaPá.-\
val porhanyitani. o Meggondoltam,

'mi ajobh az én földemnek. AI
föld is olyan mint a lÓ,nem

'" ,- ,. - - !

egyforma. Az egyik lassu járásu,
a másik mindig sieL Ha ezek
igy maradnak párban, hamar
tönkre mennek, elromlik a lábuk,
el a tüdejük s a munka is nehe
zen, sok vesződséggel megy.
Ahogy a lovat jól kell Összepá
rositani, ugy kell a földet az ő

munkájávalösszepárositani. Ha e

. kettöegyezik, akkor minden jó
eredménnyel fizet.

Más szóval, ahogy a lassu ló
mellé lassutkell fogni, ugy a
gyors járásuhoz gyors járásut.
Ami jó a szárazságrabajló földnek,
az nem jó a fórrásos, örökké vi
zes földnek, mert ezt ki kele szá
ritani, mégpedig árkokkal, vagy
tavaszi szántásokkai.

Ami jó a kicsi Péternek, az a
nadrág nem jó il. nagyon magas
Páinak, pedig hát nadrágnak
nadrág egyik is, másik is, mint
ahogy földnek föld egyik is, má
sik is.

Jó munkát!
Majd irok máskor is. Addig

.dolgozzatok gazdatársaim ésszel.
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vásárol

Szerda, julius 21.
9.15: Rendörzenekar

12.05: Hangv.
4: Gyermekmesék
5: Bécsi dalok
5.45: Előadás

6.15: Hangv.
1.45: Vígjáték
9.30: Időjelzés, hirek, lóvers.-eredm.
9.45: Zongorahangv.

10.20: 1l10járásjelentés ma.jd cigány
zene

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁf~TO!'·L
I I , I i a I-I X l[ t I lE i X X It it a , j t XX

Csütörtök, julius 23.
9.15: Szalonzene

11.15: Ifjuság i félóra
12;05: Hangv.
4: Katonazene
5.30 : Novella
fi: Tánczene
7: Hangv.
7.45: Rádió külügyi negyedóra
8: Diszelőadás a;: orfeúmban, szü

netben időjelzés, hírek. Előadás után:
időjárás majd szalonzene

Péntek, julius 29.

9.15: Katonazene
12.05 : Cigányzene
4: Előadás

5: Postászene
6.30: Klebelsberg Kunó előadása

7.40: Hangv.
8.50: Hangv. a Hálászbástván utána

idő, időjárás,.hirekmajd zenekari hangv.
l1.25-l-ig: Gramofon

Szombat, julius 30.
9.15: Hangv.

11.15: lfjusági félóra
1'2.05: Szalonzene
4: Gyermekjátszóóra
5: Felolvasás
5.30: Cigányzene
6.30: Mit üzen a rádió?
7.30: Cimbalomhangv.
8: Operilházi zenekar
9.30: Időjelzés, hirek, ügetőverseny

eredm. majd szalon és jazz-zene
10.10. Időjárásjelentés utána ci-

gányzene.

müsorD
24-30-ig.

Cégünk megállapodott a Békésmegyei
Általános Takarékpénztárral, mint a futura
Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi
Részvénytársaság főbizományosával, hogy

Gyomán és End:ődön

gabonát

••

a futurának.
Vásárlásainkban a Békésmegyei Általános

Takarékpénztár gyomai fiókja is részt vesz,
igy akinek elndó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt.

felkérjük termelőinket, kérjenek tőlünk

: is ajánlatot, mielőtt eladnák gabonájulmt.

WAGNER MARTON FIAI.

ádió
julius

Kedd, julius 26.
9.15: Katonazene

11.15: lfjusági félóra
12.05: Állástalan zenészek hangv.
4: Szalonzene
5: Előadás

5.30: Hangv.
6.30: Humor az ujságirásban
7: Cigányzene
8: Hangv.

ll: Idöjárás majd jazzene

Állandó műsor hétköznapokon:

9.30 Hirek.
11.10 Vizjelzés;
12~OO Déli harangszó.
12.25 Hirek.
1.00 Idő-idöjárás-vizállás.

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 ldő-időjárás-vizállás-hirek.

Vasárnap, julius 24.

9: Hirek, kozmetika
10: Egyházi zene és szentbeszéd
11.15: Ev. istentisztelet utána idő,

időjárás, vizállás majd zenekari hang.
2: Gramofon
3: Dohánytermelés
3.45: Szalonzene utána idő, időjárás

5: Előadás

5.30: Magyar nóták
6.30: Előadóest

1.30: Sport és lóversenyeredm.
1.45: Zenekari hangv.
9.30: Énekhangv.

II : Cigányzene

Hétfő, julius 25.
9.15: Szalonzene.

12.05: Hangv.
4: Mesék
5: Gramofon
6.15: Előadás

6.45: Cigányzene
7.45: Szini emlékest
8.45: Zenekari hangv.

10.15: Idő, időjárás, hírek majd c.í
gányzene

~Ho"~AMt~

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen,
4iHItU"ijU~~tif64jUfi~~

Hősökemlék utja 65sz. alatti

3 szobás lakóház
parkirozott nagy k e r t te I,

meHéképületekkel

haszonbérbe
kiadó

és azonnal elfoglalható.

Feltételek megtudhatók
Arany János utca 4 sz. alatt.

Tátrai autocar kirándulást
rendez a MEfHOSZ. Auguszd

tus 3·án a MEFHOSZ Utazási
Irodája a megszáll felvidék
Iegvadregénvesebb helyeire 8
napos autoear utazást rendez.
Jelenlkezóket már csak korlá
tolt számban vesz fel az iroda.
Jelenlkezni lehet MEFHOSZ
Utazási Osztálya Ferenc köru!
58. fsz. 2. d. u. 4-7-ig. Tele,
fon 872-74.

DUBLIKACIÓ.
Jég állandóan kapható·

a ligeti pavillonban.
Bilzarostát keresünk megvétell"e

Wagner Márton Fiai.

Kovács Jánosnak 10 fertály kese
lyősi földje l, esetleg 2 családnak feles
haszonbérbe kiadó. Bővebbet Kovács
Jánosnál.

Arató pálinkára mától kezdve nem
lesz szükség, mert Gyomán a két
Szövetkezetben a kisüsti pálinkának
literjét 2.60-ért lehet kapni. 5 liter vé
vételnél literenként 2.20 P.

Cserépkályhák, kandailók átra
kását, javitását felelősséggel olcsón
eszközlöm. Uj kályhák raktáron. Váci
kályha mester Békéscsaba, J. kerület
Bánát utca l sz.

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárná1.

Üzlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező feltételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tanitónál.

Id~ Wagner· Mártonnál a Hang.yá
val szemben morzsolt tengeri eladó.

Egy kisebb jégszekrény eladó. Ért.
lehet a Szerkesztőségben.

Egy padozat! két szobás lakás,
előszoba, konyha, speiz és verandával
augusztus l-töl a Tompa és Bocskay
utca sarkán kiadó.

Eladó vagy kiadó aug. l-re nagy
2 kirakatos üzlethelyiség, lakással is és
egyéb mellékhelyiségekkel Endrőd

legforgalmasabb helyén. Értekezni
lehet Bary Pál üvegesnél Endrődön.

Ugyanott eladó 2 lámpás nagy hang
erejü külföld-vevő rádió készülék.

Kölcsön zsákok cséplésre min
den mennyiségben Iványi Aladár és
István cégnél kaphatók.

Iványi Aladár és István cég gyo
mai magtárnái a vetőmag tisztítás meg
kezdődött. Mindenki saját érdekében
cselekszik, ha vetömagszükségJetét
"PETKUS" vetőmag tisztilón rostálja
meg.

Ne küldje gallérját vidékre, mikor
itthon o!csóbban tisztitja ki özv.
Pfeiffer Mihályné Bocskai utca 27.
Gallértisztitás 10 fillér. Szives párt
fogást kér.

Ideges c:inbercknek
éli ~elkibetcgek.nek az

cllvhe lermészelcs ~Feren€:

JóZSiC fili keserűvíz rendes
bélmLiködést, jö emésztést és

ekgcllc!ö élvágy~'rzclct teremt.
Világhírű ideRorV()sc,k véle,
ménye alapján a Fell"cn€: J6...
z§ef viz használata az agy és
a gerincveló megbetegedései
nél is kiválóan ajánlható. A
Ferenc József keserűvíz

gyógyszer/árakban, drogériákd

ban és füszerüzleiekben kap
ható.

Aut6tuiajdonosoknak nélkülőzhe

tetlen az Autóévkönyv, melynek tar
talma a következő: Teljesitmény ki
mutatás. Eredmény kimutatás. Önkő]t

s~g számitás. Üzemanyag kimutatás~

Kiadások jegyzéke. Heti-, havi- és fél
évi mérleg. Napi l-2 perc munkával
tiszta képet nyujt mindenről, ami az
autótulajdonost érdekli. Az évkönyv
ára 3.50 pengő. Kapható kiadóhivata
lunkban, ahol meg is tekinthető. Után·
vételes scállitással40 fillérrel drágább.

Kaland az őserdőben Vajda
Tivadar mérnök a napokban
érkezeit vissza Ecuadorból,
anül hat éven át a vasufépjjd
kezés munkát vezeHe. Sokáig
élt aző-serdóben és sok baja
voll az indiánokkal, akik nem
veszélyeztelték ugyan az életét,

de annál nagyobb tolvajoknak
bizonyuitak. Mindent elloptak
ami él kezekiigyébe került. Igy
történi, hogy él mérnök egyik
bóröndjéi, amelyben Tolnai
Világlexikonának jjzennyolc
kötete vol1, szintén elemeiték.
Vajda egy indián varázslótól
vásárolta vissza a lexikon!,
amelyre még Ecuadorban is
minden pillanatban szüksége
volt.

Befejeztek él kondoros-end·
ród-mezó!uri vicinális út föld·
munkála!ait. És mikor épűl ki
él kópálya?

A romániai képviseJóváJasz
íásokon él magyar párt a har
madik helyre jutoti.

Arozsdapor nemcsak a bu
iát tette tönkre, most az óra
lók és csép\ók egészségét fcr
lózi meg.

Békésvármegyében vesze·
delmes mére/eket öltöU a 'Oer'
téspestis.

A pesti társaság legérdeke
sebb pletykált közli uj számá
ban a Délibáb, amely gazdag
tartalommal jelent meg. Érde
kesebbnél érdekesebb cikkek a
pe'3ti rádiósJudióról, él színházi
eseményekról, él sziI1észnók
éleiéról, a film aktuálitá')okról,
amatól' filmpályázat, értékes
diiakkal, egyfelvonásos színda
rab, érdekes keresztrejtvény és

még sok más cikk és kép ta'
jillható a népszerLi szinházi
rádió és filmképeslapban. A
Délibáb eg-y száma 26 fillér.
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hekk folyamán kés,i;,,:ttük el a
statisztikai adaiokai. Ezek az
adalok mq;rr·endiiőck, szivet
facsaröcl!l markoinak minden
ér16, :s'ondo1kOl::ó ember lel,·
kébe, Ezek ?lZ adatok az!
igazolják, hogy Gyomán a

257 ömílló iparos közül csak
cca 10 százalék Jud rendesen
megélni, cea 20 százalék
épen hogy meg tudja kenyerét
keresni, 70 százaléka pedig éhe
zik, minden tekintetben a leg"
szánalmasabb nyomorban van.
Ezt a 200 iparos emberI az
otlhonábankell megláini kihüH
lüzhely ill<?llett, apalikus clve
letlségben, az éhség lobogó
liizével a szemében. Ezeknek
már minden mindeg'y. Különö

.sen Jeirhalatlan a nyomor az
épilőiparban (kőműves, ács,
asztalos, lakatos, bádogos,)
a cipész és férfiszabómesterek
'munkanélkülisége szinte elkél)'
zelhelellen és hihelellen, ezek
a szakmák munkás! már alig

foglaIkoz/atnak.

Követeljük:
1. Munkaadói munkaalkal

mak teremtését, ha az lehetsé
ges nem volna, iparosokhoz .
méltó pénzbeli segélyezés bjz~

Josi!ásál. Ezek kereszJüI vine~

tése ciiijából a külföldre szők

teteIt és csempészell pénzek
és érlékek c.lkobzását, nemzeJi
tulajdonkénl való elkobzását,
az orsz6g terüle/ére való visz
szahozásáí és népjóiéii, vala,
mint iparos támogatási és
megsegitési célokra feJhiJs7ná
lását. A kOlllárkérdésnek gvö
keres rendezését, annak ki~

mOl1dásával, hogy elsősorban

is akontárnak munká/adó bünte
tendő.

2. Egy éves moraióriumo!.
A köz p és magánjartozások~

nak az ériékcsökkenés száza,
léka arányában való leszállitá
sál, a kamatoknak o-4 szá
zalékban való megállapítását
és5 éven belíil fizetett annál
több kama/nak a megmaradó
tőketartozásba való beszámi'
tásá! és a gazdaság'i harcban
ön hibájukon kivül eiesctlek ré~

szére amnesztia kiadását, illcive
az amugy is behajjhaiatlan adó
és üTI járuiékainck teljes !ör~

lésél.
'. o. Egészség'es és él mai kor

szellemének megfelelő föld,
birlokreform keres'dii! vitelét
telepiléssel, szakerőkkel való
irányitással és kölelezö terme
lésseI, a hilbizornányok és
nagybir/okok megszünlelése
mellett és feJhasználéisávaL to
vábbá ugy az ipari, mint a
mez.őgazdasági munkabérek
gyökeres megoldásál, a gabo
natőzsdén CI gabonaüzletek
megreformálását, a gabona'
spekuláció megszüntetésél és

Al hat~ridős üzletek eltörlését._

4. Ugya köz, mint a magán'
alkalmazotlaknál az állás és
iövedelemhalmo:zás megszün
tetését, hogy senki havi
1000 pengőnél nagyobb fize
test ne élvezhessen, továbbá él

dugsegélyek és jufalékok, vala
mint a fizetésen Iul minden
szolgáltatás azonnali beszün,
telésé!, végül annek elrendelé
sél, ho~rf az ország terü!etén
kivül lakók nyugdijban ne ré~

szesLilhessenek.
5. A közszállitásoknak svájci

rendszer szerint való kiadását,
oly módon, hogy cl közmun p

kákbó! sorrendben, verseny
tárgyalás kizárásával uz árak
nak országos szakmai bizoll
séÍ~ok által való megállapitása
mellel! részesüljenek a kéz'
mü\'eSipilrosok és ne kiván
tassék töllik a mechanikailag
felszerel! gyárban készLilllypus,
hanem leg'yen megfelelő vidéki
typus is.

6. Akartelek kérlelhetellen
letörését, áruzsoráiának meg
szün!elésél.

7. A termelés megindilhaJása
céljából a leg'szélesebb decen
tralizáció elvének érvényre jut
tatása melletl az iparosság ré
szére megfelelő hifel biztositá
sát, az átmeneli időre kamal
mentesen, csupán él kezelésért
és a be nem haj1ható köve'
te l ésekkizt()si! ásc§:ra Ö.ssz~sen
&s'legfeljebb 2 sz~~~I~k igénya
!ését bogya munkát
végző iparos megfe!eiő enged
ményezésre kötelezhető.

8. IVlegfelelő pénzforgalom
bizlosilhatása céljából a Nem,
zeli Bank peng'ő-konjjngensé~

nek forgótőke és beruhá,
zás céljaira megállapitását,
bogya termelés mindenkor
biztositva legyen. Amennyiben
ez lehetséges nem volna, vagy
addig is mig ez megvalósil.
ható, a Magyar Nemzeti Bank
a pengőn kivLiJ hozzon forga,
lomba állallljegyeket belföldi
fizetési eszközül a gazdasági
válság tarlamáro, amelyek ko,
ronáról szólhatnak és érlékük
a pcng'ő fele legyen,

9. A Társadalombiztositó já~

ru!ékok leszállilását annak ki
mondásával. hogy a leszál/i
tandó járulékok terhére az azt
fizető iparosok is biztositva
vannak. A TársadalombiztQsitó
Intézet teljes jogu autonomiá'
jának visszaálJitását, az öreg~

ségi járulékok 00 százalékának
a vonatkozó törvény parancsa
szerint épi/ési célokra és e
végből 6.5 százalékos hosszu,
!ejáratu amorlizációs épitkezési
kölcsönökbe való fektetés ut,
jáni felhasználását és az ösz'
szes tőkési/ett késedelmi pót~

lékok és behajtási költségek
törlését. Azoknál, akik ipar,
üzésük közben tönkrementek,

mindennemü Társadalombizio·;
sttó tartozás törlését.

10. A kereseti adónál leg,
alább 1600 pengős adómentes
létminimum megállapitását, az
adózás egyszerüsítését, a kü
lönböző adónemek, a terme'
lést megdrági/ó adók (cukor,
liszt) megszüntetését, az egyen
lő elbánás elvének érvényesi
téséI és a forgalmiadó minden
nemének leljes ellörlésé!.

11. A kisipari hitel inlézmé
nyes biz!ositását, legalább 25
50 éves lejáratu. o-4 száza·
lékkal aOlluiztiló amorIízációs
kölcsön alakjában,

12. A 00 éves házadómen
tes3égnek ilZ egész ország
lerlilelére visszaátlilását. a
községi pöladókra is kitcrjesz~

tését.
13. A magánkezekbe való

minden áliami és közüzemnek
haladéktalan és teljes meg
szün!etésél, azzal, hogy az
állam a jövőben levékenységét
kizárólag' az állami feladatok
elvégzésére fordilsa, biztosilsa
él közrendet, élet és vagyon
biztonságot, de közi.izemek
fenntartásával és létesitésével
ne csináljon versenyt az iparnak
és kereskedeiemnek.

Ezen követelések teljesitése
csak átmeneHleg segílene a
kisiparossiigon, általános ja
vul,ás ..csakakkqr érhejpel. ha
az országnak 60 százalékát
ki/evő I1111nl<anélküli és nyo
morban élő fogyaszlóképleicn
néptömegél ipari és mező

gazdasági termelvények vásár
lására képessé tesszük.

A határozali javaslatokat az
érdekeltek a legnagyobb figye
lemmel hallgatlák végig'. Ezután
felkérle a jelenlevőket, hogya
javaslathoz szóljanak hozzá.

Molnár István a cséplőgép

lulajdonosok terheiről beszélt.
A iavaslatot elfogadta.

Ezután Kner imre boncol~

gatla éles megfigyeléssel és
nagy hozzáérléssel a iavaslatot
pontonkéni általános helyeslés
közben. Elve az, hogy ne ki
vánjunk mindent az államfól,
az minél kevesebbet adjon és
minél kevesebbet vegyen el
i'ldózóitól s tevékenysége ne
áilallli kisérlelezgetéseknel1 me
rüljön ki - melyre reáfizelünk
- hanem közigazgasson, de
jól! A versenyt szüntesse meg
a kereskedőkkel és kisiparo
sokkaI szemben. Az eló1erjesz'
telt javaslatokat a jelenvoltak
egyhanguiag, a Kner Imre ki
egésziteft javaslatával (10 és
13-ik pon I), elfogadták.

A gyülés ezután vége1 ért a
legszebb és dicséretre méltó
nyugodtsággal. L.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

Bankóprés.
Irta: Hegedüs Lóránd.

Bár ne irta volna. Nimbusza
nem szenvedett volna csor~

bát mint igy. Eddig Ot tár p

gyilagos embernek tartottuk,
de most látjuk, hogyelfoN
gult és beállott a bankoku .

réícia lovagjai közé. Bár
óvatosan kerüli a Bclll'vli
lös nevét, de mégis tudjuk,
llii:";Y ll? Ö Gazdasági l:{c~

formicrvéröJ van szö. NdQY
érdekek foroghaJIL.:d, koc
kán. mer! s7emélyeskedé~

sektől sem törtólkodik
a,11ic!őn igy ir. ,.Képtelen
fantazmagöriáró! van :"Zó,
amelyet olyan véJla!,j irJ,
aki él !,özgazdaság'i SZélVl'J ~

kat Illegtanulia ugyall, de
nincsen tisztában azza!.

. hogy azok rnegett micsodD
fogalmak vannak, lefeliebb
az csznl~k összezavar6so·
ira, dC' nem il helyzer íi:"z'

fázására való." Ezek él He
gedDs Lóránd szavai. Az
egész cikk olyan tendenci
ózus, amennyire minden
bizonyíték nélküi való, hogy
nem, \/0100 érdemes vele
fO:,-?lalknzni, csakis azért,
ma! HegedUs Lóránd jrJa.

Ki kell emeln em, hogy Bel!
Miklós fináncpolijikáia még
nem bukoit meg, sői nap
ról < napra térr hódi t, ellen a

ben Hegedüs Lórándncdi:
még' eddig egyetlen pénz
ügyi terve, vagy jóslata
seOl vált be. Argumentumai
nincsenek, fölényes akar
lenni, azonban gyerekessé
válik pl. a 8 milíió bankó
prés és végül az orosz
nagyherceg bankóhamisi
tása igazán nevets~ges idén
zet: ha ilyen argumentu:..
mokkal akar a gondolkozó
közönségTe hatni, ezzel azt
hiszem csak Bell Miklós
álláspontját erősitette meg,
mert ha az ellen csak ilyen
érvekkel tud egy Hegcdüs
Lóránd is küzdeni, akkor
mégis csak Bell Miklósnak
lesz igaza igy beszélnek a
vidéki emberek.

Igy hát Hegedüs Lóránd
szerint a Nemzeti-Bank
alakitásához csakis egyes
kiváltságoknak van joga,
az egész nemzet nem te
remthet olyan alapot, nem
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zöljük. Hogyne, hiszen' ilyen hir kellene
csak sok.

H. K Smith a gyár igazgatója kije
lentette, mivelhogy bötermésre van ki
látás nyugaton, nagy lesz a szükség a
buza kötéshez használandó zsinegre.
Mindent elkövet a gyár vezetősége, hogy
főképen a Welland és környékén lakó
kat alkalmazzák, de csakis azokat, akik
legnagyobb szükséget érzik. Ezért azon·
nal meg is kezdik az éjjeli munkát.

Azt is kijelentette az igazgató - még
pedig nyomatékosan, - hogy semmi
féle protezsálás, ajánlás, vagy pártfo
gás mellett senkit fel nem vesznek. És
amennyire mi ezt már idáig is meg
figyeltük: szigoruan be is tartják. Szinte
hihetetlen, hogy ebben a mai görbe
világban' ilyen egyenes uton jusson
munkához a szegény embeL De ennél
a társaságnál ez igy van. Tehát ne is
próbáljon senki sem rövid,vagy kerülő

uton beiutni ebbe a gyárba. Sőt még
tolakodni sem érdemes.

Szugesztiónk csupán annyi: el ne
feleitsüka magyar becsületet.

Lapzártakor vett értesülésünk szerint
a felvett új munkások között elég szép
számot tesz ki a relvettek között a
magyar is.

Idézet
Jánosi György váraljai refor
mátus lelkész egyik leveléből.

"A mai magyar kor kétféle
kisgazdatípust alkotott. Az egyik
a tétlenül politizáló, örokké zú
golódó kisgazda. Ez a maga· mu
lasztásait másra háritja, .. bűnkakot .
keres az államban, társadalomban,
viszonyokban és minrlenkiben.
Felségsértésnek tartja, hogy nem
ő a képviselő, soha semmi sem
történik kedvére s ha véletlenül
vezető szerephez jut, .rosszabb,
tehetetlenebb, mint bárki más. A
másik tipus a szerényen, alázato
san dolgozó kisgazda, aki minden
jóbafl,hasznosban benne van,
háza, mint a templom, gazdasága
rendezett, boldogulva boldogit".

Koldúsok.
Dunára nyíló kis tabáni utca.
Csendes. Kevés ember járja.
Az egJ'ilc kis roskadó ház kUjJujában
egy eli/ber űl némán, szótalan.
Aszolt kezében kopott harmónika sír, zokog fáradtan . ..

Fejére sok kemény tél hava l1uIllzatott
arcán, szemében felejtvén sok-sok bánatot . ..
Ruhája rongyos,. olyan időmarta,.

régi szinét az út pora már régelhonfoglalta.
Aszott kezében fáradtan sír, zokog kopott harmóniko ...

A háborúban értünk csonkult lába.
És most mellette üresen, a földön kis bakasapkája ...
Koldus apjától maradt rája
mindenvagyona:
aszott kezében fáradtan siró kopott harmónika.

Fáj/ól nehéz fejét néha el-elejti,
aztán fáradt tekintetét az égre emeli.
- Édes jó Istenem, hát nem halli!( oda,
ahol az a sok fényes, úri palota r...
Asszott kezében fáradtan sír, zokog kopott harmónika . ..

S ime, csoda.esetf. Talán lsten hozta . ..
egy gazdagnak látszó kövér úr jött arra.
Oda se nézett, úgy dobta oda,
reá se nézett, úgy adta oda! Szegényt, lsten igy alkotta.
S a koldus kezében fáradtan sfr, zokog kopott harmónika ...

Véletlen'
egyszer én is arra mentem,
de nem volt mit tennem
az üres sapkába..
Fáradtan sírt, zokogott a kopott harmónika ...

A koldus előtt álltam . ..
.Sírtam ... sfrtam . .. sirtam ...
reszkető ajakkal "jó napot" kivántam.
Mást nem tudtam adni, de ezt szivből adtam.
Aszott kezében kopott harmónika sirt, zokogott fáradtan . ..

S ime, csoda esett. .. az lsten akarta.
Levelét hullató vén, öreg akácfa
egy aranysárga levelét zokogva hullatta
a könnyező koldus üres sapká;ába.
Aszott kezében fáradtan sírt, zokogott kopott harmónika . ..

PESTI DIAK.

A kanadai
KisUjsag,..ból

a következő kis hírt közöljük le.
Úgy látszik, ott is túlteng a pro
tezsálás, pedig de messze esnek
tőlünk odaszakadt véreink.

Ime a cikk :

A PlymouthCordagaCo.
200 uj m,unkást vesz fel.
Már régen nem volt Wellandon ilyen

jóleső, örvendetes hir, hogy a kötél
gyárban körülbelül kétszáz munkanél
küli kap állást. Ezt a hangulatot fel
ellditö hirt mi is n~<ro· örömmel kö-
~ ~J

Hu.szonhárom
milliméteres eső.
Szombaton esle 10 óra után

csendes eső eredt meg és az
éjszaka és vasárnap déle16H
folyamán 23 milliméler meny
nyiseg'et teH ki. Olyan szép,
csendes esŐ terült el az egész
Tiszántulon; hogy a buza
gyenge hozamiin sopánkodó
gazda azzal vigasztaljalllagát,
hogy legalább a tengeri fizet
majd jól. Az idén az a szár
lesz ritka, amelyen csak egy
cső lesz.

Felzöldűlt az egész határ. A
méhészekis veri k a készülő ...
dől, hogy méheiket legalább a
tarlóviriigra vihessék ki.

A cséplőgépek nagyobb ré
sze is állotl hétfőn, annyira
megázott a gaz.

Az. ('sős idő a gyomnak is
kedvező. Különösen feltűnő,

hogy mennyi szerb Jövis van
a járásban. Ezuton is feJhiviuk
halóságaink fjgyelmét a szerh
tövis hatékonyabb irtására, el·
égelésére.

Balatoni rróhét.
A magyar irók országos

kongresszust tartanak a
Balaton mellett.

Nagy ünnepségek lesz
nek Veszprémben, Sió
fokon, Balatonföldváron és
Keszthelyen. Irodalmi fil v

léres vonatok fognak kÖZl

lekedni. A magyar irodalom
reneszánsza van küszöbön.

Nagy horderejü fényesün l

nepségek szinhelye lesz a
Balaton szept. 4-1Hg. Ebv
ben az időben rendezi meg
a Balatoni Íróhetet az Írók
Gazdasági Egyesülete,hogy
együttes erővel biztositsa a
magyar írótársadalom gazl

dasági és szociális helyzetét.

A magyar (rók első par
lamentjén meg fog jelenni
minden hiva.talos tényező~

a kultuszminiszter és a
magyar tudományos és
szépirodalom leghivatotl

tabb képviselői.

A nagy népmozgalomra
tekintettel a filléres gyors
mintájára külön irodalmi
vomüokat bocsát él kereSI
kedeImi miniszter a Bala
toni Íróhét rendelkezésére.

A Balatoni Íróhéttel kap
csolatosan (elvilágosítással
szolgál :az Irók Gazdasági
Egyesületének Titkársága
Budapesten, VBI. Eszter..
házy utca 4.

A hajdudorogi polgari isko.
lát is elóbb megszünlelték.
most ujra megnyifolJák. Tiszta
kabaré.

WaJkó lajos külügyminiszler
bejelentette, hogy december
közepéig halasztást kapjunk.
·háborus'!dQssá~ainkra~ .
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Kivál6 tisztel"t!el.
N. N,

A jÖl'ökorszi;~i bi:' sben fel
fccL.'jjck egy örc~2" cr:, bed, aki
il!:l álliij'Q magárói, !lCgy sok 4

kal idősebb a !lCirJr.!g' elhunyt
világhirü Zaro Agánál. A. leg
ujabb öregségi világbajnok, Ti~
mm Aga, lekicsinylően bes?:él
az elhalt aggastyánról, aki sze..
rillte okiratl1amisilás ujján ju~

toll öregségét igazoló oLmá z

nyokhoz, ÁllitóJBg megveszleo
gette volna a kiállító községi
birót. 6, Timur Aga - aminj
mondotta - már 45 éves volt
akkor, amikor Zaro A.ga csak
járni tanulL A v«n török azt
álliljd, hogy 1767 p ben született,.
tehát pontosan 165 éves.

Magyarázat:

Bpesten átadtam a P, M. K. Banknak
150 pengőt, hogy azért küldjön nekem
Lel-eket N. városba, mert oda megyek
nyaralni.

L Bpesten 1932 julius 4-én 54 számu
cédulát 'kaptam, hogy ezt az összeget
"Átnleneti számlára" a Bank tőlem át
vette.

2. "J6váirás" t. f. év julius 4-iki ke
lettel utánam küldte a Bank.

3. Értesitett f. év julius 6..:iki ke
lettel, hogya Nemzeti Bank nekem
Leieket nem engedélyezett. Ezzel az
értesitéssel érkezett egy cilllkés boriték,
azon nevem ceruzával irva, ráragasztva
egy - bélyegszerü cédula, rányomtalva :
Melléidet 340. Mindez egy boritékban
póstára adva, 32 filléres bélyeggel. Itt
elevélért 10 Leit kellett apóstának
fizetnem.

4. Ma julius IS-án érkezett fenti
Banktól egy levél 30 fillérés p6stabé
lyeggel, itt 3 Leit fizettem rá. Ebben 2
nyomtatott boríték, 2 nyomtatott céclul3.,
a 'tőlem kért 2 aláirás részére és egy
nyomtatott kisérő levél.

A vadászati· Walmat ugy
módosiJotla a föidmivelésügyi
miniszter, hogy nyulal ('S fák
cánt már szeplember 1·lói le
hel lőni.

Csak engedéllyel Szöbé;d Id
vinni kcnYérnwgvc!,öl Magyar
országból.

Hu.szonhárom nyelven beszél
egy amerikai m.sgyar. Egy elö 3

kelő newyorki szállóban te!iesil
szolgéla1ol G. W. Courson,
aki tiz évvel czelőU még Király
Géza néven Budapeslen egye
iemi hal1g oló voll. Courson él

szálló tolmácsa és huszonhá
rom nyelven beszé!. Elmesél/-z,
hog'y gyermekkortJban a? volt
a legfőbb vágyn, hogy világot
lásson, mert egy képeslapban
(Tolnai Vi!áglapiában) rengeteg'
érdekes képet Itd01l él világ'
minden várostll'ó! és népéröí.
Ugyancsak a iapnak köszön
heti azt is, hogy nyelveke! tEl

null. lvI a több mini hníezcr
peng-ől keres havonkéni.

A Liszt Ferenc zong'ora~

hangversenyéhe;-; az áilam
3000 pengóvcl járul llOzzá.

A belügyminiszter 11 lá rsa o

dalom igénybe vé!eléve! gon p

dolja mcgo!dhafónak él 1él i

inséglllunkák problémáját.

A Gel!érthegyen a pálosrendi
szerzeksek - él Szikla tem"
plom mcilell - kolostor épi~

tésére kérlck cngedl'iyl.

Az Ipari és Növénytermelést
Irányitó Ors/ágos Bizoitság',
továbbá a Leniermelő és Ér<
tékesjjő S,c:öveikczcl, a föJdmi~

velésügyi minisz/crium és a
Szegedi LCllkisérleli Állc.más
képvisc:óinck Jögjaiböl alökul!
biLOllság az 1931 évi lennési.i
szerzödöi! kl1111BS:; á!!ag~árát

méJermázsánkénl ~2.40 pcn p

göbcll áliapiiolla m.::? l'vjiu'jn
pedig' él s7crzócE\ltgazdák erre
az árra a Illuli év őszr2n clö o

legül él gytHekiéll 21.23 pengőt

kapjak, ;;lOsl még lovól)bi 175 .
pengő íi.~r l1limlen leszállHolt
egy nJ(?iCfmázsa lenmag ulAn
az 1931-ben s?crxődöl! len p

IllGglerllle!ö gflzdáknak.

Brazília kóvé! kinál i\lcgyara

ország-nak gtipekért.

Bélrenyheséq" a mái
és az epeutak bántalmai, gyo
mor- és bélhurut, aranyeres
bajok ese/én él természetes
~FerencJózsef~ keserűviz

gyorsan és fájdalom nélkül
.megszünteti a hasiszervek pan·
gását. Sok évi kórházi tapasz
talal igazolja, hogya Ferenc
JÓ7Sief viz használata a bél·
müködé:i! kilünőcn szabályoz;
za, .2.. Jfc.ll.'enc ~<6~§ef ke
s," rű \.'Íz gyögyszcriBrukban, dró
g' ..áiákbcln és fűszcrüzkkkbe!1

kapha!0.

ÉRTE5ITÉS. Bácsy és
Társai Bankháza gyomai be
jegyzett cég magúnegyezségi
ügyében tisztelettel közö1jvk,
hogy az egyezségi tárgyalást
1932 augusztus 2-án (kedden)
délelőtt 9 órára tüztékki
Gyoman az Uri-Kaszinó nagy
termébe.. Országos Hitelvédő

Egylet.

Olcsóbbak lesznek az iskolai
tanszerelr. Karafiá:h kullus;é#
miniszter az iskolai lankönyvek
árának ieszállilflsa ulán egyik
legközelebb megoldandó fcl,
adatának lüzle ki az iskolai
tanszerek, írószerek és füzetek
árának erós mérsékléséL Hogy
az iskolai lanszerek árának
l1lérséklésc mielőbb érezbető

legyen, a rniniszJer a kuliusz,
l1linisztérumba s10k értekezle~

tet hivotl össze, amely azis 4

kolai iró- és tanszerek egysé~

gessé lélelét és árának !eszál~

lilásá! elvben elhatározta és a
részi-:!es intézkedések Illcg~

begbeszéiése vég-ett az ár 4

elemző bizoltság tajaiból és
pedagógusokból valajilinf az
ipar és kereskedelem kikü!#
dö!Jeiból álló szükebb bizoH
stq:rnak ez év auguszlL:s lpére
vató összeliivásál Illondolla ki.

Egy gazdag ember hu.szon
hetedik felesége. A gazdag
ern ber a kaPUfiar ai maharadzsa,
aki huszonhejedik felesége tár
saságában jelenle\< Salzbmgban
van és mint néző részlves7 az I
ünnepi játl2kokoIl. Errői Ich/öl I
érdekes beszámolói a D.:-libtJh
leg'ujabb száma,ameiybcn ezen
kivül sZéÍl11lalan cikkel és ri· I
portot talál az olvasó. Aktuális I
képek a színházi eseményekről. l
a rádiós/udJá ujdonsógairól, a I
fiimvilág szenzációiról, folyta
tásos regény novella, egy
filmszkecs teljes szövege és
kitünő keresztreiivény van még'
a népszerü színházi rádió- és
film-képeslapban. A Délibáb
egy száma 26 fillér.

A Társada!ombiztosit6 Inté
zet dcfieilje miail egyre jobban
kiélesedik él hMe a beliigymip
niszter és az inléze! önkor4

mányzala közölt. Abelügymi;
nisz/er a segélyeket akaria le#
épiténi, a munkásság rncgbi
zol/ai pedig az admi'lis!ráció
lebontásál köve/elik.

A buza kivitelét beszüntette
a kormány azzal a mérlcgelés- I
sel, hogy nem teheli ki Ma
gyarország'ol olyan helyzetnek,
amelyben saját bu/ájáJ őssze]

exportá!ja, hogy azu/án tavasz,
szal esell'2g kedvezől!enebb

fellételek mellett, de mindcn~

esetre nemes valuláérl legyen
kénytelen a lakosság ellátására
kenyérrnagvakal vásárolni.

25 somogyi faluban maláriás
megbelegedések törIéntcic

Kinevezés. Fehér Gyula, Lá
ger IsjveÍnés S:drovicza ls!ván
forgalmi diinokoköj él MÁV
19azga lóság' li z le igyakorno<'
kokká kinevezI::.

Éríesités. A heh/beli postél~

hivatal értesíti a közönséget,
hogy f. hó 30 3 án (szombaton)
délulán 6 óráig tar! pénzlári
szo!gálaioL

Értesités. Nagylapos állo
mást 300 klgrnál nem sulyo
sabb gyors és teh::,r darabáruk
[vi és leadására meg'nyito1ták.
A darabáruk· nem lárolhatók.

Mezöberény gócpont állo
másnak van fel véve, dijked~

vezményes jl'gyek adatnak ki
oda a gyomai áliomáson.

Dr. Szirtes Jenőné temetése.
Az elhunyt dr. S;drtes Jenőné

holtiestét hazaÍlozafták Buda
pestről és temetése vasárnap,
f. hó 24-én d. u. f i21 4 órakor
volt a zsidó temető halottas
házából r1ag'y részvét mellett.

Én két nap előtt irtam fenti Banknak
s kértem az átadott 150 pengőm meg
őrzésére visszatértemig : augusztus 25
ig, 1 és fél hónapig.

Aggodalmak.

Ne tessék haragudni a Pesti Magyar
Ker. Banknak, ha őszintén megirom,
hogy rongyos 150 pengőmnek l és fél
h6ra történt átvétele miatt 2 hét alatt
hozzám érkezett (fent felsorolt) nyom
tatássaI drágitott papir láttára, - mely
kiteregelve ir6asztalomat teljesen be
fedi - aggasztó félelem vesz rajtam
erőt s önkéntelenül támad bennem az
a kérdés, hogy 1 és fél hó után kapok-e
vissza valamit a Bankba tett 150 pen
gőmből s nem e számolják el:
Nyomtatványokra P
Bélyegekre P
Levelezésre P
Adminisztrációra P
Megőrzésre P
Foly6számlára P
folyó- és különbözeti számlára P
Árfolyam különbözeti számlára P
stb. stb. számlára.

Nekem, az egyetemet végzettnek elég
lett volna a személyesen Bpesten kéz
hez vett ad 1. alatti átvételi elismer
vény s nn fenti aggodalmain! nem gyö
törnének.

Ne csudálkozzon senki, hogy a nép
ilyen bürokratizmus láttára fél a bank
t61 s az ujságokban e félelemnek kife
jezést ad s ilyen sok levelezés iáttára
a "kiuzsorázás" szó használatától sem
riad vissza.

Én bizom a Bankban s ezért nekem
egy cédula is elég lett .volna.

N, N.

Nem jár külön dij a ké
ményégetésért. Egyes vidéke.
ken a kéményseprők az éven
kéi1t legalábh egyszer kötelező
kéményégetésérJ külön dijal
számítottak fe!. Erre vonalka
zólag' most a kereskedelmi
miniszter rendeletet adotl ki,
e szerint ezekért a kölelező ké·
l11ényégelésekérJ nem iár !di]őn

díjazás a kéményseprőnek.

'1 ?vIiag-
éves

a.

ásolat
élyből~

Levél
E

1\ ull ?

f-\Z oreasecJv L.~

bajno~\a a 1
Tinlur

T.. .
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank

Budapest.

Van szerencsém tudatni, hogy cimem
f. év augusztus 25-éig Fehér Lajos.
Cluj (Koiozsvár) Str. . R. L Románia,
azontul Budapest, V. Vilmos császár
ut 32.

A kivánt aláirásokat a küldött "Nyom
ta.tvány"okon, 2 példányban, meHékel
ten megküldöm. c

Megjegyzés: 150 pengőmnek át...:
adásáért julius 4-én Bpesten t. C-töl I
a mai napig, vagyis 2 h~t alatt annyi
nyomtatott papirt és borítékot kaptam .
hogy az ir6asztalomat egészen befecli.A
t. C-töI kapott s ide ut:'.nam küldöiJ kettö
levélért itt 13 Leit kellett fizetnem. Én
t. C-ben megbizom - azért adtam át
a 150 pengőt - s azért a Bpes/en I
kézhez vett átvételi cédula nekem elég.

Tisztelettel kérem, ne irjon ez ügy
ben a Bank nekem több levelet s ne
kényszeritsen engem. ievelezésre. Egyik
is, másik is pénzbe kerül s attól tar
tök, hogy ennek költségéi'e - két hó
lefolyása alatt - rá megy az egész
átadott összeg.
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CsUtörtök, aug. 4.
9, IS: Honvédzene

12.05: Hangv.
4: Emléke..és Mikszáth Kálmánra
5: Szalonzene
6: Előadás

6.30: Cigányzene
7.30: Kabók Győző előadása

8: Zenekari hangv.
9.30: Időjelzés, hirek
945: Zongora hangv. szünetben

időjárás jelentés
10.30; Szalon és jazz-zene
11.15. Cigányzene.

Péntek, aug.5.

9.15: Szalonzene
12.05: Házi kvintett hangv.
4: Honvédzene
5.30: Felolvasás
6: Gramofon
7: Cselényi József magyar nótákat

énekel
8: Strausz János hanv.-e Bécsböl
9.45: Idő, idöjárás, hirek utána

tangó és jazz-zene
1I : Cigányzene.

Szombat, aug. 6.
9.15: Zenekari hang.

12.05: Postászene
4: A Rádió Élet gyermek játszó6rája
5: Felolvasás
5.30: Másfél óra könnyű zene
7: Mit üzen a rádió
7.45: Hangjáték előadás

9.30: Időjelzés, hirek
9.45: Szalonzene, szünetben idő

j~rásielentés

. 10.55: Cigányzene,

Szebeni Lajos (ni'.s Bodün JV\5riflval)
~:\'Olllúi lilküs veU l 1101d lf(S né~:y

~,:i"göl pusári szánlóllak 2i3-,;L\ 1",,.ét
Ltl1dcs Mihály (nős R Kiss ,\\~tr;áV(tl)

gyolnai lakostól 650 P-ért.
~"~ag:\' Zsigrnond (ntls ]özsiJ{ lJol~áva1)

~~:"líl2i lakos vett 772 négyszögöl fd
h"bi l étet Nagy NliháJy (nős HOCZl1iiJnJl

Máriával) szolnoki l,:]wstÓI 160 ,P-ért
Gyomán 1932 JV. 26-án meglar101t

birói árveresen egy beHel ke:; lak"házat
vetlek Bácsi Lajos budilpesli és Pen:i
Lajosné Baráth Etelka gyomai lako5()j{

Tari János és neje Szerető Teréz gyo
mai lakosoktól 340,Q p. ért.

Pintér István és neje Mészáros Emma
gyomai lakosok vetlek 2 hnld' 302
négyszögöl pusári szántöt Szalll\ári
Zsigmond gyomai JakoslóI.

Lukács Sándor (nős K. Kovács ZSil

zsánnával) gyomai lakos vett egy bel
telkes lakóháznak 3/6-od részét Lukács
János(nős Szilágyi Erzsébettel), Lukiics
Eszter Braun Mihályné és öZ\'. Lukács
Jánosné G. Nagy Eszter gyomai lako
soktól 750 P-ért.

kk. Timár Mihály gyomai lakos vett
909 négyszögöl nagyál!ási szántói Tokai
Jánosné Timár Mária endrődi lakost61
200 P-ért.

kk. Bogya Lajos vett l hold 1497
négyszögöl pusári szántót özv. B. Kiss
Lajosné Megyeri Rebeka gyomai Ja
kostól 900 P-ért.

ádió műsor.
julius 31-augusztu 6-ig.

S:zerda, aug. 3.

9.15: Zenekari hang\'.
12.05: Cigányzene
4: Gramofon
5: Előadás

5.30: Hangv.
6.45: Békeffy-est
7.45: Szalonzene
8.45: A rádió külügyi negyedórája
9: Zenekarihangv.

10.15: Idő, időjárás, hirek, utálJa
cigányzene

11.15: Jazz-zene

Állandó műsor hétköznapokon:

9.30 Hirek.
11.10 Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 Hirek.
1.00 Idő-időjárás-vízállás,

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 Idő-idöjárás-vizállás-hirek.

Ingatlan forgalom.
1932 junius 4-től junius 8-ig.

Zöld Benjámin és neje Hajdu Eszter
gyomai lakosok vettek 1 hold 1485
négyszögöl és l hold 137 négyszögöl
pusári szántót Rostás György és neje
Nádudvari Eszter gyomai Jakosoktól
2225 P-ért.

Rostás György és neje Nádudvari
Eszter gyomai lakosok vettek egy bel
telkes lakóházat Bujdos Lajos és neje
Hatvani Paula gyomai lakosoktól 3660
P-én.

Vasárnap, julius 31.
9: Hirek, kozmetika
10: Egyházi zene és szentbeszéd
11.15: Unitárius istentisztelet, utána:

idö, időjárás, majd zenekari hangv.
2: Gramofon
3: Gazdasági tanácsadó
3.45: Cigányzene
5: Felolvasás
5.30: Hangv.
6.10: Előadás

6.40: Zenekari hang\'.
8.15: Sport eredm.
8.30: Petőfi emlékünnep

IO.15: Idő, időjárás, sporteredm.
utána cigányzene.

Hétfő, aug. 1.
9,15: Katonazene

12.05: Orosz balalajka zene
4: Ifjusági elbeszélés
5: Házi kvintett hangv.
5: Felolvasás
5.30: Zenekari hangv.
8.30: Móricz Zsigmond felolvasása
8.30: Tánczene
9.30: Cigányzene

10: Idő, ídőjárás, hirek
Il: Hangv.
11.40: Tangó és jazz-zene.

Kedd, aug. 2.
9.15: Hangv.

12.05 : Szalonzene
4: Postászene
5: Felolvasás
5.30: Magyar nóták
6.45: Előadás

7.15: Schumann-Heine: A költö
szerelme. Dalcikhls

8: Zenekari han~v.

9.15: Időjelzés, hirek
II : Időjárás jelentés, utána cigány

zene

Az egész világon megfo·
gya/kozolt cl SÖrÍvók széma.

Vásár..Az cllLlrőcli ors:.·ágos
vásár aug. 19 ;,;11 pén/eken lesz.
Sertés ki\'(~jclc\'l'! mil1(!cn Élllal
felhajtható.

Megszünt N<?l1Jelországban a
kivételes állapot.

Halálra itéJték a francia
köztársasági elnök gyilkoss4t.
A párisi lörvényszék Gorgulo
VOI Doumer elnök g-yilkossál
halálra itéllc. A halálos itéletet
az esküdtek ]0 sZélvazallal 2
ellenében hoziák meg.

Tojástermeléshe:z céls:zerü ta·
karmánykeverék a következő: 7
százalék tengeridara, 18 százalék korpa,
10 százalék zabdara, 32 százalék ta
kannányiiszt, 10 százalék árpadara,
10 százalék halliszt, 10 százalék szója,
5 százalék csontliszt és ugyanannyi
szénsavas mész, 2 százalék klórkálium,
1 és fél százalék konyhasó, 1(4 száza
lék kénvirág és egytizecj százalék jód
káli. Ehez a keverékhez, küJönösen a
zárt kiflltókban nevelt állatoknál, még
5 százalék lucernaliszt adagolandó,
mert a tojás sárgáját ez szinezi.

Drága mldasztás. Egy vi
déki munkaadó egy munkást
a!kalmazott, aki egyetlen ajlól
szegezeIt fel, azután beteget
jelenlcfJ az OTi nál anélkül,
hogy munkaadójától beteglapot
kért volna. Az ilyenformán cl
tünl rnunkást munkaadója nem
ielenleiie bc az OTI-ba, amely
most 2600 pengós gyógyászaH
költségszám!áJ akar behajlani
a munkaadón.

Felhívás. A Tíszántuli fali!
telők Társasága felhívja a kö·
zönség figye:mét, hogy a fej·
tódés közben megfigyelt s már
több év óla állandóan felliinó
en s7épen fejlődó gyümö!cs
fáikat, diszfáikal, diszcserjéiket
és gazdasági fáikat, amelyek
vagy különleges szép gyü'
mölcseikkel, felfünően szép és
gazdag virágzatukkal, vagy a
gazdasági fák erőlcljes és
gyors növekedésükkel nagyobb
figyelmet érdemelnek és elszc'
poritásra alkalmasaknak látsza·
nak, sziveskedíenek ö faültetók
Társaság-ához bejelenteni (Ti·
szánjuli Mezőga7dasági Ka·
mara Debrecen. Hunyadi-ulca
5), Ezen bejelentés alapján
szakszernponiból megvizsg'áJja
a társaság ker/észen szakkö
zege és ha tényleg érdemes az
eJszaporHásra, az esetben in
tézkedni fog annak faiskolai
szaporítása iránt.

Az őszi uborka kitenyésztésére
és termelésére hivja fel a figyelmet a
nagykőrösi kereskedelem. Sajnos az
uborkaterme\és ma már nem olyan jö
vedelmező, mint a háboru előtt évtize
dekig volt. A kőrösi uborkának ma
már sok a konkurense és a piac inga
dozását ez vonja maga után. Két év
óta azonban egy uj irányt fedezett fel
a kőrösi termelők élelmessége : a késői

uborka termelését, egyesek augusztus
végétöl szeptember végéig tudtak már
apró, savanyitani való kései uborkával
megjelenni a piacon. Ezért az áruért
12-16 fillért adott a kereskedelem,
bár előbb a nyári uborka kilója I fil
lérért sem volt eladható. Az őszi

uborkábóJ tavaly már 60 vagónnal ex
portáItak. Ugyanily fontos volna rátérni
a korai melegágyi és amelegágyból
szabad földbe ültetett uborka termelé
sére is. Az őszi apró uborkát Német
országban, Dániában, Svájcban és
Angliában minden mennyiségben el le
het helyezni.

Nagyatádon ujabb gyógy
forrásrs akadtalc

Magyarország angol és ame
rikai hiteleit ujabb egy évre
meghosszabbitották.

Bhtositva van a magyar
biFa elhelyezése. Tavaly csak
Ih,' 'l 2\ millió ',L, rmázsCl búzát
C:\;\()\~ll! l\Jo i mrs:zág, idén
('IJ:;;?k a !llell! \ >égnek legfeI
khi" !,'léi heiye i heli ci küiföl~

dön. l\lindenek "IÓli Olaszor
szág jöhel :szömilá:;ba, ahová
1.7 l11illió méÍ/sél bú?áJ expor~

tÉli i\L1gyc1 rnrsúl:;:', már csak
az":rl iC'. hogy a lllag\'ar~olasz

klíring egyensúlya biztositva
legyen. - Nagyjelentőség'ü és
új exporlpiac franciaország,
amellyel 800 ezer Imízsa búza
á/vételére van Magyarorszög·
nak kereskedelmi szerződése.

- Svájcba is Ic'Sz bÚ7.akívitef,
ugyancsak Nérnelország'LJa is.
Aus71ri6vaI m(~g nincs meg
állapodás, dc kb. egymillió
ll1él(~r[1lázsa búzáJ vesz át eset
leg. ~ l<.ésóbbi időpon Iban
vala Illi Iyen formá ba n számilani
lehei él csehsziovák piac meg
nyilására is, akár kompen7á~

ciós alopol1, ClkéÍr pedig ug-y,
hogy az ilteni iparvállaiatok
Mclg'yarországon szerzik be
kellyérszí.ikséglelliket. tvlind·
eze!\el összegezve, papíron
biztosilol1nak IÉ!lszik legalább
4-5 millió métermázsa ma
l::tYélr bÚ7a elhelyezése az új
komptJnyban.

Rendelet a megszállott te
rületekről való beköltözés
megszigorHásáróJ. A bei ügy
miniszier él pénzügyminiszter·
rel egyetérlésben 1932 decem
ber 31·ig' meghosszabbilotta
azj a lilalrnat, amelyet a kor·
mány, az clcsaloit területekről

beköllöZlli akarókkaJ szemben
régebben áilitoll fel. A rendelet
kedden jeleni meg a Hivala!os
Lapban és részle/esen felso·
rolja azokal az eseiekel, mi
kor s7abéld és mikor nem
szabad a mai 1Y1Jgyarországba
keköltözni ClZ elcsatoll jerüle·
tekről.

A rozsdakárok bejelenfésére
hívja fel a gazdaközönséget a
a növénykórtani intézet A m.
kir. Mezőgazdasági Növény
kór/ani és Biokémiai Intézet,
(Budapest, Ji., Hermann Olló
út 17.) i?zirányu munkiilkodá·
sának megkönnyítése és az
adatgyüjtésnek az egész ország
területére való kiterjesztése
céljából felkéri a gazgaközön·
ségel, hogy leveJezólapon kö
zölje az Intézelíel aJ: egyes
buzafaitáknak a jelenlegi nagy·
mérllü rozsdafellépéssel és kár
tételiel szemben tanusilolt vi
selkedésére vonatkozó Japasz
talatait és ~egfigyeléseít, kÜl

lőnösen hogy azon fl vidéken
melyik bu;:afajia mutalkozolt a
mos1ani rozsdaiárvánnyal szem
ben a leg-eilentiilóbbnak és
melyik voit él legfogékonyabb.

3·S millió hektóliter volt a
tavalyi bortermés.
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Szerkesztésért és kiadásért félelős ;
ifj. WAGNER lVIÁRTON_
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kitiinő friss juhhoró kgr.
áHandóa111mpható.
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ETRIEND május 22-h5!.
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nagylaposi ur:adalomban
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ci. futurána.k .

Vásárlásainkboüa Békésmegyei li.!taJános
Takarél{pénztár gyomai fióhja is részt veS2,

igy a.kinek elodó gabonája ven, az ott is
felaj.lÍnlhatja azt.

felkériük termelőinket, kérienek tőlünk

is ajánlatot, mielőtt eladnák gabonáiuJ-;:at.

N

Cégünk megállapodott aBékésmegy~i
Általános Takarékpénztárral, mint afutura
Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi
Részvénytársaság főbizom.lÍnyosával, hogy

Gvomán és End,ődön..

~~~íFk~~j>w~~

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.

1106 U-57 lS-0719-59 2-10 é O-32 602 8-5214-281700
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1

4-58 13-45 IS-45 21-ll j SzegllaJom é 6-1310".3715-312037
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7-55 17'1221'11 i Piíspöldadány é 2-39 13"37 15-36

lS-0221'58é Debrecen i 1-4912-3014-30

Jég állandóan kapható
a ligetipavmonban.
" Ne .kUldje gallérját vidékre, mikor

itthon - olcs6bban tisztiJja ki özv.
Pfeiffer MiháiynéBocskai utca 27_
Gallértisztitas IG miér. Szives párt
fogást kér_

KoUmann József darálómaimában
daráltatni vagy· cserélnibármikor lehet
a cséplés alatt is_- Búzájának meg
javíthatja él fajsúlyát, ha a Selector
gabonatisztitógépen megrostáltalja, il

kiesés megmarada j6szágjának. A Se
lektor álland6an üzemben van Kol!mann
J6zsef házánál az endrődi uton a régi
Pikó házban, kivánatra a tanyák kÖ7é
is kimehet.

Értesitem a n. é_. közönséget, hogy
Endrődön a Hrabosvszkyféle üzlet
helyiséget Szab6 Elek kereskedötőLát

vettem és mint 2 sz_ fiókot megnyitot~

tam_ A pontos kiszolgálásról és a leg
olcsóbb árakról gondoskodok . mindkét
üzletemben_Kérem a n, é_ közönség
szives pártolását. Tiszteletlel : Homok
J6zsef kereskedő Endrőd_

1931. vght6i 456 sz.

Ánfferési hErdetmény.
Dr. Leopold Elemér .ügyvéd által

képviseltSchell Kőolaj Rt. (csatl : Kis
birlokosok B_ l. 32-07, Vincze Józsefné
28_) javára 200 P tőke és több köve
telés járulékal erejéig a gyomai kir.
járásbir6ság 1931 évi 159/8 sz_ végzé
sével elrenrlelt kielégitési végrehajtás
folytán végrehajtást szenvedőktöl J93 J.
évi október h6 21-én lefoglalt 3155 P
becsült ing6ságokFa a gyomai kir. já
rásbiróságfenti számu végzésével az
árverés elrendeltetvén, :lnnak az 1908.
évi XLl.t.~c. 20. §-a alapján a fent
megnevezett s a foglalási jegyzőkönyv
bőI ki nem !ünő más foglaltatók ja
vára is az árverés megtartását elren
delem de csak arra az esetre, ha ki
elégitésijoguk ma is fennáll és ha
ellenük halasztó hatáJyu igénykereset
folyamatba nincs végr. szenv_ lakásán,
Gyoma Rózsa u- J066 hazsz_ alatt le
endő rnegtartására határidőül 1932
évi augusztus hó 4 napjának déig
előtt 11 órája tüzelik ki,amikora
biróilag lefoglalt bu!orok gazd_ gépek
s egyéb ingóságokat a legtöbbet igé
rőnek készpénzfizetés mellett, esetleg
becsáron alul is - de a kikiáltási ár
kétharmadánál alacsonyabban nem 
el fogom adni. Azon ingóságokra,
amelyeknek a kikiáltási ára egyezer
pengőn felü] van, az 5_610/931 M_ E,
számu rendelet értelmében c~3k azok
árverezhetnek, akik a kikíáltási ár egy
tizedrészét báiJatpénzül leteszik.

Gyoma, 1932 évi julius hó 17-én_

GLUDOVÁCZ FERENC
kir_ bir. végrehajtó,

mint bir6sági kiküldött.

Hősöke:mlékutja 65 sz. alatti

3 szobás lakóház
parkirozott nagy k e II t te l, ,

meUéképületeld{el

haszonbérbe
kiadó

és azonnal elfoglalh.ató.

feltételek megtudhatók
rArany János utca 4 sz. alatt. I

'"' nM2::'7...tr[J7:::~"W:
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PUBLIKACIÓ.

Buzarostát !<eresU.,k megvéte!re
Wagner Mártof/\ Fiai.

K01{ácsJan(j~na~ lQfertii:y kese
lyősi földje I, esetleg 2 cSa!ádnakfeles
haszonbérbe kiadó. Bővebbe! Kovács
Jánosnál.

Arató ·1P~!i!"lkára mától kezdve nem
lesz szükség, mert Gyomán a két
Szövetkezetbenakisüsti pálinkimak
literjét 2_60-ért lehetkapní. 5 liter vé
vétel nél literenként 2.20 P_

Eladévagy kiadó "ug_ l-re nagy
2 kirakatos üzlethelyiség, berendezéssel,
lakássa! is és egyébmellékhelyiségekkel
,Eridrőd legforgalmasabb helyén_ Érte
keznilehet Bary Pál üvegesnél End...
rödön_ Ugyanott eladó 2 lámpás nagy
hangerejü külföld-vevő rádió készülék.

·Cserépkályh~k, kam:lall6k átra
kását, javiiását felelősséggel olcs6n
eszközlöm. Uj káJyliák raktáron. Váci
kályhaniester 8ékéscsaba, J. kel"üiet
Bánát utca 1 sz_

Mindenféle gabonát legmag3.sabb
napi áron vesz Iványi Aladár és lstn\.n
vasutnál lévő magtárnái.

Ozlethe!yiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy" Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező felté:eJek
mellett kiad6_ Bövebbet ScÍJu:'zl ek
Sándor tanit6nái.

Egy kisebb jégszekrény eladó_ Ért.
lehet a Szerkesztőségben_

A Hangyáb<ln és a Fogyasztás
Szövetkezetben mától kezdve .'1 n:éz l
pengő 20 fillér.

Kölcsön zsákok csépMsre min
den mennyiségben Iványi Aladúr és
István cégnél kaphatók.

Iványi Aladár és István cég gyo
mai magtárnáJ a vetőmag tiszti tás meg
kezdődött. Mindenki saját érdekében
cselekszik, ha vetömagszükségletét
"PETKUS" vetömag tisztitón rostálja
meg.

L K A T í:'( É ZE
Citroen és amerikai aut6khoz

PNE I~T!
garanciával

Autófelszerel!§sl cikkek
iegoicscb&l;;:I' :

NAGY JÓZSFEi'" I3ucbpest,· VI. ker_
Andrássy-ut 34_ Tel. Aut.- 221-97_

. Értesités!Cégünk megállapodott a
Békésmegyei Általános Takarékpénz

. tárral,mint il Futura Magyar Szövet
kezeti·· Központok ..Áruforgalmi Rész-'

"vénvtársaság főbizományosával, hogy
Gyomán és Endr5dön oabonát
vásárol a Futurának. Vásárlásainkban
a BékésmegyeiÁJtalános Takarékpénz
tárgyomai . fiókja is részt. vesz, i?y
akinek elad6 gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelöinket,
kérjenek tőlünk is ajánlatot, mielőtt

eladnák gabonajukat. Wagner Niárton
Fiai. .." .

Burgonya termésből az idén
több, mint 25 milli6 métermá~

zsát reméln ek_

Al.Itóhlliajdonosok! Napi 2fiHér
kiadássa! és napi 1-2.· perc munkával
tiszta képet nyernek kocsijuk teijesit-

. ményérő! és jövedelmezőségéről. Te
kintse meg kiad6hivatalunkbal1 az
"Autó. éVkönyvet" , mely meglepően

célszerü_ Ára 3_50 pengő. Utánvéttel
"30 fillérrel drágább_

~-.~~~~~ ~~~

Nyom.taHa él ~HUNOÁRIA" J{önyvnyomdai vállQlal Gyomán Felelőscégtulajdonos: TEKET S_l\NDOR
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ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre l-30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggeL

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNERMARTON
Szerkesztőség és kiad6hivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 száza!ék,íizszerinél
15 százalék, I· negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén· 25 százalék kedvezményt adun!{.

Az Ipartestületek reformja.

Tájékozódás.
A magyar politika egén

több, mint egy évtizede sü~

tött az egységes párt napja.
Mintha ez a homályosodó
nap, mely ugy tetszett, fé
nyének vakitó ragyogását az
emberi hiúság legvégéig meg
tartja, a gazdasági helyze
tunkrosszabbodásávalarány
ban már-már a lealkonyo
dás jegyébe lépett volna.

Nem elszórt helyeken vé
letlenül felbukkanó jelenség,
hogy az egész ország komo
lyan aggódó lakossága tájé
kozódik. Nincs megelégedve
a rendszerrel; abban látja a
helyzete dllandó rosszabbo
dását. Megérzi az uralmon
levok tartózkodását: most
volna a legnagyobb szükség,
hogyaképviselOk minél
több idOt töltsenek választó
ikkal együtt, nehihessék a
választók egy percig is, hogy.
csak egy képviselője is
akadna a magyar parlamentI
nek, ki nem a kerülete, az
ország sorsával törodik, 
hiszen a képviselői fizetés
mentesiti őt az anyagi gon
doktól- .hanem a maga
egyéni érdekeit szolgálja csak.

Bármerre fekintiink, anagy
állami gépezetünk egyéni kel
rekei rozsdásan, akadozva
feküsznek rajtunk és nem
tudnak reményt nyuj/ani.

A Moszkvából idecsempé
szett népboldogitók életük
kockáztatásávai sietnek hi~

veket szerezni. elérkezettnek
látják az időt. A polgári
pártok közül egyedül a Füg
getlen· Kisgazdapárt van
érintkezésben a néppel és
ennek meg is ldtszik a ha
tása. A tábor naponta sza
porodik. Ahol még nincs meg
alakitva a helyi párt, ott
lázasan készülődnek erre.

Ebben a tájékozódásban
minduntalan beleütközik a
magyar állampolgár a kor
látozó rendelkezésekbe és
bármennyire is akarná az
ember megérteni az állam
hatalom elorelátó bölcsesé
gét, micsoda gyengeségre
vall, hogyalegbecsületesebb
szándékkal dolgozni akaró

A kereskedelemügyi miniszl
terium még junius végén a ka
marák utján megküJdötle az
ipartestületeknek az ipartestü·
leti reformra vonatkozó tör·
vény végrehaitásiulasitásának I
tervezetét, továbbá az Ipartes·
tületek Országos Központjának
alapszabálytervezetét és a meg

reformálandó ipartestüjetek szá
mára készi!elt minta·alapszQI
bálytervezetet. Ezeknek az
ügyében a kereskedelemügyi
miniszteriumban Jezsovics Já
nos dr. államtitkár elnöklete
aJatj a kamarakés az orszá·
gos. érdekképviseletek részvé·
telévelkét napos értekezletet
tartolt, amely végigment a ter·
vezetek összes pontjain és
megállapodot! a végleges szö
vegezésrc vonatkozó javaslat·
ban. Az értekezlet által ajánlott
módositások közölt aleglénye
gesebbek a következők: A
választási eljárás az IparjestüI
ietekOrszágos Központjánál
I2gyszerüsitendő és a 1itkosság
elve ugya központ választá·
sainál, mint az ipartestüleJi vá·
lasztásoknál az egész vona~

Ion érvényesitendők. Az ipar.
testületeknél különös sulyj kell
helyezni müködésük anyagi
bázísának biztositására és ezért
módot kell nyujtani arra, hogy
ugy a felvételi, mint a tagsági
dijak és egyéb jövedelmek ré
szükre él lehetőség szerin! ga
rantáltassanak; ebből a szem·
pontból kivánatos, hogy azok
a gyárosok, akik képesitéshez
kötött ipart folytatnak és ebben
il minőségben igénybeveszik
dZ iparlestületek közremükö~

Msét, tagjaik is legyenek az

polgárság csak egy vacsora I
keretében tarthat összejöve
telt.

Speciáfís magyar politika
lesz az, melyet csak vacso
rával füszerezve lehet han
goztatni, mint amilyen speci
ális magyar hazajiságnak
hazudják a március 15~iki

pörköltes lvásokat.

ipartestüleinek; ezzel szemben
a gyárosok részére is a fag·
sági jogok teljessége biztosi·
tan dó; egyhangulagarra az
álláspontra helyezkedett az ér
tekezlet, hogy az ipartestüJetek
központját a választmányi ta·
gok hav) dijazásával, ami 26
30.000 pengő megterhelést jel

lentene, anyagi nehézségeJé
áIIitanl nem· szabad és igy
elégséges, ha a válasz.fmányi
tagok részére, amennyiben nem
Budapesten laknak, vasuti jegy
és költségmegtérHés biztosWa·
tik. Általánosságban kifejezésre
jutott még az a felfogás, hogy
a tervezeJeken, ahol lehet,
egyszerüsitésekeJ kell végre·
hajtani, hogy a vidéki ipartes·
Wletek ne legyenek kénytelenek
komplikált és különbözőképen

értelmezhető szövegekkeJ meg
küzdeni.

Az értekezlet befejezése alI
karmával Jezsov.cs János áll
lamtitkár bejeIenteHe, hogy az
összes kivánalmakat a legrö~

videbb időn belül approbálás
végeH Kenéz Béla kereskede·
lemügyi miniszter elé terjeszti,
aminek megtörténte után még
egy formális jellegü szövegező

megbeszélés fog tartatni, amely
már természetszerüleg nem
végez érdembeJi tárgyalást, ha
nem ellenőrzi a szöveg helyes·
ségét. Ezen a módon remélhető,

hogyatervezelek néhány hé~

ten belül végleges formában
a nyilvánosság elé bocsátat·
nak.

Az elnöklő államtitkár kije...
icnfései után Dobsa László dr.
az iPOSZ igazgatója köszö
n~tét fejezte ki g kamaráknak.

azért a részletekre kiterjedő

nagy munkáért, különösen pe
dig konciliáns és megérlő ma·
gatartásukért, amellyel az lpar
testülek Országos Közponljá.
nak ügyét és az iparteslü!etek
reformját telő alá hozni segi~

tettek. Dobsa László felszóla ..
IfJsára a kamaránaknevében
Radó Rezső dr., a debreceni
kereskedelmi és iparkamara
fóJitkára válaszait, mert épen
a debreceni kamara voll aZ,
amely elvi okokból az ipartes
lületiközponf felállitását elle·
nezte. Tételes törvénnyel szem·
ben azonban ellenkezésnek
helye márnincsés igyadeb'
receni kama.ra is, él többi társ...
kamarákkal együtt arra töreke
dett, hogyegyres.li az iparlesI
fületek működése minél jobban
biztosiItassék, másrészt pedig
a központ, mint életképes szerv
kezdhesse ~meg müködését.
Végezetül az értekezlet összes
tagjai köszönelüket fejezték ki
Jezsovics János államtilkárnak
a végzett muukásságért és
azon reménységet juftaHák ki l

fejezésre, hogy az uj szerv a
kamarákkal karöltve, hasznos
munkásságot fog kifejteni a
magyar kézmüiparosság érde·
kében.

Nincs többé
adómentes ház.

A háboru után épül! új házak
teljesen adómentesek voltak. A
törvény az adómentességet
azért bizfositotta. hogy az épitI
kezést és a munkaalkalmat mi
nél nagyobb mértékben e!óse l

gitsék. A változott viszonyok
új intézkedéseket tettek szük
ségessé. Az újadórendeletek
között kél olyan inlézkedés is
van, amely megszün!eli az új
házak teljes adómentességét.
Két adó is hárul az eddig
adómentes házakra. Ilyen él
megyei pótadó.

Amikor ugyanis megszünt éi

megyei hozzájárulásnak á fize..;
tési kötelezettsége, ugyanakkor
életrehívták a vármegyei pot·
adól. A földadó, hi'izadó, álta·
lános kereseti adó, társulati és
tantiémadó ulán ó.7 százalék
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AsszonJl.

ségünk, vag'y a mezei őrök
még nem fogtak meg egy
iiyen vészterjesztő vízfertőd

zőt, ki megérdemelné, hogy
statárium elé kerüljön. De
nemcsak a ha óságoknak
köteles:=::ége az ilyen bűnö

zőket megfogni, cl !akos~

stJ::;'[wk is érdeke, ha mer~--- - c

tudia, hogy valaki dögöt
dob a Körösbe, azt azon~

jelenJse be.
Hcl az iJleiékes hdó:sá ~

gak még llem tudnának
róla, hogya Körösön na~

pontd sertéshu!!t.k úszkál;
nak, ezennel jelentést te

szünk arról és reméljük,
ha mÉJs halárból kerűl is
ilyen bulla a Körösön hoz
zánk, azt kihc!ásszá.k, mid
előtt éj !(özség' alá. érkezik.

atárban.

botrány.

A rossz nyelvek azt is
beszélik, hogy nern az
ólommal töi/ött patron ok
súlya alalt izzadt meg egyik ~

másik vadás7-.

állatállománya érdekében
sem vonszolná végig a fer
tőzött hullát a maga és
más földjén a Körösig,
hanem beje!entcné a köz~

ségházi'1nál, hol intézked"
nének. hogya gyepmester
a dögtelepre vigye el a
hullát, még a tanyáluól is.

Hogyan lehet az, hogy
él csendőrségünk, rendőr.,

az endrődi

Közegészségügyi

Vaddisznó

radfság-ot igénylő több vidéki I segitségére vol! hölg-yeknek és
vendégnek elszállásolásában uraknak ezufta! is köszönetei
és ellátásában él vezetőségnek mond él rendezőség.

Az OrSZdg~e~a~!~t~al~_aI~:S~~~~~: ~~ros és mások I
szövetség X-ik kerülete Békéscsa- igen szép dfjakat adományoztak s
bán ]932 augusztus 20-21-én i/Sy e tekintetben is nagyan kedves
tartja meg kerületi versenyét. A emlékekkel és versenydijakkal tá
közoktatásügyi miniszter a 14 vozhatnak e versenyről az azon
daloskerület részére négy vándor- résztvevő dalardák. A verseny
dijat alapitott, amelyekből a szol~ rendező különböző bizottságok a
noki X-ik daloskerület elnökének legnagyobb körű ltekintéssel járnak
sikerült egyet kerülete reszere el mindenben} hogy a verseny
megszerezni. Ez az országos díj sikerét biztositsák. Békéscsaba
ezen a kerületi versenyen kerűl város nemeslelkű hölgybizottsága
kiosztásra. Békésvármegye alis- is fáradhatatlanul közreműködik a
pánja 500 pengő!} Békéscsaba rendezés nehéz munkájában.
városa pedig 2000 pengő! ado- A verseny napján Békéscsabára
mányozott a kerületi verseny cél- és vissza kedvezményes utazás
jaira. jásznagykunszolnqk várme- van kilátásban.
gye alispánja, Szolnok megyei

Tanyai öregasszonyok
agyrémének tartották első

hallásra a nálunk szokatlan
vaddisznó meg'jC?lenését. És
mégis ig'az.

Egyik vadászunk bemon
dása alapján a következő~

ket tudtuk meg:

A kubik oödörben meG-
'=' '='

talált nyom egy cea 2) éves
kanra enged következtetni.,
A nyom távolság 1 méter.

A kan két mázsa körűli

súlyú lehet. Aszerntanuk
szerint egy süldő is volna.
Először él Fazekas-zugban
látták él vaddisznót, most
a nagylaposi Ufadaiomhoz
tartozó Baltásban sejtik.
Vadászunk véleménye SZCd

rint a bihari hegyekből él

Körös mentén húzodott le
hozzánk a vaddisznó.

Egy alkalmi vadász tár
sulás kint járt él jelentett
helyeken, felkeresni él ha
tár rémét.

Táncvizsga.
julius 30-án volt T. Mészáros

Aranka (Aranka néni) növendékei
nek, a tanfolyam végét jelentő

műsoros táncvizsgája. Ezuttai S('!J1

csalódtunk. A kis fanuTók jó kéz
ben voltak. !~Y aztán Aranka néni

Arról is hallani, - per p a nyári-Gyoma elmaradhatatlan
kelléke lett, évek során át.

sze ez sem igaz - hogy A kis műsor!} aki nem láthatta,
az egyik vadász olyan pa~ csak sajnálJwtja. Lehet-e bájosabb
esuliszag'u varázs folyadé- miisort elképzelni, mint ahol fide

kot csepegletett a hóna gyermekllirágok f1ajladoznak ró-
",!:f. h'" a SZl"jlr:::e'o t;''''I· zsás karjaikkal. És iz~atott kisu u, lU ...._1\.-., o IU ...."Y J

l . r--: t, l" t # j " r I'>" I gyermekszemek, mint égő csillagok
\.1\ an VO,ila 0,2, o Z "r',~ I ·f··' • . .,
T 'l t - r 1 j', I 'c' , . vLaguanaK a szmpad lampai alól.
\(), d ll1ení::K~, C:>Dcn. I Eszünkbe sem jutott kritizálni,

Olyan rosszmájú embe~ csak felfrissiilnj a leáradó gyer-

l . l 'tt ' I k" b' J. I meki bJjiól.re \. IS él arc El OZ 1z!on" A "1"' r" • á, , .' , " . szu OIC IClvansag ra Aranka
sagunkeri Jzzado véldas7tar~ néni idén a sabloflOs szaiontáncok
saságat hajtás l\özben, azt mellett bevezette a Dalcroz-féle
állítván, a hájizsákbafl :vas~ ritmikus táncot is. Ezt, a már
kampós hágcsó! tartogalott általánosan elismeJt és valóban
eg'yik vadász, ismervén a szép mozdu!atokr~ nevelő modern
terepet, hogy ott vastaGabb tánc?! N.~isztor Evi fe!:ér virág
f" f'l /' f'Jr" , b l.r szem baJOS mozdulatazval min
.uz a <, ni ar a·, b ',anna \.. dell"l' CZ·U"'7"J·Q e'''!Il'er'o''ve' f"l\. t..' '" udl t-,J L. l-ene.

Annyi tény, Gyoma és Kner Juci olyan rutinnal mozgott}
Endrőd vadásztársadalma hogy tulzás nélkül tehetségesnek

van Il·I"~t\·'''' ;-'J \'adk'an a'];''''l mond~atjllk ... UgJjaJ./csak a csöpp
• \ U U '-' l l 1(' Palolas Oyongyzt IS.

felzaklalott lelkek nyugal- A kis Molnár fiú már kész
mát visszaállítani. szám, bárhol felléphet, annyi hu-

~~~"""!""'''''''!'''''!''''''''~~~~~~~~~''''''''·o"''''''''''''''''·_''''''''_''''''-''''''_''''''''''!''''''''!''''''''''''''''''''''"'"''''''F'''''_'''''.''''''''_"",."""_"",."",,,,,,.,,,,,,,,,,,, mor van a mozdulataiban. Do.
mokos Panfli Pierettje mély és
érzett átélésl fejezett ki. Szép
tarka látvány volt a Palotás tánc)
bár furcsa néha, hogya magyar
fülek mennyire nem hallják a
magyar ritmust. A Szigeti----:-Si
monovánszki OyöJgyi tempera
mentumos magyar kettősébm

őszintén gyönyörködtünk.
A mlísor utáni gyermekbálon

aztán mindenki táncolhatott és
táncolt is, mig Imre birta a talp
alá valót.

Örömmel várjuk az ügyes és
jó pedagógus Aranka nénit jövőre

is gyermekeink közé.

Kipu5ztithatatlan szokása
a népünknek, hogy bármi
lyen veszélyes betegségben
elhullott háziállatját a KÖ I I

rösbe dobja. Ez vonatkozik'
nemcsak EJ. gyomai és endl
rődi, hanem általában a
folyóvizek menti lakosság
ra. Hacsak egy csepp kÖd
vetkeztető képessége volna
az ilyen embernek, a saját

megyei pó/adót kell fizetni
1932 január 11 tóI kezdve. A
megyei pótadó alól nem kél
peznek kivételt az eddig adóI

mentes új házak sem. A másik
adó nem, amelyet az új házak
tulajdonosainak is fizetni kell,
a gyermekgondozási és beteg
ápolási pótadó, amely az egyel
nes adó 8 százalékát teszi ki,
meri csak julius l-lóJ, tehát
féléven át kell fizetni. AdóI

mentes ház tehát nem Jesz.

Tenniszverseny
Gyomán.

A gyomai lenniszlársaságok
julius 29, 30 és 31 1 én közösen
rendez/ék meg szokásos ván l
dordíjas tenniszversenyüket,
amelyen a gyomai jálékosoKon
kivül résztvettek Mezőjúl',TúrI'
keve, Öcsöd, Dévaványa, Kö,
rösladány, Szeghalom és Endl
ród legjobbjai is.

A versenyen 63 játékos vett
részt, akik nívós játékkal ho~

norálták a nagyszámban meg'

jelent közönség pártfogását.
Sajnos a közönség egy része
a belépőjegyül szolgáló verI
senyprogramm megvállásával
nem igyekezett a rendezőegye

sületek anyagi nehézségein
könnyíteni.

A vándordíjat Túrkeve nyerte
a: védő Gyomával szemben,
merj a pontverseny szerint:

1. Túrkeve 11 és fél ponttal.
2. Gyoma 9 és fél ponttal.
3. Öcsöd 9 pontJaI.
5-6. Körösladány és Szeg

halom 6 ponttal.
7-8. Mezőlúr és Dévaványa

4 ponttal.
A verseny eredményei:

~Férfi-egyes: 1. Scher SzegI
halom, 2. Ruzicska Öcsöd, o-4
Bognár Öcsöd és dr. Juhász
Dévaványa.

Női-egyes: 1. Szilasyné TúrI
keve, 2. Tüköryné Gyoma, o-4.
Flesch M. Túrkeve-Péczely T.
Gyoma.

Férfi-páros: 1. Ruzicska
Medvegy Öcsöd, 2. dr. Lányi
dr. Szemerey Mezőlúr, 0-4.
gr. Merán-Scher, o-4. dr. Ju
hász-Turi.

Női-páros: 1. Szilasyné
flech Túrkeve, 2. Tüköryné
Iványi B. Gyoma, o-4. Ko..
csisné-Pécze\y T. Gyoma,
3-4. Németh G.-Pa\ottisné
Gyoma.

Vegyes-páros: 1. dr. Juhász
Lacsny J. (Dévaványa-KörösI
Iqdány), 2. Schwartz-gr.Merán
(Körösladány), 3-4. Scher
Tüköryné, o-4. dr. Lányi
Kiss Luló.

Vigaszdij: 1. dr. Szemerey

MezőJur, 2. Schwartz Körös
ladány.

A nagy körűHekintést és fá-
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- Gyere a városházára,
azonnal!

Erdélyi Mihály egy pillanalra
meghökkent. Sarkonfordult és
bement él szobába. felvette kis,
kifakult katonasapkáját, a té#
pett dolmányI és odament fe ..
leség-éhez. Megcsókolta,mew
ölelte. Aztán odament kis leá
nyához és magához öleUe.
Rogyadozó léptekkel az ajtó
felé lépdelt.

--' lsten veled, Pali fiam ...
A rokkant, a nyomorék em-

ber ráborult fia vállára és sírt.
- Menjünk, magyarszki!
- Menjünk, oláh kutya!

Pali egy ideig még nézte· a
a távozókat, azután bement az
istállóba. Ráborult él család
egyetlen kenyérkeresőjére, a l
rpogányos, kiéhezett gebére. .

kifejezése mellett a következőket

nyilatkoztatom ki:
A "Gyoma-Endrőd Kondoros"

cimű lap I évi július hó 31-én
"Versenytárgyalás" cimatatt meg~
jelent cikkére vonatkozólag tiszte
lettel jelentem, hogy a Református
Egyháznak szükséges tüzelőfa

anyag szállítására beérkezett pá
lyázó cégek ajánlata csekély ösz
szeggel, - pontosan mázsánként
egy fillerrel, - volt olcsóbb.

A megbizott cég november else
jéig kamatot nem kivánt.

Kijelentem azt is, hogy a pres
biteri gyülésen mind a két aján
latot tett Cég iránt a legbensőbb

tisztelet és elismerés nyilvánult
meg.
Amidőn ezt a legbensőbb tisz

telettel és Önek iránt érzett nagy
rabecsűlésemmel fejezem ki, egy
ben felhatalmazást adok arra, hogy
ezt a "Gyomai Ujság"-ban közre
adhassák, vagy megküldhetik a
"Gyoma-Endrőd Kondoros" cimű

lap Tekintetes· Szerkesztöségének
közlés végett.
. Gyoma, 1932augusztus3-án~

Kiváló tisztelettel;
RÉPÁS PÁL
elnök-lelkész.

• Az olvasó előtt ezek után mégis
az tűnik kíafentl levélből

mintha a megbízott. cég . azáltal,
hogy november elsejéig kamatot

. nem számit, cégünkkel szemben
itt iselönyt nyujtana.

Az igazság kedvéért közölnöm
kell, hogy az Egyház pályázati
felhivásábana fizetésre nézve a
következőket irja:

"Fizetés: A tüzifa árát anyagi
tehetség szerint fogjuk részletek
ben fizetni, úgy azonban, hogy az
utolsó részletet legkésőbb j. évi
november .l-én kifizetjiik" .

Ezen pontra ajánlatunkban a
következőt irtuk:

"Fizetendő kivánságuk sze
rint". Vagyis százszázalékig ho
noráltuk az Egyház kivánságát,

egeredt az eső.

f'elderűlt él gazda arca.
A hagyományos túri vásár
ra! járó eső beköszöntött.
Szerdán és csütörtökön
cea 50 milliméteres eső

volt. - Gazdurarnéknak ez
volt az él bizonyos sóvá
rogva kívánt eső, amely
még hiányzott él kukorica
termés biztosítására. A rek
kenő hőség is alább ho#
gyott. Ember és természet
egyaránt új erőre kapott.

A Gyomai Ujság
te~dntetes

Szerkesztőségének

Helyben.
Kérem a Gyomai Ujságban a

következőket ]eközölni:
A Gyoma-Endrőd Kondoros

címü helyi Japjúlius 31 '-iki szá
mában cégünket ért alaptaían tá
madás arra késztet, hogy az ott
megjelent valótJanságokat a nyil-

. vánosságe16t1 tisztázzam. A cikk
elolvasása után telefonon kérdőre

vontam Nádudvari Mihályt a lap
jában elhelyezett szándékos elfer
ditéséért az igazságnak. E kérdé
semre, hogy honnan vette azt a
megállapitását, hogya Gyomai
Református Egyháznak íüzifára
beadott ajánlatoknál cégünk lé
nyegesen :~drágább .volta Grosz
Zoltán cégnél, azt válaszolta, hogy
ott volt a gyűlésen és hallotta.
Erre közöltem vele, hogytudomá,-

_. som szerint métermázsánként 1
.fillérrel voltunk drágább, amj há
rom tized százalékot sem tesz ki,
tehát nem helytálló, amit lapjá
ban leközölt.Ekkorazt a merész
kijelentést tette, bogy szándékosan
közölte igya dolgot és a jövő-

TÁRCA

Oláh bűnök.

PESTI DIÁK.

Korán reg'gel egy román
ka.tona. állt meg az Erdélyi
porta kapujában. Erdélyi lVli~

hályért jölt. Tegnap eg'y román
tisztet ütött ag·yon. Tegnapelőtt
egy másikat kidobott az udva
rából.

A hívatlan vendéget él fia,
Pali fogadta; már amennyire
egyhívallan vendégel fogadni
lehetett.

- Mit akarsz, román?
".- Apáddal beszélni.
Az öreg' Erdélyi is· kijött az

idegen hangra.
- Mit akarsz?

ben, ahol csak alkalma lesz, cé
günknek ártani fog.

Szükségesnek tartottam ezek után
illetékes helyre fordulni pontos
adatokért, miért is folyó hó 2-án
Répás Pál elnök-lelkész úrhoz
cégünkakövetkező levelet in
tézte:

Nagytiszteletű Elnök úr!
A Gyoma-Endrőd Kondoros

cÍmű helyi lap julius 31-ild sza
manak 6-ik oldalan, az első had
sabb alján a következőket közölte:
"Versenytárgyalás. A Gyomai
Rej. Egyhaz presbiteriuma szer
dan tartott gyűlésén döntött az
egyhdz és iskolák részére szüksé
ges tüzelő/a szállitásásáról. A
szállitásra Grosz Zoltán és Wag
ner Márton cégek (tudhatná, hogy
cégünk neve: WagnerMáiton Fiai)
adtak be ajánlatot. A presbiterium
úgy döntött az ajánlatok /elbon~

tása után, hogya tüzelőanyag

szállitásával a lényegesen olcsóbb
Grósz Zoltán céget bizta meg".

Tudilmkkal egy fillér métermá~

zsdnkén ti, teháta 10 waggonnál
összesen 10 pengő árkülönbözet
volt közöttünk.

Tisztelettel kérjük Nagytiszteletű

Elnök urat, sziveskedjék a Rej.
Egyház nevében a Gyoma-End-
rőd Kondoros szerkesztőségének a
cégiinkről írt tudatos hitelron
tási szándékát az igazságnak
me!;felelő adatokkal megcáfolni és
bebizonyitani, hogya másik ver
senyző cég nem volt "lényegesen"
olcsóbb, mint mi.

Szivességét megköszönjük Nagy
tiszteletű Elnök Úrnak és maradunk

teljes tisztelettel:
WAGNER MÁRTÜN FIAI.

Fenti leveliinkre Répás Pál el
nök-lelkész úrtól a l\Övetkezötar
talmu levél érkezett:

Tekintetes
"vVagner Márton úrnak

Gyoma.
F. évi augusztus hó 2'-án kelt

nagybecslí értesitésükre tiszteletem
emsw

A szobában az asztalra haj# I
tott fejekmeg~rr:egránduJnak.

A szemükbóJsűrűn pereg a
könny. A 7 éves kis Esztike
sírva kérdezi:

- Hova ment apám? Ug·y-e,
visszajön?
~ Vissza, kis lányonl!
Megtörölte szemét. A lelke

sajgott a fájdalomtóL Elővette

az énekes könyvel 0S meg~

megcsukló hangon olvasta:
- Erős várunk nekünk az

lsten!
Az istállóból keserves nyerí

tés hallatszott.

*
Erdélyi Mihályelszántan

megállt a román százados előtt.

- Kutya I Mil csináltál! Gyil
koltál! Tudod, mi jár ezért?
Meg'döglesz ! Itt a~ udvaron, az

téhát itt nincs különbözet a két
a iánlat között ésezek szerint nem
értem, hogy Répás Pál elnök
lelkész úr miért tért ki levelében
erre (l pontra? - Azt kell hin
nem, hogya. referens (vajjon
miért?) az ajánlatok ismertetésé
nél, vagy felolvasásánál cégünk
ajánlatánál nem tartotta szüksé
gesnek ezen igen fontos feltéteIre
reámutatni.

Ezekután a cégünket ért alap
talan és roszindulatu támadást
kénytelen voltam a nyilvánosság
elé vinni. Vannak emberek kö
zöttünk, akikről a megtévesztő

álarcot le kell fejteni.

Gyoma 1932 augusztus 4.;én.

WAGNER JÓZSEF
a Wagner Márton Fiai cég

beltagja.

Miről tárgyal a
kereskedelmi testületek

debreceni országos
értekezlete ? .

Az üMKE felhivására a vidék keres"'
kedelmi testületei országos értekezletre
gyűlnek egybe Debrecenbe augusztus
14céu és 15-én. Az értekezlet a vidék
egész kereskeneimének impozáns se
regszemléjelesz, amelyen akereske"'
delem összes egyetemes problémáit
meg fogják tárgyalni, különös tekintet
tel a vidék speciális kivánságaira. AT
értekezlettárgysorozatán a következő

kérdések szerepelnek:
1. Magyarország kereskedelempoli

tikai helyzete és a kereskedelem. (a) a
kereskedelem kereskedelempolitikai ki
vánságai; b) a kereskedelem devizapo
litikai kivánsága.

2. A túladóztatás következményei.
(a) a kereskedelem adópolitikaikiván- .
ságai; b) az adóhátrálékok redezésé
nek ügye; c) a felszólamlási bi:wttsá
gol{ reformja; d) középfoku közigaz~

gatási biróságok.
3. A mezőgazdaságnak juttatott ked

vezmények és kereskedelem; (a) bo
lettarendszer, b) a mezőgazdasági

adósvédelmi intézkedések.
. 4. A kereskedelem kikapcsolásár3

irányuló törekvések. (a) az állami in
. tervencionizmus, szövetkezetek, köz"'
üzemek; b) egyes gyárvillalatok keres
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kedőellenes üzleti politikája; c) kira
kodóvásárok, házalás, megrendelés
gyüjtés, iskolai árusitás divatbemutató.

5. A kereskedelem szociális terhei.
ÜTI, MABI. (a) az autonornia kérdése;
b) kamatamnesztia és a hátralékok ren
dezése; c) az aggkori és rokkantsági
biztositás felfüggesztése.

6. A kereskedelem hitelproblémái.
(a) kamatm'lximálás kérdése; b) a kis
kereskedelmi hitel; c) az áruüzleti
kondiciók kérdése; d) fizetésképtelen
ségi eljárás~; e) az épitkezést előmoz

ditó intézkedések.
7. A kereskedelem közlekedési ki

vánságai. (a) menetrendi, csatlakozási
kivánságok; b) a vidéki pósta és te
lefonszolgálat kibővitése; c) apósta
és telefondijszabás mérséklése.

8. A kereskedelem egységes szerve
zése és a kereskedői önsegély kiépí
tése. (a) a vidéki kereskedelem egy
ségfrontja; b) kereskedői önsegélyalap
kiépitése; c) olcsóbb jogsegély bizto
sitása az ÜMKE ügyvédi szervezetének
kiépitésével.

9. A kartelkérdés és a fogyasztás
válsága.

10. Az üzletkérdés és a kereskedelemi
tulajdon védelme.
ll. A kiárusitások, a végeladások ren

dezése, a tisztességtelen verseny, véd
jegyes áruk árvédeime.

12. A kereskedelem és a közigazgatás.
(a) zárórakérdések ; b) élelmiszerellen
őrzés, mérleghitelesités ; c) álőstermelők
ellenőrzése; d) a tanoncoktatás idő

pontjának rendezése; e) a hatósági
árubeszerzés és a helybeli kereskede
lem.

A kereskedelmi testületek delegátu
sok utján vesznek részt az országos
értekezleten. Az ÜMKE-nél ezideig
töi:lb, mint százötven delegátust jelen
tettek be az ország minden részéből a
testületek.

Az ÜMKE az államvasutak utján
rendkivül menetdijkedvezményt bi:do
sitolt az értekezlet delegátusai számára.
Azok számára, akik közvetlen csatla
kozással rendelkeznek Debrecenbe, 33
százalékos kedvezményt augusztus 13
tól 16-ig terjedő érvényességgel, azok
számára, akik csak Budapesten keresz
tül utazhatnak Debrecenbe, Budapestig
és vissza 12-től 17-ig terjedő érvény
nyel szintén 33 százalékot, Budapesttől

Debrecenig 50 százalékos (félharmadik
osztályu) kedvezményt.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

hangosan sírt egy magyar.
eszébe jutoll szomorú családja.
Szomorú kép. Durva román
bakák középen egy félkezű

magyar fején kis _sapkája
félrecsapva .. ' kezét, a ,meg
maradi kezét hárman is fog
ták ... szeméből sűrűn pergefl
a könny ...

A szomorú. menet egy öreg
eperfa alá ért. A román szá#
zados a kis csoport mögö!l
haladt, Amikor a százados a
nagy fa hűs árnyékába ért,
kárörvendően szólt:
'- Itt jó lesz l
Az egyik román most egy

nadrágszíjat vell elő derekáról
és odaállt Erdélyi Mihály elé.

A nyári naptól meleg leve
gőben irtózatos kacagás tört j
Qz ég feJé. Mintha szcmrehá-

Jó napot kivánok I
Igy köszöntöttem be az elmult

napokban az endrődi községháza
adóügyi irodájába. Gondolja az
olvasó, hát az természetes, hogy
igy köszöntél. Hát hiszen ez ter
mészetes is, hanem - ami utána
történt az már nem volt természe
tes.

Hogy érthetőbb legyen, eEmOlz,
dom az esetet. Egy hónapia le
het egy adóivet khbesitettek hoz
zám, melybe 12 P földadó stb.
összesen 25 P volt elóirányozva.
Mivel teljesen nincstelen ember
vagyok nem akartam elhinni, hogy
nekem is adót kell fizetni. Gon
doltam, tévedés lehet a dologba,
fogtam az adóivet és elmentem
az adóűgyirodába.Amikor az adó
ügyi jegyzőnek elmondtam, hogy
mijáratban vagyok, egy másik
irodába küldött, ahol D. L. adó
ügyi írnok dolgozott. Én tehát ide
mentem és illően köszöntem. jó
napot kivánok. Hát maga már
megint mi az Istent akar itt! Ezt
a4 adót szeretném megtudni, hogy
milyen eimen jött ez nekem. (Erre
dühösen felugrik és elkapja ~az

adóivet) Mi az Istennek ezt meg
tudni,. ld kell fizetni.

De kérem: szeretném tudni,
hogy miért fizessek, hiszen a
pénzemről van szó!

A ... van szó: fogja be a
száját!

Én ekkor a számat befogtam.
Ö pedig az adóivet elvitte egy
másik irodába, de nem sokára
vissza hozta és én eliöhettem.

Tanyai lakos vagyok, 36 km.
gyalogoltam ezen a napon, de
hogy miért fizetek, azt még ma
sem tudom.

Ott a számat befogtam, de itt
kinyitom és azt kérdem az illető

Urlól. Tudja-e, hogy az ilyen
eset micsoda rossz vért szül úr
és nem úr közt? Tudja-e, hogy
az Islen káromlás csunya bün,
butaságra vall és törvénybe ütköző

nyás lenne azért a sok szen# I
vedésért, ami egy szerencsétlen
magyarra szakadt.

- Mit röhögsz, te, marha?
- ordított él százados. Szemét
él düh és bosszú ragyogtaHa.
Az öreg Erdélyi csak nevelett.
Szemében még ott ragyogoJf
a könny, de a mögölt nagy
üresség falta az apró gyémán#
tok halovány csillogását. Za#
varas tekin letét a századosra
emelte és tovább kacagott.

- Marha, mit röhögsz?
Az öreg Erdélyi kirántotta

kezét a román katonák karjai
ból és odaugrott a vén eperfa
alatt lévő kúthoz és belenézet/.

- Ni! A vén komám! Hát
te itt vagy (i

Arca vad nevetésre torzult.
Me8'bomlott.

cselekmény ? Tudja~e, hogy a
községházához csak olyan ember
üljön, aki a néppel egyiltt érez?
Tudja-e, hogy Endrődön százan
és százan vannak ma is munka
és kenyér nélkül? Mi lesz, ha
igy bánnak velünk?

Szeretném, ha gondolkozna
ezeken és a jövőben több szociális
érzéssel intézné a hozzáfordulók
nak az o ügyeit.

Mert hisz mindnyájan emberek
va~yunk, mirevaló az ilyesmi?
Ugy is szinte csak ugy forong az
egész társadalom, minek az ellen
téteket még jobban kiélezni?

FÜLÖP MENYHÉRT

A Békésvármegyei Központi
forgalmiadó Hivatalnál mű

ködó Bertóthy tstván és Cser
náczky Károly forgalmi elJen#
őröket a malom osztályhoz
malompeIlenőrökkénevezték ki.

Baleset. Kedden délután vég
zetessé válható ;) baleset is
történt a Körösön. Domokos
Albert és jegyese, valamint
Holló Ákos tisz/viselő merűltek

el és kóstolgalták a Körös vizét.
Mindhármójukal a segítségükre
sie/ők huzlák ki a vízből. Az
ijedtségen kiviil egyéb baj nem
/örténl.

Országos vásá(. A gyomai
országos vásár folyó hó 12.
13 és 14-én lesz. Serlés kivé q

telével mindenféle jószéÍg fl2l~

hailható.
Ötvennégy eUenzéld képvi~

selő kérelmére a képviselőház

elnöke augusztus 12-re össze
hívla a HázaL

Székesfehérvárott szerdán
éjjel galambtojás nagyságu jég
esett és óriási kárt csinált.

Nagyatádi Szabó istván bu,
dapesti szobrát október 30p án
leplezik le.

- Megyek én is hozzád! I
Szervusz öreg! - és bele'
ugrott az omladozó fa/ú kút I
vizébe. Az előbb még csendes
viz szilaj hullámokat vert. Árva
buborékok úsztak a csende·
sedó vízen. A román katonák
odamentek a kúthoz és bam
bán neve/ve bámultak az örökre
eltünl után. Csak sok szőrös

ábrázatot Iáltak 1:l már úira
csendes vízben; a megbomlott
magyarszki örökre eltűnt,csak

apró buborékokat küldöJt az
ég fejé, /alán bocsánalkéróen,
de azok csak a víz felszínére
ju/oltak és otl örökre elenyész
/ek. A románok elmen/ek a
kút/ól. A nap szomorúan nézett
bele él kútba, de csak a maga
képét látta és ragyogtafta a
csendes vízben. Egy bogár reA'

ÉMET LEÁNY gyer

mekek meUé déle!őttre

ajánlkozik jutányosan.
eim él kiadóban meg
tudható.

BkikWop2S fényes nappal.
A régi jó táblabiró világban él

szej;Iény legények él lovatkö~

tötték el. Ma már él bicikli t és
az auJókal,s azokon vigan odébb
robognak. Nemsokára megér$
ink, hogya repülógépeken fog
elszálIni egy-egy ügyes lolvaj.
Szerdán fényes nappal egy
gyanus kinézésú szegénylegény
a Sebessy János pék ?lj/aja
elé támasztott biciklire kapott
fel és kezével bucsut integ·elvc
viga c elkarikázott. Kissé késve
ugyan üldözőbe vclték, de elJ
fogni nem sikerült.

A szabolcsi burgon.yát a fe
kete törothadás támadta meg,
amely betegségnek sem az Ella-,
sem él Rózsa-burgonya nem
tud el!enáIni.

Ha az EgyesiHt-ÁJlamoIK ej.
engedil, a háborus éldósságo~

kat, visszatér a jólét és mcg~

indulnak a beruházás.ok

Napirenden vannak Némei
országban amerénylclek.

Még ez évben parlament elé
kerül él rokkanl törvény.

A jövő rádiós háboruja. A
Tád\ónak clCl!)b utóbb minden
léren nagy jelentősége lesz.
Angliában tiiokzatos kjsérle~

tek folynak él rádióhu!iámokkal,
amelyek ug·yncvezell kisérlet-'
hajóka/ irányitanak és vezetnek.
A kisérielhaiókon nincs szed
mélyzet. A Délibáb úi száma
számlalan érc!ekfesziló rádió
cikket közöl, azonkivül a szin
házi és pénzvilá[? minden ér.
dekes eseményérőJ kimeritő

képes beszámolól közöl. Egy
száma 26 fillér.

pült él kút felett. Meglálla ma.
gát a viz ILilC'rében. Repült, rc- .
piHt lefelé, egyenesen a napba.
És beleeselt ... Az apró hul
lámok szerteszórják a nap
sugarait. A nap elszéfryelte
magát és továJblllent az égi
pályán.

*
A falu végén egy OrlaSl nagy

kazal melle1t eg·y kos állt. A
kazalt hámulta. Maid hatalmas
és .dühös ugrásokkal akaza!.
nak rontott. A leteiére akart
feljutni, de nem sikeriilt. Neki
látolt a kazal végének és enni
kezdte. Tépte, szag·galla a szal·
mát. Egy varjúcsapa/ repül!
feletle. Azt kiabál ta :

Ká.r. .. kár... kár ...
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~§?l':-tE.na.. §5':ivbeteg...
~eg .. l11cll~ é~~ !i;)baj, görvély
és iJllc,olkóL ; Jjzsmirigyna
gvobiJt)dás é~ ~;;iyvélképződés

eSl'leihcn él terii),iszcles "Fe""
~',en<: JÓlZ~Hcir~~ keserűvíz a
gyomor és Del",k működését

kitünőcn szabályozza. Európai
és amerikai klinikusok tuber
kulotikus egyéneknél tapasztal
ták, hogyabelegség kezdetén
jelenJkező székrekedések él

Feren<: Józi!!ilef víz haszná
lata folytán lényegesen eny!lül~

tek. A Feren(; Józi!!ilef ke
serUVlZ gyógyszertf:lrakban,
drog'ériákban és fűszerüzletek

ban kapható.

Negyedére csökkent ebben
az évben a méztermés. A
Magyar Méztermelők Orszá
gos SzövetkczeJe megállapi
tolla, hogy ebben az évben az
akácméztermés, más évekhez
viszonyitva, negyedére csök,
kent. Az őszi méztermés se
biztat kedvező eredménnyel a
száraz időjárás miatt. A szö
vetkezet a méz árát egy pengő

körül véli megállapitandónak.

lEmeUKedett a bankjegyfor
galom. A tJ!Dgyar Nemzeti
Bank banl;jegyforgalma a julius
31~iki kimutatás szerint a julius
23·iki forgalommal szemben
64.7 millióval emelkedetl.

A belügyminiszter szigoru
korlátozások közé szoritja a
klubol{ban és kaszinókban
rendezett táncmulatságol(at s
teadélutánol{at. A hcllig'ymi
niszlcr most rendeletei adojj
ki, meJyben közli, hogy az
cgyesületek, klubok, amennyi;
ben bármilyen dij -szedése mel
lett bárki részére táncmulatsá
got, Jánccal egybekötöt! tea;
délután t rendeznek, ehhez a
rendőrhatóság előzetes engc#
déIyél kell megszerezniök. A
belügyminiszter rendeletileg' fel
hivta az össus illetékes ható
ságokat, hogy szigoruan alkal
mazkodjanak az érvényben levő

rendele1ckhez és a kaszinókat,
klubokat, kávéházaka!, éltcrmcD
ket fi~ryelmezJessék a rendele
tek pontos betartásóra.

Lezárták az orosházi sertés
piacot. A sertésorbánc és
sertés pes lis az egész orosházi
járásban fellépetl, de Oroshá
zán legerősebben.Az orosházi
sertéspiacol a hatóság bezáp
ra tt e!.

Tűz. Folyó hó 2;án Oláh
Lajos Bánffy,út 9 számú telkén
a kerí/és mellé rakott szalma;
csomó, mefy egyúttal a disznó'
ól tetejét képez/e, ismeretlen
okból kigyulladt. A lakásban
senki nem voH; a szomszédok
sem lüzellek, úgyhogy a tűz

valószínű oka egy a járókelőkp

lől meggondolallanul eldob ot!
cigaretta.

Bács'Y é~ Társai Bank
moratóriuma hitelező értekez
let hozzájárulása alapján 1932
október 31-ig lett meghosz
szabitva.

Az osztrák vámsorompó le~

zárása gyümölcs- és zöldség
terméseink piaci árának ldala
kulásánál csak mérsékelten
érezteHe kedvezőtlen hatását,
úgyhogy a magyar gyümölcs
gyózelmesen állja CI véÍmhá
ború!.

Szeptemberben országos
kertészkongresszus lesz Hód
mezővásárbelyen.

A hevesi dirmyét Londonba
viszik,

József ferenc kir. herceg
megmentett egy fuldokló gyer
meket. József Ferenc kir. her;
ceg hetek óla a bulgáriai Vár
nában nyaral. A múlt héten iz
galmas körülmények között
mentette meg egy szófiai ke
reskedő 13 éves fiát a vizbe
fulladástóI. A gyermek messze
a teng'uben vergődött a hullá
mokon, amikor a királyi herceg,
aki kilűnó úszó, beleugrott a
tengerbe és kimenlette. A ki
rályi herceget nagy 'ovációban
részesileHék a bátor életmen
téséri.

A budapesti "Mál'ta Mate!''' Diák
otthonba a következő (1932-33) tan
évre a felvétel iránti kérvények bead
hatók. Határidő folyó év augusztus hó
31. Pályázhatnak jóelőmeneteW és ma
gaviseletet tanusitó egyetemi és főis

kolai hallgatók, kik vagyoni helyzetü
ket szegénységi bizonyiivánnyal igazol
ják. Az internátus a főváros szivében
(IX., Liliom utca 13 sz. alatt) az ösz
szes egyetemi fakullások közelében
fekszik. A lakószobák 2-6 személyesek.
A lakók kényelmére szolgálnak a küIön
társalgó, tanuló, olvasó és fürdőszobák.

A bentlakás dijtalan. Részletes tájékoz
tatást postafordultával (válaszbélyeg
melIéklendő) nyujt az internátus ház
nagyi hivatala.

Gyulán is feltépett a sertés
vész. Gyulán és környékén
erősen dühöng a sertésvész és
a iöbb mini 18.000 darabból
ólló sertésáilományának egy
tizede esett eddig él járványnak
áldozatu!. Minden valószinűség

s7erint már a jövő héten Je;
zárják a piacokaf.

A Gazdasági Egyesület vá
lasztmányi ülést tart augusz
tus nyolcadikán. A Békésvár;
megyei Gazdasági Egyesület
igazgató-választmánya augusz
Jus hó 8-éÍn héjfőn déklőJI fél
10 órakor Békéscsabán az
egyesület székházában gyűlést

tarI.

Amerika csak a békeszer
ződések módosítása és a fegy- ,
verkezés csökkenése ellenében
tárgyal Európával az adósá
g-ok Jeszállitásáró!.

Kétszázezer métermázsa ma
gyar búzát vásárol Németor.
szág.

A gyomai MűkedvelőI< fi
gyelmébe. felhivjuk Műkedvelő

szinjálszóink fii'yelmél a Ji. év~
folyami!ban nlCgjelenő "Mű

kedvl?]ő Szinjálszók Lapjára",
amely a JvlűkcL!velők céliainak
szemelőt! tarjásával azok érté·
kes és komoly segitőtársa le
het. Az érdeklődők mutatvány
számérf forduljanak a kiadó
hivatalhoz. (Budapest, VIII. Fhg.
Sándor utca 17.) A mai nehéz
helyzefben egyeseknek Jalán
nem lenne módjuklJan e lapol
segitségűl hívni, akkor társul
janak és többen összefogva
járassák e munkájukat könnyitő,
érdeküket és céljaikat szemelőt!
fartó "Műkedvelő Szinjátszók
Lapjá" .1.

Párisi és tátrai tanulmányut.
A MEFHOSZ Idegenforgalmi
és Utazási Irodája augusztus
17-én rendezi ölödik 15 napos
rendkivül kedvezményes párisi
lanulmányutját és szeptember
2-án második aulocar kirándu
tását a felvidékre. Jelentkezni
lehet az Utazási Irodában minp

dennap d. u. 4-7,ig. (IX. Fe
renc körut 38. fsz. 2. Tel. 872 4

74.) Levélben is. Érdeklődők

nek prospehtust díjtalanu! küld
az Utazási Iroda.

Enesett párbeszéd. - Szer4

vus Siklós. Egy órája figyellek
és nem tudom megérteni, hogy
miért sétálsz ilyen gondterhes
arccal ... Hagyd öregem, nagy
bajban vagyole Ujságofvasás
közben összevesztem a felesé
gemmel vakimi ~sekélységen

és most azon Jöröm a fejemel,
hogyan hizonyitsam be igél7ö
ma!. - Talán egy lexikonna1...
fz jó gondolal ! De honnan
kerilsek elő lexikon!? Vedd
meg Tolnai Világlexikonát. 
Havi kétpengős rész'letre meg
kapod.

Az aut6ba fektetett tőke, valamint
a kocsi üzell1költsége oly magas, hogy
feltétlenül szükséges errevonatkozó fel
jegyzéseket vezetni. Ezt a célt kitiinően

szolgálja az "Autó évkönyv", mely
kladóhivata]unkban kapható és ott meg
is tekinthető. Ára 350 pengő. Után
véttel 40 fillérrel drágább.

ToneHi Sándor a Növény
forgalmi Iroda szaktanácsának
tagja. A fölclmivelésügyi mi,
niszter Tonelli Sándor dr.#t a
szegedi kereskedelmi és ipar
kamara főtitkárát a Növényvép
dclmi és Növényforgalmi lroda
szaktanácsának tagjává kine'
veztc. A szaktanács feladata
főleg az ipari növények és
ezek keretében a paprika
ügyeinek intézése és vélemé'
nyezése.

A magyar-osztrák tárgyalá
sok folytatására Bécsbe ufazol/
a magyar delegáció.

Németország katonai egyen
lőséget akar a vezető hatalmak..
kal.

Csehszlovákia további bÚZél

lJi:vikli'e szorul.

1-\ búza árának helyrcállilá '
sárú\ akar tárgyaini szcp1em
herbel] a középeurópai konfc
rc:l1cicl Genfben, VDgy Lausan
neOOll.
"Kezdő irók, akik irrédenla

és vig szindarGbok vagy mo
nológ és dialóg irással foglal
koznak közöljék nevüket és
lakhelyüket a Heves és Vidéke
c, hetilap kiadóbívatalával He
ves, Regős-nyomcla."

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születtek: Cs. Szabó Erzsébet,
Szadai Ilona, Erdei Piroska,
Forgács Lajos, Zrak Ferenc
László, Krutek József, Hollósy
Eszter, farkas Ferenc, Oláh
Sándor, Lapalinszki Mihály
Imre, Orovecz Lajos, Herlel'
Mihály, Babos Margit Aranka.
lElhaltak: Molnár Islvánné
Aranyos Róza 46 éves} Nagy
Bálint 70 éves, Pálinkás János
85 éves, Kató Benedek 29
éves, Csáki Imre 82 éves,
Krutek József l napos, Csapó
Imréné-Bódi Mária 76 éves,
Szász János 76 éves, Kovács
Istvánné-fekete Juliánna 57
éves, özv. Kruchió Jánosné
Jenei Eszter 69 éves, Győri

Mária 6 hónapos, özv. Nyitrai
Jánosné-K. Imre Róza58 éves,
Erdei Lajosné-Lukács Erzsé'
bet 58 éves, Gyebnár Regina
Klára 6 hónapos, Gyebnár
Erzsébet 18 hónapos.

ALKATRÉSZEK
Citroen és amerikai autókhoz

PNEU ATIK K
garanciával

Autófelszerelési cikJfek
legolcs6bban :

NAGY JÓZSEF Budapest, VI. ker.
Andrássy-ut 34. Tel. Aut.: 221-97.

DUBLIKACIO.
Megvételre keresek a község kö

zelében fekvő 5-10 holdas tanyásbir
tokot. Cimem a Gyomai Ujság kiadó
hivatalában megtudható.

Gyomán li! fogyasztási szövet
kezet részére egy szerényigényü, de
szorgalmas könyvelő awnnali belé
pésre felvétetik. Ajánlatok fizetési
igények megjelölésével, Kovács János
ügyvezető igazgatóhoz adandók be.

4 drb. kis liba ezelőtt 4 héttel el
veszett. Két középső körme levágva;
nyomravezető 5 P P jutalomban része
sül. Aki tud róla, jelentkezzen Kovács
Jánosnál.

Az uj tanévre 2-3 kis diákleányt
vagy diákot teljes ellátásra elfogadok.
Lakása a Dóczi mellett. Cim :
Moldvay Lajos Debrecen, Kossuth
L<,.jos útca 48.

Görögállás Perei Lajos féle 16
kis hold szántó eladó, ért. Bogár Már
tonnál Rákóczi u. 31 sz. alatt.

Homok Istvánnak 5 hold szántója
esetleg bérbe kiadó 2492 hsz, a.

Sas utca 1467, sz. a. 1 szoba, konyha
és mellékhelyiségekbőlálló lakás kiadó.
Érdeklődni lehet Mózsik Rózsikánál a
községházánáI.
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Cégünk megállapodott a Békésmegyei
Általános Takarékpénztárral, mint a Futura
Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi
Részvénytársaság főbizományosávaI, hogy

Gyomán és Endrődön

a Futurának.
Vásárlásainkban a Békésmegyei Általános

Takarékpénztár gyomai fiókja is részt vesz,
igy akinekelndó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt.

Felkérjük termelőinket, kérjenek tőlünk

: is ajánlatot, mielőtt eladnák gabonájukat.

WAGNER MÁRTON FIAI.

••

fIlfllA~RAAR~.!H1ARffA~",H~.~~~4t~f'~ft~~,Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnáI.

Ozlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező feltételek
mellett kiadó_ Bővebbet Schusztek
Sándor tanítónál.

Egy kisebb jégszekrény eladó. Ért.
lehet a Szerkesztőségben.

A Hangyában és a Fogyasztás
Szövetkezetben mától kezdve a méz 1
pengő 20 fillér_

Kölcsön zsákok cséplésre min
den mennyiségben Iványi Aladár és
István cégnél kaphat6k.

iványi Aladár és István cég gyo
mai magtárnál a vetőmag tisztítás meg
kezdődött. Mindenki saját érdekében
cselekszik, ha vetőmagszükségletét

nPETKUS" vetőmag 1Ísztitón rostálja
meg.

Kollmann József darálómaImában
daráltatni vagy cserélni bármikor lehet
a cséplés alatt is. - Búzájának meg
javithatja a fajsúlyát, ha a Selector
gabonatisztitógépen megrostáltatja, a
kiesés megmarada jószágjának. A Se
lektor állandóan üzembenvan Kollmann
józsef házánál az endrődi uton a régi
Pikó házban, kivánatra a tanyák közé
is kimehet.

Értesités ! Cégünk megállapodott a
Békésmegyei Általános. Takarékpénz
tán'al, mint a Futura Magyar Szövet
kezeti Központok Áruforgalmi Rész
vénvtársaság főbizományosával, hogy
Gyomán és Endrödőn gabonát
vásárol a Futurának. Vásárlásainkban
a Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár gyomai fiókja is részt vesz, igy
akinek eladó· gabonája· van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjüktermelőinket,

kérjenek tőlünk is ajánlatot, mielőtt

eladnák gabonajukat. Wagner Márton
fiai.

Buzarostát keresünk megvételre
Wagner lVlárton Fiai.

.~6~o~1~da~1:.... -......;...,;,.;-.....-~O...:.Y...;;;;;O;..;;,M.;;;;.A..;;.;;l-U~l;..,;.S....A....O....· .........~...........-...~........... ....19_3_2....a..;;.;u~g.~

Jég állandóan kapható

a ligeti pavillonban.
Eladó vagy kiadó aug. l-re nagy

2 kirakatos üzlethelyiség, berendezéssel,
lakással is és egyéb mellékhelyiségekkel
Endrőd legforgalmasabb helyén_ Érte
kezni lehet Bary Pál üvegesnél End·
rődön. Ugyanott eladó 2 lámpás nagy
hangerejü külföld-vevő rádió készülék.

Cserépkályhák, kandallók átra
kását, javitását felelősséggel olcsón
eszközlöm. Uj kályhák raktáron. Váci
kályhamester Békéscsaba, I. kerület
Bánát utca lsz.

ádió müso
Augusztus 7-13-ig.

A nagylaposi uradalomban kitűnő friss juhturó kgr. 1.40
és gomolya 1.20 fillérért állandóan kapható.

6-15 9'0013-3217"0020'50 i Bpestk. p. é 5'0010-4511'4519'10 19'59

lalon

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
ifj_ WAGNER JVl.ÁRTON.
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Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
~~UUtitiU8~titiUUUU~

VASUTI MENETREr\iD1932. május hó 22-től.
Igyors! Igyorsl Igyorsi borsi

féle

legjobb és
legolcsóbb a

Minden mennyiségben kapható:

drótfonat.

11'0611'5718;0719'59 2'10 é i 0'32 6'02 8-5214'28 17-00
6'3811'1412'0218-1520'04 235 i Gyoma é 0'17 5-52 8-5114'2016'5919'04
7.3112·Q912-4D 19-10 20'41 3'38 é Békéscsaba i 23'15 5-00 8'1413-2616'2218-12

3-5312'4017-3020'05 i Gyoma é 7'24 ll-47 16'41 21-56

4'2113'0817'5820-33 é. i 6'5311'1616-1021'25
4-2613'1318-0320'38 i Dévaványa é 6'4811'11 16-0521'20

-4-57 13'44 18'3421'10 é . i 6-1510'3815-3220-42

1
4'58 13-4518'4521'11 i Szeghalom é 6'13 fa-37 15'31 20-37
5'1714'0419'0421'30 é Vésztő i 5.5310'1715'1120']7
7-2716'10 20-58 é Békéscsaba i 4'05 8'20 13"2418-24

6-1612'3019-00 i Szeghalom é 8'3015-2018-42
7'50 16-4020'36 é.- _. 1 i 5'3013"45 17'08
7'55 17'1221; II jPuspok.adány é 2'3913'3715-36
8-5118'0221'58 é Debrecen i 1'4912-3014'30

It ,iWMn d~_~ijM~

Hirdessen a "Gyomai Ujság"-ban.

HAIDEKKER
pm R !!iié k eM

agner
fakereskedésében,GYOM ÁN.

.1lWI!UlIJlIl.~~~UW.

Szombat, aug. 13.
9.15: Hangv_
12.05: Hangv.
4: Gyermekjátszóóra
5 : Szalonzene
6: Felolvasás
6.45: Cigányzene
8: Zenekarihangv.
9.15 : Idöjelzés, hirek

10 : Időjárásjelentés utána gramofon

9.45: Időjelzés, hirek, ügetőverseny
eredm. időjárás majd cigányzene

Szerda, aug. 10.
9.15: Szalonzene

12.05: Hangv.
. 4: Felolvasás
5: Postászene
6.15: Felolvasás
6.45: Hangv.
8: Tánczene
9: Cigányzene

10.15: Hangv.
11: Cigányzene

Csütörtök, aug. 11.

9.15: Hélngv.
12.05: Hangv.
4: Gyermekmesék
5: Szalonzene
fi : Felolvasás
6.30: Magyar dalok
7.30: Rádió külügyi negyedóra
7.45: Előadás: Acsikós,népszinmü
9.30: Időjelzés,hirek

9.45: Zongorahangv. Utána időjá

rás,
10.30: jazz-zene
11.15: Cigányzene.

Péntek,aug. 12.

9.15: Postászene
12.05: Cigányzene
4: Háztartási tudnivalók
5: Katonazene

·6.30: Előadás

7: Oberon - opera előadás Salz
burgból

9.30; Időjelzés, hirek
10.30: Időjárásjelentés: utána cigány

zeneKedd, aug. 9.

9.15: Katonazene
11.15: Ifj úsági félóra
12.05: Hangv.
4: Gramofon
5.30 : Felolvasás
6: Hangv.
7.15: Ujságiró betegségek - fel

olvasás
. 7.45: Magyar dalok
8.45 : .Vídámest

Hétfő, aug. 8.

9.15: Rendőrzene

12.05: Balalajka
4: Novellák
5: Cigányzene
6: Előadás

6.30: Szalonzene
7.30: Gramofon
8;30: Felolvasás józsef nán.dorról

10.25: Idő. időjárás,hirek majdci-"
gányzene.

Vasárnap, aug. 7.

9: Hirék, kozmetika
10: Ref. istentisztelet
II ::Egyházizene és szentbeszéd

utána idő, időjárás és vizállás majd
könnyüzene..Szünetben Rádiókrónika

2: Gramofon
3: Főzelék és gyümölcskonzerválás
3.45: Szalonzene
5: Felolvasás
5.30: Hangv.
7: Felolvasás
7.30: Cigányzene
8.30: Sport és lóversenyeredm.
8.45 : Operaházi zenekar

10.10: Időjelzés,sporteredm. majd
jazz-zene

Állándó műsor hétköznapokon :

9.30 Hirek.
11.1OVizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 Hirek.
1.00 Idö-:'időjárás-vizállás;

2.45 Hirek, árfolyamok.
4.45 Idő-időjárás-vizállás-hirek.

_JI74..~~_~_e~~~~~
. Nyomtatta él ...HUNGÁRIA" könyvnyomdai vállalat Gyomán. Felelős cégtuléljdonos: TEKET SANDOR,
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ELŐFIZETÉSi ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280,

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra,
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkeszt5ség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm, magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnéi 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

külön indi/ványl /erjesztelt elő,

meJy azonban, miután a tárgy·
sorozatba felvéve nem voll,
elufasíltato/t. A képviselőtestület

a helyes értelmezésre vonat'
kozó javaslatot 22 sZé\va7allal
4 ellen elfogad/a.

A községi temető Jétesitése
tárgyában lejt intézkedések et
elfogad/a és jóváhagyta. A te~

melő helyéül a vágóhíd melleH
800 négyszögöl jelö]Jelett ki.

Arany Gusztáv segéd·jegyző

2 heti szabadságolását tudo
másul veIJék.

A hadirokkantak kérelmére,
hogy részök re a községházáll
egy[eti helyiség céljaira egy
szoba adassék ál vagy havi
10 pengő fűtésre és világílásra,
a havi 10 pengő I szavazták
meg.

Zeisler Ede kére1mél íeljesi·
lették és él község kötelékébe
való felvélelét kilátásba helyez
lék.

A fizetéses tűzoltók illetmé
nyeit az előJiáróság és a gaz
dasági bizottság javaslata alap
ján havi 60 pengőre lesz álli
tollák és i':l ruha iIletményét
120 pengőre. Dr. Chrisztián
Kálmán terjeszictt elő ellen~

javaslatot, azonban a képvi
selőtestület ezl az anliszociális
javasIalot fogadta el, hiába ér
veit a felszólaló azzal is, hogy
a két gépész tűzoltó sao pengő

értékű gépjavitást is végzett a
községnek.

Elhatároz/ák a Napnyugati
vendéglőtóI az Iványi-malomig
terjedő ulszakaszon a járda
építésI téglából, bár Répás Pál
annak betonnal való készitését
javasolta.

Tudomásul vellék a községi
iskolák évi jelen/ését, valamint
a polgári iskola Illegszüntctése
ellen a miniszteriUlr.ba felkiH
dött bizottság jelentésé/, mely
intézkedés időleg-esen vissza
is vonatott Oyomára nézve, Ez
ügyben Répás Pál a kiküldött
bizottság elnöke i~en életre
való és megfontolandójavaslat;
lal állt elő, hogy megmentse az
iskolaépilés céljaira rendclke.
zésre álló 90.000 pengőt. Ja
vasolJa az Ádám-féle malom
megvélelét és átalakitásását s
ezzel az iskola toviibbi fenn..

Képviselőtestületi közgyűlés.

parancsnokuflkon felül az herceg az élen. Az útmenti l
embert szeressük meg józsej egyik házból (délután 3 óra
főhercegben. Igaz, az is sokat körül) egy hórihorgas orosz
tett, hogy gyalogosan, ott' katona jött ki, kezében egy
kint az országúton történ:- piszkos zsebkendőt lobogfat
tek e találkozások, minden va. Odavezették józsef jő

ceremónia, minden erőltetés herceg elé, ki a remegő

nélkül. orosznakegy cigarettát adolf.
Egy szürke kis eset az Akik egy kissé távolabb ál

ellenséggelszemben tanusitott lottunk és nem hallottuk mit
viselkedésében is az embert beszéltek, csak az emberi
és nem a rideg katonát ér- gesztust láttuk s megéljenez-
zékeltette velünk. tük a nemes embert.

Ugyancsak 1914-ben, de- Isten jóvoltábóI60-ik éIef-
cember 12-én Galiciában évéf érte el Józsej főherceg.
zavartuk már az oroszokat. Az egész nemzet őszintén

A 101~ik gyalogezred har- köszönti őt, ki nemes szivé
madik menetzászlóaljavolt a vel, fennkölt érzéseivel sZÍ'
biztosÍtott menefünk éle. A vünkből váltja ki azt a ki
tylavai felrobbantott hidfól vánságot, hogyamagyarok
Hyrova-IwIáig terjedő úton Istene őt még nagyon soká
mindig ott volt Józsej jő- éltesse. W

József főherceg
1914 november hó 21#én

Mezőlaborc jölött voltunk
hevenyészett állásbnn, mikor
este két örömhirrel leptek
meg bennünket. Az egyik hir
az volt, hogy józsef főherceg
lett a hadtestparancsnokunk
(VJl-ik" hadtest), a másik hir
pedig az volt, hogy Hinden
burg bekerített 8 orosz had~

testet. Két hét mulva, decem
ber 3-án Turány falu mellett
kerültünk szembe az új had
testparancsnokunkkal, mikor
szemlét tartott jelettünk.

Az akkor harmónikaszerű

en mozgó harcvonal állandó
meneteiésekből és harcokbóI
állt. Az emberi szívósság te
herpróbáját ál/ottuk ki akkor.

A november végi szép őszi

időjárásban majdnem na
ponta kellett hol előre, hol
hátra meneteinünk és néha Gyoma község képviselőles- kéreIme ügyében egyelőre a
napi 40 kilométeren felüli fülete aug. l1·én csütörtöki:in ballai kőhíd kijavílása iráni
útat is megtennünk. (Decem- d. e. 8 órai kezdelIcI közg"yü- ugy halározoJI, hogy kiküldölI
ber 1-én Sztropkóról Ho- lést tartott, melyről beszámo- egy bizotlságot, aki kivizsgálja,
monna-Olykára 44 km.) lónkat az alábbiakban fesszük hogy az oda vezető út fenn-

b meg. tarlása gróf Zichyl terheli-e és
Ilyenkor még az erőseb A mult gyülés jegyzőköny' ennek megállapítása után nem
szervezetű emberek is fárad- vének felolvasása, a jóváha- zárkózik el, hogy hozzájáruljon
tan, hallgatagon bandukol- gyotJ képviselőteslüleli határo- a híd kijavítási köIJségéhez.

tak. Elfásult érzéssel nem zalok, pénztárvizsgálali jegyző- A gyomai ilalmérők kéreimét
tudtunk örülni sem a napsü- könyvek bemutatása után teljesítette él vásári helypénz
tésnek, sem az életnek; ál- elfogadta a képviselőtestület az leszállílása iránI akként, hogy

útépítési alap és J'árdaénílési a va'sa',,]· szaba" rende'etei el
landóan éhesek voltunk és alap le'tesl'te'se'ro-I alkotott ~'sza- y l , m ynem eléggé világos, akként
éjjel kegyetlenül fáztunk, bályrendelelel. értelmezte, hogya vásári tete-
mikor kint aludtunk. Ezután tárgyalta az Árpád mes helypénz nem naponként

Ebben az elkeseredett han- úlcai lakosok kére!mét belon· szedendő be az italmérőktől,

gulatú menetelésünkben, mi- iárda építése iránt - a kére]- hanem a vásár egész tartamára.
kor üldöztük az oroszokat, met elútasí/olta, mert a köz- Kovács János, ki maga is be-

ségnek fedezete nincs reá. ielen/ette, hogy ő érdekelt fél,az elől haladó csapatokat
MegállapítoHa újból a füzi- igyekezetJ a képviselő/eslüle/et

naponta jelkereste józsef fő- kerületek beosztását l. ll. Ill. a fogyasztási Szövetk-ezet be-
herceg, a ~hadtestparancsno- IV. és V. kerületre a közigaz- vélelei felsorolásával meg'
kunk. Kis fényképezőgéppel gatási kerületek szerint. győzni arról, hogya bevételből

a kezében odajött mellénk, Csete István és társa kérel- ilyen nagy összegű helypénz
ott szóbaelegyedelt az em· mél az orvosi keri.iletek be- nem fizethető.

berekkel, vigasztalt, báto- osz/ásának megszüntetése irán! Szabó József képviselő ki
rflott, tanácsot adott. Egy elutasította. Marad az l. és II. fogásolta, hogy egyetlen köz-

kerület dr. Barlha Gusz/ávé, a ségben sem oly magas a hely
szó, egy mondat váltásának III. IV. és V. kerület dr. Vince pénz, mint Oyomán; sől Déva-
idejéig tartó találkozás elég 1Endréé. Iványán a helybeliek egyáltalán
volt~ hogy a magasrangú - Kovács Zsigmond é.s társai .. nem fizetnek hdypénzt, igy
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Kerületi dalosverseny
Békéscsabán.

maraaását is biztositva látja.
Jelentését tudomásul velték és
köszönetei mondottak a fára
dozásáért.

A Körös-Tisza-Marosi Ár
mentesítő Társulat részére kért
területet védgát töltésre áten,
gedték m2-ként 40 fiiérérl.

A. Bessenyszegen létesifendő

iskola ügyben él következő

közgyülés fog határozni.
A közlegelő karbantartására

2;)00 pengő segélyt kapott a
község.

Schwalm József közmunka
váltságát törölték.

Kovács Mihálynét és Varga
Bálintot felveszik a szegény
házba, mihelyt üresedés lesz.

Gyepmesternek lóbeszerzés
hez 150 pengő fizetési előle

get engedélyezett.
A fúzfászugi veteményes föl

dek haszon bérét a felhozolt
indokokra tekinteltel 20 szá
zalékkal mérsékelte.

A gróf Tisza István uti be
tonjárda 180 pengő költség
Jöbble1e iránti kéreimét Bein
schl'ólh Márlonnak elutasítolta.

Dr. Szász Lajos isko!aszéki
tag lemondása folytán helyére
Pánczél Emil főjegyző! válasz
tották meg.

Polányi Róza kél'elmét ház
hely fltengedése il'ánt nem lel
jesítette - hely hiányában.

Lázár Piroska Stefánia szö
vetségi védőnő kéreJmét fize
téséhez való hozzájárulás iránt
elulasitollák.

A Horthy-segélyakciÓ buza
készletének elhelyezése ügyé
ben akként határozolI, hogy azt
továbbra is a Hartenstein cég
néj hagyja.

A gyülés jóval a déli harang
szó ulán ér/véget.

Arató unnep
él tanyán.

A régi jó magyar nép
szokások felújitása és az
aunyira szilks~es munkás
és munkeiadó közötti jó
viszony ápolása céljából·
ci "Kondorostanyai Hangya
Szövetkezet" igazgatósága
és .felilgyelőbizottsága f.
hó 20-án István király ün
nepén d. u. 2) órai kezdet
tel arató-népünnepélyt ren
dez.

ASzövetkezetúJszékhá
zából kalászkoszorúkkaJ,
kalászbokrétákkal vonúl
fel azaratási-cséplési mun'"
kákban résztvett mindkét
nembeli ifjúság a helybeli
róm. kath. templomba és
onnan hálaadó Istentiszte-

let után vissza; ezt köve'"
tően nappali táncmulatság,
este pedig rendesbállesz.

Akik érdeklődnek a még
nagyrészt romlatlan er'"

Lelki Jehetségünk kiművelése

által az igaznak, szépnek és
jónak megismerésére eljutni,
ezek iráni állandóan érdeklődni

vagyunk kép-esek. Ami az em
beri lélekre hatással van, az
él'dekli is a lelket.

A különböző érzelmek és
vágyak az ember kedélyvilá
gában mulatják meg hatásukat.
Nagy szel'epel játszik az em
ber élelében a kectely, amely
ha müvell és nemesen érezni
Judó kebelben lakozil" minden
örömnek és társadalmi erény..
nek forrása.

KQdélyünk feMsztése, ápo
lása és képzésére befo!yásul
vannak a vél'mérséklet, az
egészség, a lakóhely. táplál
k07ás,Iestedzés, játék, a Jer
mészet szépsége, az ének és
zene.

Alig van olyan jótékony ha
tással az ember kedélyére,
hangulatára valami, mint az
ének ésa zene.

Érzelmeink, kedélyünk nyelve
él dal, az· ének. Az ész beszél) a
szív énekel. Ezen szép megha
tározást olvastam a napokban
és valóban találó is e meg
álIapi/ás.

A romlatlan kedély énekben,
dalban nyilvánult meg az ősi

kOl'ban isa természet gyer
mekeinek ajkán és ma is e
nyelven fejezi ki érzelmei!.

A vidámság, a jó kedély és
hangulata fiatal kornak ezen
kedves kiváltsága, nem is igen
képzelhető el ének, dal sze
relete,gya-korlása nélkül. !vIát'
a kis gyermek is örömest és
könnyen tanul énekelni.

Az akara/ra. jellemre, liszla
hangulatra kiváló hatással van
az ének. fűszerezi társas éle·
/ünket, ápolja a hazafias, val
lásos érzelmeket kellemes ha·
tásával és megnyugvást szerez;
bánaiot, fájdalmat csillapit él

a balsors, a gyász idején.

A magyar dal, minI a nemzet
lelkének visszhangja,oIJ ünne
pei, 011 sír, oU zokog és vihar
zik ma is, minden nagy meg
mozdu!ásánál, hazafias fellán
goliisánál a most letiporva
szenvedő és annyi sebből

vérző népünknek ajkán. Bizal
mat, hitel és remény! csüggedt
és l'eményfelennek lálszó hely
z.etünkben ·0 magyar nóla kell

kö!csű tanyai nép iránt,
ne sajnálják a fáradságot
erre az alkalomra kirán 6

duini a tanyára.
f. L

szivünkben, hogy el ne veszit
sük élniakaró, jobb jövő után
vágyódó) reménykedő erejét
lelkünknek.

Olyan szolgálatof igyekeznek
végezni a dal müveJésével az
ország összes, hazafias alapon
álló dalo<;egyesü]elei, amely a
társadalmi béke, a népkul1úra,
a nemzeti öntudat, a magyar
szellemi és területi integl'ilás
magasztos eszméinek ápolá
sál legfontosabb kötelességé
nek tartja mindenkor.

::-

Községünkben egy kicsiny,
lelkes csapat megalakitolla a
daloskörl, hogy él szépnek, a
vallásos, hazafias, művészi esz
méknek héll'cosa és művelője

legyen és ekként nemzeti köz
életLinknek is hasznos, értékes
szolgálatot tegyen.

A víg'asztalannak látszó bo'
rús magyar éiszakában szük
ségünk van időnkén! a szíve
inket reménységgel eltöltő, da
lainkból, nóláinkból hatalmas
erővel felénk áradó, magyar
összefogási, lestvérisége1 hir
delő dalosünncpre. Igen, hogy
a hatalmas nemzeti erőt, me
lyet a dalosLigy képvisel, meg
mutassuk és bizonyságot le
gyünk a pihenést és csügge
dést nem ismerő, házánk ujjá
épj1ésél célzó munkáikodá.
sunkl'ól.

Az Országos Magyar Dalos~
szövetség X~ik (szolnoki) kerü
lete augusztus hó 20 és 21'én
rendezi meg a kerüleli versenyi
Békéscsahán. Ezen dalosver..
senyt válogatónak nevezzük,
mert az ill versenycsoporlon
ként legjobb el'edményt elért
egyesületek vehetnek csak
részt az 1933 évben Budapes
len fartandó Országos Dalos
versenyen.

A Gyomai Dalárda jelen1ke
zett ezen kerületi versenyre és
augusztus hó 2 t 'én, vasárnap
délelőtt ahékéscsabai Iparos
Székház nagytermében fog
rneglarJatni a könnyebb műdal

csoport versenye, amely cso
portban összesen 1t dalárda
indul

A gazdaságilag nyomasztó
súlyós, gondterhes helyzetünk
ben is szükségesnek tartjuk,
hogyafonlos és felbecsülhe
tetlen nemzeli erőt, melyet a

. magyar dul k~pYiseJ, minden

igyekezelünkkel fejlzszteni tö'
rekedjünk és még fokozollab,
ban igyekezzünk a karéneklés
szépségével nemes szórako'
zást nyujtani a da!kedvelő kö~

zönségnek.
Ezen célkitüzésl szem előtt

tarfva,a Dalál'da vezelősége f.
hó 15,én, hétfőn este 9 órai
kezdettel, az Erzsébet,ligeti
pavHlon nagytermében bemu'
taló főpróbát tart a kerülcli
versenyre benevezeH dalosok
közreműködésével. Ez alka
lommal a kölelezően elóirt
versenydatabok és azonkivül
más darabok is adalnak elő.

Szives szereteiiel k,zrjiik köz,
ségünknek adalosügy fejlődése

iránt megértéssel viselkedő la
kosságát, hogy ezen bemulató
hangversenyen minél nagyobb
számmal sziveskedjenek meg
jelenni.

SZŐKE FERENC
ref. ig. tanító.

KőszőnetnyiIván itás
A Gyomai Dalárda elnöksége

a ~ hó 20 és 21~én Békéscsa
bán mcgtartandó kerüleli da'
!osversennyel kapcsolatban fel
merülő kiadásainak enyhítésére
községünk megértő dalbarátai
hoz fordult és anyagi lámo~

gatásukat kérle. Szerény ké,
relme meghallgatásra lalált és
örömmel közölheti, hogy dal
barátai majdnrm kivélel néikül
adományoztak.

Az adományozók a kövel,
kezák: brassói Greiszing József
15 ar. P, Vanis Gyula 5 ar. P,
t -1 ar. P-őt adományoztak:
Arany Gusztáv, Bácsi Flek,
Bácsy Géza, dr. Balázs László,
beél'i Balogh Gyula, Becher
Ernő, BecherRezső, Bencsik
László, Berkovics Adolf, Biró
Béla, Biró Gyula, Csernay Géza,
dr. Christián· Kálmán, dr. Deb
reczeni Ivön, Domokos János,
feiler Ernő, fischer Nándor,
Glück Ármin, Grosz Solamon,
Grosz Zoltán. vitéz dr. Haviár
Gyula, Hekele László, I-Iorválh
JÓ7sef, Iványi Aladár, Iványi
István, Kató LajQs, Kelemen
Sándor, Kerekes Károly, Kérí
János, Hartens/ein Ignác, Klein
Sándor, Kner Endre, Kner lmre,
Kner Izidor, Kiss Géza, Kocsis
(Jyula, Kovács Albert,Á. Ko~

vács János, Sz·. Kovács János,
H. Kovács Gyuláné, Gálos
Piroska, dr. Lac!omérszky Emő,
Lehóczky Károly, özv. Lukiics
Aladárné, Madaras Gyula, !vIá h

. day Aladár, dr. Messinger AI
bel'!, G, Nag'y László, Németh
Géza, Oláh Lajos, vitéz Paior
Gyula, dr. Pálka Pál, Pétermann
József, heőpapi Pikó Bél(l,
I~épás Pál,· Simonovánszky
Ödön, Schu!ck Béla, Szabó
Piroskol dr, Szász Lajos, 5zi~
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Levélhullás.

Most ketten jöttek:
egy anya s egy gyermek.
Az élet vén fája
levelet hullatta ...
de hulló leveleit
reájuk nem dobta.
Ez 'l. szeretet;
ennek nincsen sírja. '
Az élet vén fája
hulló leveleit
erre sosem dobja ...

A fa alatt álltam.
Levelek hullását
könnyezve csodáltam.
Az autó levelét a lehullt avarban
seholsem találtam.
A koldus levelét a lehullt avarban
seholsem találtam.
Pedig az egyik robogott,
,a másik zokogott ...
S most, a lehullt levelek közt
milyen egyforma mind:
a szegénység, fájás,
pompa és a kincs ...

A fa alatt álltam.
Levelek hullását
könnyezve csodáltam.

A földmiveléstigyi miniszter
a jövő hélen értekez!etet tari a
gazdasági felügyelókkel a me
zőgazdaság fonlos kérdései,
ról.

Száz év óta csak négyszer
volt ilyen forró júliusunk, mint
az idén.

Közel négy millió mázsával
kesebb lesz a búza, mint ta·
valy. Rozsból, árpából, tenge,
riből és burgony6ból jó a lel"
mésünk.

Mege~yezttink Ausztrifival.

Ezer dalos vesz rész! a bé
késcsabai dalosversenyen.

Pesti diák.
w:::vzss: 5-

Hatalnlas, öreg fa.
Az élet fája.
Őszi idő táján
levelét hullatja.

Összel hull-hull a levéh
Tavasszal sok új kél.
Hull-hulla sok öreg,
hull a férges, beteg ...
Helyükbe születnek
fiatal levelek: gyermekek.

Egyszer arra jártam.
A fa alá álltam.
Levelek hullását
könnyezve csodáltam.
A levélhullásban
az életet láttam.

Egy autó jött arra;
robogva.
Ez a fény s a pompa" ..
Az élet vén fája
levelét hullatta ...
egy aralJysárga levelét
az autóra dobta.
Ez volt a fény s pompa ...

Aztán egy koldus jött;
fáradtan döcögött.
Rongyos sapkáját levette,
mintha alamizsnát kérne.
Ez a szegénység, szükség, fájás embere...
Az élet vén fája
levelét hullatta ..•
a koldust könnyezte.
Egy aranysárga levelet
az üres, kérő sapkába ejte.
Ez volt a szegénység, szükség, fájás

[embere ...

éves száraz kgfeljebb 10 szá
zalék doronggal kevert prima
bükk hasábfa auguszlus hó
folyamán törlénő szálIHásra,
Gyoma á\lomá:óon vagonban
álddva fuvarlel'éI szeriIlIi suly,
ban elszámolva 100 kg.-kénl

aranypengő 3.51.

Orosz Zoltán ur ajánlata:
Román import tiizifa :1. o. 2
éves száraz, dorongmentes,
prima bükkhasáb ar. P 3.50,
I./b. o. ugyanaz, de 10 száza'
lék doronggal kevés görbe'
fával ar. P 3.38, ll. o. ugyanaz,
de 20 százalék doronggal ve'
gyesen ar. P 3.25.

Az ajánlatok többi részét
nem folyIatom, mert nem azok
közül letl a rendelés.

Ismét hangsulyozom, hogy il

presbiteriumhan mind kél aján'
lalo! tell Cég iráni a Jegna'
gyobb elismerés nyilvánult meg.

Egyébként pedig, mivel a
"Versenytárgyalás" cimü cikk
Önök részéről kivizsgáltatolt,
melyről nem volt tudomásom,
- szerény véleményem szerint
nem volt szükség ekérdésnél
az én felvilágositásomra.

Amidón az elnézésből /ámad!
tévedés miat! ismetellen sajná,
latornat fejezem ki, s reárnIlta
tok arra, hogyafenlebb kö'
zölt két ajánlat közöm csekély
különbségei mindenki elbirál·
hatja, - tiszteleltel kérem en'
nek becses lapjuk legközelebbi
számában leendó szives köz,
lését.

Nagybecsű szivességükel
megköszönve, va2yok

Gyoma, 1932 aug. hó 6-án.
Kiváló tisztelettel:

RÉPÁS PÁL
elnök-lelkész.

Afcnli leveleket Icközö!iük
azzal, hogy ezeket nem sze
mélyeskedés céljából kérlük és
nem is óhajlllnk személyes
kedni. Ezen levelek ből meg
állapilha/ja mindenki - bárhol
lörtént is lévedés - hogy "lé
nyeges" árkülönbség nem volt
s az ügy beállitása csak" rossz
akaralú elferdítés" volt, melyet
szó nélknl nem hagyhat/unk.
Erre akadunk reávilágitani s
az ügyet részünkről befejez1ilk.

Oyomán, 1932. aug. 12,
Tisztelettel:

WAGNER MÁRTON FIAL

A kultuszminiszter megiiI·
tot/a él lanároknak, hogy ujsá
gokba irjanak.

Nyilt tengeren kigyulladt egy
francia gőzhajó.

Pethes László képviselőnek

a bolbüntelés elóierjesztőjének

megvizsgálják az elmeállapolát.

Lucernaliszt-gyárat álli/anak
fel Békéscsabán.

Lappangó polgárháboru Né
JIH~tországban,

Tekintetes
ifj. \Vagner Márton urnak

Gyoma.
A "Gyomai Ujság" f. évi

augusztus hó 6-á.n megjelent
számában a 3. oldalon közöU
nyilatkozatomban foglaltakra a
köve/kező pótlási vall szereD'
csém liszlelejem kifejezése
melletl meglenni.

A Református Egyháznak
szükség'es liizelőfa anyag' szál
Jjtására a pályázó Cégek be
érkezett és már elbirált aján, l
lala a presbiteri gyűlés óJa az
egyházi pénzlárba voll elzárva .
s én nagybecsű felhivásukra
emlékezet szerini adtam a vá
laszt. A válasznak eg"y mon'
dalát póJolom, merI tévedtern.
Most lá lom, mikor az Önök
ajánlatá! átvizsgáltam, hogy
csak az ajánlal utó részére
emlékeztem, ahol ez akilélel
olvasható:

"fizetendő a feladáslól 'Szá
mi/va 30 napon belül, ezentul
8 és fél százalék kamal léri'
tendő". Ez okozta a tévedés/.
Ez azonban a belföldi tüzifára
vonatkozik. Mivel nagybecsű

ajánlajukbélll if t van szó a kö
vezet vámdijáról, valamint a
kiraká.si és befuvarozási ösz
szegekról, ami a román import
tüzifánál nincs kitüntelve, azért
lehetett alévedés.

Tévedésemet sajnálom s mert
nem akaraItal törlént, sietek azl
ezennel helyreigazilimi.

Most összehason!ilollam a
kél ajánlatot s hogy tévedés
ne lehessen, szószerini ide
iklalom mind a keH őt:

Wagner Márton fiai urak
ajánlata:

Romáp import lüzifa: l. o. 2

világosító kérdésér! senki az
Elnökséghez nem fordult. A
határozat egyhangulag hozatott.
- Tis:dell Barátom I Nem lu'
dom, hogy az Egyház Elnök,
sége szükségesnek látja~e,

hogy ezen, a tárgyalás menetét
érintő kérdésről nyilatkozzék.
Nekem azonban ez! érlésedre
kellett hoznom azonnal, hogy
"nem kell az! hinned" és még
csak felté/elezned sem szabad,
miszerin! én olyan dolgo! meg'
tegyek, ami az én lelkiismere·
temmel és hivatalos eskümmel
ellenkezne! És kérdezhelem
Tóled Tisztelt Barátom, zárjel
nélkül, hogy vajjon miért? ..
S azok, akik engem ismernek,
- Te is bizonyára közöt/ük
vagy, - tudják, hogy én nem
1O vagon fa-különbözetérl, de
10 vagon fa értékéért sem jé,
rek le arról az úlról, ami az
én szeretet! Egyházam javát
szolgálja.

Gyoma, 1932. aug. hó 9,én.
Tisztelő barátod:

vitéz VARGA KÁLMÁN
egyház jegyzö.Tekintetes Szerkesztő Ur!

Tiszteletlel kérem, .hogy a
viszonosság" elve alapján
alábbi soraimnak :becses lap'
jában helyet adni sziveskedjék:

Tekintetes
Wagner József úrnak,

Helyben.

Igen TiszJcIl Barátom!

A Óyomai Ujság 1932. aug.
6. száma 3. oldalán, a fa ügy
ben meg"jelen! nyilatkozatodban
a kövelkezőket irod: "azt kell
hinnem, hogya referens (vajjon
miért) az ajánlalok ismerteté'
sén él vagy felolvasásánáj, cé'
günk ajánlci1ánál nem tartotla
szükségesnek ezen igen fonlos
f;zllélelekre reá mutaJni."

Bizonyos dolog, hogy él re·
ferens alalt engeme! ériesz. S
mivel ez a kilélel személyes'
kedó s általad a Wagner Már'
ton fiai Cég elleni képzelt
rosszindulaJu felületesség"gel
gyanusilasz a nyilvánosság
előt!, ugyanezen uton hozom
tudomásodra a kövelkezőket :

Mint mindenüt/, ug-y aGyo'
mai ReL Egyháznál is szokás
az, hogy az Elnök a jegyzővel

olvaslaíja fel a gyüh~shez be·
adol! összcs tárgyalásra kerülő

beadványokat. Mint egyház
jegyző, én olvasjam fel az ál,
talatok beadott túzifa ajánlalo!
is. Hogy annak minden be/újél,
fizetési feHételél s igy a k~r'

déssé Jelt fizetési ha1áridőJ és
él kamalokal is felolvas/am,
arra tanuim a gyüléscn lévő

összes jelenlevők.Reií mu/alni,
semmiféle dologra nem kellelt,
sem az Elnökségnek, sem ne
kem, mert IIgy az ajánlati ösz
szegeket, mint egyébb adatokat
Wbben jegyezték s megérietIék,
m~rl él lárgyalás folyamán fel·

A Gyomai Ujság
tekintetes

Szerkesztőségének

Helyben.

g,!j D.2la, dr. S7ilág'yi ferenc,
.sú.ike ZSUZSiJill1il, Sztrecskó
Ecíroly, dr. Tcl;dos Gáspár,
Tápc]}' Károly. riba András,
Tö!h istván, VMga Pál, Végh
Béi o, Wagner jcúsef, ifj. Wagner
MárlOn, Wagner Péter, Weil
Sándor, Weimann Károly és
Záhonyi Aladár.

A dalárda elnöksége a fenn
tebb felsorolt dalbarátoknak
adományukérl hálás köszönelei
mond és kéri mindannyiukal,
hogy a folyó hó 15,én, hé/főn

este 9 órára az Erzsébet-ligeti
pavillonban megtarlandó fó'
próbára eijönni sziveskedjenek,
amikor is a dalárda szép ma'
gyal' dalokkal fogja hálájál ki
fejezésre jutlalni.
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Pesti diák.

A .m. kir. földm.-ügyi Miniszter Urnak
60,000-1932 számú rendelete.
A vadászati tilalmi idők módosítása tárgyában.

Tegnap és ma.
Tegnap még virágot szedtek;
két ártatlan, tiszta lelkű gyermek
tarka szárnyú lepkéket,
álmokat kergettek;
aztán lepihentünk,
álmodtunk, feledtünk.

És ma ? . " örökös fájással
harcban lenni mindig az egész vi/ággal;
könnyezve dolgozunk egy falat kenyéren,
este imát jajgunk fáradtan, csendesen;
aztán leroskadunk,
sirunk és zokogunk.

De mégis-mégis valahogy éltünk tegnap és ma.
De Istenünk,
mi lesz velünk? '"
Lesz-e kenyerünk
holnapra? ..

Ideqesséq., fejfájás.,
ábnatlansáq., szédülés,
bágyadtság, levertség, félelem-

Kitüntetés. Bácsi Lajos érzések eseteinél a természe 3

szabó-mester él világháboru tes ~Ferenc József@ó ke 8

alaH a lengyellégióban szerzett rűvíz kilünő háziszer, amelyaz
érdemeiért Pilsudsky marschal... emész{őszervekből eredő za ...
tól nyert kitüntetését augusztus varok nagy részét megszün/eti
20'[m Budapesten kapja meg s visszaadja a testnek és szel·
ünnepélyes keretek között. lemnek régi munkaképességél.

A gyomai gyógyszertár ügye. Orvosi szaktekintélyek megH
A m. kir. belügyminiszter a gyel!ék, hogy a Ferenc Jó'"
gyomai lll. önálIó gyógyszer... zsef víz öreg embereknél is
tár felálIUisát,tekintetfel li tör;.. megbízhatóanés minden fáj
vény hatósági bizot/ság állás.. dalom nélkül hat. A Ferenc
foglalására is, Ilem engedé- JózEiief keserűvíz gyógyszer~
Iyezte; tárakban, drogériákban és fű=

KözségitisztviseIől{ gyii1ése. szerüzlelekben kapható.

A Községi Tisz/viselőkOrszá· Gyenge minőségű a román
gos Egyesületének Békésme~ búza. (MAK.) Amsterdamból
gyei Csoportja szeptember 4- vel! jelentés szerint . az oda
én megyei gyűlést rendez megérkezett új búza minták
SzarvasoJl, amelyen a megye mutatják, hogy idén él román
községi iisztviselői nagy szám· búza nagyon gyenge minőségű.

ban fognak megjelenni. Az átlagsúly alig' 65 kg. hl.~

A védőbimIöoltási dijak kint.
\.

csökkentése. A belügyminiszter Hetven éves korában meg.
rendeletiIeg, értesilc!le a tör· nősült Magó Mihály ballószögi
vényhatóságokat, hogya himJő- gazda és másnap - a mézes
oltási és ujra oltási díjakaJ az hetek elején - megverte fele.
eddigi 14 fillérről 10 fillérre ségét.
szállította le. Az idei télen még a tavalyi-

Kenéz Béla kereskedelemügyi nál is több lesz az inséges.
miniszter összehívta a kartel· A pápa is magyar líszlból
bizottságo! a szénkérdés le1ár· készült kenyereJ eszik.
gyalása végett. Négy hónappal akarják meg.
Műszeres léggömbök a ma- hosszabbítani a fegyverkezési

gas légkör kutafására.A Me- szünetet.
teorol6giai intézet augusztusi Elfogták az egész Tiszántuít
magaslégköri felszállásail mű· végigszéihámoskodó áJszövef
szeres léggömbökkeJ e hét kö- kezet vezéreit. Békésen junius
7epén végezteti eL Tekintve, 28-án megalakul! él Termelők

hogya magas légkörből le... Gazdasági Szövetkezetéllek
ereszkedett műszerek feljegy... békési kirendeltsége. Előzőleg

zései nemcsak tudományos Maksa ferenc, mint "központi
szempon1ból, hanem fon/os kiküldött" a névnek jó prop a
gyakorlati és gazdasági érde' gandát csinálván él gazdakör
kek s7emponljából is fontos ben, 110 drb. üzletrész t ado1t
adatokat hoznak magukkal, az el 325 p.t kapván kézhez,
Intéze! kéri a műszerek meg- mint "titkár úr". Ezután még
találóit, hogy él műszereket ép- 500 put veJtek fel az üzlet
ségben őrizzék meg és meg' megindulásához. Ezután az
íalálásukról az intézetet távirat· időközben Pestről Békésen
ban érlesílsék, amely távirat termei! "igazgaJó úrra]", Ró/h
"Meteor Buda" táviratcimre Enclrével a jóhiszemű magya
küldendó. A műszereskosár rokat újabb rászedéssel olp
felbontása biintetési von maga csó, de előleget kívánó fa
után. Az épségben megórzöH megrendeJésével sújtották. A
műszerek után az intézet husz csendőrségnek is kinál/ák a fát.
pengő jutalmat fizet a megfa p A csendőrök kutaHak a "kiváló
lálónak, a műszerek Budapestre üzletemberek" viszonyai után,
való elszállításáról pedig gon- aminek az lett a következménye,

doskodik. hogya Tiszántul nagyobb köz-
Meghiúsult él pesti pékek ségeit végigszélhámoskodó

áremelési kisérlete. "vezérek" a gyulai ügyészség
A mult évben 842 magyar fogházáball pihenik munkájuk

hallgatója vol/ a kolozsvári fáradalmait. - Ily módon már
egyetemnek.

egy szélhámoskodó társaságaI
Vázsonyi képviselőinditványt sikerült megbénít ani, akik a'l

terjeszte/I elő a halálbüntetés amugy is kevés kenyerük ért
eltörléséről. verejtékezve dolgozó magyar

A június havi pénzügymi- gazdáIkadók bizaImát :kihasz
niszteri közlemények szerint nálva, elvetemülten, mellékufra
az 1931~1932. köllségvetési tértele És még hány, meg hány
év százhuszmillió deficittel zá- ilyen lelkeJlen működik... Vi.
ruU. ' . gy6.zat!

junius 30 napjáig bezárólag:
n.) házigalamra, éneklő madárra, va

lamint a kis és nagy kócsagra, kana
lasgémre, .üstökösgémre, batlára vagy
ibiszre, reznektuzokra, továbbá a va
dászati szempontból figyelembe jövő

hasznos madarakra, igy a bibicre, kék
vércsére,a baglyok minden fajára és a
sirályra minden időben:

A tilalmi idők alatt sem a vadak
fiait, sem a madarak fészkeit szándé
kosan érinteni, vagy tojásaikat elszedni
tilos. A m. kir. főldmivelésügyi minisz
ter amaclarak tojásainak kizárólag
vadtenyésztéscéljábólgyüjtését meg
engedheti. [ly gyűjtésre vadászati jog
bérlője a bérbeadó hozzájárulásának
igazolásával kaphat engedélyt.

2. §.
A vadászati tilalmi idők megállapi

tása nem érinti a telepítés útján hozott
és azon a helyen egyébként nem te
nyésztő vad telepítőjének azt a jogát,
hogy mindaddig, amig a telepített
egyedek és azok ivadékai a tulajdonát
alkotó vagy olyan ingatlanon tartóz
lwdnak, amelyen a vadászati jog gya
korlása őt illeti és amig más telepítések
folytán vagy egyéb okból az egyedek
tekintetében fenálló tulajdonjoga két
ségessé nem válik, azokra a vadászatot
minden időben gyakorolhatja és másnak
is megengedhetí. Az e jog gyakorlására
irányúló szándékot be kell jelenteni a
földmívelésügyi miniszternek. A föld
mívelésügyi miniszter a telepítőt meg
illető vadászati jog gyakorlását meg
tilthatja, ha a jog fennállása kétségessé
vált.

3. §.
Az 1 §. második bekezdésének m,

és n, pontjában meghatározott vadá
szati tilatom nem terjed ki és tiltott
időszak alatt is szabad vadászni a
seregekben vonuló vadludakra, a vad
kacsákra, a téli-búvár fajokra, a kányák
fajaira, a karvalyra, a héjára, a réti
héjára, a gatyás ölyvre, valamint a
vadászati szempontból káros szajkóra,
a varjakra, a· verebekre és a közönsé
ges seregélyre, a közönséges. seregélyre
azonban csak a szőlőkben és gyümöl
csösökben.

4. §.
Hasznos vadra fényszóró alkalmazá

sával minden időben tilos vadászni.
5. §.

Ez a rendelet 1932 évi augusztus l
én lép életbe. A 85.000/1925, a 73.600/
1927 és a 18.000/1929 számúrendeletek
hatályukat vesztik.

Az 1925. évi XXIV. t. c. 1. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a vadá
szati tilalmi időket a következőképpen

szabályozom.
L §.

Az általános vadászati tilalom január
l napjától-julius 31 napjáig bezárólag
tart, mely idő alatt hajtó kutyákkal
(koppó, tacskó, agár (3 egyéb hajtó
ebbel) egyáltalán nem szabad vadászni.
Az általános vadászati tilalom· idején
is szabad kotorékebekkel kotorékmun
kát végeztetni, vizslával, valamint pó
rázon vezetett vérebbel és friss diszn6
(medve) nyomra eresztett disznós ku
tyával vadászni. Tekintet nélkül az
általános vadászati tilalom idejére, tilos
vadászni.

a.) szarvasbikára október 16 napjá
tól-julius 31 napjáig bezárólag,szar
vastehénre és szarvasborjúra február
16 .napjától-szeptember 30 napjáig
bezárólag.

b.) dámbikára december l napjától
augusztus 15 napjáig bezárólag, dám
tehénre és dámborjúra február 16 nap
jától-október 15 napjáig bezárólag:

c.) őzbakra október 16 napjától-
április 15 napjáig bezárólag~ őzsutára

és gidára december 16 napjától-ok
tóber 15 napjáig bezárólag:

d.) zergére december 1 napjától
julius 31 napjáig bezárólag, zergegidára
n1Índen időben:

e.) muflonkosra december 1 napjá
tól-juljus 21 napjáig bezárólag, muf
lonjuhra és bárányra minden időben:

f.) mezei nyúlra február 1 napjától
augusztus 31 napjáig bezárólag:

g.) siket,- és nyirfajd kakasra junius
1 napjától-márcins 31 napjáig bezá
rólag: mindkét fajd tojóra és jércére
minden időben:

h.) császármadárra november l nap-I
jától-augusztus 15 napjáig bezárólag:

i.) túzokkakasokra január 1 napjától
február utolsó napjáig bezárólag és
junius 1 napjától-október 31 napjáig
bezárólag,tojóra és jércére minden
időben:

j.) fácánkakasra február 1 napjától
augusztus 31 napjáig bezárólag, tojóra
és jércére február 1 napjától szeptem
ber 30 napjáig bezárólag:

k.) fogolyra, fürjre és harisra decem
ber 16 napjától- julius 31 napjáig
bezárólag:

1.) erdei szalonkára áprilís 16 nap
jától-augusztus 15 napjáig bezárólag:

lll.) vízimadárra április 15 napjától-'-
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HUMOR.

Birói tanács.
A panaszos: Tanácsot kérek

biró úr, hogy mitévő legyek. 
Közvetlen szomszédsá/:,omban lakik
egy nagy diák) aki nap-nap után
szakadatlanul azt énekli:

Kati gyere ki: - Kati gyere kl! !
- Az -idegeim nem birják to-

vább. - Mit tegyek?
A biró: Magát Katinakhívják ?
A panaszos: Nem
A biró: - Akkor ne menjenki... .

Fölösleges.
Apapucshőshöz igy szól egy

barátja: .
- Ha a helyedben volnék, majd

megmutatnám én az asszonynak)
ki azúra háznál.

- Fölösleges nekime/:,mutatni. .
6 ugyis tudja.

Pesti fakir•
- Láttam a cirkuszban egy

fakirt, aki szögeken sétált. ,
- Ilyen kunsztot én is· tudok;

Ma beidéztek a rendőrségu és
az egész kihallgatás alatt tűkön

álltam.

Szent Istvá.n heti
iinnepségek.. Buda
pesten Szent István hetén
az ünnepségek egész so
tozatát rendezik oZ . oda
érkező idegenek és vidé
kiek számára. Az esemé
nyek középpontjában az
augusztus 20, iki körmenet
áll. Aznap este nagyará,
nyú tűzijáték lesz a Gel
Iérthegyen. Aug. 15-én a
Névtelen Hősök 6000 rné'
teres stafétafutása lesz.
Evezőverseny a Dunán.
Aug. 19-én pedig nemzet
közi motorkerékpár ver
seny. Az oda és vissza
úiazásra 50 százalékos
kedvezményes térti jegyek
adatnak ki a vasúti jegy·
pénztárnál.

A spanyol katonai forrada·
lom 1eljesen összeomlott.

A brüszeli magyar követség
merénylőít letartóztatták.

A szegedi Délvidéki Aeró
Club 3-4 esetleg hat repülő·

géppel nagyszabasu propagan
da repülőnapof tart Békéscsa·
bán szeptember U-én.

Biztosította a kormány búza
feleslegünk külföldi elhelyezé,
séL

Emléktáblával jelölik meg
Simonyi Óbester szül6házát
Debrecenben.

Olaszországban a malmok
95 szazalél<ában olasz buzát
tarta1.nak őrölni.

Oroszországba. .viszik a
magyaróvári műselyemgyárfel·
szerelését.

XlH. Alfonz versenylovail
San·Sebastíánban augusztus
18,án elárverezik.

Budapesten löbb ligyvéd
van, mint egész Jugoszlá.viá
ban.

Szenvedő nöknél a termé
szetes "Ferenc József" keserű

víz könnyű, erőlködés nélkül
való bélkiürülés! idéz elő és
ezállal sok eselben rendkivül
jótékony hatással van a beteg
szervekre.
Megkezdődött a magyar Jó üzlet.

búzakivitel Németországba. A - Hallja, maga azt mondta,
sikeres kiviteli üzlet reven mikor az üzletéi eladta nekem,
megszilárdula búza ára. hogy ez egy aranybánya.

Komunista merénylőket fog-'I - Az is! Nekem. az egész va·
tak el a brüsszeli magyar kö- gyonom benne fekSZIk.
vetségen, Ez is vicc!

Megalakult Vajda miniszter, Apa: - Megnézte a tanítóbácsi
elnökségével az új román kor· a feladatodat ?
mány; . Fiú: - Igen.

Vasárnap lesz a CsAK búsz- Apa: - És nem vette észre,
éves jubileuma. hogy én csináltam meg helyetted?

Halálra itélte a statáriális Fiú: - Nem!
biróság, de felterjesztette ke· Apa: - Mit mondott?
gyelemre a ceghzdi gyilkos Nú: - Hogy minden nap os-
baracktolvajoki;lt. loMbb leszek.

Jég állandóan kapható
a ligeti pavillonban.

Ösztöndíjak hadiárváknak
és rokkantak gyermekeinek. A
belügymini"iz!er él hadiárvák és
hadirokkalIlak gyermekei ré
szére . az 1932-33 tanévre
ösztöndijat engedélyezelf. Ösz
töndijban részesülhet közép·
iskolai, vagy /anonckiképzése
ideje alait, a ncm hivatásos
állomanyba tartozolt katona
hadiárviJja /és a nem hivatasos
állomállyból származó legalább
25 százalékos hadirokkant
gyermeke. Az ösztöndij ösz
szege évi 50-80 pengőig ter·
jed. A kérvényezések lJalárideie
1932 október L A kérelmet
bélyegmentesen közvetlenul a
belügyminiszterhez keli intézni.

Az épitőmesterek kérvénye.
Az Épitőmesterek Iparteslülete
érdekes memorandumol terjeszt
a kormány elé. Az a kérésük,
bogy épitőipari ügyekben olyan
birákra bizzák az itélkezést,
akik ai ilyen pörökben speci·
alizálják magukat. A kérelem
indokolasa az, hogya legtöbb
biró él Jegegyszerübb épUke.
zésikérdésben is lajékozallan
s igy minden kis vitás esetre
szakértőt rendel ki és ez meg"
dragitja, de főleg meglassítja
az igazságszolgállatás mene/ét.

Hadüzenet a· kezétcsókolom
nak. Csehszlovákiában meg·
alakult éi köszönési reformklub.
A klub célja, hogy felveg-ye a
harcot a "kezélcsókolom" és
a "nagyságos asszony" ellen.
Minden klubtag, aki megJéved
és azt mondia valakinek, hogy
"kezét csókolom nagyságos
asszony", ahelyett, hogy "jó"
napol asszonyom", 20 fillér
bünletést fizet. A köszönési
reform hívei azzal érvQlnek,
bogy ma már csak a szláv és
és keleteurópai országokban
uralkodik a kezél csókolom,
ez a középkorra emlékeztető

szolgai szellem ii köszönési
mód.

Kűtba vetette magát egy
szarvasi tanítónó.

700 malometlenőrt nevezett
ki a kormány.

Ujra megindifják éi várme
gyei ú/fenntartási munkálatokal.

Szigorű létszámcsökkentés
készti! éi községi kfuigazgatás
ban.

Ismeretlen fajtáju vérszivó
leg-yet fedeztek fel Hódmez6
vasárhelyen.

Szegeden fellépett éi gyer
mekparalizis.

Törvényjavaslat készül a
nem állami tanifók súlyos sé
relmeinek orvoslására.

Még mindig terjeg él sertés
pestis a vármegyében.

A

Gyula vid ~ '
f\.'l1ycste/i a
t~ág-a miatt.

A

f932 aug. 10.

magyar m
tcrmclóképes
él körülmény;
hizoJt, fiala f
sulyának
zellfehéráru (szalonna, háj,
bélkövér) és osupán egyhar'
mada csont-hus. A Budapesten
tartani szokbil hizoJtserJéskiál'
litás, illetve az azokkal kap·
csolaloshivalalos próbavágá'
sok adatai szerint azonban a
teljesen finomra hizlalt manga'
liciiJlá! ez az arány még sok·
ka! kí2dvezőbb.. lgy az 1 és fél
éves korára érelt, darabonként
197 kg·os manga1icaárlány
vágósulya (tüd6, szív, vese,
velő, máj, lép és belek nélkül)
180 kg. voli, a vágasi veszte·
ség tehát 17 kg. . 8.6 szá·
za!ék. A vágósulynak 24.73
százaléka volta csont·hus és
75.27 szazalékaa fehéraru.
Kétéves korára éreB manga
licaártány darabonként 254 kg.
Vágósulya 235 kg. vágasi
veszteség 19 kg. = 7.4 szá·
zalék. A vágósulynak 25.68
százaléka csont· hus és 74.32
százaléka fehéráru. Az érett
szalonna olvasztási százaléka
82 százalék.

A rádiómegszünteti a ko
paszságot és az érelmeszese
dést. A rádiónak él jövőben

óriási szerepe lesz. Néhány
évtized mulva befolyással lesz
az időjárásra, megszünteti a
kopaszságot és az érelmesze
sedés/, de elósegiH a/esI nö·
vésél is. Erről közöl rendkivül
érdekes cikkel a Délibáhuj
száma, amely sok szinházi.,.
rádió és filrncikkel, egyfejvo·
násos szindarabot és folytajá
sos regényt közöL Egy szám
ára 26 fillér.

Elefántagyar1 mint kedves
"kis" ajándék. A napokban
hatalmas elefán/agyar érkezel!
Budapestre. Egy AfrikéÍban élő

mag-yar elefántvadász küldte
Tolnai Világlapjának él követ
keZő levél kiséreteben : 111 kül·
dök eg-y kedves kis ajándékot,
remélem jól feltudják használ·
ni ... A Tolnai Világ-lapja saj·
nos későn érkezik ide, de igy
is áldás nekem ezen a vad
vidéken. A sok kedves szóra
kozásért küldöm Önöknek ezt
a csekélységet.

Az "Autó évkönyv" ellenőrzi:

üzemanyagfogyasztását, soffőrjének

megbizhatóságát, kocsijának jövedel
mezőségét, csökkenti: üzemanyag fo
gyasztását, fokozza: kilométer teljesit
rnényét, kocsija jövedelmezöségét. Napi
2 percnyi munkával mindent kimutat.
Az· "Autó évkönyv" kiadóhivatalimkban
kapható es ott meg is tekinthető. Ára
3....50 pengő_ Utánvéttel 40 fillérrel drá- I
gább. 1
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Bilzarostát keresünk megvételre
Wagner Márton Fiai.

Cserépkáiyhák, kal1dallók áíra
kásáf, javitását felelősséggel olcsón
eszközlöm_ Uj kályhák raktáron_ Váci
kályhamester Békéscsab<:l, I. kerület
Bánát utca 1 sz.

Értesités ! Cégünk megállapodott a
Békésmegyei Általános Takarékpénz
tárral, mint a Futura Magyar Szövet
kezeti Központok Áruforgalmi Rész
vénytársaság főbizományosával, hogy
Gyomán és iEndrődöl"l saibonát
vásárol a Futurának. Vásárlásainkban
a Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár gyomai fiókja is részt vesz, i?:y
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelőinket,

kérjenek tőlünk is ajánlatot, mielőtt

e!adnák gabonajukat. Wagner Márton
Fiai.

Üzlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező felh~telek

mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tanitónál.

Egy kisebb jégszekrény eladó. Ért.
lehet il Szerkesztőségben.

Ko!!marm József daráló111almában
daráltatni vagy cserélni bánnikor lehet
a cséplés alatt is_ - Búzájának meg
javíthatja a fajsúlyát, ha a Seiector
gabonatisztitógépen megrostállatja, a
kiesés megmarad a jószágjának. A Se
lektor állandóan üzemben van Kollmann
József házánál az endrődi uton a régi
Pikó házban, kivánatra a tanyák közé
is kimehet.

Kölcsön zsákok cséplésre min
den mennyiségben Iványi Aladár és
István cégnél kaphatók.

Iványi Aladár és István cég gyo
mai magtárnáI a vetőmag tisztitás meg
kezdődött. Mindenki saját érdekében
cselekszik, ha vetőmagszükségletét

"PETKUS" vetömag tisztitón rostálja
meg.

Mindenféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnáI.

HIRDESSEN
LAPUN~{Bl~N.

1/3-ad részét Kéri Péter (nős Csiz
madia juliannával) orosházi lakostól
25DO P-ért.

özv. Kocsis józsefné Tóth Eszter
gyomai lakos vett egy beltelkes lakó
házat Megyeri Albert és neje Biró
Klára gyomai lakosokt61 1500 P-ért.

1932 május 20-án megtartott birói
árverésen dr. Balázs LásL.ló gyomai
lakos vett 3 hold 1434 négyszögöl kö
lesfenéki ingatlant Valu.ska János gyo
mai lakostól 1400 P-ért.

1932 május 24-én megtarlott birói
árverésen Békésm. Ált. Tptár. Rt. velt
egy beltelkes lakóházat Lakatos jános
és neje Farkas Karolina gyomai lako
soktól 1400 P-ért.

Szaniszlai László és neje Horváth
juliánna budapesti lakosok vettek S
hold nagyállási szántót R. Kruchió
Antal (nős Icsa Sárával) budapesti és
R. Kruchió józsef (nős Csapó Máriával)
gyomai lakosoktól 4700 P-ért.

Palrács Lajos és neje Nádudvari
Mária gyomai lakosok vettek 163 négy
szögöl, 7S5 négyszögöl 3 hold 17 négy
szögöl, S4 négyszögöl és 1372 négy.
szögöl tanyai ingatlanokat kk. B. Izsó
Teréz és kk. B. Izsó Albert gyomai
lakosoktól 4500 P-ért.

Ingatlan forgalom.
Oláh Mátyás (nős GeHai Viktóriával)

gyomai lakos vett 3 hold 1434 négy
szögöl ingatlant dr. Balázs László
gyomai lakostól 2000 P-ért.

Gyalog Gábor gyomai lakos vett - 7
hold 362 négyszögöl tanyai szántónak

ALKATRÉSZEK
Citroen és amerikai autókhoz

PNEUMATIKOK
. garanciával

Autófelszerelési cikkek
legolcsóbban :

NAGY JÓZSEF Budapest, VI. ker.
Andrássy-ut 34_ Tel. Aut.: 221-97.

NÉMET LEÁNY gyer
mekek mellé délelőUre

ajánU<ozik jutányosan.
Cim akiadóban meg
tudható.

ádió
A nagylaposi uradalomban kitünő friss juhturó kgr. 1.40

és gomolya 1.20 fillérért állandóan kapható.

áab
cl Futurának.

Vásárlásainkban a Békésmegyei Általános
Takarékpénztár gyomai fiókja is részt vesz,
igy akinek eJfldó gabonája van, az ott is
felajánlhátja azt.

Felkérjük termelőinkeí, kérjenek tőlünk

is ajánlatot, mielőtt eladnák gabonájukat.

WAGNER MÁRTON fiAt

Cégünk megállapodott a Békésmeg'yei
Általános Takarékpénztárral, mint a Futura
Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi
Részvénytársaság főbizományosával, hogy

Gyomán és Endrődön

át

••

••
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fiftR~~~MRftRftMfWf~~R~~~ft,Augusztus 14-20-191.

Állandó műsor hétköznapokon:

9_30 Hirek.
ILlO Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12_25 Hirek.

1_00 Idő-időjárás-vizállás.

2.45 Hirek, átiolyamok.
4.45 Idő-időjárás-vizál1ás-hirek.

9.20: Idö, időjárás, hírek, utána
szalonzene

10.45: Cigányzene

Szerda, aug. 17.
9_15: Hélngv.

12.05: Szalonzene
4: Házikvintett hangv_
5_15: Felolvasás
5.45: Zenekari hangv.
7: Kuruc dalok
8.15: Opera részletekVasárnap, aug. 14.

10.15: Idő; időjárás hírek, utána
g: Hirek, kozmetika
10: Egyházi zene és szentbeszéd gramofon
11.15: Ev. istentisztelet, utána idő, Csütörtök, aug. 18.

időjárás, majd zenekari hangv_ 9_15: Katonazene
2: Gramofon 11.15: Ifjúsági félóra
3: Gazdasági efőadás 12.05: Hangv_
3_45: Cigányzene 4: Ifjúsági előadás

4.45: Idő, időjárás 5: Zenekari hangv.
5: Felolvasás 6: Előadás

5.30: Múnkásdalegyletek hangv_ 630: Cigányzene
6.30: Zenekari hangv. 7.45: Külügyi negyedóra
7.45: Sport eredmények. 8: Zenekari hángv.
8: Operett előadás. "Cigányprímás" 9_15: Idő, időjárás, hírek, utána

idő, időjárás, majd szalonzene cigányzene
11 : Cigányzene Péntek, 3ug. 19.

Hétfő, aug. 15. 9-15: Katonazene
9.30: Hírek 12_05: Házikvintett hahgv.

10: Egyházi zene és szentbeszéd 4.15: Előadás

11.30: Görög. kath. istentisztelet 5: Cigányzene
utána idő, időjárás,majd zenekari hangv. 6: Felolvasás

2: Gramofon 6.30: Szalonzene
3.45: Előadás 7.30: Felolvasás
4.15: Katonazene S: Tárogató hangv. a Halállzbás-
5.30: Cigányzene tyáról
6_45: Felolvasás 9: Idő, időjárás, hírek
7.15: Mocsányi és Lakos kabaréja 9.15: Zenekari hangv.
8.15: Sport eredm. 10.30: Cigányzene
8.35: Zenekari hangv. Szombat, aug. 20.

10: Idő, időjárás 8: Szent István napi körmenet, utána
10.15: Hangv. idő, időjárás, majd zenekari hangv.
11 : Cigányzene 2: Gramofon

Kedd, aug. 16. 3.30: Mese6ra
9.15: Zenekari hangv. 4.15: Szalonzene

11.15: Ifjúsági félóra 5.15: Felolvasás
12.05: Egyetemi énekkarok hangv. 5.45: Magyar nóták
4: Mesék 7: Előadás

5: Felolvasás 7_30: Sport eredm.
5.30: Szalonzene 7.45: Szinmííc16adás ftftftItRRH~MU~~~~ i gli II II il *11 it j( It:li lK liOunUODLíD~,X
6.30: Vig előadás 9.40: Idő, időjárás, hírek, utána Nyomtatványokat lapunk Szerkesztésért és kiadásért felelős:

7: Cigányzene szalonzene nyomdájában készittessen. ifj. WAGNER MÁRTON.
S.15: Egyfelvonásosok ll: Cigányzene W8UUU~U(j8U8f!1j~~~ JIlljt lit 'lj, ll: lill Jnt II III II Ji IXa~

~~.~~~:P:tP~~"'~~

Nyomtatta él IllHlJNOÁRIA" könyvnyomdai vállalat Oyomán- Felelős cégtulajdonQ~; TeKET SANDQ[J,_
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p O L I T I K I, T AR S A D L M I É S K Ö Z G A Z D A S AG I H E T i L.fi, P

ELÖFIZETÉSI~RAK :
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
nHungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c S ü tö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik. minden szombaton .reggel.

as 'S==:== ~ ., -

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség·és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'J o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dljszab~sai:

Egyhasábos (55 111m széles) l CI;1. magas hir,J(:ies
20 fillér. Ötszöri lJirdetésnél 10 százalék, tizs7erinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdeté,mél 20 százalék':8
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Gondolatok aratás, cséplés után.

Református "·nagygyíílés
l(arcagon.

Embergyötrő, nehéz mun~
ka. az aratás. Eú készség
gel beismerik, azt hiszem
még azok is, akiknek a
kaszanyél sohasem törte
fel a kezét. És azok a
"gyengébb nemhez" tarto~

zók is, akiknek nem kellett
tikkasztó nyári forróságban
egész nap kétrét görnyedve
kévéket rakni.. . Azért
szebb, finomabb foglalko..
záshoz szok.ottigen tisztelt
F-Iölgyeim és Uraim ne
tessék ezekutá 11 azt hinni,
hogy az aratás csupa
örömtelen, lélekölő munka.
Nem. Ha látnák Önök, mi'
csoda réHő, aggódó szere..
teHel nézegeti, simogatja az
aratáshoz készülő ember a
kalászokat! És milyen
öröme van, ha a vetés
szép, sárga.. piros sz[nűre

érve, kezdődhet az aratás!

S mikor az arató~csaJád

- nevezzük igy - a napi
18...20 órai munka után este
összeszámlálja, hog-y hány
kereszteJ- csinált ma? Azu..

tán jön a hordás, a cséplés.

Az egész münkát ez fejezi
be. Ezelőtt, úgy 25·30 évvel
a cséplés a tanyá.n való ..
ságos ünnep volt - nagyon
sok helyen. - Arokonság
és szomszédság együtt
csépelt, segitséggel és élel
mezés dolgában a gazda
asszonyok egymással ve
télkedtek. A világért sem
akarták azt hallani, hogy
őnálukgyeng-ébbkosztvolt,
mint máshol. Ma? Sok
helyen ez és . acsépléséri
fizetendő százalékos mun
kabér feleitivita keseríti
meg 111indkétféinek (mun..
kás és munkaadó) a jól
és becsületesen végzett
munka örömét is. Szerény
véleményem szerint jól
tenné a felsőbb hatóság, ha
a jövőben olyan intézke..
déseket -tenne, amelyek az

. ilyen sokszor gyülőlködésig
fajuló vitatkozásokat lehe~

tetlenné lennék úgy a
munkás, mint a munkaadó
részéről. Nagyon fontos,

___&&L& %5 FTW- - ~

életbe vago kérdés ez. Hi ..
szen az aratástól és a csép~

léstől várjuk évente dolga..
·ink iobbrafordulásáL Mun..
kaalkalom ilyenkor van a
legtöbb. A "kenyérnek va
IÓI" minden ember ilyenkor
igyekszik lélirebiztosÍtémi.

Soha nem volt a német
közmondás - "Leben und
leben lassen"- olyan idö"
szerű, mint ma. Élni és élni

hagyni! Milyen szép is lenne
az, ha az emberek ezt szem
előtt tartva, nem akarnának
a rnások rovására előnyö·

kel szerezni, hanem egy-

Az Ország·os Református
Lelkészegyesülel 25 éves fenn
állását ünnepélyes kerelek kö
zött f. évi augusztus hó 19,tól·

23,ig ünnepli meg Karcagün

tartandó nagygyűléskereiében.

A magyar kálVInista papok,
mint él "magyar vallás" kép#
viselóigyülekeznek egybe az
ország minden részéról Kar·
cagon augusztus 18,an, amikor

má::;t megbec511!\C? fllunkál
kodnáliök. út.n. cl magul"
mint embertársaik sOfsáhak
iobbraforduJásáér1. Ha nem
lennénk egyrnásirállt o!yc.1l1
elfogultak, milJÍ amilyenek
vagyunk, ha egymásnak
nemcsak a hibáit, de az
erényeit is észrevennénk,
akkor, de csai\is akkor
remélhetnénk, hogy eljön
az az idő, amikor majd a

Bánátban, a Bácskában, a

Tiszántul jogtalanul elvett
részein is magyar búzM
aralunk éscsépelünk majd.

FÜLÖP IMRR

este ismerkedési estélyen lesz
a lalálkozás. Másnap 19'én
pedig a nagygyűlés lelkészi
konferenciával kezdtidik, ami·
kor él 25 éves évfordulón, mini
l1a.lárkónél megállva, megeml~
kezéstörténikaz eddig eiét!

és megvalósiJolleredmények-

ról, -'-él fiú és leány kálvine ..

umokról, a lelkész - özvegyek

gondozásáró-l, slb. - és a

TÁRCA
A szegény ember

malaca.
PESTI DlAK.

fál'aellan vánszorog. Össze
rogyBe Szinte jllálszó már.
lvJosl két első lóbál f12legyenc#
síti. Na~rY csontos fejét fárad p

lan, kirnerülten elpelcjji. Beteg.
Halálra pestiseclell. Könnyes
két szemével szinte emberien
könyörög-, néz, kér. rla ember

lenne, most zokogna. 19·y csak
néha p l1éhél Jör elő vékony Jes
Iéból cg-y..egy fáradt, síró, kö,
nyörgó rnalacjaj:

- Vijj ... vijj ...
Az ulólsó hangot már min·

dig a semmiség nyeli el, amint
végtelenfájássa\ belefájja ma s

gát éi nagy mindenségbe_ ember. A sok la] egy végtelen
- Vijj ... vijj... fájássá, egy végtelen jajjáiaj~

Szegény malac ... · Kisebb. dult.
mint az ember; mégis hogy - Jaj ... ·:- sír/a a

szenved; mintha bűne lenne... A ember olt áll
Fejével, lábával bocsánalkérőn ötödmagával a beleg malac
le-Ierogyik Valaki elólt, a elótt. Jobbján felesége. Balján
Semmisülés elólt . .. él nagy, három szöszke kis g-yermeke.
végtelen fájástól bajt/atva. A Állnak és néznele A szegény
nagy, vég-telen fájás, él jaj ember arcán, szemében valami
milyen egyformává tesz hennün- különös fájás fáj végtelen fájás
kel . " amikor fáj, mindenki azt sal. Keze erótlenlil simogatja
mondja, hogy: jaj és földig egyik kis gyermeke szöszke
roskadunk ..• De azlán, ha el- feiét. Csend. A· kis malac
nmlt él fáj, elhalt a jaj, megint mintha most búcsúzna gazdá..
nem egyformák, meginl embe- jáfól, gazdaasszonyálól, meg
rek, megini a tarka·barka Min- kis játékos i~iszótársaitól. Vé·

"""'''=."",,''D;~

denség- vagyunk. gignéz mindeniken, azután
'~:'::':'·Vijj ... vijj .,. - síri él . szemét fáradtan lehunyja. Fejél

szegény ember mala~a_ lábáraejli. Lába a nagy ffíjás#
- Jaj ... jaj... sírt él tól, láztól szokatlan nehézzé

nagy larkaság, vált teher álatl összerogyik ..
-fáj, "faj .. , --;;... sírt·· az r .:.:.- Vijj".

Édesapám, ugYGe, nem
hal m('g a kis kocánk ...

Senkisem fel'?i. Mindenki néz;
most már a málacon lúl, vala
mi más világo1. Az arcok
szinte álszeIlemliltek.

A hirtelen sz"lI<5 egy aszlódó
szÍlvas7emet gurítolI most a
malac elé. Nézipoézi. Megenné,
de messze van. Menne utána,
dellem lud. Fáradtan kér.

- Vijj .. , vijj... ébes va·
gyok! ...

Még mindig a lulvilágon van
mindenki. Nehez a visszatérés.
Sokat kell szeliVedni itt; ott
nem. " Aki 16bbeí szenvedett,
nebezebben, aki kevesebbet

szenvedett nebrzzen lel' vissza, .
merl ott jó. A legkisebb fiú
zökkent vissza leghamarabb,
magával ránlvo a többiJ, él még
feledni vágVókat.
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legkö;zelebbi jövóben megva,
lósitandó tervekól; majd hatal
mas elóadás keretében bizony,
ságtevóel1 hangzik az egész
magyar közönség felé Csikesz
Sándor debreceni egyetemi
professzor történelmi jelelltó'
ségü elóadása: "A magyar
református lelkipásztor alakja
négy évszázad tükrében" ci,
men. Augusztus 20'án pedig a
kövelkező nagyfontosságú kér
dések kerülnek tárgyalás alá:
I. A predesztináció kérdése a
keresz/yén ember szabadsága
és felelőssége viszonyában.
2. A reformálus gyülekezeli

. szegénygondozás. 3. A te!epí'
tés és agrár.munkáskérdés. Au
gusztus 2 t 'én, vasárnap ünnepi
istentisztelet, mely alkalommal
az összes lelkészek palástosan
jelennek meg és együtlesen
vesznek úrvacsorát. Augusztus
22-én az Országos Református
Lelkészegyesület jubiláris nagy
kÖ;i'gyülése 23 pontból álló
tárgysorozattal. Augusztus 25,
án kedden délulán egy órakor
Kormányzó Urunk Őfőmélló

ság-a elólt lisztelegnek a lel,
készek Kenderesen él kOi"
mányzói kastélyban. Milyen
felemelő, lelket gazdagíló és a
jövőre milyen biztató reményt

nyujtó alkalom lesz az, amikor

a magyar nemzet fennmaradá

sáért, nevéért, egész . léte'éft

annyi megpróbállalásl, annyi

sok és sulyos szenvedést el,

viselt magyar kálvinista lelki,

pásztorok utódai palástosan a

legelső magyar ember elóll,

Kormányzó Urunk Őfőméltó

sága előll haj/hatják meg hó,

dolatuk, tiszteletük és szerete,

Wk zászlaját!

A gyomai református egyhá
zat ezen nagygyüléseken Répás
Pál elnök,lelkész képviseli.

- Koór l ... koór! ... - sirl
kicsiny, üres gyomra.

- Édesapám. éhes vagyok 1
Mikor eszünk már?

Fáradtan, kérón, könnyezve
kéri il kéró. Akit a kis éhes
édesapának szólílotl, szomo
rúan néz hol a malacra, hol
kis családj~ra, hol meg az
égre. Most a másik, harmadik
kis gyermek is mond valamit.
Hang nélkül is tudja az ember,

látja az lsten ami nincs, amit
kérőn, könnyezve kér a kéró.

A szömszéd fájáról a szellő,

vagy talán a jó lsten most még
egy 'szílvaszemet gUl'HoH él

:szolr.orú kis család e.lé. Mintha
beszélne; kinálja magát; vi9ám
hamvassággal kacéran kacag. A
legkisebb gyermek mintha meg
mozdulna. Megrándul. Felve,
gye? Ne? Talán él kis malélcé ?...

Szőlő és gyümölcs.
Elv, hogy az érés - a megérés ideje

előtt 6-6 héttel a permete"lést be kell
szüntetni, nehogy mérgezés és halál
veszedelme. forogjon fenn.

A fa második nedvkeringése aug.
15-én indul meg.

Gesztenye és diófa _a nyesést nem
türi. Ha valami okból mégis kell nyesni
ezeket, akkor nyesd meg öket augusz
tusban, mert az ekkori nyesést sinyli
meg legkevésbé.

A diófa természettöl fogva ugy nő,

hogy koronája szellős és napáteresztő.

Nem nő egy ága sem bele a koronába.
Ha gyümölcsfáidat ápolod, nyesd és

tisztitsd koronáját ugy, hogy olyan
szellős s napot áteresztő' legyen, mint
a diófa koronája.

Minden gyiimö\csfáról a száraz és
életképtelen ágat vágd le augusztus 15
után, mert ekkor a rajta levő lombtól
felismerheted a száraz ágakat.

Jó lesz mellmagasságban a gyümölcs
fák törzsére rovarenyves gyürüt kötni,
arasztnyi széleset, hogy a kártevő ro
varok nőstényei, - melyek legnagyobb
része röpülni nem tud, csak a him tud
repülni, hogy felkereshesse a nőstényt,

- ne tudjanak felmászni a fakoronába,
hogy oda rakják le petéiket (tojásait)
vagy beleragad ebe az enyves gyű

rübe, (mely nem szárad le hetekig
sem, kapható hirdetések szerint dro
gériákban vagy gyümölcsfaiskolákban.
Egy-egy ilyen gyűrű alig kerül pár
fillérbe) s itt döglik meg, vagy a gyűrű

alatti törzsre rakja petéit, honnan
drótkefével, vagy forró lúggal eltávo
lithat6k. A legrosszabb esetben a gyűrű

lazán van a törzsre kötve s alatta
mászva fel tud jönni a fakoronába;
vagy az enyv nem jó, pár nap alatt
ke1J1ény, s nem \iagad bele egy ; féreg
sem. ,
, Összel vegyél egy könnyű kétlábú

létrát s vágd le azon ágvégeket, me
lyeken 4-8 sorban lerakott petéket
találsz gyűrű alakban, mert ezekből

kel ki tavasszal a lombozatot lerágó
hernyó.

Van fatörzs, vagy öreg, vastag ág,
melyen lyuk van s ebből fűrészpor jön
ki. Az ilyen lyukba dugjál 2 araszos
hegyes drótot, hogy azzal agyonszúrd
a fát 2-4 éven át evö kukacoL Ha a
drót végét visszahajlitod, ki is húzhatod
a kukacot, melynek kártevése igen
nagy. Faodvakat jól ki kell tisztitani
s betonnal kitölteni, fasebeket éles
késsel kitisztítani és gyümölcsfa kát-

Talán annak adta a jó Islen ? ...
Ki tudja ... A kis gyermek most
előbb a malacot, azután töbpi
testvérét nézi. Hirtelen lehajol.

Felveszi. Meg sem törüli. Már
enné is, de hiszen ez csak
egy szem és ók öten, hatan
vannak a kis malaccal. Nézi a
szílvát; kabáfja ~íiávval féltőn

simogatja. Az elóbb hirtelen
felvidult arc komollyá, komorrá
komorul. Mért is vannak ók
hatan ... Vagy, ha már hatan
vannak, mért nem adott a jó
lsten sok,sok kenyeret... ke·
vés is jó lenne; vagy ha már
kevés sincs, mér! nem adot j

Jöbb szílvát _6. Egy nehéz
könnycsepp hull a szílvára. A
kis gyermek már ragyogóra dör
zsölte az elópb még hamvas
szíIvál ; azért tovább dörzsöli.
A másik Mt kis testvér bánp~

ránnyal bekenni, A közönséges kátrány
árt a fának; ebből akkor lesz gyü
mö\csfakátrány, ha egy óral10sszat for
ralod, hogya mérges gázai elillanhas-
sanak, Ormándlaky.

Védekezés
a sertéspestis

ellen.
Békésvármegye vezető

sége segítségére siet a
sertéstulaj donoso kna k,
hogya már nagyon meg'
ritkitott sertésállományukat
még megmenthessék és a
szükséges szérum felét a
megyei ebadó alapból a
vármegye fizeti meg. Nem
csak a beteg sertéseket
oltják be, hanem az egész
ségeseket is, ezzel elejét
veszik a vész továbbter...
jedésének. Gyoma község
is megrendelte már a
szükséges szérumot, de
még ma, t8-án mindig
nem érkezett meg'.

Minden sertéstulajdonos
nak érdeke, hogya vész
megszünjön, tehát a véde'
kezést mindenki tegye meg.

ÁUa;mi gépjárórtttívezetökép'"
ző (sofför) tanfolyam nyHik
meg leszáHitott tandijaltkal a
m. kir. Technológiai és Anyag
vizsgáló Intézei keretében szepL
5·én este fél 7 órakor, az in'
tézet Budapest, Viii., József~

körut 6. s/ám alatti helyiségé,
ben. Beirás naponta d. e. 9-1,
kedden és pénteken d. u. b-7
óra közö J! az igazgalósági
irodában, ahol a felvételhez
szükség·es ürlapok a hivatalos
órák alatt elózelesen beszerez'
helók. Igazgatóság.

los szemekkel knve1i kis öccse

minden 1110zdulalát. AhogYáll
jobban és jobban fényesedik a
szílva, jobban és jobban nó az
értéke. Szinte gyémánt már.
Most még annál is többet ér.
A jó lsten adta. Nézik-nézik.
Ezt C'3ak nézni és dörzsölni
szabad. !vlegenni nem, mert ...
hatan vannak. Az édesapa,
meg az édesanya most elfor
dul. Az ó rés-nemfogyó bá,
naluknak nem elég ez él kis
csillogás; az tS lelkükben ez
még nem nélppal, ez még nem
ragyogás, ez még elenyészik a
sötétben; szemük, bánatuk, fel.
fa lj é!. És akkor mi lesz a gye
rekekkel . .. újra éhesek lesz
nek... újra kérnek ... újra sírnak...

Pedig így olyan jó... Nem
kérnek, - hiszen hiába kérné,
fl'?k nem sírnak", hiszen

-,' r. -

Oto1:t disztó§áq..
(Disztósiralmas ének a Hantoskert

ódaIrul, vagy hogy nem lett nekem
éves süldőm?)

Kis Gyomába kidobolták,
A disztókat ócsón ótják,
Nem lesz többé dögrováson,
Amit a sintér elásson.
Soha ilyen jó gondolat:
Mingyá, egy pár óra alatt
Átkocogok Kondorosra,
Ott is a disztópiacra.
Disztót veszek, hozzá kettőt,

Nem kóstol, csak hatot, pengöt.
Igaz, hogy csak hat a hete,
Node, csudateremtette,
Majd beáttatom itt Gyomán
S ezen csudatétel nyomán,
Egy iccaka gyorsan nőve,

Éves süldő lesz belőle.

Mert aszongyák, ami átott,
Gyümőcsbe is, az mind nagyobb.

Ember tervez, lsten végez,
Jó közmondás, halljuk rég, ez.
A malacot én megvettem,
Városházán jelentettem.
Mán ipp azon gondolkoztam,
Mi nem több malacot hozta:
(Ebb' a tyukizés világba'
felfér süldő akár párba')
Akkor hallom, jérpm, jér~m,

Még csak most jön majd a szérum,
Hisz akkorra, mire megjő,

flt, malacom süldővé nő!

(Most jön a bosszú!)
Bánatomba keseregve
Lekullogtam a ligetbe.
Egy bus padon elmerengtem,
Ótott szunyogot ütöttem.
Ekkor ötlött az eszembe,
(Szerkesztő Urnak küldöm be,)
Ez az ötlet: Uram Isten!
Nincs szérumra szükség itten:
A disztóhad elköltözött
Keserves sóhajok között.
Azt tanácslom hát most kérem:
(Egyetértnek mind-e téren,
Akik disztón kárt vallattak)
Ótsák be mostmár azokat,
Akik addig gondolkoztak,
Mig a disztók felforogtak l

Ami ótott, az mind nagyobb,
Tán az ész is, ahol van, ott.
Igy, ha mulik a vészjárvány.
Kitör tán majd az ész járvány.

(Az ezen kinrim sorokért járó tisz
teletdijat az "Általános Sertésvész utáni
Oltó Társaság" alapja javára ajánlja
fel a) vén deá!<.

hiába simának ...
A nagy szomorú csendet

valami különös ,,10 napol"
löri meg. Öreg bácsi. Senkije.
Néha-néha, ha von, gyümölcsöt
szokott adni az apróknak.
Most is a kertból jön. Talicska ..
Benne szílva. Sok~50k 57 íl
va. Olyan, mint amilyenból egy

is többel ér agyémánInál.
Leleszi a talieskál. Ki('gycne~

~edik. A gát te/ejéről könnyen
belát a szomorú udvarra.

- Jó napol! ...

Félve a hang felé néznek.
Hátha nem az öreg gyürnöl,
esös bácsi. -. És akkor újra
kérnek, újra sírnak, újra éhe'
sek lesznek él gyerekek. Mégis
mégis ... jó az lsten.

- Jó l1élpol ...
Hívólag int az öreg feiéveL

Nem is kell szólni. Nem is



GYOMAI UJSÁG

Hasszoruid§J, I'OSS;': c
mészlés. I.'rós burnliJsi c"s i,T'

jedési folyallll,r n gyomor!'él
huzam ban. bilbak 10ri,;1ll- és
gyomorsClvlultcllgés cl iClIJ!,;"

szeles 4lFeren~ Józ§cfll'ó
keserűvÍl használata mcl1clt
visszafeilődnek. S/áll'OS OII'OS

a Ferenc József vizel mind·
kétnembeli felnólteknek és is
kolás gyermekeknek kijUnó si
kerrel rl211deii. A Fe.'euiC
József keserő\'Íz gyógyszer
tárakban, drogériákban és l'ű e

szerlizletekben kapható.

Egy rejtélyes betörő rádió
val nyitotta fel a páncélszek
rényeket. A londoni rendőrsé'g
hosszas hajsza után elfogott
egy veszedelmes kasszafurót,
aki a rádió segitségével nyitotta
fel él páncélszekrényeht. Erről
az esetről nagyon érdekes cikk·
ben és képben számol be a
Délibáb uj száma. amely él.

rádió, film és szinházi világ
minden eseményéről pomjJas
cikkeket és képeket közöl. Ára
mindössze 26 fillér.

Női rendőrfőnök.Az amerikai
Oregon egyik városkájában
Pudban, leRutóbb női rendőr'

főnököt válasz/ol/ak. A rendőr'

főnök neve Helene Meggy, de
valamikor Meggyes Helénnek
hivták és Debrecenben szülc
Iell. Kisgyermekkori/ban került
Amerikába, ahol ilyen szép
karrier! csinál!. A női rendőr'

főnök nagyon müvelJ, jöbb
nyelven beszél, igy magyarul
is. A magyar lapok közül
Tolnai Világlapját olvassa él
legszivesebben.

MELEG CSAlADl
OTTHONT NYUJTO~{

tanulóknak, kik Budapesten, vagy I--:ö
bálJyán járnak iskolába" teljes kitünii el
látást ó; gondoskodást kertes villám
ban RÁKOSlIGET, XlV. 4. TSl"Sal
gás: német, francia, angol. Tanul.
mányaiban segitel<. Budapestről 25

perc. Vasuti havibérlet 3 pengö,
Dr. JUrgensen, birockdllli akadémikus.
~__V""""
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Úrvacsora osztás. A gyomai
református egl'ház elnöksége
szives szerefel!cl hozza a gyü
lekezet tagjainak tudomására,
hogy az aratás áldáséÍnak el,
vé/elére augusztus hó 28-án,
vasárnap a déJelől1i islellliszte
let kereIében újkenyéri úrva
csora osztás lesz. Tiszteletlel
kérjük a gyúlekezel tagjait,
hogya mai nehéz időben is
lelki buzgósággal, hi1beli meg'
győződéssel készüljön a bün
bánatra rendelt napokon min,
denki s ugy járuljon a kegyelem
szent aszialához.

Esküvő. Nádhera Ilus és Ste
fáll Béla rk. polg. isk. tanár
augusztus 24-én d. e. fél 10
órakor tarlják esküvőjüket, az
endrődi rk. plébánia-templom'
ban. Gratulálunk!

ÉrtesUés! A miniszterium ál,
tal kiutal! 120 l q buza vető

magot, melynek előnye, hogy
egy héHel előbb érik be a
többi búzafajtánál - a követ,
kezó feltételek mell~tt lehet
kapni: A budapesti tőzsdén

jegyzell liszavidéki búza kö,
zépára és 4 P boletla lefizetése
ellenében, bérmentve Gyomára
szállítva, ha azonban a jelent,
kezők gróf Merán körösladányi
birtokáról szállitják el, Igy ezen
árból 1 P engedményt kapnak.
Akinek szüksége van ilyen
vetőmagra az jelenlkezzen ;)
napon belűl Kovács János
"Hangya" szöv, igazgatónál.

Tí\z. Debreczeni Dénes kő

szigeti uradaImában lB-én, hé/
főn este 11 órakor eddig is·
mereilen okból az istálló ki,
gyulladt és a benne levő

takarmány. termény és a csc,
lédség ruháia elégelt. A kár
biztosítás révén meglérül.

Hindenburg úgy haiározolt,
hogy Hillel' nem lehet kancellár.

fehér vadkacsát löltek Majsán.

barátunk borotváltatja a fejét és
óta egy szál haja sincsen s Do

koS Albertet és jegyesét is Bé.
késy Lajos, Holló Ákost pedig jó sok
viz elnyelése után G. Szabó László
technológus barátja huzta ki nehezen.

Nem való az sem, hogya két férfit
orvos téritette eszméletre, nem való
az se, hogy Szalay Ágnest kórházba
szállították, mert egyiknek se volt
semmi baja; a maguk lábán mentek
haza s Domokos Albertnek a jegyese
nem Szalai Ágnes, hanem Kiss Rózsika!

A többi azol1ban amit nem igazitot
tam helvre ebből a 16 soros hirből
(a kis betűvel szedett hiradás) az
mind való.

De kérdem a t, Szerkesztő urat, ki
lehet az a jól informált tudósitó, aki
ilyen bolon(l gombával traktálja a kö
zönséget (nincsen most április elseje)
és hogy lel1et egy fővárosi lap ennyire
felületés, hogy anélkül, hogy utána
járna a dologna,k egy",zerüen leközöl
egy sü1e11enséget?

Ha ez igy megy akkor nem lehetet
len, hogy él jövö héten a Hétfői Nap
lóban az endrődi és gyomai tengeri
csatáról fogunk riasztó hireket olvasni,
- de hogy mit gondolnak aj::; 9,lva,só~

az ilyen~1<; után, arr<)l ~em irok,
1;'jszt~lettel ~

I:.g~ ~~~l1\t~n,~.

Kormányzói elismerés.
A kormányzó megengedte,

hogy Kner Izidor gyomai
nyomdatulajdonosnak, a tör
vényhatóság örökös tagjá'
nak, a nyomda ésa magyar
könyvipar fejlesztése terén
szerzettérdemeiért elismerését
tudtul adják. Ez az aktus
ünnepélyes keretek között
hamarosan megtörténik, ami
kor is alkalma lesz Gyoma
közönségének is kimutatni
elismerését Kner Izidor iránt
nemcsak, mint kiváló nyomda
és könyviparos iránt, hanem
mint községünk egyik leg
értékesebb embere iránt is.

,1932

Nagy megIlJet
selolvastam a
Hélfői Napló a.
a következő gy

Izgalmas Békés-
csabáról j élet-
mentés tanui va-
sárnap Gy öspa!"ti sé-
tál6k. Dornö Albert 28 éves
tisztviselő menyasszonyával, a 21
$ves Szala! Ágnesse' és Hol~6

Akos tisztviselŐ társával együtt
~~~nakkirá'ndulásra inch.!lt. Csó
nakázás közben egy hirtele"
5~élroham felboriiQtta a tör~

k~ny lacUk~t é~ . abe~Qeülők az
öl'lIénylö vizbe kerültek. Holló
ÁkQS szeren\*sérljl n~m ,,~§~t~tte

el lélekjelen!ét~t ~~ \1ihetetlefl
~jgyessé9gelnagynehezen kiuszo~~

i'l parta és kimelltett~ ~ét ~~!"l?á,t
ls, akiket hajukná! fQgva von
~zolt ki a víZből, A partra érve
mindhárman eszméletienlll es
tek össze; a két férfit orvos té
rítette eszméletre. Szalai Agnest
azcmban kórházba k~lI~t~ sz~!I~

t~ni.

i\1egiepődtem pedig azért, mert en
nek anagyfantáziával megirt és a
valóságnak meg nem felelő il/:g<il1mas
életmentésnek magam is tanuja vol
tam, sőt résztvettem az ezt követő vi
dám áldomás iváson is és igy feljogo
sitva érzem magam, hogy ezt ahirlapi
kacsát megcáfoljam.

Nem való az, hogyakörösparti
sétálók izgalmas életmentésnek voltak
tanui vasárnap, mert a szinezett eset
hétfőn történt és a Köröspartról nem
lehetett az esemény színhelyét látni.

Nem 1I(}!6 az, hogy Domokos a
menyasszonyával és Holló Ákossal
csónak kirándulásra mentek.

Nem való az, hogy egy hirtelen
szélroham felborította a törékeny ladi
kot és örvénylő vizbe kerültek, mert
szél nem volt, csónakázni nem mentek,
örvénylő vizbe nem kerültek, csak
egyszerüen mély vizbe jutottak és el
vesztették a lélekjelenlétüket.

Nem való az, hogy Holló Ákos
nem vesztette el lélekjelenlétét, - nem
val6 az, hogy hihetetlen ügyességgel
kiuszott a partra, - nem való az,
hogy aztán (mikor kiusztak a partra)
kimentette 2 társát, kiket hajuknál fogva
vonszolt ki a vizből, mert Domokos

J!5))" - mr Zi5fI m

esnek most jól. A gyermekek
arca felvidul; a szülőké ko'
morabb lesz. A gyerekek lel
kében kevesbült q bánat; a
5zUlókében nagyobbodolt. A
gyermekek örülnek, hiszen sok
ám egy sapka szílva! Lassan
eszik. Igy tovább tart. Megkí#
náJják az apá I, az anyát. Min
dl2niknek kell venni mindenik,
ből. Igy van az jól. A legkisebb

,gyermek nagy gonddal kivá'
[aszt mQs! eg'Y121 és azt a ma
lac elé leszi. Egyék ő is. Enne.
de halálra pesHsedett. Azért
megköszöni sírva; malacjajjal.
- Víjj ... víjj ...

Ez délelöJl volt, Azóta már
él nap is megunia nézni a
szomorúságoL Elbújl hál. A kis
malac is az ólban van már. Va
lahogyan bekerült. A gazda, a
sze!;?ény ember rákönyökölt az

ól kerítésére és talán búcsúzik rásává vált mély kél nagy
nehéz munkája gyümölcsétől; szeme és patakzolt belőle a
talán vária a jobbulást; lalán fájdalom könnye. Ráborul! az
könnyezik; talán sír... ki tudja ?.. asztalra és sírt. Zokogott. A
AztiÍn bemegy a szobába. kis gyermekek most megíUköz'
Csendel köszönti a csendet. nek. Felállnak. Odamennek
Oti ii! mindenki az asztal mel· zokogó atyjukhoz.
lett. A félhomályban az asztalm - Ne sírj, édesapám I ... ne
hajtoft fejek valakit várnak. sírj, édesapám! ... - és mind
Várják él gyümölcsös pácsit. Az megcsókolja az ószíilő fejet.
asszony most szó nélkül fel, Aztán odamegy az édesanya
kel. Megveti az ágyal. A gye- is és sírnak mindnyájan; az
rekek felnéznek. Mind egy felé, asztalra borulva; ahol, máshol
az édesapa felé néz. Hangta, most vacsoráznak. Zokognak.
(anul kérnek valamU; csak úgy Lassan imára kulcsolódik ke'
a fájás nyelvén; lehellefszerűen. zük. Aztán felállnak. Az édes,

Az édesapában a szeretet egy apa homlokoncsókolja zokogó
végtelen mély fáj/óvá vált. családjál. Lefeks:zenek.

Benne fájt árlatlan gyermekei. Végtelen fájással fájja magá!
nek szenvedése. Benne fájt a kis szoba levegőjébe sok,

egy, Vé.gjgbetegesked.ett nyár. lsok sóhaj/ás. Azt.án nehezen,
Benne fájt a fáj. A sok szen.. mintha tiltva lenne, hümlokon
VIZelés, a sok kín vé~telen for- csókoJiél őket il~_ Alom. Mg

sem vacsoráztak ... és homlo
koncsókolta őket az álom ...

"Korhadó ólban él szegény
ember malacát homlokoncsó.
kolla az álom. A kis malac
fáradtan köszönt:

- Vijj... vijj ...
Aztán homlokoncsókolta az

álom.

*
Aludt mindenki. Álmodolt

minden. A szegényember
malaca azt álmodta, hogy nem
fáj semmi; azt álmodta, hogy
nem sír. Azt álmodta, hogy
örül.

Az ember álmodolI. Azt áJI
modta, hogy nem fáj sehol,
hogy van mit enni, hogy nincs
miért zokogni. Azt áImodta,
hogy örül.

A sok öröm egy végtelerr
örömmé olvadt a természet
szivében. Álmodott minden.
Örült minden.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős: .
ifj. \VAGNER MARTON.

:tltliU)::tO[lat%;;;HJI!lifJS.~

Buzarostát ~<eresUnk megvételre
Wagner Márto!1 Fiai.

CserépkáJ!yhák, ~(andaIl6k átra
kását, javitását felelősséggel olcsón
esikőzlöm. Uj kályhák raktáron_ Váci
kályhamester Bé;(éscsaba, L kerlilet
Bánát utca 1 sz:

Értesités ! Cégünk megállapodott a
Békésmegyei Általános Takarékpénz
tárral, mint a Futura Magyar Szövet
kezeti Központok Áruforgalmi Rész:,
vénvtársaság főbizományosával, hogy
Gyomán és Endrődön gabonát
vásárol a Futurának. Vásárlásainkban
a Békésmegyei Általános Takarékpénz:,
tár gyomai fiókja is részt vesz, igy
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelőinket,

kérjenek tőlünk is ajánlatot, mielőtt

eladnák gabonajukat. Wagner Márton
Fiai.

Üzlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező feltételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tanitónál.

Egy kisebb jégszekrény eladó. Ért.
lehet' a Szerkesztőségben.

WAGNER

Cégünk megállapodott a Békésrnegyei
Általános Takarékpénztárral, mÍnt a Futura
Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi
Részvénytársaság főbizornányosával, hogy

Gyomám és Endrődön

bo ol
a Futurának.

Vásárlásainkban a Békésmegyei Általános
Takarékpénztár gyomai fiókja is részt vesz,
igy akinek·· elildó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt.

Felkérjük íermelőinket, kérjenek tőlünk

is ajánlatot, mielőtt eladnák gabonájukat.

ENETREND 1932. május hó 22-tőL
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Nyomtatványokat lapu.nk
riyomdájában készittessen.
U4jU~~~..;M[~

NÉMET lEÁr\lY 91"er
inekek mellé déielőttre

ajánlkozik jutányosan.
Cim a kiadóbanmeg
tudható.

6'15 9'0013'3217-0020-50 i Bpest k p. é 5-OD 10-45 11'45 19'1019-59
n-06 U-57 18'07 19'59 2'IOé . i O-32 6-02 S-52 14'28 l7'00

6-3811'1412'0218-1520-04 235 i Gyoma é 0'17 5'52 8·51 14-2016'5919-04
7.3112-0912'4019'1020'41 3'38 é Békéscsaba i 23-15 5'00 8'1413'2616·2218·12
~~ 3'53 í2-"40 17'3020'057-"G;;;a é 7'2411'4716'4121'561." m~"-'-··"

4'21 1308l7'5820'33 é . i 6·5311'1616'10 21-25
4-2613'1318'03 20'38 i Dévavanya é 6'48 11'11 16.0521'2°1
4-5713'4418'3421'10 é i 6'1510·38 IS-32 20-42

1
4'58 13'4518:4521'11 i Szeghalom é 6'1310-37 15'31 20.371
5'17 14'04 19-0421'30 é Vésztő i 5.5310'17 15'11 20'17,
7'2716'10 20'58 é Békéscsaba i 4-05 8-2013'2418-241

6-1612'3019'00 i Szeghalom é 8'3015-2018'42
7-50 16-40 20'36 é ....- . í 5'3013'45 17-08
7-5517'1221'11 i Puspokladany é 2'3913'3715-36
8'5118'0221'58 é Debrecen i ]'4912-3014'30

eM fi eeel fjj~J$W_.'4••W.ij$fU~7*~t~

Mirlldel'lféle gabonát legmagasabb
napi áron vesz Iványi Aladár és István
vasutnál lévő magtárnál.

DUBLIKACIÖ.
Az uj tanévre 2-3 kis diákleányt

vagy diákot teljes ellátásra elfogadok.
Lakása a Dóczi mellett_ Cim : Moldvay
Lajos Debreccn, Kossuth Lajos utca 48_

Kölcsön zsákok cséplésre min
den mennyiségben lvány,i Aladár és
Istváncégnél kaphatók.

Iványi Aladár és István cég gyo
mai magtárnál a vetőmagtisztitás meg
kezdődött. lvlindenki saját érdekében
cselekszik, ha vetömagszükségletét
"PETKUS" vetőmag Hsztítón rostálja
meg.

A nagylaposi u.radalomban ldtunő friss juhtu.ró kgr. 1.40
és gomolya 1.20 fillérért állandóan kapható.

fififiAftftM~~'iit-~~~~~f%A~~,

SZERKESZTŐi ÜZENET.

P.S. és I. L. Helyben. Mindkettő
jük véleménye végeredményében egye
zik. P.S. úr nem helyesli a modern
pedagógiát, mert azt tartja, vannak
emberek, kiknél a megfelelő időben

alkalmazott pofon többet használ száz
prédikációnál. - I. L. úr azt látja: kár
egy szót vesztegetni, egy sort írni, mert
piaci légy ellen légyütőt kell használni.
. Szomoruan jellemző a mostani felfo

gásokra, hogy haszontalan emberkék a
közügyek pódiumán felelőtlenségükkel

másoknak a zsebére eredménnyel haj
hászhatják a .népszerűséget. De ha
majd nemsokára ismét a faj sulyok sze
rint értékelik az embereket, súlytalan
ságával még a sztratoszférán is felűl

~melkedik ez a kis hólyag és Piccard
professzort ís lepipálja, - ha útközben
ki nem pukkad.

A helyi csapat fölényére jel,
lemző, hogya gyomai kapus
csak 4 vagy 5 labdát kapon
egész meccs alalt. Több ösz'
sze/adást!

A győzelmet ielentő gólokol1
Oláh, Rozsnyó és Pulugor
oszt·ozoH. A mezőny legjobb
embere Hatvani. Tanulhalna
tőle a csapat többi tagja is
nem önzősködesl.

Még egyszer több összetar'
fásl és figyelmet a többi játé,
. kosokra.

Ha ez meglesz, úgy legkö
zelebb sokszorozódni fog az
eredmény, a győzelem.

Augusztus 21-27-ig.
8.30: Hírek
8.45: Hangv.
8.50: HaiJgv. Operah.

10.15: Hirek. Időjárás

Szerda,. aug.24.
4: Költemények
5.40: Felolvasás
6: Gramofon
7.25 : Novella
7.45: Szalonzene
8.45: Időjelzés, hírek
9: Cigányze

lO.2D: Időjárás, hangv.

Csütörtök, aug. 25.
11.15: Ifjúságifélóra
4: Gramofon
5.15 : Felolvasás
5.45: Hangv.
7 : Felolvasás
7.30 : Tárogató· est
8:Szinmiielőadás

Péntek, aug.26.
4: Dívatcsevegés
5.30 : Cigányzene
6.30: Felolv.
7: Jazz-zene
8: Külügyi negyedóra
8.15: Előadás

9.30: Hangv.
10.15: Hirek, időjelzés

Szombat, aug. 21.
11.15 : Ifjúságifélóra .
3.30: Helysz_ közv. az állatkertből

5: Irodalmi délután
6: Szalonzene
7.15: ..Amatőr posta
8:Hangv.
9.15: Időjelzés, hírek, cigányzene

Állandó műsor hétköznapokon:

9_30 Hirek.
11.10 Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó.
12.25 Hirek.

1.00 Idő-ídŐjárás-vizállás.

2.45 Hirek, árfolyamok. .
4.45 Idő-időjárás-vizállás-hirek.

Vasárnap, aug.21.
9: Hirek

10 : Ref. istentisztelet
II : Róm. kath. egyh. zene és szent-

beszéd
2: Gramofon
3: Előadás

4: Magyar dalok. Gyermekkórus
4.30: Előadás

6 : Mlivészest
7: Tánczene
8: Sporteredm.
8.20: Zenekari hangv_ Opera.

Hétfő, aug.22.
4: Asszonyok tanácsadója .
6 : Felolvasás
6.35: Gramofon
7.35 : Karinthy-est
8.35: Hírek
8.50: Hangv.

10: Időjárás, utána jazz-zene

Kedd, aLig. 23.
11.15: Ifjúsági félóra
4: Mesedélután
5: Előadás

5.30 : .Zenekar
6.45: Felolvasás
7.15: Magyar nóták

Gy. S. C.-Kondoros 3:0 (1:0)
A gyomai csapat sokkal na'

gyobb gólarányú győzelmével

végződhetettvolna a ·mérkőzés,

ha nincsenek a csapalban önző

és nem gondolkozó játékosok.

SPORT

·ádló

Magyarok
az olym piászon.

Az elmult napokban fejező'

datt be Amerikában, LOS8Ao'
gelesben a nemzetek nagy
sportküzdelme a X. olympiás~.
A magyarok is résztvettek a
küzdel2mben. Kezdetben úgy
látszott, hogy fúkar hozzánk a
szerencse. Később azonban
minden jóra, sőt nagyon jóra
fordult, am,mnyiben hat világ
bajnokságot, négy második és
öt harmadik helyet foglaltak
el versenyzőink. A nemzetek
poníversenyében Magyaror-·
szág nyolcadik.

Ezzel ismét tanu"5ágot tett
kicsiny nemzeíünk arról, hogy
bár kicsinyek, a sok küzdéslől,

megpróbáltafáslól fáradtak va,
gyunk, mégis életrevalók és
jobb jövőre érdemesek vagyunk.

*

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

~@1'~~~~~~~~iU'''tw:!1~4;/'''';;;1t"~._'--'''_------''''''-"","",-
Nvomtó"ltti'l él ",HUNGÁRJA"könyvnyomdlIi vállalat Oyomán. felelős cégtulajdonos : TeKET SANDQR.
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P OL I TI K A I, T A R S A D A l M I É S K Ö Z G A Z DA. sA G i H E T l L A P

E L Ö F I ZET ÉS I ARAK:
Negyedévre j'30 P, Fél évre 2'60P~ Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária~nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c sü t Ör t ök este fi óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelösszerkesztö : ifj. WAGNER MARTON
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszön hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél20 százalék és
félé.vi hirdetés esetén25 százalék kedvezményt adunk.

Szeberényi Zs Lajos dr. ev. főesperes jubileuma.

Félszázados egyh'ázi szolgálat.

Az Aiföld
pfoblérnái.

alakult.

kilométeres
zónát

főpap előll, ki meghaJot! sza
vakban köszönte meg a jó
kivánságokat és békét hírde~

tett.
A gyomai ev. Egyház küldöt!
sége is részt vet! él mindvégig
bensőséges iinnep,Qn.

val is lehet ig'y árul szerezni,
és ezáltal él munkaalkalmakat
fokozzák.

Ime az eszme, csak fogja
nak össze a termelóink és
munkásaink, csinálják meg ná
lunk is az áruforgalmi társa
ságol.

A legszebb politikai jog
szabad gyakorlásáról már a
tavalyi választásokon is so
kat olvastunk, de a mező

csáti után is hallunk megint
győztes és legyőzött terrorról.

A lényeg: a n ép a k a
r a t a é r v é n y es ü l.

Hasznos és sok tekintetben alap
vető jellegii munkára válialko2ott
ezelőtt egy évvel a szegedi Rotary
Club. Előadási ciklust rendezett az
Alföld problémáiról és il több
hónapos ciklus tizenegy előadását

most könyvalakban kiadta. Nálunk,
ahol a legnagyobb.gazdasdgi kér
déseknek rendszerint hiányzik az
elméleti megalapozottságuk és ahol
majd minden kérdést csak a poli
tika szemüvegén keresztül szoktak
tekinteni, különös érdekessége van,
hogy -a legfontosabb gazdasági
kérdéseket miként itélik meg olyan
független szakemberek, akik félre
téve a mellékszempontokat csak a
megvalósitható reális megoldások
lehetőségeit keresik.

A közel háromszáz oldalas kö
tetet Kogutovicz Károly és Tonelli
Sándor keret-előadásai vezetik be.
Az első az Alföld földrajzi leírá
sát nyujtja, a másik pedig az
egyetemes magyar gazdasági élet
keretébe illeszti be az Alföld kü
lön kérdéseit. Érdekes Kogutovicz
megállapitásainakkövetkező pasz
szusa: "Ha az ember az Alföld
egyes tájainak összes jelentőségeit

a é;azdálkodás szempontjából te
kinti át, ném támad az a nyugodt
érzése, hogy itt minden rendjén
van, hogy itt céltudatos, tervszerü
munka folyik. Nem látjuk a nagy
koncepciót. Nem látjuk a kapcso..
latot a tudomány és a gyakorlat
között." Tonelli ezt azzal egésziti
ki, hogy gazdasági válságunk
megoldását csak abban az esetben
remélhetjük, ha gazdasági életünk

Károlyi minis7.tere!nöknek az terheit a háboru előtti színvonalra
eredményről. tudjuk mérsékelni, nemzeti jöve-

l\árolyi miniszterelnök az delmünket pedig 10-20 száza
elmult héten magához kére Ile lékkal tudjuk/okozni.
Szenesit és hosszabb kihallga- Hogy ez miként lehetséges; arra
láson maga is helyesel le él a következő tanulmányok adják
tervet. Ezekulán már csak a7 meg a választ. Polgár Péter dr.
hiányzik, hogya magyar és az Alföld birtokmegoszlását vizs
szerb halóságok megeg·yezésregálja és olyan birtok- és üzem~

jussanak. A terv megvalósulása formákat javasol, melyek jobban
mind a magyar. mind a meg- megfelelnek a többtermelés szem-'
szálIolI terülel lakosságának pontjainak. Omstein Lipót dr.
nagy könnyebbséget jelentene. igen részletes és statisztikai ada~

amenyiben meghatáro.zotl~öz-I tok.kal .erősen alátámasztott tanul
ségek lakói arcképes igazol- mányában a baromfitenyésztés .
vánnyal szab.a~on. közleked-' fontosságára mutat rá, amely az
h~tnen:eka hataron~exportban már csaknem a gabona",

Árúforgalmi Társaság
Szegeden.

Augusztus 23;.ánünnepelték
meg Békéscsabán Szeberényi
Zs. Lajos dr. főesperes, felső

házi tag 50 éves lelkésszé aVél
tási évford ulójál. felekezeti,
társadalmi és hatósági kiváló
sBgaink tisztelegtek él tudós

Szeged alatt harminc
magyar-szerb semleges

terveznek.

Szegeden is eHogyolt a pénz,
de áruban nincs hiány, igy egy
Társaság alakull, hol az árukat
kicserélik eg·ymással. Akinek
eladt) búzája van, azt viszi el;
ot! átszámitják az értéké1 és
annak megfelelően vásárolhat
csizmát vagy más ipari, vagy
kereskedelmi cikkeket. Munká-

Szenesi ferenc sZQgedi ier
ménykereskedő,akinek a szerb
kormányköröko(?n nagy isme
retsége van, olyan megállapo
dás megkötésének egyengeti
az utat, amely lehelővé tenné
él jelenlegi szegedi határvidék
és a megszállolt lerület közötti
lakosság zavartalan személy
forgaimát és mindennapi keres

kedeImét.

Hír szerint Szcnesinek sike
rüH a szerb kormánnyal elfo
gadla1ni egy Szeged körül
félköralakban húzódó 30 km-es
semleges terület eszméjét. Sze
nesi ekkor írásban számoitbe

Mezőcsát Ititok, még a mindenkori ha-

E 'h' talmat meggyőződés nélkülgyszerre orszagos Ire, ..,
l tt b d . M " tamogatok IS elegedetlenek ae a orso megyez ezo-.. ,

't k Ott .. 'k mostam rendszerrel es ezt azcsa na .. VlVja meg", .
t · l' elegedetlenseget nem fogjamos vasarnap, a nagy po [- .... " ..' .

f 'k . h t A ' megszuntetm egy ldokoZI va-l az arco. z egyseges- .' " . . .
. t k 'k" t ,lasztason megvalasztott ml-parna egYI mmlsz ere es . t . k' . [" .

az uralomra törekvő Függet- msz en epvlse oseg sem.
len Kisgazdapárt legagilisabb
tagja mérkőznek személyi/eg,
de végeredményében szenve
délyes pártmérkőzés ez, mely
nek legnagyobb vesztese a
mezőcsáti kerület szavazó
polgársága lesz, mert a
"modern" gondolkozású em
ber a más politikai vélemé
nyen levlJ polgárfársáf ellen
ségnek tekinti és képes
évtizedes érzelmi-, sőt vérségi
kapcsolatokat elszakitani e
miatt. Itt lesz a nagy vesz
teség:

Az alkotmányosság han
goztatásával vonul fel mind
egyik párt. Törvényben biz
tosított jogok, kötelességek
mozgatják a szavazókat, no
meg az "alkotmányos meg
győzés". Bizonyos vagyok
benne, ha azt mondanám.
A mezőcsáti kerület szavazó
joggal biró polgárai érdekből,
megfélemlités vagy csábítás
szerint szavaznak vasárnap,
egyedül maradnék, mert min
den alkotmányos érzelmű

polgártársam azt válaszolná:
Amennyire pártdöntő fontos
ságú, hogy a minisztergyőz
~ön vagy bukjon, senki, de
legkevésbbé a törvényhozóink
befolyásolják a szavazókat;
dönfsék el ők a lelkiismere
tükés tudásuk szerint, hogy
a régi rendszer maradjon-e,
vagy egy új jöjjön. Ott senkit
ném félemlítenek meg, ott
mindenki szabadon gyako
rolja legszebb politikai jogát

. .. Bármelyik párt fog
győzni, országos hangulatot
csillá/nak belőle, pedig nem
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és élŐ.(Íllat kivitel fontosságát el
érte, noha tőkebefektetésre épen
ennél a termelési ágnál alig van
szükség. Ez azonban csak egyik
ága a jövedelem emelésének, mert
hogy mit lehet a gyümölcs terme·
lése és exportjának fokozása terén
elérni, arra Szakáts józsef dr.
meggyőző erejíí tanulmánya felel
meg.

Kapcsolatos azonban az értéke
sités ügyeivel az Alföld közleke·
dési kérdéseinek megoldása is,
melyekről Veress Gábor tanulmá
nya számol be, aki országos ter
vet kiván az Alföld uthálózatának
kiépitése számára és mig ez meg
oldva nincS, felfüggesztendőnek

véli a Duna·Tiszaközi csatorna és
az Alföld öntözésének százmilliás
terveit, amelyekre ajelen viszonyok
között amugy sem lehetne a fe·
dezetet előteremteni. Külön ki kell
emelni még Telbisz Imre dr. cikkét
"A gazdák eladósodásának okai,
ahogy én látom", amely egy vérbeli
és gyakorlati gazda megfigyelései
alapján ismerteti az országnak
ezt a szomoru kérdését. A további
tanulmányok a villamositás, a
népoktatás, az általános kultura
és a szociálpolitika kérdéseivel fog
lalkoznak, mig az egész kötetet
Móra Ferencnek az alföldi pa·
rasztról irott bájos, de alapjában
véve rendkivül komoly intelmeket
tartalmazó előadása zárja be.

Alapjában véve a magyar gaz
dasági élet tragikuma nyilatkozik
meg abban a jelenségben) hogy
ennek az értékes tanulmányokat
tartalmazó kötetnek épen egy nagy
gazdasá1;i válság idején kellett
megjelenni. Bizonyos mértéki1;
azonban ennek a szomoíU jelen
ségnek meg van a jó oldala is.
Mindezek a tanulmányok gondo
latokat ébresztenek, alkalmat nyuj
tanak a kérdések megvitatására
és előkészitésére, hogy a viszonyok
megváltoztatása esetén ne álljunk

TÁRCA

IFJÚ KISS ANDRÁS
ONNEPE.

Húsvéti hangulat pihen a
falufl. Ünneplő ruhában, mo~

solygós arccal jönnek~mennek
a legények. Kik egyedül, kik
meg csapatostól. A kisebbek
is mozdulásban vannak. Ke
zükben a rázsavizes üveg;
zsebüket kinyomja a sok piros
tojás. Egyiknek.. másiknak virág
is kerül a kabát kihajtókáján.
Megszólal a templom harang·
jának hívogaló hangja és ellepi
az utcákat a sokadalom. Hosz·
szúszoknyás, fehérhajú öreg
asszonyok és öregemberek
feketébe öltözve, méltóságteljes
léplekke! bal1agnak a templom
fclé.

teljesen tanácstalanul, hogy mibe
is kell belefognunk. Egészben pe
dig tI kötet alkalmas arra, hogy
a legnagyobb érdeklődést váltsa
ki mindazon politikai, közigazga·
tási és gazdasági szakembereknél,
akik az Alföld kérdései iránt ér
deklödnek. A kötet ára 5 pengő.

Megszerezhető minden könyvke
reskedésbelZ.

Kner Izidor
ünneplése.

A hajdani ~\ner Sport Club,
mely később Gyomai Sport
Clubbá változott, elsőnek kezdi
meg l-{ner Izidor ünneplését 50
éves nyomdaipari működése és
kormányzói kitünte!ése alkal·
mával.

Érlesülésünk szerint most
vasárnap délelőt! 11 órakor az
Uri,kaszinóban díszközgyülésl
tart a Gy. S. c., délután a
sporlpáJyán atlelikai versenyt és
este az Úri kaszinó ban vacsorát. ,

Magán ér!esiilésünk szerint
Kner Izidor hivalalos ünneplése
tatán szeptember 5·én lesz,
akkor adia ál fóispánullk a
kormányzói kitüntetés! is.

Elkészült a válaszíójogi re
form. A beliigyminiszlériumban
a választójog reformjáról szóló
törvény lervezelén dolg'oztak.
Most, budapesjj, értesülések
szerint a törvény tervezettel el
készültek. A kerületek számát
állilólag az eddigi 244·ről 150
re csökkentik s egy-egy kerül el
nek, az eddigi aránytalanság'ol
megszüntetve, 20,000 választó
polgára lesz. Beavaiott körök
véleménye szerint a te.rvezekt
már az ősszel a parlament
elé viszik.

Ifjú Kiss András is siet;
szinte szalad. EI van nagyon
késve. Soká került haza cl tn;
nyából, ugyhogy mire meglisz
tálkodoJt és a hősök '3zóbráig
ért, már kimenőre énekeltek.
Levette kalapját, hogy nagy,
tarka zsebkendőjével izzadt
homlokát megtör61je. Nekitá~

maszkodo/t a lemplomkerl ke·
rilésének és folyton édesany
jának azok a szavai motoszkál·
Jak a fejében, melyeket ma két
hete, így templom után mondotl
neki.

- Gye.re haza, fiam, hus;
vélra! Hátha megenged már
idesapád, oszt ojt ebídelhet'>z
nálunk. De, ha nem tudná le
küzdeni a mírgil, osz1 rád ki
áltana, hogy takarodj ki a
házbul, ne ellenkezz vele;
menj el csendesen, bíkíbe ;

majd meS-B"yön ő is valamikor.

A beInutató..
Az út mentén kis rózsafa.
Szer~l1yell, az egyik ágvégen
fiatal teremtés, egy kis piros rózsa.

Csodálták, mikor megjelent.
Csodálta, szerette egy ifjú,
Ki nJindig arra ment.

Arra ment, ha szívét bánat érte.
Arra ment, könnyezett,
s ott búját feledte.

Egy búsongó szűrke délután
ketten csodálták együtt
a kis piros rózsát a fán.

S amint illik, bemutatta,
hogy e kis rózsa lesz göröngyös életútján
az ő párja, biztat6ja.

És a másik legény, az ifjú barátja,
szívet, szemet vetett
az útszéli kis rózsára.

Segény ifjú, hogy fájt a szíve ezután ...
Valaki rózsát lopott valahol .'
egy ravatalos, csendes éjtszakán.

Pesti diák.

Sulyos szerencsétlenség érte
dr. Debreczenyi Lajos bé!rés
csabai nyug. rendőrkapitányt.

Dr. Debreczenyi Lajos ny. bé
késcsabai rendőrkapitány a
csanádapácai erdőben vadá
szat közben sulyasan megse
besült és' eszméletlenül eseti
össze. Azonnal beszállították a
gyulai kórházba, ahol' meg... ·
állapitolták, hogyasörétek
mindkét szemét, kezét és gyo
morfalál is sulyosan megsér
lelt ék. Azonnal hajlonak végre
és jobbszeméi eltávolilolták,
hogy a másik 51l1yosan sérült
szemét mcgmenlhessék. A sze
rencsé1!ensé~' üg'yében meg
indult a nyomozás.

Doboz közsJgbc gróf Wenck
heim Dénesné költségére a
Stefánia súivclség véd6nőt

küldött le.

Majd az idő helyrehoz ma
gátul mindent.

A templom falain keresztül
pedig' finoman, átszliródve ki~

hallatszik a hivek gyönyörű

séges, szép éneke, amit az
orgona sípjainak· kisérete mel
lett fohászkodva küldenek a
mag'asban !rónoló, igazságos
IsienneJc Ahogyan hazafelé
megindult az ünneplő soka·
dalom, ifjú Kiss András is köz
zéjlik vegyült. Ballagott ve1ük
csendben; haza. a szi.ilöi ház
hoz, hogy kösziOJntse az édes
anyját, meg- ha elfogadja, élZ

édesapját.
Kint a faluszélen egy kis

nádte1ejü házban ráncosképü,
meggörnyedi anyóka csende~

sen beszélget öreg életpárjával.

- Nízze, apjukom, ha el·
w/ünne most a gyerek ezen a
nagy ünnepen, iiltcss~ ide a;;;:

KépviseJőtestmeti kőzgyiiIés.

E hó 25-én gyülés! tartolt él

képviselőtestület, melyen töb·
bek között a jövő .évi költség
vetést is letárgyalta. A közgyü·
!ési beszámolónkal a jövő szá
munkban hozzu!<.

Lábass juci primadonna
csiitörtökön szívbénulás követ~

keziében elhal!.

Párizsban a legujabb divat:
papirból készítik a ruhákaL

Tanya-kiállitást rendez az
Alföldkutató Bizottság. Az Al~

földkutató Bizoliság szeptembc"!'
hó 7-ll-ig Uíszeg(O'den fanya
kiállitást rendez, amelyen be
mutatják a tanya élelél, mező~

gazdasági ternlények ~,n!Ü~

mölcslermelését és baromfi
tenyésztését. A kiállítás iránt
általános érdeklődés mutatko·
zik.

250 szőlő tolvajt fogtak el
egy nap alatt Gyomán! Érte
sülésünk szerint mintegy más;
fél mázsa finom, édes csemeg'c·
szólől tulajdoni/olt el néhány
óra leforg'ása alá!! 250 ember
a gyo,mai Levente Egyesület
tavalyi szüreti bálján. Erre él

kellemes kihágásra, amelyért
nagyon csekély bünte/és jár
(és hozzá még szép, csinos
lányok ~sípik meg a lolvajl) cZ

idén is alkalma lesz a kÖZÖll~

ségnek, miután leveniéink szÜ·
reti népünnepélye szeptember
hó U-én, vasárnap lesz meg
tartva az Erzsébet-ligetben. Az
előjelekből itélve még él liwa;
lyinál is impozánsabb kerclek
között. Sok új és kedves ltl
ványosság', meg'lepetés vár él

közönségre. A szüreti bál mű

kedvelő elöadássallesz egybe.
kötve. Színre kerül a "Mozgó
fényképek" cimű kacagtató ho
hózat, melynek próbái már ja

vában folynak.

asztal mellé. Mirevaló az éi

nagy harag? ., hiszen a mi
fijunk, a mi legkisebb fijunk
az Andris. Leg}'en kigY121med
jó hozzá, ne ideg'eni/se cl él

szülői hiiztul!
Öreg Kiss András felÉIII él

kanapéról ; gömbölyű, nagy
fejét két váll;) közé húzza;
mellél teleszívja leveg'óvel,
amilti! az a nwgpaitanásig' ki.
domborodik; szeme véSZliös
lói]n villog; cson1o~, s/ára?
öklét makacsul (lz iJszJnlhoz
veri és szinle befehSltja LJ

fehérre meszel! kis szoba kCe
mences7agu levegájébe.

- Ide biz ne tegye be az él

kölyök alábál! Én nem etclnll,
etesse a g'azdája! Minden l'v
ben megkeres 8-10 má7Si'l

bú;:áí, nekem nem ad C~{Y

szemet scm belök; Iltll ide
enni ne gytijjön! Vagy, ha.
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ai divatárú kereskedő,
üzlete 20 éves fennállásának évfordulóján, f. évi s z e p t e m b e r 1-i kezdeHel 8 hétig tartó, ,

I I
Ez idő alatt árúit mélyen leszállított árban hozza forgalomba.

A:rnikor arcsz:íne
fakó., szürkéssárqa és
tekintete bágyadt, amikor szo
morú, nyomott hangulat és
nehéz álmok gyötrik, amikor
epepangás, gyomorfájás, fel
fuvódás és fejnyomás kinozzák,
olyankorlanácsos néhány na
pon át reggel éhgyomorra 1·1
pohár természetes ",Ferenc
József~ keserúvÍzel inni. Az
orvosok azért rendelik a .f'e",
rene József vizet oly gyak;
ran, mert ez 'Sok eselben a
rosszullét okát gyorsan meg
szünteti és az egész szervezetet
feifrissÍli. A Ferenc József
keserűvíz gyóg'yszertárakban,
drogériákban és fűszerüzletek

ben kapha.tó.

Fantomok a rádióstudióban.
A budapesti rádióstudióban a
napokban lódobogás hallot,
szott. aztán sírt ástak ... Erről

és egyéb humoros és háIbor
zongaló jelenség'ekről nagy
szerü fényképekkel illusztrál!
cikkel közöl a Délibáb legujabb
száma, amely minden l<ima
gasló rádió, film és szinházi
eseményről pompás képes be
számolói közöl. A Délibáb egy

száma 26 fillér.

Az Eiffel torony 1931 évben
teljes hét millió frankot jöve'
delmezeit.

1\ városok 4 napos értekez
lelet tarlanak az inségakciók
lebonyolitásának megvitatására.

Varázs szavak. Egy hires
magyar arlista. aki jelenleg
Londonban vendégszerepel egy
cirkusz kupolájából motorke
rékpárjával együtt a mélybe
ugrik. Az artista ugrás előH

varázsszavakat mormog. Egy
londoni uisági ró megkérdezte
tőle, hogy mik az ő varázs
szavai, amire ő azt mondta,
hogy: Tolnai ... Tolnai ...
Tolnai Világlapja fedezte fel az
ő tehelségét és ő ezért babo
nából egész életére hii marad
a népszerü képeslaphoz.

Szeptember H-én az
Erzsébet-ligetben a
leventék nagy szüreti

mulatságot tartanak.
----~~

Száz sokgyermekes magyar
anyát tüntellek ki és jutalmaz
tak meg Budapestcn.

Mérhetetlen károkat okoz
a sertésvész. Békésvármeg'yé'
ben sulyos károkat okoz a
serléspestis. Békéscsabán két
ezer, Békésen halezer, Oyulán,
ezer, Orosházán négyezer,
Endrődön háromezer, Gyorr.án
ezerötszáz, Vésztőn ezer ser
tés puszlult el, de él vármegye
minden községében sulyosak
él vész által okozoH károk.
Nem is tudják elképzelni, mi
ből pótolja a válsággal küzdő

gazdatárséldalom elhullojJ ser
téseii.

A garancia szindikátus
szeptember l-én megkezdi
működését.A bankok garancia
szindikátusa, mely azzal a cél
lal alakull, hogy szükség ·ese
Jén egyes pénzintézeteknek
támasz-hileleket adjon, forma
ilag még mindig nem kezdte
meg müködéséi. A garancia
szindikálus annakidején 50
millió pengő alaptőkével léte
sült, amiből a bankok vállalták
a legnagyobb kvólát, de hoz
zájárullak a tőke lejegyzéséhez
az állam és az iparvállalatok is
16 millió pengős jegyzéssel.
Az iparvállalatok azonban a 16
millió pengőt hónapokig nem
fizették be és ez akadályozta
meg eddig a garancia szindi
kálus müködésének megkez
dését. Az utóbbi napokban
azonban változás állott be,
mivel az iparvállalalok a reájuk
eső 16 millió pengő felél, 8
millió pengő1 befizeltek az
alapba és a másik 8 millió
beszolgáltatá~ára auguszfus
végéig sor fog kerülni ugy,
hogy a garancia szindikátus
legkésőbb szeptember hő 1·én
már formai mi.iködésél is meg
kezdheti.

Elhájasodásnál, köszvénynél

és cukorbetegségnél a Icrmé

szetes "Ferenc József" keserü

viz javiJja a gyomor és a belek

mLiködését és előmozclilja az

emésztési.

Vége a cséplésnek és cil10it
az utolsó "háthu" is. A zsákok
üresek. Az évi nlUllkálöl kifá
radt gazda vereikkes homlokát
reszkelön similia dolgos, fáradt
kezével és lelkében, egész én
jében 011 zakiJlo] cl fájó kérdés:
- Mit eszünk a 1élen? .. !VIi
lesz veliink ? . , ,

Szombaton estefé!9óra
kor Gy. S. C. fagylalt-est
lesz az Úri kaszinóban.

Elkészült a törvényjavaslat
az agglegényadóról és mihelyt
a Ház űiból összeül, azonnal
tárgyalás alá kerül.

HOGver elnök kezdeménye
zésére Amerikában bevezetik
az ö/napos munkahetet.

Olcsó cukor a méhcsaládok
nak. A pénzügyminiszter él

méhcsa\ádok részére 2 1/2
waggon kedvezményes cukro!
engedélyezett. A méhészek az
országos egyesLilet utján kg
kénl 85 filléres áron igényel
hetik a kedvezményes cukroi.

Kultúravonatokat tervez a
MÁV. a filléres gyors helyeH.

Pestvármegye alispánja az
egész megye lerületére sürgős

zálogolást és végrehajlást ren
eleit el az adóhá/ralékosokkc:i\
szemben.

Szünetel a 1oborzás a fo'"
lyamőrségnél.

gyiin, akkor adja haza a bírit
is! ~n is szegíny ember va
gyok! Az enyimet ne egye!
- No·no, apjuk" már megint,
hogy fel van indulnI. Hiszen
olyan jó az Andris gyerek;
nem pocsékolja az el amil
keres, ha nem is adja haza,
megtakarítja, félreleszi maga·
magának, Majd jó lesz neki
valamikor. Oszlán meg olyan
nagy panasza nem lehet kigyel
mednek, hiszen, ahogy az i&
Itolát elhagyta, azóla mindig a
mÉls kenyerét eszi, nem a mi
énkeL Az, hogy minden máso,
dik vasárnap hazagyüJt meg'
Hszlá\kodni, oszt ilyenkor itihun
ebídelt, hál eszi tán csak nem
sajnáJia kigyelmed a fijátul.

Hát érdemes azír a kis enni
valóÍr elideg'eníteni a gyerekei
i:l há;,::tul?

llyen szócsata folyt odaben1, él mtisik. Van-e gondolat Iclki- dulatlan fiára, azután az urára'.
amikor a rozoga. kapu fakilin' mélységLikben, csak nem talál gazdájárél, öreg élete párjára.
cse nagyot paltan! és belépett feltörő u/ra, vagy lalán minden - Apjukom, ide kéne hívni
rajta egy év után eJő<s;,::ör ifjú gondolat nélkül űl és néz mag'a Andrisl is! Hadd ebédeine ő is
Kiss András. A békés színben elé mind a keltő? Az öreg- velünk!
göndörödő puli, amely olyan anyóka is elkésziiIi a Iyúkle- Öreg Kiss András nem szól
volt, mini egy pamacs, csupa vessel. A flistös oldalú fazék- egy szót sem, mintha nem is
szór, csak az orrahegye látszolI ból egy cserép!álba öntötte és hallaná, csak mohón szürcsöli
vakkantott egyet-kettőt, majd már csoszogott is vele a szo- a tyúkhúslevest. Az öreg anyóka
megcsóválla a farkát és lisz- bába. Három Jányért hozott feje egy kicsit lejebb bicsaklik,
teleltudón kivü!maradl a pilvar- hozzá és ő is az asztal mellé szempillái megremegnek, rán
ajtón. Ifjú Kiss András pedig últ. Öreg Kiss András kinyúj. cos, fakó arcán pedig kéj meleg
belőlkerülL Illedelmesen kö- tolta jobb kezél él párolgó le. gyöngyszem gördül végig és
szönl. Ünneplő kalapjál a ke- ves felé; teleszedte a tányérját belepotJyan az előtte levő üres
zében forgalva leült él kemence jó tésztásan, meri úgy szereti; cseréptányérba.
melletti palkára, szembe az kiveHe az egyik combját, Kint süt a nap. Szeretettel
édesapjával, öreg Kiss András- szárnyat övét, meg a meHe, simogatja melegével a.z embe..
sal, aki az asztalfőn helyezke- husát. aztán a kanalat a lál reket egyformán. A szomszé
deIt el a huszár fotografiája másik oldalára lolta az öreg' dos utcából halk muzsikaszó
alatL Igy iiltek ők ott, talán asszony felé, jeiéül annak, hangzik. Biztosan köszöntenek;
már egy órája is, szóllanul, IhOg,y már ő következik. Az lhiszen, ünnep Vall ma. Husvét
mozdulallanu1. Vajjon min gon l öreg anyóka ránéz él padkán ünnepe.
dolkodhatik az egyik és min űlő, maga elé b6muló/ moz- BEINSCHRÓTH GÁBOR.



4 oId(;il. GYOMAI UJS.A-o
== 'm

1932. aug. 27.

ás

I
II

Szerkesztésért és kiadásért felelös:
ifj. WAGNER MÁRTO!'!.

TXlt t j ! l!Cjl~'lflbTDXD

Buzarostátkeresilnkmeg'Jételre
Wagner Márton Fiai.

A Selector vetömagtisztítógép a
legtökéletesebben megtisztitja a gabo
nát. Üzemben van Kollmann József házá
nál, endrődi utOl;, a régi Pikó házban.
Kívánatra a tanyák közé is kimehet.

Értesités ! Cégünk megállapodott a
BékésmegyeiÁltalános Takarékpénz
tárral, mint a Futura Magyar Szövet
kezeti Központok Áruforgalmi Rész
vénytársaság főbizományosával, hogy
Gyomán és Endrődön gabonát
vásárol a Futurának. Vásárlásainkban
a Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár gyomai fiókja is reszt vesz, igy
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelőinket,

kérjenek tőlünk is ajánlatot, mielőtt

eladnák gabonajukat. Wagner Márton
Fiai.

ÜzlElthelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező feltételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tanitónál.

Egy kisebb jégszekrény eladó. Ért.
lehet a Szerkesztőségben:

'"ona
a fUÍurának.

Vásárlá.sainkban a Békésmegyei Általános
Takarékpénztár gyomai fiókja is részt vesz,
igy akinek eJndó gabonája van, az ott. is
felajánlhatja azt.

Felkérjük íermelőinket, kérjenek tőllink

is ajánlatot, mielőtt eladnák gabonájukat.

WAGNER MÁRTON

....
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DUBLIKACIO.

Cégünk megállapodott a Békésmegyei
Általános Takarékpénztárraj, mint a Futura
Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi
Részv?nytársaság főbizományosával, hogy

Gyomán és Endrődön

VASUTi MENETREN 1932. május hó 22-től.

\gyors I Igyorsi !gyorsl Igyorsi

Az !Jj tanévre 2-3 kis diákleányt
vagy diákot teljesellátásra elfogadok.
Lakása a Dóczi mellett. Cim: Moldvay
Lajos Debreccn, Kossuth Lajos utca 48.

Iványi Aladár és István céggyo~

mai magtárnáI a vetőmag tisztitás meg
kezdődött. fviindenki saját érdekében
cselekszik, ha vetőmagszükségletét

"PETKUS" vetőmag tisz.titónrostálja
meg.

Puskás Ferenc kovácsmesternek l
drb. 7-es szakekéje eladó_

Az Előljáróság felkéri a jószáglulaj
donosokat, hogy a községi legelőn lévő

jószág után az esedékes pásztorbért
darabonkánt IS kgL búzát,8 kgL árpát
és 1/2 kgL szalonnát aközségházához
sziveskedjenek beküldeni.

A nagylaposi uradalomban kitünő friss juhturó kgr. 1.40
és gomolya 1.20 fiUérért állandóan kapható.'

~~ftftfifiMM~~~~

"

ÉM ET LEÁNY gyer
rnekek mellé délelőUre

ajánlkozik jutányosan.
eim a. kiadóban meg
tudható.

~~"t~~

Nyomtatványokat lapunk
nyoml.1::ijában készittessen.
~~~~

HUMOR.

Bajosan.

Egy kövér úr kis utitáskál 5Z0

rongatva a kezében szalad át a
/l. osztályú várótermenJ neki egye
nesen aportásnak :

Kéremszépen mondja
lihegve - elérem még a lilajti
redi gyorsot ?

- Az altól jügg, hogy hogy
tud uraságod szaladni, - mert
a lilajüredi gyors már 10 perccel
ezelőtt kiment az állomásból.

Olcsón szerzett cipőt.

Egy városban eredeti módot
eszelt ki két szélhámos arra, hogy
új cipőhőz jussanak.

Az egyik, amelyiknek rosszaób
volt a cipője, beállitott egy cipő

kereskedésbe és cipőt kért.
Hosszas válogatás és próbálga

tás után kiválasztott egy nagyon
szép pár cipőt s azt fel is huzta.
- Ebben a pillanatban egy fiatal
ember lépett be az üzletbe s egyeb

nesena fiatal cipővásárlóhoz lé
pett s annak arcára egy hatalmas
pofont kent le ezzel a dilhös ki
áltással:

- Na végre! Megvagy gaz
ember! - és a pofon e!csatfanása
után kirohant az üzletből.

A pofonütött fiatalember üldö
zőbe vette támadójál és mire a
meglepett kereskedő magához tért,
a két jómadárnak nyoma veszett
és velük eltünt .a finom cipő is.

Tizenhatmillió métermázsa
búza. A gazdasági fciüGyclók
jelentése szerint az idei $Hi

bona[ermés ereclm(~nyc él kö·
veJkező: 10,942,000 q búza.
7_800.000 cl rozs, 7.000000 q
árpa, 2.900.000 q zab.

Vásári forgalom. A inomai
országos vásáron felhajioJlak
lovat 1104 drb. elad lak 580 elrb.
maradt 524 drb. felhaj/oHak
szasmarhát 912 drb. eladtak
642 drb. maradt 270 drO. kl
hajtoltak juhot 879 drD. elad·
tak 406 drb, maradt 473 drb_
felhajtqt/ak kecskét 6 drb. el·
adtak 1 drb_ maradt 5 drb.
Összesen felhajtottak: 2901 drb.
eladtak: .1629 drb. maradt 1272
darab.

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születtek: Haibach t\/jártoIl,
Kruchió józsef, lvlészáros Er.
zsébet, Herter Elvira ~<aíalill,

Csuta józszf Lajos, Bartik Jó
zsef. Házasságot kötöttek: jLl

hász József-Balárj Piroskával,
Imre János"""":Akanlisz Máriával,
Csapó Sándor-Tóbis Katalin
nal. ElhaItak: özv. Juhos Bál
Jintné-Imre Julianna 81 éves,
Haibach Már/on 9 napos, 1<0
vács Zsuzsanna 15 hónapos,
Homok István 59 éves.

ALKATRÉSZEK
Cítroen és amerikaí autókhoz

PNEUM TIKOK
garancíával

Autófelszerelési cikkek
legolcsóbban :

NAGY JÓZSEF Budapest, VI. ker.
Andrássy-ut 34. Tel. Aut.: 221-97.

Felh.ivá!> 2 A Magyar Nők Szent
Korona Szövetsége szegedi szervezete
a magyar ipar pártolása céljából ujabb
nagyarányú akciót indit. F. év szep
tember 7-től 12-ig aDélmagyarországi
Kertészeti Egyesülettel karöltve, orszá
gos propagandával és keretek között
kertészeti és házikonzerv kiálJítással
egybekötött őszi ipari vásárt és ki
állítást rendez, amely fel fogja ölelni a
magyar háziipar .és iparművészet min
den ágát. A kiállítás célja az, hogy a
magyar háziiparnak és iparművészetnek
lehetőséget és alkalmat nyujtson arra,
hogy készítményeit közvetlenül a vá
sárló közönségnek is bemutathassa. És
ezzel felhívja ugy a közönség, mint a
kereskedő világ figyeImét a magyar
ipannűvészet és háziipar készitmé
nyekre, amelyek úgy minöség, mint ár
tekintetében versenyképesek és ma már
a legkényesebb igényeket is kielégítik.
Akiállitásnak árumintavásár jellege
lesz, ezért az egyes kiállítók az árú
minőségére helyezve a sulyt, minta
készleteket állítanak ki. A rendező

Szövetség kUlönösen súlyt helyez arra,
hogy azok a készítmények, amelyek a
közeledő karácsonyi ünnepekre való
tekintettel a kereskedő világ részéről

is nagyobb megrendelésre számíthatnak
(gyermekjáték, női kézimunka, díszmü
árú, különféle ajándéktárgyak, egyes
vidékek eredeti jellemző készítményei),
minél nagyobb" számmal és minél szebb
készlettel áIJíttassanak ki. A kiállításon
valólrészvétel díjtalan. Érdeklődni és
jelentkezni lehet a Magyar Nők Szent
Korona Szövetsége szegedi szervezete,
Szeged, Tisza Lajos-körut 1. sz. A ki
állítók helypénzt nem fizetnek.

Meghűlésnél, náthaláznál,
mandolalobnál, torokgyullal
dásnál valamint idegfájdalmak
nál és szaggatásná! naponta
fél pohár természetes "Ferenc
József" keserűvíz rendes gyo,
mor- és bélműködést biztosí/,

Svájc ezer vagon búzát vá,
sárolt tőlünk.

Dévaványa jövő évi póladója
455 százalék lesz.

Autótulajdol'losoknak nélkülözhe
tetlen az Autóévkönyv, melynek tar
talma a következő: Teljesítmény ki
mutatás_ Eredmény kimutatás. Önkölt
s~g számitás. Üzemanyag kimutatás,
Kiadások jegyzéke. Heti-,:havi- és fél
évi mérleg. Napi l-2 perc munkával
tiszta képet nyujt mindenről, ami az
autótulajdonost érdekli. Az évkönyv
ára 3.50 pengő. Kapható kiadóhivata
lunkball, aholmeg is tekinthető.Után
vételes s?:állitással 40 fillérrel drágább.

Kenéz miniszter a szén árá
nak sűrgós leszáliítását sűrgeli.

Uj Lindberg-bébi. Az oceán
repülő Lindberg feleségének
egészség'es fiugyermeke szü,
letelt. Lindberg egyik nyilatko
zatában kijelenti, hogy rövide·
sen visszatérnek newyersi ott·
honukba.
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ElŐFIZETÉSI ARAt{:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken ;
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszön hirdetésnél 10 százalék, tizszerin~l

15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunic.

Képviselőtestületi közgyűlés.Bizakodás.
Politikusok, közgazdászok,

bankárok nyilaikozataikban
közeli javulást jósolnak.
Hogy ezt mire alapozzák,
nem kötik az orrunkra. Ta
lán nem is gyötörne bennün#
ket a kiváncsiság, ha bizton
tudnánk, hogy megjön az a
várvavárt javulás.

Annyit laikus szemünkkel
is látunk, hogy az amerikai
tőzsde néha élénkebb, erre
Európában is elkurjantja
magát valamelyik tőzsde

nagyság, mire nálunk is van
egy kis emelkedés.

Egyszer a francia minisz
terelnök, most a német kanc
cellár szózata nyujtja azt a
reményt, hogya nemzetek
jobb belátásra jönnek, együt
tes erővel megszüntetik a
világ gazdasági nyomorát.

Bizunk benne, hogy sike
rülni fog.

*
A mezőcsáti kerület négy

ezer szavazójával lefattatott
poliükai staíétaverseny a
nyiltszavazásos választás
kormánypárti fájdalmát sa
jogja végig az országon.
Reméljük, azok az aggódó
hazafiak, kik a titkos sza
vazástól az ország, de leg
főképen a maguk hatalmi
jó/étét jéltetfék eddig, a me
zőcsáfi ellenzéki ferror jövő

beni megismétlését megaka
dályozandó, a legsürgősebb

tempóban törvényt hoznak,
hogy a jövő választások
ajánlási aláírások nélkül tit
kosan történjenek. fgy való
szinűnek tartjuk, hogy nem
csak az időközi, de a rendes
válaszfásoknál is végre tény
leg a nép akarata Jog érllé
nyesűlni.

Bízunk benne, hogy sike-l
rülni fog.

Csütörtökön tartotla éi kép,
viselőteslület kÖ7gyüléséf, me
lyen éi községi képviselők

közül kevesen jelenlek meg,
lJgyhogy agyülési 8 órakor
meg sem leheleit kezdeni. A
napire'nd előtt Répás Pál ref.
lelkész meleg szavakkal üdvö
zölte Kner izidor Ilyomdafulajl
donosl a Kormányzó úrtól
nyeri kítüntelése alkalmával és
kifejezést adott a lakosság és
a képviselőleslü]eti tagok meg l

becsülésének, örömét fejezve
ki, hogy a kilünletés egy arra
minden tekintetben reászolgáll
kiváló polgártársunkat éde.

A közgyülésen a kővelkező

határozatokat hozlák:

Seprenyi Dániel 67 évi szol
gálata után felmentését kérle, él

mit a közgyülés megadott és
részére 500 P végkielégitést
SZé'lvazol1 meg.

Csonti István mázolóllak a
községi kötelékbe való felvétel
irállH kérelmére azt kilátásba
helyezték.

Keszll?k Anlal gyepmester
segély iránH kéreImét clutasi·
tották.

A besenyszegi iskola épilési
ügye már nagyobb vitái váltott
ki. A község bejelenleHe, hogy
egyfantermes iskola felépitése
18 ezer pengőbe kerül. Az
Eiőljáróság igy azt javasolla,
minthogy a felépilésre fedezete
nincsen, halasszák el az épitést
és ha fedezet lesz reá, ugy
elsősorban él tulzsufolt ballai
iskolát bővitsék ki, vagy olt
épitsenek egy uj iskolát.

Répás Pál ellenezte a javas
lat elfogadását, mert már a
képviselőlestület egyszer elha
tározta a hesenyszegi iskola
épitését s igy inditványozta,
hogy mondja ki a képviselő'

/eslület a besenyszegi iskola
felépitésél.

Beinschróth Már/on az Elöl·
járóság javaslatát kifogásolja,
annál is inkább, mert él legI
utóbbi gyülésen már elhatározta
a besenyszegi iskola felépilését
s furcsának tartja, hogy egyik
gyülésen elhatározza él másikon

pedig megvá.ltoztatja hatá.roza
tát. Bizonyilja, hogy nem tul·
zsufolt él ballai iskola. Csalla
kozol! Répás Pál inditványához.

Csernay Géza a nyilasi iSI
kolák tulzsufoltságál bizonyi#
totta be, kifogásolja, hogy a
község adósságot csináljon és
igy az Előljáróság javaslatát
nem fogadta el. Kató Lajos
jegyző adolt még felvilágOSÍ'
/ást az építési alapról, mely
után 14 szavazallal 9 ellen az
Előljáróság javaslalál fogadták
eL

Elfogadták a fatlyasi tehén·
lartó gazdaság 1963 évi köll#
ségvetésél.

A községháza folyosójának
üvegezését a közgyi.i!és jobb
időkre elhalasztotta.

Bejelentették még a gazda·
naplóban talá.ll különbözeteket,
melyel kiigazitottak.

Bartha Gusztáv orvos kérel
mére Marjai 3ánd0r fertőtleni

tőt a lakások fertőtlenilésére

felfogadtak.

Szabó Józserindilványát, hogy
a piaci és vásári helypénzeket
leszállitsák, levették a napirendI
ről, meri csak most vannak
országos rendezés alati.

Ezután előlerjesztelte Kató
Lajos jegyző a község jövő

évi köllségvetésél, mely szerint
1936ra 225.516 P kiadást irál
nyozlak elő, melyre bevétel
csak 164.510 P lesz, tehát
60.806 pengőt pótadóban kell
kivetni, igy 46 százalék apót·
adó kulcs. A l.<ondosan és
nagy I~örülfekinléssel összeál#
[í/otl költségvelés új jövedelmi
forrásokat nem nyil meg, csu;
pán olyan 1efaragásokhól érték
el, hogy csak 46 százalék a
pótadó, mely lefaragások köz·
ségi adrniniszírációnk eleven
husából történtek. Igy a kiadál

sok csökkentése lényegében
nem megtakaritás, hanem le,
mondunk arról, amire tulajdon'
képen szükségünk volna. Rel
méIjük, a jövő évi költségvelés
termelésből adódó új jövel
delmi forrásokal is hoz. l

Ezzel véget is ért il közgyülés,

AlIGyornai
Sport Club H

szeptember hó 4-én ünnepli 20
éves fennáUásának, valamint ala·
pitója és diszelnöke : Kner Izidor
úr 50 éves könyvnyomfaiói műkő
dését . .. Ez alkalommal, vasárnap
délelőtt 11 órakor az Uri kaszinó
nagytermében diszközgyülést tart,
melynek keretében más egyesületek
is üdvözölhetik az egyesület alal

pitóját és díszelnökét. A közl:;Yü
léssel kapcsolatban, azután az
egyesület a Hősök szobrát koszo
rúzza meg ...

Délután 3 órai kezdettel a hely
beli Botond cserkészcsapat és a
helyi Levente Egyesület közremű

ködésével versenyek lesznek a
Levente pályán, melyeket fél 5
órai kezdettel footballmérkőzés kö
vet, melyen egyesületünket Ma
gyarország amatőr bajnokcsapata :
a békéscsabai Bohn S. C. tiszteli
meg . . , E ritka alkalmat ajánljuk
községünk közönségének szives
figyelmébe . ..

Este fél 9 órai kezdettel pedig
díszvacsora lesz az Uri kaszinó
ban, melyre hölgyeket és urakat
szeretettel vár az egyesület. Va
csora-jegyek előre váltandók szom
baton reggelig Kiss István borbély,
Kun Ferenc kereskedő, Végh Béla
könyvkereskedő urak iizletében,
valamint az aláirási ívek hordo
zóinál.

A szegedi
tanyakiállitásl

Országszerte nagy érdekló#
dés nyilvánul meg a szegedi
lanyakiálJitás iránt, amelyet
szeptember 7-12~ike között
rendezi él Szegedi Gazdasági
Egyesület, a m. kir. Alföldi
Mezőgazgasági Intézet és éJ.

Szegedi Alfölclikutaló Bizottság.
A kiállilásra való jelenJkezések
befejeződtek és a rendezőség

ezuton ér1esili a kiállitáson
résztvevő gazdálkodól{at és
kereskedőket hog'y akiállitanl
dó lilrgyak közül a nem roml
landókat szeptember 3~án, cl

romlandókat és az állatokat
szep/ember 6-án reggelig kell
beszállitani, a Szegedi Iparos,,:
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Nagy kereseti

lehetőséget nyujtunk
SZÖ ÖTTROlETTA I

eladásával foglalkozóknak.

Hungária rolettaüzem
Budapest, Vámház körút 4.

A vármegyei állatorvosok
szombaton értekezletet tar/ot.
tak, amelyen a serléspeslis el
leni védekezés! beszélték meg.
Gyomáról dr. Tóth Is1ván já
rási állatorvos veit részt.

Helyreigazitás. Kner Izidor
úrnak, a gyomai Sport Club
alapitójának és díszelnökének
50 éves mŰködése megünnep#
Jésére tartandó jubiláris ünne.
pélyt nem az elmult vasárnap
- mint irtuk - hanem szep.
tember hó 4-én, tehát mos!
vasánap lartják. A Kor.
mányzói kilünlejését pedig
Korossy György főispán üne
nepélYQs keretek közöH szepl.
5·én adja át a községházéÍn
diszközgyülésen.

van győződve, azt kritika
tárgyává nem tette. sqt cl.

zsüri tagjainak kifejtett
ténykedésükért ez uton is
hálás köszönetét és nagyra
becsülését fejezi ki.

Kelt Gyomán, 1932 évi aug. hó 30-án

A Gyomai Dalárda elnöksége
nevében:

NYISZTOR PÉTER
elnök.

Halálozás. Uhrin J. Imre
endrődi tekintélyes földbidokos
aug. 26·án 77 éves korában
elhalt. Temetése 29·én délután
ment végbe a község nagy
részvéte mellett. Nyugodjék
békével. Az elhunytban dr. Uh
rin László vármegyei főjegyző,
Uhrin István községünk mér·
nöke, dr. Ubrin Nándor endrődi

orvos édes atyjukat - Vince
Andor számtanácsos apósát
gyászolja.

A békés-bánáti református
egyházmegye a közeli napok- Szeptember H-én az
ban iilést tart. Harsányi Pál E r z s é b e t-I i g e t ben a
esperes OlOSt kezdte meg a
Járgyalásokat az egyházmegye Leveniék nagy szüreti
világi elnökével abban a tekin- mulatságot tartanak.
~etben, hÖf?Y a gyiilés batár· --.._~ __
lnapját ~niikorra' Jüzzékkr.At·· I ,

. A magyar bélyeggyüjtők magas
egylJázmegyeigyűlesl·Szegé, nivóju folyóiratának a Filatéliai Ku-

den ta rlják. rirnak: most jelent meg legujabb száma.

Beiratások a gyomai refor- A nagyérdekességü cikkek halmazából
mátus elemi iskolába. A re# kiemeljük a következőket: Intervju az

Amerikából visszatért Magyar Sándor
formá lus i sko lá ba a PÓi beira- ral. Képes beszámoló a bpest-miskoIci
lások szepIcmber 7 és 8-án légipostajárat első utjár61. Százezer
lesznek. AJanévnyitó istentisz' számra hamisitanak bélyegeket Buda
telet sz'eptember 9én reggel pesten. Az uj magyar bélyegek ismer-

tetése. Őrvös magyarbélyeg katalógu
7 órakor. A lanjj5s pedig az sának folytatása. Érclekes uj magyar
istentisztelet után, 8 órakor specialitások. Számos rovat és közle
veszi kezdetét. mény egészíti ki ezt a számot, melyet 80

Az orosházi református egy- fillér használatlan bélyeg beküldése
ellenében postafordultával megküld a

ház világitó órá! szerel fe! CI Filatéiiai Kurir kiadóhivatala, Bpest
templom tornyára. 62. Postafiók 152.

nyers gyümölcsöt tartalmazhat,
nak, vegyes tartalmú csomaI
gokra nem vehető igénybe az
50 százalékos kedvezmény. Ha
pl. valaki felad egy 10 kilós
csomagot, amelyben van 8 kiló
alma és 2 kijó ruhanemű, már
a rendes portót fizeti. A posta
hivatalnak jogában áll gyanú
eselén felbontani a "friss gyü'
mölcs" tartalommal jelzett cso·
magot, meri ez a nagy kedvez
mény kizárólag a gyiímölcs
érdekében adatott. Bizonyos,
hogya filléres csomag ép oly
népszerű lesz, mint a filléres
gyors és sokan szereznek
örömöt ismerőseiknek egy 20
kilós szőlő, alma, körte, szilva,
dinnye stb. ajándékcsomag
küldésével. A gyümölcs belföldi
kereskedelmi forgalmában meg
épen nagy jelentőségű az ol
csó szállíilás, amely hizonyára
az árakra is mérsékelő hatás
sal lesz.

Nyilatkozat.
A Gyorna-Endrőd:Koo#

doros c. hetilap folyó évi
augusztus hó 28-iki 35-ik
számában megjelent "Bé
késcsabai Dalosverseny"
cimŰci~kénel~ azon ré~zé#
I _ . -,I .I _: .J._ ._ ~ . I _ j ....' ".' _ "_.1 I _..' '.J _

re,mely szerint. kö~öltetettf'

hogya gyomai Dalosokat
igazságtalanullepontoztál\,
a Gyomai Dalárda elnök
sége leszögezni kivánja,
hog'Y ismeretlen cikkiróval
nem azonositja magát é~

ennek a megálJapitásnak
ódiumát nem vállalja.

A Gyomai Dalárda el
nöksége felelősége tudatá.
ban kijelenti, hogy a zsüri
tárgyilagos birálatáról meg

tanocisko]a, Eötvös u. 2 sz.
alá.

A rendező egyesülelek a
legszélesebb propagandát fej·
tik ki a kiállitás sikere érde·
kében. A kiállitás tanulságos
és látványos lesz, a program
pedig, amelyet a kiáUítással
kapcsolatosan állit össze mind,
végig szórakoztaJÓ.

A már eddig ismeretes prog'
ram kibővült, amennyiben a
Szegedi Alföldkulaló Bizoltság
szeptember 8·án mintatanyák
meg!átogalására és tanulmá·
nyozására tanya kirándulást
szervez. A íanyakiállitás meg·
tekintése után az érdeklődőket

autóbuszon szállilja ki a minta
tanyákra.

Ugyancsak a szegedi tanya
kiállítás alkalmát használja fel
a Gyümö!cstermelők Országos
Egyesülete arra, hogya sze·
gedi osztályát megalakiIsa. Az
alakuló ülés szepterr.ber tl'én
d. e. II órakor lesz Szegeden.
Erre az ülésre ezuton is meg
hivják a vidéki érdeklődőket.

A vidéki látogatók akiállitás
tartama alatt kedvezményes
áron utazhatnak Szegedre.

Filléres
posta csomagok.'
A Ketes/(edelmiJtÚnis;fefíúiT!'

IégÍJíabb rendelejével 50 szá:':
zalékos kedvezményt engedé
lyezett a friss (nyers) gyümölcs
postai szállításánál a belföldi
forgalomban. Ez a kedvez·
mény szeptember t ,től októl
ber 31-ig terjedő két hónapra
szól. Ezen idő alatt bármely
postán feladhatók a rendes
tarifa fele árán, vagyis 50 szá
zalékos kedvezménnyel friss
gyümölcsöt tartalmazó csoma
gok. Ezek a "fiIléres postaI
csomagok" azonban kizárólag

TÁRCA
A VONAT ...

1932. Düledező tabáni viI
tyilló. A decemberi eső a tető

ről a padlásra folyik, majd
onnan néha,néha kövér csep'
pekben egy lázas kis leányka
betegágyára hull. Már késő este
van. Másutt most vacsoráznak.
!ti az édeanya könnyező szel
mét törülgeti valami ronggyal.
Aggódva lesi kis leánya min·
den mozdulatát.

- Édesanyám, édesanyám 
szójaI gyenge hangon a kis
leány - ugye meggyógyulok?
Ugye, majd játszhatunk Kéri
Pistível. Az előbb róla álmod....
tam. Olt voltunk, virágot szed
tünk, ott ... a temetőben. Édes·
Qcsanyám l hozd ide az alvó

babámat, hadd ringassam el!

Az édesanya könnyezik, bó'
logat, alvó babát hoz, de szeme
mindig a gyermekén van. A
kis leány nagyon nyugtalan.
Rosszabbul van. Félrebeszél.
Az édesanya keszkenőjét, a
rongyot lázas gyermeke hom·
lokára teszi. Nem kell azt vizbe
mártani, kicsavarni, mint úri
helyen szokás, mert régen be
teg már a kis leány, sok
könnyet hullatott már az édes·
anya ... és az édesanyai könny
egyszer éget, máskor amikor
kell, hideg. A kis Erdei Mariska
felnyitja szemétt. Réveteg te·
kinteIével keres valamit ...v~gy
talán valakit, de nem taláJ.
- Olyan rosszat álmodtam
édesanyám. .. ugye, egyedül
vag'y ... jaj, pedig az előbb'

valami furcsa bácsi volt iti .••.

el akart vinni... ugye, nem Édesapám, 2'yere ide egy
engednél. . . kicsikét. Olyan régen láttalak..,

Az asztalon az olajmécses hadd csókoljam meg a kezed!
majdnem elaludt. Valaki, vagy A részeg apa nem hallotta.
inkább valami durva káromlás- Szinte ordítoH:
sal rugta be a korhadó ajtót. - Ezért kerestem líz évig
A félhomályban még nem lál kenyeret, hogy most vacsorát
jól. De hall, hallja a csendet. se adjalok, él pénzt is elkölí-

- Mi az! Micsoda népség sétek! Majd adok én nektek!
van az én házamban, hogy Pészegordítás. csörömpölés
senki sem köszön! Mi ? egész és egy jajszó az édesanl'-él aj
nap munka utáll szaladg'álok káról, amikor egy barbárt látoJI
ebben a pocsék időben és él. betegágy felé támolyogni;
akkor este még nem is szólnak A gyermekem! Ne bánJsd CI

hozzám! Hol a vacsorám! gyermekem! Oss meg eng-em,

- Józsi, az Islenéd 1••• csen- de azt az ártatlant ne bánlsd !
desen, hiszen tudod, hogy Az édesanya. Erc!einé oda.
Marika beteg... főzni nem rohan gyermekéhez, felkapja
tudtam .. , nincs pénzünk ... az és kirohan vele a sölét éjSí:ow

utolsóért ma hoztam orvossá· kába. Az ailó hágyadtan csa~

ságof. • . lpódik be utána. A rés/_cg n( zi
Most a kis leány is meg· az üres ágyal:

szólol; - He... he .. , he." hót
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MEGKEZDŐDÖTTl

kereskedő

I I
Mélyen leszáUitott árak!

IRODA NAGYOBBÍTÁS. Az
országszerte előnyösen ismert
ERDŐS J;ÓZSEF budapesti
hirdető iroda irodahelyiségeit
Teréz körut 35. sz. alatt te
temesen kibővítetteés szivesen
áll a hirdető közönség rendel
liezésére szakavatott felké
szültséggel. Telefonja : 125-58.

Az "Autó évkönyv" ellenőrzi:

üzemanyagfogyasztását, soffőrjének

megbizhatóságát, kocsijának jövedel
mezőségét, csökkenti: üzemanyag fo
gyasztását, fokozza: kilométer teljesit
ményét, kocsija jövedelmezöségét. Napi
2 percnyi munkával mindent kimutat.
Az "Autó évkönyv" kiadóhivatalunkban
kapható és ott meg is tekinthető. Ára
3.50 pengő. Utánvéttel 40 fillérrel drá
gább.

A sző1ők főleg a homokos
terű!elcken[üriperonoszpóra és
zöldroihadás miatt sokat rom,
ioltak a sok esó és éjjeli har,
matképzódések alaH.

Felvétel a "Mál'ta Máter" Diák
oUhonba.A buda pesti "Márta Máter"
Diákotthonban megűresedett helyekre,
az 1932/33. tanévre szóló felvételi kér
vények beadhatók. Pályázhatnak oly
szegénysorsú, példás magaviseletű és
jóelőmenetelű egyetemi hallgatók, kik
tanulmányaikat Budapesten folytatják.
A város közepén az egyetemekhez kö
zel fekvő szép kertes Otthonban, hol
külön tanuló, társalgó és fogadó szoba,
fürdő, zuhanyozó és gázrezsó használat
szolgálják a hallgatók kényeimét, a
bentlakás c1ijtalan. A szobák 2-6 sze
mélyesek. Bövebb felvilágositást kész
ségge! nyujt postán is (válaszbélyeg
mellékelendő) az Otthon háznagya.
Budapest IX., Liliom utca 13. szám.

A MÁV. igazgatósága a f.
év szeptember 1-13 N ig Buda,
pesten tartandó kézmüipari ki
állitás látogatói részére 33
százalékos utazási kedvez,
ményt engedélyezett. Ezen ked,
vezmény igénybevételéhez
szükséges igazolványok P 2.20
ért a békéscsabai MÁV. kir.
menetjegyirodában kaphatók.
Kivánságra ezen igazolványo,
kat vidékre is elküldik, ez
esetben azonban az igazolvány
árán kivül porlóköltségre 30
fillér, összesen tehál P 2.50'nek
postán való elózetes beküldése
szükséges.

Kétszázezer képeslevelező1ap
Mussolininek. Szeptember 4-én
kezdi meg magyarországi kör
repülését a "Giustizia perl.
Ungheria" nevü repülőgép,

amelyet Mussolini ajándékozotl
Magyarországnak. A körrepülés
emlékére Tolnai, Világlapja
200.000 példányban, pompás
rézkarc kivitel ü képeslapot ké
szit, amit a népszerű képeslap
olvasói dijtalanul megkapnak a
laphoz mellékelten. Tolnai Vi,
láglapja arra kéri olvasóit,
hogy az üdvözlósorokkal ellá
tott levelezólapot a magyar nép
hálája ieléiil küldjék el Musso
lininek, Magyarország őszinte

barátjának.

14 évről-'16 évre emelik fel
a leánygyermekek védelmi kor'
határát.

Rejtélyes éjszakai műsor

adás a budapesti rádióstudió
ból. Erről közöl rendkivül ér
dekes fényképekkel illusztrált
cikket él Délibáb uj száma,
amely gazdag szinházi, rádió
és filmrovaltal jelent meg. To,
vábbi cikkek: Életveszélyes
helyszini közvetités az orosz'
lánketrecból, a hallhatatlan
halálos hang, az emberi agy
veló, min! rádió, Piccard Buda,
pesten nyilatkozik. A csodál,
latos hangutánzó stb. A Délibáb
egy száma 26 fillér.

A földmivelésiigyi miniszte
rium vetésre alkalmas búzára
cseréli át a kis fajsúlyú bú,
zákat. A földmivelésügyi mi,
niszter a mezőgazdaság meg'
segitése érdekében a 66 kg.-on
belüli fajsúlyú búzákat kicse'
rélni óhajtja megfeleló, vetésre
alkalmas búzákra. Azoknak a
zselléreknek pedig, kiknek kis
búzafGirüleWk van és igen rossz
termésük volt, tengerit, vagy
megfelelő vetőmagat fog ki,
utalni a miniszterium, amelyet
természetben a jövőévi termés
bői kell majd visszafizeini. A
földmivelésügyi miniszterium
nemesített vetőmagakciója u'
gyancsak folyamatban van.

Szivbetegeknek és éreime·
szesedésben szenvedőknek a
természetes "Ferenc József"
keserűvíz használa1a könnyű

és pontos bélmüködést biztosít.

Nagy raktár készlet!

Eckhardt Tibor győzöj~ 2082
szavazatial Purgly Emil földm.
miniszter 1986 sZélvazatiJval
szemben Mezócsáton.

A békésmegyei gazdák há,
romezer mázsa netőmagiJúzát

kapnak.
100 esztendős a gyulai kórház.

Szarvason felrobban! a korom
a pék kemencében.

A békésszentandrási lüzoltók
dicsérő oklevelet kaptak a
gyórben tartolt országos tűz

oltó versenyen szép szereplé
sükért.

Harmincéves korlól minden
legényembert irga Imatla n ul
megadóztatnak.

Az eltünt gádorosi plébános
állitólag Olaszországban él.

Az állami gépgyár ,felmon·
dolt 80 alkalmazotljának.

A tanoncok vasárnap köte
lesek templomba járni. A ke
reskedelmi miniszter körlevelet
intézett az ország összes ipar
teslüJeteihez, amelyben arra
hivta fel az illetékesek fígyelméJ,
hogy értesi/sék az iparosokat,
miszerint tanoncaikat ezután
köt~lesek vasárnaponkint tem,
plomba járatni. Az a tanonc,
aki nem tesz eleget ezen kö,
telezetlségének, büntetésben
részesül. Természetesen a bün
tetés anyagi része a tanonctarló
mestert érinti, ezért minden
iparosnak érdeke. hogy ellen
őrizze tanoncának a templomba
járását. .

inkább megszöknek ... no, de
nem baj, mégis cs'ak az lett,
amij én akarok! He... he... he...

Most megtánforodik és el~á
gódik. A pislogó olajmécsest
lesöpri az asztalról. Ez hát él

nap, amikor a sötétségnek kell
uralkodnia.

Az ablakban, az l'lve2' helyére
ragasztott papiron keményen
kopogtat az idő.

A lehulló eső jéggé fagy a
földön. A kemény, dermesztő

hideg szál végigsöpri az útcá
kal. A házak mellett, a söté1ben
hajdonfőveJ, kibonloJt hajjal
menekiH egy asszony, egy
anya. Karjával a szinte mezí'
lelen gyermekéI keblére szo
rítja, hog'Y éi hideg széllől, eső

lől megóvj(l. Asikos ulakon
majdnem elesik, de ó csak

rohan, görcsösen szorongaJja
gyermekéI. Az idő azt ordíJia,
bőgi neki, a házak, él pislákolő
gázlámpák azl kiállják feléje:

- Menekülj! Meneklili!

És ő menekül. Hátra sem
néz, de előre sem. Csak rohan,
csak rohan. Amikor a szél
erősebben csapja arcába az
esőt, megrázkódik és még job·
ban magához szorítja gyerme,
két. Haja már jéggé fagyoíl
szomorú fűz. Ruhája rongyos.
Leszaggatták él bokrok. Cipője
befűzzllen és (i csak menekül.
Ki 1udja, hova. Lázas gyermeke
sír, fázik, didereg és ő csak
menekül, csak menekül. A lej'
tős hegyoldalon már nem is
ludna megállni, hogy pihen
hessen. Most lejjebb, előtte

egy völgy. Azon túl, oJt il

másik dombon édesanyja háza.

Csak oda eljuthatna ! Rohan. arcú, de mosolygó kis leány
menekül. " megbotlik... el- ül. Édesanyja mesét mond
vágódik. .. Tapogal a sötét, neki:
ben, Rideg. kemény vas... - Egyszer volt, hol nem
amin a vonatok jtlrnak. Fej· volt, egyszer egy apa, egy
kelne. de nem tud. Gyermekét rossz apa.
magához szorflja. Fájdalmasan Az ajtó kinyílik. BeJép egy
nyöszörög ... Elájul. ember. Oda meg'y a kis Ma·

Éjjel két Óra. A Kis-Gellért- riskához.
hegyi alagútból lassan, méltó, - Hogy vagy, kis leányom?
ságosan közeledik a teher, Megcsókolja a sápadt arcot.
vonat. Lámpás szemeivel fá, Szeme könnyes lesz.
radtan hunyorgal a koromsölét - Hoztam neked egy kis
éitszakába. Nem akar jönni; ajándékot. Alvó babát. Rin'
köhög', prüszköl, de valami gassd eJ!
titkos erő hajlja, nyomja, ta- EImeni az alvó baMért. A

kis leány elmerengve nézi
szítja két szerencséllen lélek megcsonkult fiatal lábait. 1v10-
végzete fejé. soIyog.

* :r- ok - Olyan jó így, édesanyám r
A tavaszi napsugár moso, - Hogy mondhatsz ilyent,

Iyogva tekint be egy labáni lkis leányom?
VitYil.\Ó kis ablakán. Az ablak - Apát adott a jó Istenke l
e\őfl, 10lókoc'5íban egy sápadt.. . Pesti diék.
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Szerkesztésért és kiadásért felelf,s :
ifj. WAGNER MÁRTOl\)'

JOO(I1!:Uj]IJ!tJlt II :itlCil.:líí:~

ifj_ Kovács G. Lajosnak csutka izékje
van eladó.

A Selector vetőmagtisztítógép a
legtökéletesebben megtisztitja a gabo
nát. Üzemben van Kollmann József házá
nál, endrődi uton, a régi Pikó házban.
Kivánatra a tanyák közé is kimehet.

Értesités ! Cégünk megállapodott a
Békésmegyei Általános Takarékpénz
tárral, mint a Futura Magyar Szövet
kezeti Központok Áruforgalmi Rész
vénvtársaság főbizományosával, hogy
Gyomán és Endrödön gabonát
vásárol a Futurának. Vásárlásainkban
a Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár gyomai fiókja is részt vesz, igy
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelőinket,

kérjenek tőlünk is ajánlatot, mielőtt

eladnák gabonájukat. Wagner Márion
Fiai.

Üzlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező feltételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tanitónál.

Egy kisebb jégszekrény eladó_ Ért.
lehet él Szerkesztőségben.

~~

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
~~~

a futurának.
Vásá.rlásainkban a Békésmegyei .;\ltalános

Takarékpénztá.r gyomai fiókja is részt vesz,
igy akinek eJ?ldó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt.

felkérjük termelőinket, kérjenek tőlünk

is ajánlatot, mielőtt eladnák gabonájukat.

NER

VASUTI ENETREN 1932. május hó 22-től.

Igyorsl Igyorsl Igyorsl Igyorsi
6'15 9'00 13-32 17-0020-50 i Bpest k. p_ é 5'00 10'45 1l'45 19'10 19'59

DUBLIKACIÓ.

11'0611'5718'0719'59 2'10 é i 0'32 6'02 8-5214'2817"00
6'3811'1412'0218'1520'04 235 i Gyoma é O'E 5-52 8-5114'2016'5919-04
7.3112-0912'4019'1020'41 3'38 é Békéscsaba i 23'15 5-Oa 8'14l3'2616'221812

--~:~~~~: ~~:~~~~: :-"-G;:=-~;~~:::~~~::~;::~~I
4'2613'1318'0320'38 i Dév,,-ványa é 6'4811'11 16-0521'201
4'57 13'44 18'3421-10 é i 6'15 W-38 15-32 20'421

1
4'5813"4518'4521'11 i Szeghalom é 6-n 10'37 15'31 20-37
5'17 14'04 19-0421'30 é Vésztő i 5.5310'1715'11 20-n!
7'2716'10 20'58 é Békéscsaba i 4'05 8-2013-2418-241

6'1612'3019'00 i Szeghalom é 8'3015-20 lS'42
7'5016-4020'36 é __ _. ,i 5'3013'45 17'08
7-5517'1221'11 i Puspok];]dany é 2'39 n37 15'36
8'51 18-0221'58 é Debrecen i 1'4912-3014'30

li Mttf*ftf&MtfIri~_~~

A nagylaposi uradalomban kitűnő friss juhturó kgr. 1.40
és gomolya 1;20 fillérért állandóan kapható.

Cégünk megáHapodott a Békésmegyei
.;\ltalános Takarékpénztárral, mint a Futura
Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi
Részvénytársaság főbizományosával, hogy

Gyomán és Endl'ődön

ftftAMftftfl~MRftft~~~fil~

ffF

Az állatb. szöv.-i tagok felhivat
a f. évi tagdijak sürgös befizetésére_
Kártalanitásra csak az számithat, ki a
dijakat befizette. Befizetési határidő

szept. 5.
A biztositott tehenek - de még

ez évben nem oltott - oltása f. évi
szept. 8-án történik l. és ll. esetben.
Első oltás ez évben több esetben nem
lesz.

Az uj tanévre 2-3 kis diákleányt
vagy diákot teljes ellátásra elfogadok.
Lakása a Dóczi mellett. Cim: Moldvay
Lajos Debrecen, Kossuth Lajos utca 48.

Iványi Aladár és István cég gyo
mai magtárnál a vetőmag tisztitás meg
kezdődött. Mindenki saját érdekében
cselekszik, ha vetőmagszükségletét

"PETKUS" vetőmag tisztitón rostálja
meg_

Fegyverneki utca 7. sz. ház eladó.

A Tiszama!ombal"i egy cca 5 vago
nos góré tengeri tárolásra bérbeadó.

Őzv. Szílágyi Istvánnénak 727 sz_ a.
szalmája van eladó_

Dr. Chrisztián Kálmán ügyvédnek 10
hold zöldlaposi páskomföldje eladó.

NÉMET LEANY gyer
mekek mellé délelőU:re

ajánlkozik jutányosan.
eim akiadóban meg
tudható.

Ingatlan forgalom.
1932 jul. 17-aug. 4-ig.

kk. Gál Péter és Gál Lidia gyomai
lakosok vettek 1 hold 800 négyszögöl
és 15 329 négyszögöl zsófiai rét és
szántónak 1/16-od részét Gál Endre
(nős Sebők Ilonával) gyomai lakostó!
300 P-ért.

Junker Artur gyomai lakos vett egy
házhelyet Trafikant Dénes és neje
Schwalm Róza gyomai lakosoktó! 800
P-ért.

AGyomán 1932 márc. 2-án meglar
tott birói árverésen az Endrőd-Gyomai

Tkptár vett egy belte!kes lakóházat
Fried Géza gyomai lakostóL

Édelsbrunner Sándor és neje P.
Súlágyi julianna gyomai lakosok vetlek
egy beltelkes lakóházat özv. Cs_ Kovács
Sándorné Sági julianna, Cs. Kovács
Benedek (nős Imre Erzsébettel), Cs
Kovács Zsófia Szabó Lászlóné gyomai
és kk. Cs. Kovács Jolán rákócifah-ai
lakostól 700 P-ért.

Tóth Ernő gyomai lakos vette egy
beltell{es lakóháznak 1/9-ed részét
Kató Lajosné Béres Ella gyomai la
kostól 450 P-ért.

Király Sándor és neje K. Imre Er
zsébet gyomai lakosok vettek 3 hold
949 négyszögöl tanyai szántót és tar
tozékait Béres jánosné G. Nagy ErZsé
bet gyomai lakostól 3300 P-ért.

Kruchió Sándor gyomai lakos vett l
hold 544 négyszögöl és 756 négyszögöl
egeihalmi szántót Szabó János gyomai
lakostól 2100 P-ért.

Csontos Benedek és neje Nagy Ilona
gyomai lakosok vettek 398 négyszögöl
csepüskerti szántót Kiss Lidia Kovács
Gergelyné gyomai lakostól 300 P-ért.

Őzv. Gál Ferencné B. Molnár Eszter
gyomai lakos vett 1272 négyszögöl
cifrakerti szántót Nyiri Sándorné Hor
váth Mária gyomai lakostól 650 P-ért.

Forgács György és neje Baráth Róza
gyomai lakosok vettek 1113 négyszögöl
félhalmi szántót Kovács Gábor (nős

Megyeri Sárával) gyomai lakostól 500
P-ért.

kk. Kató József vett 7 hold 193
négyszögöl tanyai szántót Beinsehróth
Mihály (nős Beinschróth Magdolnával)
gyomai lakostól 7500 P-ért.

Sándor Mária gyomai lakos vett egy
beltelkes lakóházat F_ Nagy Benedekné
Gábor Julianna mezőturi lakostól 1150
P-ért.

Király Sándor és neje Szerető Ilona
gyomai lakosok vettek 35 négyszögöl
csatorna és 1129 négyszögöl szántót
Nádudvari Mihály (nős Izsó Eszterrel)
gyomai lakostól 550 P-ért.

Száz>százötven vagon Ella'
burg-onyát akarnak kivinni Kis
kunhalasról Görögországba és
Palesztinába.

Gyomai anyakönyvi hírek:
Születtek: - Házasságot kö
töttek: - Elhaltak : Diószegi
Ferenc 65 éves, Terék Mihályné
Mofcsán Adonia 63 éves, Né,
meth István Lajo'S 4 éves, Sep,
renyi Eszter 6 éves, Ágoston
Mihály 36 éves.

Elhizott egyéneknél
a természetes ~Ferenc Jó,.,
zsefq,li keserűvízkura halalma~

san előmozditja a bélműködést.

il testet könnyeddé teszi s
liszta fejet és nyugodt alvást
teremt. Az orvosi szakirodalom
kimutatja, hogy a Ferenc
József viz a máj és a végbél
félé irányuló vértódulásoknál,
valamint aranyérnél és protata
bajoknál is áldásos hatást fejt
ki. A .f'erenc József kese
rűvÍz gyógyszertárakban, dro'
gériákban és fűszerüz]etekb.zn

kapható.

Forgalomba kerültek az új
postabéJyegek. A napokban
kerültek forgalomba a posta új
kibocsátásu bélyegsorozatai.
Az 1 filléres bélyeget Madách
Imre, a 2 fillérest Arany János,
a 4 filléres! Semmelweis Ignác,
a 6 fillérest br. Eötvös Lóránd,
a 10 fillérest gr. Széchenyi
István, a 16 fillérest Deák Fe
renc, a 20 fillérest Liszt Ferenc,
a 00 fillérest Kossuth Lajos, a
32 fillérest gr. Tisza István, a
40 fillérest Munkácsi Mihály,
a 60 fillérest kőrösi Csoma
Sándor és a 70 filléres! Bolyai
Farkas arcképe diszi1i.

Megnyilik a tojás és gyü
mölcstőzsde. Az őszi hóna'
pokban meg fog nyílni a
fővárosi tojás és gyümölcs
Jőzsde az árutőzsde keretén
belül. A tojásnál suly szerint
fogják osztályozni az egyes
iipusokat és megkülönbözteté
sek lesznek a friss, hütőházi

és egyéb konzervált áruk kö'
zött. A megfelelő szokványter
vek már a kereskedelmi mi
niszterium előH vannak.

Szegeden elhalasztják az
elemi iskolák megnyitását a
gyermekparaHzis miatt. A
tisztifóorvosi hivatalban, a gyer
mekbénulási járvány terjedésé
nek erős volta miaH az elemi
iskolák megnyitását szeptember
12-ig-, esetleg október l-ig el,
halasztják. TekiníeHel arra, hogy
szeptemberre várhaló a járvány
nagyobb elterjedése, valószi,
nüm~k látszik, hogy az iskolák
megnyitását lényleg elhalaszt'
ják néhány hét/el.

Körösladány új főjegyzője.

Körösladányban mos! löltöfték
be a főjegyzői állást, melyre
Vertán Emíl gyulavári főjegyzől

választották meg.

Borbély-Maczky főispán Ie'
mondoH a mezőcsáli választás
miatt, de él belügyminiszter nem
fogadta el él lemondását.

Ujabb kommunista szervez
kedést lepleztek le Budapesten.

Szeged megakarja szüntetni
él népkonyhát.
~-s:J"i#~flft,,,,,,~~~~~Jl,1'l::JiJ/r~~~~

NYOllltatta i'J ",HUNGÁRIA" kőnyvnyomdai vállalat Gromi'íll; Felelős céi'tulajdonos; TBKET SÁNDQr?,
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W" VU; évfolyam 38. szám.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
,Hungária-nyomda Gy~ma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'J o ro a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) I cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinel
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 száza!ek és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adnok.
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A jellegzetes őszi szín, a
kukorica színe, apró kupa
cokban bent a kukorica·
táblákon és hosszú sorban
a községekbe haladó ko
csikon messze virít és élénk
sárgá.n hírdeti az. ősz be
köszöntését.

A nagyobb tömegű ter
mények közül csak a ten
geri van még hátra. Régen
volt belőle ilyen szép ter
més. Csakis ez tartja a
rozsdaverte búza silány
terrnéséíől nekikeseredett
gélzdában valamennyire a.
lelket. Hej 1 pedig de nagy
öröme lett volna a gazdák
nak, ha a rozsda" oem
pocsékolja meg a búzát!

Régi példabeszéd, hogy

Panaszkodnak
él vadászok.
Másfél hónapja jc1rjé'lk a

vadászok a határl. Állaridö
panaszokat hallunk, hogy
kevés a nyúl, kevés a fácán.
A fogoly állomány iól te"
lelt, ott nincs baj. A i1\úl
megsínylette a marclusi
nagy havat és csikorgó
nagy hideget. A fácán odébb
állt, mert kora kéItől tanl'
szig az egész hullámtér jég
alatt volt, tavasszal meg
jött az árvíz, ki volt szo,
rítva a kedvenc tartózko
dási helyéről. . . Pedig
volna' mit enni. Az egész
határ frissen zöld. De mit
ér mindez vadászszemüve·
gen át, ha nem nyüzsög a .
határ!

A többi panaszokkal ta ..
lán a vadászpanaszokat is
elbirjuk.

kell elszámolni. Az adózó
részére a pénzügyi ható v

ság"ok által eddig engedé
lyezett és ez idő szerint is
érvényes részletfizetési ked,
vezmény, vagy ez év végén
tul nem lépő fizetési ha
lasztás esetén az adózó a
fizetési feltételek pontos
megtartása esetén kamat
mentesen egyenlítheti ki
tartozását. Ez a kamat
mentesség kivételesen meg
illeti azokat a mezőgazda

sággal foglalkozó adózókaJ
is, akik ez évben szenve~

dett elemi csapások követ~

keztében a jövő évi aratásig Kukori ca tö ré s.
kaptak a fizetésre halasz
tást. Mindaz az adóhátra·
lékos, aki kamatmentes
részletfizetési kedvezmény
re tart igényt, - ha az
1931 év végén fennállott
tartozása az 500 pengőt

nem haladja tul, - kére]·
mét az illetékes községi
előljáróságnak, illetve vá
rosi adóhivatalnak illeték·
menjesen adhatja be. Az
500-5000 pengő közötti
hátralék ese/én a szabály
szerüen felbélyegezett ké
relmet az előbb emlitett
hatóságok utján az illetékes
pénzügyigazgatósághoz ad
hatják be,' mig az 5000
pen gót meghaladó tartozás
esetén a kamatmentes. ille
tőleg 6 százalékos kedvez·
ményes kamatú részletfize- a ió termésű év őszén az
tésre a kedvez.mén y a pénz- I egyik vigasztallwtatlan gaz·
ügyminiszterfő! kérhető. l dál faggatják, míg végre

gyakorló tere, de ami üres
hely van ezeken felül a köz
ség ferülefén, azt ültessük be
virággal és fával. W

Kedvezmény
az adóhátralékosoknak.

Megjelent a rendelet a hivatalos lapban.

félte/ni és megszerettetni a,
néppel.

Legyen a gyermekne~

felnőttnek játszótere, test-

rágos kertek.
Dicséretre méltó a Magyar

Allamvasutak kertkultusza.
Az ország bármelyik részé
ben utazzunk, ha állomásba
érkezik a vonat, felüdltő ér
zést kelt az emberben a
szépen gondozott, Ízlésesen
beültetett virágos ágyak szín
pompája. Ha fokozatot akar
nánk felállitani e virágosker- A hivatalos lap közli az
tek elbírálásánál, a szépnél együttesen kezelt közadók
kellene kezdenünk. hátralékainak fizetésére a-

dandó kedvezmények s az
Valahányszor a gyomai

ezzel kapcsolatos rendelke
állomásunkon a. nappali sze-

zések tárgyában kiadott
mélyvonatok megállanak, a

. kormányrendeJetet, vala-
forgalmi iroda előtt megálló mint a hozzájuk tartozó
kocsik utasai hangosan be- pénzügyminiszteri végTehélj~
fűzik ki az előférmagasított tási utasiJásr.
földágyából zöld alapon zöld A rendelet él gazdasági
irásban ;, G YO NI A" - a viszonyokra való tekintettel
virág keltette derűs .... érzés az adóhátrálékosoknak az
látszatával. adótartozás könnyebb ren-

Valamikor, Kossuth Ferenc dezését teszi lehetővé, egy~

kereskedelemügyi miniszter, felől a késedelmi kamatok
sége idején, a ceglédi vasúti teljes elengedésével, másfe
állomást újjáépítésekor olyan lól az 1931 év végéről fenn
méretekben épitették meg, maradt adótartozás rész
hogy az előtéren több ezer letekre való felosztásával.
ember elférhessen, amikor a A kamatmentes fizetési
ceglédi miniszterképviselő ke- kedvezmény elnyerését a
rüleiébe megy. - Most a rendelet minden esetben
hatalmas térségen üde virág- áHalánoss~gban ahhoz él

ágyak pompáznak és teszik feltételhez köti, hogy az adó..
mosolygóssá a ceglédi állo" hátralékos a folyó évben
mást. legalább olyan összeget

Püspökladány állomásán fizessen október végéig,
szép a kúf kiképzése. Az is amely eléri a folyó évre eső

tefe van virágokkal. adó háromnegyed részét.

Folytathatnánk igy tovább A rendelet a hátralékos
a dicséretet, nem is emfít- adó összegre való tekintet
ve fásítási fáradozását a nélkül teljes kamatmentes
MÁV-nak. séget biztosit annak, aki

adótartoz6sát ez év olüóA városok virágkultuszát
ber végéig teljesen kiegyen·is méltányoljuk.
Wi. Ez az adózó még ab

Emlékezzünk csak vissza ban' a kedvezményben is
Békéscsaba főterére és fő- részesül, hogy az 1932.
útcájára ezelőtt öt évre és iulius 1 ó/a teljesíteit befi
nézziik meg most ezeket! t' k so' fl' 't ttze ese, ran e szarni o

Így lehet és így kell a I késedelmi kamatokat tóke
virágot intézményesen szem., l tartoz6sának lörIesztésén;:
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VASUTI
SZÁLLODA nyilv' n s telet náll Teiefon#

szám: 3

Borzalmas vasuti szerencsétlenség érte
a francia idegenlégió egyik csapatát.

Százhusz halott, százötven sulyos sebesült.

Az arad-békési egyházmegye
evangeIikus tanitóinak gyűlése

Oyomán.

kihuzzák belőle, hogy jól
fizetett a búza is, a tengeri
is, az árpa is, a zab ís, de
a másik nem sikcrLilt, ezért
volt nekibúsulvel. Az idén
legtöbbjének van valami
igazi oka a síránkozásra:
kinek a rozsda, kinek a
sertésvész vette el a kedvét.

. .. A fél határt kitevő

kukorica erdők naponta
fogynak. .sűrű csutkakúpok
várják a téli vadászokat:
vagy a közelgő nyúl ellen
takarásnak, vagy egy va·
dászebéd elfogyasztására.
...Abdakarítottkukoricater
mésével meg a gazda nem
tud maid mihez kezdeni:
a sertése elhullott, a ten·
gerinek meg nem lesz ára.

Leventék
szüreti báljéL

Hagyományosan rendezte
meg a Levente Egyesület ősz

első báHál: szüreti mulatság
eimén szep!. II kén vasárnap
d. u. az Erzsébet.ligeti pavil,
lonbem. Mindenki meg volt
elégedve, még a szólő tolvajok
is, mert éJ csószök elnézőek

voltak; az Egyesület is, mert a
mulatság szép erkölcsi és fó
leg anyagi sikerrel zárult és a
közönség is, mert nagyszerűen

mulatott.
Jól szerepelt a Levenle zek

nekar - mely felvá!1va fujta az
Imre bandájával a talpalá valól.

AZ összes szereplők kivétel
nélkül dicséretet érdemelnek,
sok derűs percet szereztek a
közönségnek. Az amerikai ár,
verés él Levente zenekarnak
jól ü!öJt be, ók nyerték meg
a szólókoszoruf.

A szépségverseny dijait: Kis
Juliska, Bódi Bözsike és Cs.
Nagy Juliska nyerjék meg.

Pofonütheti-e
az apa a fiát?

A budapesti járásbíróság ítélete
szerint: í g e n. - Egy elvált
asszony pört inditott volt ura ellen
azért, mert az megpofozta gyer
meküket. A 12 éves fiú intőt vitt
haza az iskolából, azért kapta a
pofonokat. Az anya ezt annyira
sérelmesnek találta, hogy kérte a
bíróságat, büntesse meg volt urát,
hogy az más1cor ne verje a gyer
meket.

Az apa beísmerte a pofonokat,
fle [agadta, hogy Mnös volna és

azt állitotta, hogy fiát csak il

nevelés érdekében verte meg. Ki,
jelentette, hogy ha jónak látja,
ezentul is meg fogja pofozni
gyermekét. - A birósálJ ezután
a 12 éves fiút hallgatta ki, aki
elmondta, hogy valóban pofonokat
kapott az apjától az iskolai intő

miatt.

- Remélem mrgköszönted a

CsLi/örtökön délután 3
órakor az evangelikus
templomban istentiszteletre
gyültek össze mintegy 80
en az arad-békési ev. egYk
házmegye tanítói. Rövid
istentisztelet után átmentek
az ev. iskolába, hol Ko
zsuch István békéscsabai·
igazgató·tanitó, az egyház p

megyei taníróegyesü!et e!~

nöke nyitotta meg a gyűlést,

üdvözölte .szentkereszt hy
Tivadar tanfelügyelór, cl

többi tanító egyesesület
kiküldötteit, a vendég'lil!ó
egyházat és a jélen Ievó
Wa gn er Ádám egyháLi
gondnokot.

Varga László békéscsabai
tanító mintatanítást tartott
»Óvakodjunk a szeszes·
ita loktól " beszéd-értelem·
gyakorlat keretében.

Kozsuch István egyesületi
elnök a iellemről tartott

Oránban egy vonat, amely a
francia idegenlégió egyik csa
patát szállította, szerdán sza,
kadékba zuhan!. A szeren~sét

lenü! járt vonatról a köve/ke·
zóket jelentik: A vonaton az
idegenlégió 2 tisztje, 27 al,
tisztje 481 káplárja, illetve
közkatonája volt, akik Ma·
rokkóba készültek klvá.ltás
céljából. A szerencséJlenség
Turena állomás közelében tör
tént. A pályatest, amelyet él

legutóbbi napok esózései ugy
Játszik, alámostak, a vonat
sulya alatt besiippedt és a
kocsik' a töltés mellett 80 mé k

tcr mélységbe zuhantak. Egyet...

pofonokat az apádnak ? kér-
dezte a biró.

- Nem köszöntem meg.

- Ha most nem köszönted
meg, majd 10 év mulva meg
fogod köszönni, - mondta a biró,
aki ezután az apát fölmentette,
mert a törvény szerint is joga van
az apának gyermekét házilag je
gyelmezni.

mélyen járó gondolBtú fel
olvasást.

Lehóczky Igor békéscsa'
bai tanító egy kiváló kül·
földi pedagógus lélektani
tanulmánya alapján kifej·
teHe, Olilyen legyen a jó
taníló.

Végezetül elintézték még
az egyesület adminisztrativ
ügyeit és a Hymnus eIének·
lése után berekeszteHék a

'gyülest. Az ev. egyház
vendégüllálla az eljött ta'·
nÍtólw!. A szerény falatozás
közben alkalmat találtak a
vendégek, hogy csodálko
zásukat fejezzék ki, mikor
megtudták, hogy az egy

ház már több mint 10 éve
minden tanuiónak ingyen
adja az összes könyveket.

A vendégek egy része az
esti 6 órás vonattal uta
zott el, a mezőberényiek

autóval mentek haza.

len utolsó szerkocsi maradt
fenn a pályatesten. A mélység
fenekén rettenetes összesvisz·
szaságban hevernek az össze
zuzot/ kocsironcsok. A halotk
tak számát ezideig százhuszra.
a sulyosan sebesültek számát
százötvenre becsülik.

Ultimátumszerű követelése
ket állitoH fel él kormánynak
az egységespárI.

Korányi pénzügyminiszter
szerini a közigazgajás gyöke
fes átszervezése nélkül nem
lehel enyhiteni a közlerheket.

Kivégezték Gorgulovot
DOllmer elnök gyilko~~t.

Református istentisztelet
Endrődön. F. évi szeptember
hó 18-án, vasárnap Qélclól1 féJ
tizenegy órakor cl1dródön él

gyomavégi községi ovoda he
lyiségében, él szokott helyen,
református istenJiszh21et lesz. A
gyülekezés már tiz órakor kez~
dódik. Mivel az ovoda helyi·
ség épületének iavilása miolt

az elmult hónapokban nem
Izhe!etr isJenliszleletet tartani,
szives szeretettel kéri az egy
ház vezetósége a hiveket, hogy
minél többen jelenjenek meg
és vegyenek részt ez islentis7'
teleten. Az istentiszteleten pré~

dikációt tart és imádkozik
Répás Pá! gyomai e!nÖklel·
kész.

Baleset. Vasárnap hazafelé
tartott a tanyára Kiszely János
27 éves gazdasági cseléd, ki
Tiiborossy Vincénél van alkal~

mazásban. Szemközt jöjj vele,
mikor már a hid felé járt, egy
~ocsi, melynek ki is lérI s él

nagy porban nem vette észre
hogy egy lámpa nélküli lehel'
autó száguld a nyomábéln,a"
mely aztán elütötte ugy. hogy
5 oldal bordája összetört. Az
autó, amilyen gyorsan íöH.
olyan gyoTsan el is robogott.
Az eddigi jetek szerint az autó
gyomai volt. A nyomozás folyik.

Al.ltó- és motorszaktall'lfo!Ylllm
nyilik meg Gyomán és Endrődön,

A budapesti "Kultur" autószakiskola
si.eptember 19-én 4 hetes tanfolyamot
kezd Gyomán este 8 órakor az iparos
tanonciskola rajztermében (Endrődön

pedig 20-ától este 8 órakor a
polgár( iskolában) urvezetók és hiva
tásos soffőrjelöltek, hölgyek és urak
részére. Napi elfoglaltsága mellett
is zavartalanul tanulhat mindenki, mert
az elméleti oktatás az esti órákban
8-g-ig tart, mig a gyakorlati részt, a
vezetést, a nap bármely órájában lehet
tanulni. Az iskola célja: a vidéken
lakóknak is lehetővé tenni ugy az
autóvezetést, mint. a traktor- és kerék
pánnotorok elméletének szakszerű ta
nulását a legmodernebb felszerelések
segélyével. Ezen tanfolyam elvégzése
után a tanulók az ide ki~záI1ó bizott
ság előtt vizsgáznak és gépjármiivezetö
igazolványt nyernek. Az iskolát vezető

gépészlilérnök személyesen fogja fel
keresni a részletek megbeszélése cél
jából mindazokat, akik mielőbb jelent
keznek Végh Béla konyvkereskedésé
ben. Meg kell még elll1iteni, hogy az
iskola vezetője a szaktanfolyamon való
részvételt megkönnyitendö, előnyös

fizetési feltételeket állapitott meg és
a dijaknak részletekben való fizetésé
hez is hozzájárul.

Ha fáj a feje és szédül, ha
teltsége!, bé!izgalmat, gyomor
égést, mell szorulás! vagy sziv
dobo:;rás! érez, igyék mip':,1
előbb valódi "ferenc józsef"
k~serűvizel. .
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A fáraók Jexikona. Több
hil'es cgyip!r):Ó?llS megtlllapi·
JOIla. hogy mili" él régi Egyip.
lOl11ban, a fáröók idején is volt
lexikon. Egy ilyen papiruszra
irorl le:xikon·jckercsel nemré
giben talállak egy sirkamrában.
A több ezer éves' lexikonban
mindössze keltőszáznyolcvan

címszó van. Ezzel szemben a
legmodernebb lexikonban, Tol
nai Világlcxikonában Jöbb mini
hatvanezer címszó van. Tolnai
Világlexikona havi 2 pengő

részlejfizelésre is kapható. 
Megrendelőlapot a kiadóhivatal
küld. Bpes!, VI!. Dohány u. 12.

Idegen tanoncok vizsgázta
tásáért dij nem szedhető. Sok
kellemetlenség származott ab
ból, hogy eg'yes iparleslületek
dijakat szedtek olyan tanoncok
seg'édvizsgáztatásáért amely
tanonc mun!(aadójára illetékes
ipartcslLileJben a tanonc szak
májában segédvizsgáló bizojj·
ság nem működik. Ennek a
tarihataHan állapoInak a meg'
szüntelése céljából a pesli ke·
reskedelmi és iparkamara felirt
él kereskedelemügyi miniszter·
hez, aki a kamara felterjesztését
magáévá tráe 125.760/XI./1932.
számú rendektében kimondot~

la, hogy a segéd i vizsgára
ielentkező más községbe li ta
nOllcoklóI 'a díjak szedése
szabálytalan, mert él segédi
vizsgálati dij, vagy köllség fel
számitásának helye nincsen.
Kimondot/a ezzel kapcsolatban
a kereskedelemügyi miniszter
azt is, hogyasegédlevél kiál
\itásának, valamint ezért dij
szedésének joga is azt az
iparhalóság'ot, illetőleg iparIes
tülelet illeti meg, amely a ta
noncra nézve az egyébb ható·
sági teendől<el is végzi.

Szörnyii óra arádióstudió
ban. A szörny ü óra két főhőse

lvIocsányi és Lakos, a két is·
mert zenehumorisla. Erről kö
zö! rendkivül érdekes fényké~

pekkcl iluszlrált cikket a Délibáb
uj száma, amely váUozatos és

gazdaf,r tartalommal jelent meg.
További cíkkek: Tau10ng titka,
a láthatatlan hang látható gaz
dái, Boszorkányos csodák
küszöbén, A színpad furcsa·
ságai stb. Ezenkivül egy egy
felvonásos szindorab. A Délibáb
egy száma 26 fillér.

Holdfogyatkozás. Szerdán
este kilenc óra után a teli
holdból csak egy kifli alaku
sáv világilolI, a többi részél
átletsz6en ellakarta fl föld ár·
nyéka. Kár, hogy líz óra tájban
heborult ilZ ég és nem gyö~

nyörködhetlünk tovább u szép
ho! dfogyalkozásba n.

Az amerikai repülők á!n:>
püllék al OceánL
"

TOKAJI gyógyaszu, szomo
rodni és pecsenye bo

rainak eladására Gyoma és vidékére
gy6gytárakban, vendéglősöknél, kávé
házakban és korcsmárosoknál bevezetett
ügynököt keresünk, jutajék ellenében.

NAGY TESTVEREK
szőlőbirtokosok

Tálya. (Tokajhegyalja.)

A Beieznay asszonyok Gyo
mán. Ujházy György: A Be'
leznay asszonyok cimű 3
felvonásos vidám játéka, 
melynek minden szava i7ig
vérig rlerű, finom humor és
minden jelenete kacagásra
kényszerítő cselekmény - ke·
rül október 2'án előadásra a
Holler szállóban. Előadják a
gyomai Iparos és Kereskedő

Ifjak Önképzőköre műkedvelői:

Okt. \·én nyilvános főpróba

tetszés szerinti belépődíj mel,

lelt. A hasznot az Önképzőkör

a szegény iskolás gyermekek
felruházására forditja.

Szentendrén eltörölték a
piaci. helypénzt. Szentendre
városa a termelő kisgazda·
közönség nehéz helyzetére
való tekinteltel kimondta, hogy
1932 szeptember végéig hely
pénzt nem szed. Csak B' Ieg~

1e!jesebb elismeréssel lehet fo
gadni Szentendre város halá·
rozalát, a mai sulyos viszonyok
között. Hiszen a mostani olcsó
terményárak mellett a helypénz
valóban nagy teher volt a lel"

mel6 részére és bizony meg·
történi az is, hogy csak él

helypénzért árult és nem tudott
többet eladni. Vagy az is meg'
történhetet!, hogy nem adott el
semmit és a helypénzl reákelJe1t
fizetni azért, mert kiál1t a pi·
Bera. Szentendre követendő

péídát adot! a városoknak,
hogy mi az igazi segítség a
termelő gazdáknak. Megsza·
baditani az ilyen terhek/ől, Q#

melyek egyszersmind meg is
drági/olták az élelmiszerpiaco·
kat, mert hiszen a helypénzt
bele kellett számítani az árakba.

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születtek: f. Nagy . Sándor,
Heinfarlh Mihály, Papp Ernő

Albert, Milnyán Erzsébel, R.
Szűcs Lajos, Pelyva Gergely.
Bula Ágnes, Imre ls/ván,Varga
Esz/cr. R. Sziics Piroska, Me·
gyeri Sándor, Kovács Erzsé~

bet, Szegedi Ilona. Házasságot
kötöttek: Horválh László
Schrőder Gizellával, Szász Já·
nos-G. Kiss Margittal, Csaba
Sándor-K. Kovács Piroskával,
H. Kovács Laios-Toldi Esz
terrel. Elhaltak : özv. Vidó Já·
nosné CSélth Zsuzsa 76 éves,
Táborosi István két és fél hó~

napos, Cs. Nagy Gáborné Biró
Zsuzsa 63 éves, Gruber l~óza

14 hónapos, T. Kiss Erzsébet,
Toldi Lászlóné Szabó Margit
42 év,?;),

A gyors tetején. Brassóból
három szegény székely gyer·
mek elindult lvIcJg'yarország felé.

Minthogy pénziik nem volt, az
éj leple a!all fedkapaszkodtak
a bukaresli g')orsvonat letejére

s reggel megérkeztek Mező'

Jurra. A mezőturi állomáson
rendőri készültség vérta a há~

rom 12-14 éves gyermeket.
Kihallgatás és egynapi pihenő

után él rendőrség visszaszálli..
tolla őket.

Vásárok: SzepJ. 23, 24, 25
én lesz Békésen és 26-án Szeg·
haimon a vásár. Egyik helyre
sem lehet sertést felhajtani.

Aut6tulajdonosoknak nélkülözhe
tetlen az Autóévkönyv, melynek tar
talma a következő; Teljesitmény ki
mutatás. Eredmény kimutatás. Önkölt
sP.g számitás. Üzemanyag kimutatás,
Kiadások jegyzéke. Heti-,:havi- és fél
évi mérleg. Napi 1-2 perc munkával
tiszta képet nyujt mindenről, ami az
autótulajdonost érdekli. Az évkönyv
ára 3.50 pengő, Kapható kiadóhivata
(unkban, ahol meg is tekinthető. Után
vételes s?:álJitással 40 fillérrel drágá bb

Pestvármegye a zsoldos
hadsereg meg'szüntetését kérte.

2t.329 drb sertést szállilot
tunk Csehszlovák.iába cl milli
év szeptemberétől ez év au
gusztus vég-éig.

200.000 milliomos él a föl·
dön.

. Kétegyháza község enge
délyt kapott, hogy minden
szombaton heti piacot tartson.

A búza olcsóbbodott, a mal
mok ellenben "felemelték a lisz~

árál.

Ujra drágul a zsir is.

Koalíciós kormány alakul
őszre.

Nagyarányú nyugdijazások
lesznek. 32 évi és hat hónapi
szolgálat után mindenkit nyug
díjazni kelL

30 százalék burgonyalisztel
használnak a kenyérslitéshez
Olaszországban.

Kaposvár város sürgeti a
lovasrendőrség visszaállifásál.

Szeptember 25-én avatják
fel Erzsébet királyné emlék~

múvét

300 milliót velt be Ausztria
idegenforgalomból.

Vérhasjárvány és a gyer·
mekparalizis miatt nem indul
va<;árnap afilléresg'Yors Deb·
recenbe.

Olcsó gyümölcsfák: (dara·
bonkénl 30-50 fillérért a leg~

kiválóbb alma, körte, szilva,
cseresznye, barack, dió,) 3
évesek, kapha/ók akókuti m.
kir. erdőhivatalnál u. p. Sirole
Heves vármegye.

Hétszázhusz tvlogyarorszéÍ#
gért lelkesedő olasz érkezeIt
Buctélpestre.

Aki frh es ege§z§éges
.akar lenni és nem akarja,
!logy kemény leg-yen él szék<2,
foi1lon fájjon a feje és a hőre

lele legyen mindenféle poHa

nással. az igyék hetenként eg\,'
szer-ké/szer reggelizés előtt

egy pohár terlllészeles re""
ren(: Józ§ef~ keserűvize!.

Közkőrházakbanvégzett orvosi
meg'figyelések szerint él rc""
ren(: József vizet különö~

sen a gyomor- bél· és májbe'
legek használják szivesen, mert
ez minden keIJcnlci!clI,,('g' nél
kül biziosan hat. A Fel.'eu(:
Józ§ef keserŰVÍz gyógy:::,zcr~

tárakban, dl'og'ériákball Cs fú
szcri.izletekbcll kéJpllaió,

Oyümö!cskiállitás [esz Kecs
keméteIl szeptember 24. 25 éS

26-án.
Tűz Endrődön. Ekk Elek

endrődi dará!ómalomlulaido'
nos háza pénteken virradó éjjel

11 óra tájban EndrőcIön ki
gyuladt és leégel/. A dará!ó
malomba is belekapott, de azt
eloltották. A kár 1500 pengő.

Állítólag a begyujtoll boglya·
kemencélől keletkezelt a túz.

HUMOR.

Nagy munka volt - de sikerült.

Régi történet, de jó.
A felvidéken a tótok közt tör

tént, hogy egy gazdag földbirto
kos önvédelemből agyonlőtfe a
béresét. - Az ügy esküdtszék elé
került.

Az egyik esküdt régi hive, ugy
nevezett "házizsidaja" volt a
földesurnak.

Néhány nappal a tárgyalás
előtt a vádlott maga elé hivatta
ezt az esküdtet és igy szólt hozzá:

-- Nézze, Ignác, tehetne nekem
egy nagy szivességet. Befolyáso/#
hatná esküdt társait arra, hogy
csak halált okozó súlyos festi sér
tésben mondjanak ki bűnösnek.

--'- Ha ez sikerül magának, nem
bánja meg. - Persze legnagyobb
titoktarfást követelek.

Az esküdt készséggel fett eleget
igéretének.

A tárgyalást megfartották és az
esküdtek csakugyan halált okozó
súlyos testi sértésben mondták ki
az itéletet s a földbirtokost hat
hónapra itélték.

A tárgyalás utáni napon Ignác
flagybüszkén ment a birtokoshoz,
aki nemcsak megköszönte neki a
fett lépéseket, hanem szép pénz
összeggel is megajándékozta,

Ignác ragyogó arccal dicsekedett.
- Dicsekvés nélkül mondhatom

nagyságos uram, hogy emberfö
lötti munkát kellett kifejtenem,
hogy minden esküdttársamat rá~

beszéljem, hogy a halált okozó
festi séltés mellett szavazzanak,
mert egytől~egyig' felakarták a
nagyságos urat menten í.
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Cégünk megállapodott a Békésmegyei
Általános Takarékpénztárral, mint él Futura
Magyar Szövetkezeti Központok Árufúrg-almi
Részvénytársaság főbizományosável, hogy

Gyomán és Endfődön

a FuturánalL

Vásárlásainkban él Békésmegyei Általános
Takarékpénztár gyomai fiókja is részt vesz,
igy akinek eléldó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt.

Felkériük termelőinket, kérjenek tőlünk

is ajánleltot, mielőtt eladnák gabonájukc'lf.

~AGNER RTON

•..

~~~'ft

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készitíessen.
~~~~

~~~~V~~~~

VASUTI MENETREND 1932. május hó 22-től.

Igyorsl Igyorsi Igyorsi Igyorsl r'
6'15 9'00 13'3217-0020'50 i Bpest k, p. é 5'0010'4511'4519'10 19'59

11'0611'5718-0719'59 2'10 é 0'32 6'02 8'5214'2817-00
6-3811'1412'0218-1520'04 235 i Gyoma é 0'17 5-52 8-51 14'2016'5919'04
7,3112'0912'4019'1020'41 3'38 é Békéscsaba i 23'15 5'00 8'1413"2616'2218-12

3'5312-4017-3020'05 i Gyoma é 7'2411'4716'4121'56

4'2113'0817'5820'33 é i 6'5311"1616'1021'25
4'2613'13 18'0320'38 i Dévaványa é 6-4811'11 16'0521'20
4'5713"4418'3421'10 é i 6'1510"3815'3220'42

1
4'5813'4518'4521'11 i Szeghalom é 6'1310'3715'3120-371

5'1714'0419'0421'30 é Vésztő i 5.5310'1715'11 20'171
7'2716'10 20'58 é Békéscsaba i 4'05 8-20 13"2418'24

6'16 12'30 19'00 i Szeghalom é 8'3015'2018'42
7'50 16'4020-36 é.... i 5'3013'45 17'08
7'5517'1221-11 i Puspokladány é 2'3913'3715-36
8'51 18'0221-58 é Debrecen i 1'4912'30 14'30

• ••••_.__IlEII'III,*."1.1.1I,1114;..1i:Ji\llliM ~-W~
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~ Tisztelettel értesilem a nagyérdemű köz.önséget, hogy ~
~ Valay Gábor asztalos-mestertől géperőre berendezett i
I
~·· E1Vá~:~:kété:t:~~::ké~~n:::~n~;~oné:::~t::tt~:~o,. ""
:. asztalos munkákat a legegyszerűbbtől a legdiszesebb I
- kivitelben u. m.: ajtók, ablakok, szobapacUók, ~
~ üzleti por.J::álok, iizletberendezéseket, bútoli'o~ ~
~ kat u. m.: háló, ebédlő és úriszobákai:, heverM, ~
~ recomé-l:, dívánt, sezlont, konyhabútorokat, ~
~~~_:' hajlított székeket, egyszerű székeket, fote1okat, I~_.. ,:
'€ szalongarnHúráka-i:, a fentieket a kivánt stíl szerint

festett avagy fényezett kivitel ben.
~ Miután a minden irányban való 'fOon-l:os 0yors és ='I jutányos kiszolgálásli'ól előre i; biztos;to~1 a n. é, ~
~ közönséget, kérem a nagyrabecsült I
I:

szives támogatást és vagyok

teljes tisztelettel:

BERENCSIK vias
I._ épűte-t- és műbú{ol'asztatos.

G y o iTI a, Kossúth· Lajos utca 35 szám,

I Költségvetés díjtalan! Költségvetés díjtalan! ~
~ Egy jó házból való fiút tanulónak felveszek.

iP~._~_UI!JIP_ ,I

Szerda, szept. 21.
9,15: Szalonzene

12.05: Orosz balalajkahangv.
3.3ű: Morse tanf.
4: A nő testnevelése
5: Gramofonhangv.
6.30: Olasz nyelvoktatás
7: Zenei szerzemények
8,15: A rádió külügyi negyedórája

8,30: Az operaházi zenekar hangv,
Szünetben: lóversenyeredm. utána kb,

10: Hirek, majd cigányzene

Csütörtök, szept.22.
9,15: Hangv.

12.05 : Postászene
4: Előadás

5: Előadás

5,30: Cigányzene
6.30 : Angol nyelvoktatás
8.20: Hangv.
7: Egyfelvonásosok
9.15: Cigányzene

10: Hirek
10.45: Tánczene

Péntek, nept. 23.
9.15: Hangv,

12.05: Hangv.
4: Előadás

5: Hangv.
6: Gyorsirótanf.
6.30: Cigányzene
7.30: Előadás

8: Hangv.
9.45: Hirek, sporteredm. majd sza

lon- jazz és cigányzene
11.15-tól 11.30-ig: Cigányzene

Szombat, szept.24.

9,15: Gramofon
12.05: Hangv.
4: Gyerme1<játszóóra
5: Előadás

5.30: Előadás

6: Hangv.
6.45: Rádió amatőrposta

7,30: Magyar nóták
8.45: Hirek, sporteredm,
9: Hangv,

10: Időjárásjelentés, majd szalon
és jazz-zene hangv.

Értesités ! Cégünk megállapodott a
Békésmegyei Általános Takarékpénz
tárraj, mint a Futura Magyar Szövet
kezeti Központok Áruforgalmi Rész
vénytársaság főbizományosával, hogy
Gyomán és Endrődön gabonát
vásárol a Futurának. Vásárlásainkban
a Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár gyomai fiókja is részt vesz, igy
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelőinket,

kérjenek tőlünk is ajánlatot, mielőtt

eladnák gabonájukat. Wagner Márton
Fiai.

Üzlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt JcJvező feltételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tanítónál.

A Gyoma-Endrődi Hitelszövetke
kezet, Szabadságtér 2 számu házának
padlása csöves tengeri elhelyezésére
bérbeadó.

Kruchió Gábornál2 család mag
méh van eladó. Értekezni lehet I. ker.
Garzó Gyula u. 1. sz. a,

Vatai Gábor asztalosnak egy kuko
rica morzsolója és 3 takarmányos lá
dája eladó.

Kovács Imrének lekvárnak való szil
vája, leveles csutkája és takarmány
tökje eladó. Hunyadi u. 7,

műsor.

Kedd, szept. 20.
9.15: Katonazene
12.05: Hangv.
4 : Mesék
5: Szalonzene
6.15: Francia nyelvoktatás
6,45: Hangv.
8: Előadás

8.30: Hangv. Szünetben: ügetöver
senyeredm. utána kb.

10: Pontos időjelzés, hirek, majd
cigányzene.

Szeptember lB-24-ig.

gányzene

Vasárnap, szept. 18.
9:: Hírek

W': Ref. istentisztelet
11': Egyházi:zen e~és szentbeszéd

utána ::idő, időjárás és vizáJlásjelentés
majd hangv.

2: Gramofon
3: "A tejfogyasztás"
3.45: Szalonzene

5: Közvetités Galambok községböl
5.45: Magyarfnóták
7: Sport és lóversenyeredm,
7,20: Egyfelvonásos vigjáték
9.10: Időjelzés, sporteredm. majd

cigányzene
10.30: Szalonzene

HétféVszept. 19.
9.15: Rendőrzene

12.05: Cigányzene
4: Asszonyok tanácsadója
5 : Előadás

5.30,:'Hangv.
6.45: Német nyelvoktatás
7.15": Gramofon
8: Előadóest

9: Fa]] Leó est
10.15: Időjárásjelentés, majd cí-

Állandó műsor hétköznapokon:

9,30 Hirek.
1UO Vizjelzés.
12.00 Déli harangszó,
12.25 Hirek.
1.00 Idő-időjárás-vizállás

2.45 Hirek, árfolyamok.
4,45 Idő-idö,'árás-vizállás-hirek.

A Selector vetőmagtisztítógép a
legtökéletesebben megtisztitja a gabo
nát. Üzemben van Kollmann József házá
nál, endrődi uton, a régi Pikó házban.
Kivánatra a tanyák közé is kimehet.

Néhai özv. heőpapi Pikó Béláné
hagyatékát képező az endrődi köves
uton aKisklein bolttal szemben fekvő

beltelkes ház 1932 szept. hó 25-én
délelőtt 11 órakor a községháza tanács
termében tartandó önkéntes árverésen
szabadkézből tehermentesen eladatik.

Fegyverneki utca 7. sz. ház eladó.

Iványi Aladár és István cég gyo
mai magtárnái a vetőmag tisztitás meg
kezdődött. Mindenki saját érdekében
cselekszik, ha vetőmagszükségletét

"PETKUS" vetőmag tisztitón rostálja
meg.

DUBLIKACIO.

ádió

NÉMET LEÁNY gyer
mekek mellé déJe!őUre

ajáni~ozik jutányosan.
eim akiadóban meg
tudható.

~~~~:;:~~~..,~~;mi't:s~~,~,_~~

Nyomtötta a ",HUNGARIA" könyvnyomdaiválJa!atOYQm@I1, felelős cégtulajdono:) ; TcI<lST SANPQR~



Gyoma, 1932 október_~1~.~VII. évfolyam 40. szám.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre l-30 F\ Fél évre 2-60 P, Egész évre 5-20 P_

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280_

Lapzárta c s ií 1ö r t ö k este 6 óra_
Megjelenik n1inden szombaton reggel.

7RS75EG

Felelős szerkesztö: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o ln a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm" magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné!
15 százalék, 1 negyedévi hirdelésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Irta: BARANYAI ISTVÁN
az Endrőd-Gyomai Takarékpénzter rt. ügyv_ igazgatója.

AHitelélet ujraépiíése.

E szó "Hitel" az utóbbi
időkben mindinkább isme
retlen fogalom lelt. Már
pedig mindenki kétségkívül
tudia. hogy hitel nélkül
nincsen termelés, termelés
nélkül nincsen mllnkaalka~

kolom és szó sem lehet
gazdasági életrőL Tehát<l ha
ma valaki g"azdasági életről

beszéL oty elvont fogalma
kat hoz felszinre, amik
tulajdonképen nincsenek.
Hogy miért nincsen. azt
hely.'Szüke miatt csak rövi
den fl'iezem ki: azért, mert
a gazdasági életben történt
változásokat és átalakulá~

sokat nem követte a hitel~

élet rendjének fokozatos
á1szervezése.

Bár ugyan kétségle\enül
megállapithatjuk, hog"y a
hite!élet szempontjából tör
téntek ug"yan bizonyos in
tézkedések az utóbbi idők

ben, például a hankzár!at
és ezzel kapcsolatos meg-
kötöJtségek, továbbá él I
gazdaadós védelmi r-:ndelet
stb., azonban rn:.ldenkor I
azt télQflsztalruk, hogy ezen
intézkedések semmi körül·
mények között sem arra
voltak jók, hogya hiteIéle
Jet aláttJmasszák, illetve
átszervezzék, hanem hogy
azl egyenesen agyon bUI1
kózzák.

::Sokan és sokat gondol p

kozlak már, hozzá és hozzá
nem értő egyének azon,
hogy miképen lehetne a
már tctőfokra hág"ott két~

ségbeejtő helyzeten segitcni
és ahitelélet megszervezé
ve] mielébb megindijani íJ

termeléssel kapcsoiatosan
j.tlró s cl jólét alapját képező

vagy a Magyar Szavatos~

ság-i Bank - természetesen
illetékmentesen - amikor
is az átruházó vidéki hitel~

intézet megkapja készpénz~
munkaalkalnlakat, ml-ke'pen

ben az ellenértéket, miáltal
lehetne a gazdasági élet fő~

előáll azonnal az a helyzet,
tengelyét képező hiteléletet hogy eme ujabb tőkékkel,
átszervezni és a változoH a termelés fenntartása ér-
viszonyoknak megfelelően dekében halaszthatatlanul
felépiteni.

Szerény véleménvem sze- fontos és szükséges legális
rínt az alapelgondolás _ hitekket ~jelégitheti.

melynek részleteibe hely- Azt kérdeznők e helyütt,
szüke miatt nem bocsát~ hogy honnan vegyük ehhez
kozhatom - a következő az ujabb tőkéket? Erre az
volna. elg-ondolásom a következő

Azon adósok, kiknek jel- volna.
zálogos összterhenem ha- Elsősorban törvényhozás I
ladia meg a reá.lis földérték utján módosítandó lenne a
75 százalékát, de a hitelező Magyar Nemzeti Bank alap~

vidéki pénzintézet behatá szabályai aképen, hogy
l\Ívizsgálása szerint feltét~ ezen tul a Magyar Nemzeti
lenül abban a helyzetben Bank is foglalkozhat jelzá
van, hogy takarékos, szor... logos üzletek, illetve hitelek
galmas és mUllktJs életmód lebonyoliJásával, - mint

mellett - mint békében is az volt anllak idején az
volt - tartozásainak ka- Osztrák Magyar Bank~nál

rnatait rendezni tudja, fel· is. Ez esetben a Pénzinré
tétlenül megsegitendőlenne, zeti Központ, illetve a Ma~

egy, cl mindenkori Mag"yar gyar Szavatossági Bank az
Nemzeti Bank kamatlábát általa átvett jelzáloggal biz
legfeljebb 1 százalékkal tositott kölcsönöket, - ha
meghaladó (most 6 szá- nem is teljes egészében
zakk) kamatozású, leg· l jelzálog-ilag átruházza a
alább 5 évig fel nem mond· I Magyar Nemzeii Bank-ra
ható kölcsönnel. - Ezek - szintén iJlelékmentesen
rendezése volna a leg-sUr- - és igy jogában állana a
gősebb, me/y a következő- Magyar Nemzeti Bank-nak
képen történne: a reá ruhtlzott és telek~

A hitelező vidéki pénz- könyvileg is bejegyzett föld
intézet elbirálása alapjcín, ingatlan minden kataszt p

meg"felelő dokumentumek· rális holdnyi terület után
kal ezen GJdósok felierjesz- kimutatott kataszteri tiszta
tetnének a Pénzintézeti jövedelem lizszeresének
Központ·hoz. Amennyiben megfelelő mennyiségű uj

a Pénzintézeti Központ is bank jegyet forgalomba
azon a véleményen volna, hozni.Tekintve, hogy az ara
hogy adós még megsegit- nyal érő magyar föld, illetve
hefő és megmenthe1ő, a annak holdankénti katasz·
hitelező vidéki pénzintézet teri tiszta jövedelme kép
ezen tételeket a jelzálognak pezné a fedezetet, mégpe~

áJ:U.h.áz~sa _Illen~tt átadja a I dig .arany alapon és ér1ék~ I
PenzllltezetI [<ozpontnak, I ben, nem leh,etne azt l

monda ni. hogy fedezet len
bankjegy szaporulat állolt
elő. /:>"z igy átvert jelzálog~

kölcsönök el!c:nérrékét fl
Pénzintézeti Központ utján
bocsátaná a gazdasági élet
vérkering"ésébe. Ugyana!,
kor azonban a Pénzintézeli
Központ alaptókeellJelése
is biztositva volna, mert
minden egyes esetben, ami
kor ily kölcsön átruházás
történne. az összeg 10 szá
zalékát venné, illetve je~

gyezné le P. K. üzletrész
ben az engedményező vi~

déki hitelintézet. TermészeD
tesen ezen P. K. üzlet
részjegyek is lombardképes
ér!ékpapirokká válnának és
azok is a Magyar Nemzeti
Banknál lombardirozhatók
lennének.

Abban az esetben pedig,
amikor má.r sem a hitelező

pénzintézet, sem pedig a
Pénzintézeti Központ nem
találja alkalmasnak a tételt
átvételre, illetve á!ruházás
ra, cl hitelező pénzintézet
e!órerjeszrésére az illetékes
járásbíróság - költség
mentesen- a legrövidebb
időn belöl tárgyalást lűz ki,
ahol meghallgatja ugy él

hitelezőt, mint az adóst s
ha a biróság is megálla
pítja, hogy az adós már
nem menthető meg, tarto
zását, illetve annak kama
tai! sem birja fjzetni, so
ronkivül és fel nem folya
modó árverést tüz ki a
legminimálisabb költség"gel,
hogy él tétel mielébb likvi·
dáltassék.

Minden olyan ese1ben,
amikor má.r a földbirtok
árverésre kerül, ugyanolyan
elbirálás mellett, mint az
adós olcsó kamatozá5u
kö!csönnel való megsegi~

tésekor, az árverési vevő
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Közművelődési Egyesüietünk.

Eszerint tehát a buzakontingens kb. megfelel az átlagtermésnek, mig a
többi terményeknél mindenütt alacsonyabban kalkulálódik a magyar quota,
mivel az elméIt 3 évben nem volt oly termés, amelyből megfelelő export
felesleg maradt volna kiviteli célokra.

Közművelődési Egyesüle/ünk
legutóbbi gyülésében válaSZd
tot/a meg Páncél emil községi
főjegyzőt elnökéül.

Pétermann Józsefny. főjegyző
lemondása után ugyanis ideig
lenesen dr. Szász Lajos. he·
Iyettes főjegyző végezle ez
ideig az elnöki teendőket.

A vármegyei Népművelési

Bizoltság elnöksége, tájékoz
tató felhivásában, lelkes sza
vakkal kéri munkatársait, hogy
a közelgő ciklusban ujult erŐd

vel, önzetlen emberszereteJtel
siessenek sokat szenvedet! né
pünk anyagi és kultúrális jad.

vainak meg'mentésére irányuló
munkálkodásukban támoga/ád
sukra.

Ezen nagyszerű feladatnak
minél sikeres:zbb elvég'zésére
vállalkozoH K ö z művelődési
EgyesüIetünk. Gondola/okaL
érzéseket, vágyak aJ, igazságo
kat oltani be az ember lelkéhe,
kiírtani a lelki durvaságokat,
gyomokat és gonosz hajlamo
kat onnan, ezen magasztos
célkili.izéssel indul nemzetne
velő munkájába az előadók

lelkes kis táboril.
Lelkesedés! kérünk az ügy

iránt és kitartó buzgóságo! az
előadások látogalásában, hogy
a siker annál bizonyosa bb le
gyen.

Islennek áldása legyen mun"
kálkoclásunkon!

SZŐKE FERENC
ügyv. elnök, ig. tanító.

Az Orszszágos Társadalom-
. biztosító Intézet a községei kél
orvosi kerU/eire oszloHa be.
A? első körzet dr. Nagy Pál
orl/osé: ez áll az első'második

kerü!c1ből és a 3,ik kerület
egy részéböl bezárva él kÖZe
séght12.a, Répás·f0!e ház és a
Vasut lItcával.

A község' lllásik fcle - tehá I

él IiI. kerület többi részC',a IV.
és V. kerU let tehát él II-ik kör~

zel clr. Bartha Ou~zláv ol"\'os6.
f:zulán mindenkinek csak azl

az orvos urat kelt és lehei
hivnia, amclyiknck körzeiébe
tartozik és L,J!zik. Ezen rendel
kezés 1932 okióbcr hó l~én

lép életbe.

Pénztári tagok
figldelnlébe.

velés nemes, komoly nevelő·

, jellegét megőrizniamellett, hogy
szórakoztató elemet is juHas
sunk érvényre. Azonban a kel·
leténélnagyobb mértékben nem
vehetjük elő a könnyű, vidöm
és deriiilsége/ kellő szereplé
seket egy-egy előadáson, ne
hogy já/ékká. komolylalanná
legyen népművelői tevékeny
ség'ünk, fáradozásunk.

3,977.885
477.828
626.106
951.711
144.162

3 évi átlag

i:

A szeptember havi ülésén
áilapítolta meg Közművelődési

EgyesLilelünk, hogy az 1982
83 évi népművelési tevékeny'
sége keretében 24 előadást fog
lartani. Az eddigi gyakorlat
szerin I az egyes o]vasókörök
helyiségei I óhajtja igénybe venni
és ez uton is kéri előre a jó'
indulalu támogatást a külön,
böző körök, egyesülejek vezc
tősége részéről, hogy minden
zavar nélkül tarthassuk meg él

tervezell clőadásokat.

'\z első előadás ideiét okq
tóber 6-ra lúzfe ld Egyesülelünk,

. hogy il hazaszeretet hós vér.
tanuinak cmlékezetét méllÓké.
pen ünnepeljük mindnyájan.

Ünnepi beszéd tartására dr.
Legeza Tibor urat kérle fel a
vezelősé:;:r, aki hazafias kész,
séggel vdllalkozo1t ezen fel,
ada/ra. l\:ö7rernűködésre kériük
ez alkalommal a gyomai Da
lárdát is, melynek elnöksége és
működő tagjai évről-évre eleget
tettek eddig is hasonló célú
kérelmünknek.

Az első ünnepi előadás ki·
vételével a többi lllinden héten
szerdán este 7 órai kezdettel
fog megtartaini.

Általános érdekű előadása'

inkban mineknkihez igyekezünk
szólani. Minden egyes előadás

befeiezett, kerek, önmagában
is érthető lesz. Szükséges azért,
mivel előadásaink hallgatósága
rendesen vállozni szokott, te·
hát előzó el(jaclásokra vagy
későhb következőkreu/alásnak
érielrne n.:rn lenne.
, Törekedni. fogunk a népmű-

Magyarország streasai
gabonakontingense.

4,876.071
897.179
804.788

1,152.695
321.331

A keleteurópai agrárkiviteli államok részére a streasai egyezmény ér
telmében bizonyos kedvezményeket állapitottak meg. Ezen kedvezmények a
főbb terményekre vonatkoznak és pedig a buza, árpa és tengerire mázsán~

ként 2. sv. frs, a rozs és zabra pedig mázsánként L sv. frs erejéig. Ezen
kedvezményeket a keleteurópai államok egyrészt kétoldalu preferentiális vá
mok formájában fogják élvezni, másrészt pedig - olyan államokba irányuló
kivitelnél, melyek a preferentiális kedvezményt nem adták meg - a gabona
kiegyenlitő pénztár terhére fogják megkapni. Az egyes országok exportkon
tingensét akként állapitották meg, hogy minden terményből az 1929-1931
évek átlagát veszik alapul. Magyarország streasai gabonakiviteli kontingense
eszerint a következőképen alakul:

1929 1930 1931
métermázsában

3,470.888 3,616.697
430.303 l06.003

1,001.502 72.028
1,021.411 681,028

108.292 2.863

buza
árpa
tengeri
rozs
zab

(lskolánkiviiHnépműveIés.)

Békésvármegye Törvényha' Istennek áldása legyen a
tósági Iskolánkivüli Népműve- népművelés munkásainak tevé
lési Bi?otJsága az 1932/88 kenységén, a nemzeti kúltúra
iskolai évi népművelési tevé- emelését célozó közhasznú fá-
kenység megszervezésére vo- radozásain.!
natkozó körrendeletét közsé
günk Közművelődési Egyesü~

lele részére is megki.ildölle.
Mini a népművelési tevékeny

ség helyi szerve, helyi bizoH
sága, már évek óta végzi· a
1<:özművelődési Egyeslilcd ezen
messze Idbató fontosságú kul
turális m11l1kál. Az elm uIt hélen
tartott ülésén örömmei és kész
séggel vállalIa és halározta el
Egyesülelünk a néprnűveJési

tevékenység folyó tanévi végc
zését, rendezését is.

Szükséges ezen önzetlen,
áldozalos tevékenységet végez
nünk nekünk népművelőknek,

mert a magyar nép széles ré·
tegeinek politikai, társadalmi és
művelődési élelünkbe való he
vonásával a magyar nemzet
életeröit akarjuk felfrissííeni, fej
leszteni, ápolni. Nemzetnevelő

munkálkodásunk hatalmas esz
köze az iskolánkivüli népmű'

velés, amely a tanköleles korolI
(15 év) Iul, az elemi iskola
esetleges hiányait pótolni, ille
tőleg tovább fejleszteni s álta
lában a lelki élet művelése és
ismeretek nYlljtására, ezek állal
az önművelés felébresztésére
van hivatviL

A népműveJésieszme szol
gálatában eddig lelkes oda·
adással munkálkodó előadók

továbbra is támogatására siet·
nek Közművelődési Egyesüle
JLinknek. Hazafias lélekből fa
kadó szeretettel és csüggedellen
kitartással vállcllkoznak nemes
igyekezetű tevékenységünkben
segit'3égünkrc lenni és értékes
közreműködésükkel hasznára,
javára ienni a köznek, a hall,
galóságnak,

NAGY JÖVEDELEMRE
TEHETNEK SZERT

bárhol lakó szorgalmas ügyes
urak, felek fogadására alkalmas

helyiséggel.
Ajánlatok csakis levélileg

KEMÉNY SÁNDOR-hoz, Budapest,
VIIL, Vásár utca 2.

is bizíosittassék, hogy a
föld megvásárlásához még
hiányzó összeg részére fo~

Iyósitva lesz a Magyar
Nemzeti Bank mindenkori
kamatlábát legfeljebb 1
százalékkal meghaladó ka
matozásu kölcsönneI. Ez
esetben elérhető lenne az
is, hogya vevök jobb ára·
kat adnának az árverése
ken, mint ma. mert az
olcsó és nyugodt kölcsön
kalkulációja a vételkedvet
feltétlenül növeli, miáltal a
mai mélyponton lévő föld·
árak csak emelkednének.

Ezek volnának azok az
elgondolások nagy körvo·
nalakban, melyek könnyű

szerrel megvaJósithatók len
nének és szerény vélemé·
nyem szerint a vidéki hi·
relhálózat, valamint a hi·
telélet megtalálná azt az
utat, amelyen haladva a
termelés fenntartása, mun
kaalkalmak teremtése, a
társadalmi rend feltétele és
a jólét alapja lenne.

A vidéki pénzintézetek,
mint a hitelélet nélkülöz
hetetlen és pótolhatatlan
.szervei, mindenkor hivatá·
suk magaslatán állottak, s
hogya vidéki polgári tár
sadalom jólétének alapjai
voltak és ma i5 erre vannak
hivatva, azt mindenkinek
kétségkivül el kell ismernie.

Rendet kell végTe terem
teni a különféle morvatóri
ális és adósvédelmi rende
letekkel, mert ezek csak
arra jók, hogy az amugy
is felizgatott tőkét mene·
külésre ösztönözze és a
hiteléletet végkép kivégezze.

A háború befejezése után
mindig azt mondották, hogy
csak átmeneti időket élünk,
de ugy látszik. hogy eme
átmeneti idők végnélküliek.
Oldjuk meg már végre az
átmeneti idők korszakát és
kezdjLik el a iegsürgőseb

ben az ujraépités munkáját
él. helyes, logikus és prak p

tikus elgondolások alapján,
mert nagyon félős, bogy
már igy is későn lesz.
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A "Magyar
ezőgazdasági

'Társaság" vit8ülése.

Gqmbös Gyula.
az Uj

miniszterelnök.

A "Magyar Meziígazdasági Társaság"
vitaülést rendezeit SIernád István kor
mányfőtanácsos elnöklete alatt. Az elnök
bevezetőjében ismertette azon nagy
fontosságu kérdéseket, melyek között
első helyen a föJdteherrendezés emli
tendő. Dr. Nagy ferenc ny. miniszter
előadása után és többek hozzászólása
alapján a "Magyar Mezőgazdasági

Társaság" határozati javaslatot nynjt
be a kormányhoz, amelynek főbb ponjai
a következők:

1. A záloglevelekkel való kölcsön
visszafizetése akként rendeztessék, hogy
az az adós helyzetét könnyitse és ne
az ujbirtokosok vételi előnyét fokozza
s azt a pénzintézetek külön nyerészke
désre ne hasznáiÍdassák fel.

2. Kamat mérséklés, mely a zálog
kölcsönre is kiterjedjen s az átmeneti
egy évre a kamat a 4 százalékot ne
haladja meg.

3. Árverés helyett birói zárlat a tu
lajdonos zárgondnokságával szoros el
§zámolás kötelezettsél1;ével.

e:"te 6 órakor az lpal'osfanonc
iskolában megtar/andó dalórára
u!c 'Ntien eljönni szi veskedíenek.

Feikéri továbbá az elnökség
mindéiLokat a \lölgyekel, kik a
belCpL'st illetőleg ba1ározolt
választ még nem adjak, vagy
akik a vegyeskarba még bc*
lépni szándékoznak, az októ
ber 3·iki dalóri:ra ugyancsak
eljönni sziveskedjenek.

Egyezségi tárgyalás. A Bács)'
és társai Bdnkháza egyezségi
tárgyalását az Országos Hi,
Jelvédő Egylet 1932. olcláber
7-én (pénieken) d. e. 9 óralwr
fartja az Uri kaszinó nagy1er
mében.

Műkedvelő előadás A gyo
mai Iparos és Kereskedő Ifjak
Önképzőköre 1932 október
t·én az iskolás gyermekek
ruhával való segélyezésére fő

próbát, október 2-án műked3

velő előadásf és iáncvigalma!
rendez a Hollel' szállóban.
Belépődij első nap tetszés
szerint, második nap 1 P 50 f.
és 1- P. Szinrekerü! Uiházy
György vigjátéka : A BelQznay
Asszonyok.

Mint velünk közlik az Ungh
váry lászló' faiskola r. t. Ceg
léd szállitásait rövidesen meg
kezdi. Budapesti iroda IV.,
Veres Pálné utca 8. Árjegyzék
ingyen. Nagyobb vétel esetén
felhivásra külön árajánlattal
szolgál.

T. OLVASÓINKNAK. Az biz
tos, hog'y mindenki szere/ne
gazdag lenni. Ez könnyen le·
hetséges, ha a mai [apunkhoz
csatol! karton-melléldet leve
lezőlapján sorsjegyet rendel a
Tömöry és Társa. Sl-erencse*
bankházában, Budapest V. Er
zsébet tér 7. KÖ7.fudomásu.
hogyam. kir. osztálysorsiálék
nyerési esélyei párallanok, a
mellett feltétlenü! megbizhaló,
111('1'1 a Pénzügyminiszlerium
gyakorolja a feliigyele/el és
ellenőrzést. A huzás oldóber
20-án kezdődik. 42.000 nyere'
ményt sorsolnak ki közel 8
millió pengő készpénzben. Fele
akibocsájtott sorsjegyeknek
okvetlenül nyer, tehá1 próba
szerecse, de ajánlatos rende
lését még ma elküldeni, fizetni
ráér huzás előtt.

Közmunkában részesitik a
határmenti iparosokat. J..\ hon •
véclelmi miniszíerium él IegköI
zelebbi napokban nagymcnnyi
ségii kiltonai bilkkancsotTcndcl
ahatármenti városokhan és
községekben lakó cjpészki5~

ip(irosoknál, versenyfárgyalás
kizárásával.

a

Köszönetnyilvánitás
A Gyomai Dalárda elnöksége

az alant felsoroli hö[gyeknek
hálás köszöneteJ moncl, hogy
felkérésére igenlő aláirásukkal
a Gyomai Dalárda vegyes-ka
rának működő tagjai sorába
belépni szivesek voltale

A vegyes·kar hölgytagíai a
köve1kezők: Arany Rózsika,
Balogh Böske, Balári Jolánka,
Bódi Rózsi, Csáki Liduska,
Csáki Piroska. Dancsó Árpád,
né, feiler Anikó, Hekele Lász
lóné, Horvá1h lea, Huíber
lVlagc1us. Izsó Juliska, Juhos
Lidia. Kiss Mária, Kiss Margi!,
Kis.s Juliska. r<iss Manci, f{iss
Rózsi, Köszegi Teruska, Lach

'lVliska, Móz.,ik Rózsi, Nagy
Böske, Cs. Nagy Juliska, Né*
meth Gizi, Papp Aranka, Pu
lugor Mária, Szilágyi Ilonka,
Vatai l'vlariska.

Tekintettel arra, bogy a folyó
évi szeptember hó 26 q é:Ín meg
tartot! clalórán a hölgyek csak
egy része jelenj volt meg, a
Dalárda elnöksége kéri a fenn·
tebb felsorolt hölg'yckct, hog'y
él folyó évi október hó ;:hín

IV.
("Szalma szál a vizbe, vizbe, vizbe" nótáját-a.)

Allegro furioso, con fuoco impetuoso.
Koszlott, foszlott foxtrott, foxtrott, foxtrott,
Boxtrolt ...
(vagy á jobbik f . .. tudja, miféle trott.
Mindegy, csak zötyögtetős legyen.)

(E rovatban közöltekért semminemű felelősséget sem vállal a szer
kesztőség.) - Teljesen modern strandvégi búdal, gyengébbek kedvéért jegy
zetekkel és zenei ékitményekkel, mely dal azonban végül szerelmi dühbe gurul.)

f.
Pordal az elmult hétrőt.

(Úgyis tudja mindenki a nótáját.)
(Hátha nem veszik észre, hogy más után készült.)
Andante.

Porban fürdik az én rózsám, ha felkel,
Az orcáját puderezni, azt sem kell.
Ha ölelem, porban uszom magam is,
Ha csókolom, megreccsen a fogam is.
(Tekintettel a régen bevezetett utcalocsolásra.)

JI.
("Magasan repül adarú" nótájára.)

Maestuoso.
Piros az én édes rózsám ajaka,
Franciának minden ruzsát rárakta.
Ne kend, ne fend, édes rózsám, sokáig,
Úgysem kellesz nékem esztán,
Leöltözhetsz - bokáig.
(Ezt szégyellem tovább.)

lll.
(Most egy frissebbet.)

Allegro, con fuoea iocoso.

Pimpike, Bimbike, kis szentem,
Én magát azóta szeretem,
Amikor a strandon észrevettem,
Hogy kikeshedt pizsamája,
Pimpike, Bimbike,
Egy peltyen.
(Hohó! Ne tovább.)

Bolond gombák.

Sirató.

4. Az ekként kezelt birtokon folyó
gazdálkodás ellenőrzése,szakszerü fel
ügyelete.

5. A földteherrendezés alá vont bir
tok 2/3 részét az állam telepitési és
parcellázasi célokra igénybeveheti, a
terhek aránylagos átvállalása ellenében.

6. A birtok mai átlagforgalmi értékét
meghaladó követelések hatálya 3 évre
felfüggesztetik és ezek után kamat nem
követelhető.

7. Ha az zárlat első éve igazolja,
hogya megadott kedvezmények dacára
sem menthető meg a tulajdonos szá
mára, azt az Országos FöJdteherren
dező Hivatal a hitelezők hozzájárulá
sával szabad kézböl vagy árverés utján
értékesiti

8. Aki tulterhelt birtokát e rende
zés során megtartani nem birja, Id
vánságára a birtok egy kiszeIt része a
megállapitott elviselhető megterheléssel
számára meghagyandó ; lehetőleg a
lakóház, esetleg más szükséges gaz
dasági épülettel.

9. Aki hitelezői kíelégitésre minden
vagyonát átadta, az teljesitett s tovább
az adósságaiért nem vonhltó felelős

ségre. •
10. A földteherrendezési eljárús során

.;:árolt birtok jobb gyümölcsöztetése
végett az Országos földteherrendező

Hivatal termelési hitelt engedélyezhet,
mely csak szigoru ellenőrzés mellett
használható fel s minden más követe
lést megelőző elsőbbség illeti meg.

11. Az akció lebonyolitására Országos
földteherrendező Hivatat és Országos
földt~herrenclez~::;i Alap létesite.nc;!Ő,

F Czm::=eew!"'@

Horthy Miklós kormányzó
csütörtökön a késő délutáni
órtíkban megbizta a döntést:
meghozta a kormányalakitással
Gömbös Gyula honvédelmi
minisztert.

Bár az uj miniszterelnök
egyelőre még nem nyilalkozott
arról, kik lesznek kormányának
tagjai, mégis nagyjában már
kiaJakull a Gömbös'kormány
végle~'es képe. Nem lehetetlen,
hogy lesz még az alábbi név'
sorban egy' két változás, nagy'
jában azonban az uj kormány
tagjai a következők lesznek:

lVHniszterelnök: G ö m b ö s
Gyula.

Külügyminiszter: Tomcsányi
Vilmos Pál dr.

Belügyminiszter: Vitéz Ke
resztes-fischer Ferenc.
. Pénzügyminiszter: Imrédy

Béla.'
Igazságügyminiszter : lázár

Andor dr.
Közoktatási miniszter: Kor

niss Gyula dr.
Honvédelmi miniszter: Göm- ,

bös Gyula.
Kereskedelmi miniszter: le-

veidi Kozma Miklós.
Fö1dmivelésii~yi miniszter:

Kállay Miklós dr.
Gömbös Gyula a legTövi·

debb idő alaH el akar készülni
a kabinet összeállitásával és

valószinű legkésőbb szom
baton megalakul az uj

kormány.
Arról egyelőre még' nincs

szó, hogy mikorra hivják össze
a képviselőházal az uj kormány
bemulatkozása céljából.
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Kruchió Gáibornál 2 család mag
méh van eladó. Értekezni lehet I. ker
Garzó Gyula u. J. sz. a.

4 ferlály köles[enéki nyilas örökáron
ejadó, részIttekben is. Ért. Iv\.
u. 35 sz. a.

Tompa Nlihálj" u. 20 sz. a. butorozott
szoba kiadó, ugyanott jó ebéd koszt
is kapható.

Kisklein udvarban l diófaderék eladó.
Özv. Hegedüs jánosnénak eladó II

hold földje Pikó Béla szomszédságában.
Marjai Dánielné Hősök u. 107 sz.

háza és ács-szerszámja eladó.
Varju Györgynek l drb. uj kerti szőlős

kertje eladó. Ért. 1908 sz. a.

A gyo';lai kir. járásbiróság, mint tkvi
hatóságtól.
3400/1932. tkvi szám.

Árverési
hirdetmény-kivonat.

Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár, mint az Endrődi Népbank rt. jog
utóda, végrehajtatónak Knap Lajosné
sz. Koloh EteI, özv. Veres Pálné, sz.
Koloh Móni, Koloh Máté (nős Timár
Veronával), Timár Gergelyné sz. Kaloh
Viktóra, Koloh Dániel (nős Tímár 110
nával) végrehajtást szenvedő ellen in
ditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi
hatóság utóajánlatra az ujabb árverést •
3000 P tökekövetelés és járulékai be
hajtása végett a gyomai kir. járásbíró
ság területén levő, Endrőd közsérrben
fekvö s az endrődi 4295 sz. beté~ben
A l. 1. sorsz. 654. hrsz. 307. öl területíí
végrehajtást szenvedettek nevén álló
betteIkes ház 931 pengő kikiáltási árban
elrendelte.

Az árverést 1932 év okt6ber hó
20 napján d. e. 9 órakor Endrőd

községházánáJ fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlan a ki

kiáltási árnál alacsonyabb áron nem
adható el.

Az árvereIni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltás i ár 10 száza
lékát készpénzben, vagy az 1881: LX.

. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfo
lyammal számitott óvadékképes érték
papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy
a bánatpénznek előleges birói letétbe
helyezéséről kiállitott letéti elismervénvt
a kiküldöttnek átadni és az árverisi
feltételeket aláirni. (1881 : LX. t.-c. 147.,
150., 170. §§; 1908: LX. t.-c. 21. §.)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
árnál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint meg
állapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyananJ<yi százalékáig kiegésziteni.
(1908: LXI. 25. §.)

Gyoma, 1932 évi augusztus hó 29 n
Dr. Ladomérszki s, k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
PULUGOR
tkvi. kiadó.

ENETREND 1932. május hó 22-től,
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DUBLIKACIÓ.
Fegyverneki utca 7. sz. ház eladó.

Iványi Aladár és István cég gyo
mai magtárnáJ a vetőmag tisztítás meg
kezdődött. Jlilindenki saját érdekében
cselekszik, ha vetőmagszükségletét

"PETKUS" vetőmag tisztitón rostáJja

meg.

Értesítés! Cégünk megállapodott a
Békésmegyei Általános Takarékpénz
tárraj, mint a Futura Magyar Szövet
kezeti Központok Áruforgalmi Rész
vénvtársaság főbizományosával, hogy
Gyomán és Endrődön gabonát
vásáro! a Futurának. Vásárlásainkban
a BéKésmegyei Általános Takarékpénz
tár gyomai fiókja is részt vesz, igy
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelőinket,

kérjenek tőlünk is ajánlatot, mielőtt

e!adnák gabonajukat. Wagner Márton
Fiai.

Üzlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincé\'el a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvezö feltételek
mellett kiadó. Bővebbet Schusztek
Sándor tanitónál.

Vb. Platz József gyomai kereskedő

csődtömegéből üzleti álványol<, pultok,
füszer, festék rövid áruk f. hó 5-én d.
e. 10 órai kezdettel, Hősök emlék utja
39. sz. Debreczeni ügyvéd udvarában
nyilvános árverésen eladatnak.

Debreczeni Iván házánál átvészelt
hízónak és magnak való sertések el
adók.

KüklöttségHeg li!lcl];oznö!;. a
malmuk a fennt1\lö ellenőrzési

rendszer e!len.

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születtek: Sáfri Sándor, Ko'
máromi Margit, Brucher Mária,
Vincze Róza. Házasságot kö
töttek: Nemes J. Béla-Biró
Eszterrel, Bolllik Pál-Barátb
Eszterrel, Kozma Mihály-Valai
Margittal. Elhaltak : Szász Im
réné Kovács Eszler 28 éves,
Pfeiffer Józsefné Pilcz Magdol
na 49 éves, joó Lászlóné T.
Kocsis Ju1iánna 42 éves, Me'
gyeri Mária 51 éves, Smiri
józsef 15 hónapos, Szabó Já·
nosné Cselei lulia 54 éves,
Molnár Alberl 76 éves, V. Nagy
Zsuzsanna 80 éves, Biró Bá
linlné Kruchió Zsuzsa 52 éves.

Titkos tárgyalások folYIlak

Cieílfhcn ~iJélgYéJror."/il:-': pén/

ütlyciről.

··Pt.....

KöszönetnyHvánitás.
Mindazon rokonok, jóbarátok,

jóismerősök és a Botond cser
készcsapatnak megjelent tagjai,
kikfelejthetetlen kedves halottunk

Pfeiffer Józsefné

szül. Piltz Magdolna

f. hó 25-én történt végtisztességén
megjelenni sziveskedtek és mér
hetetlen fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek, fogadják ezuton is
a mélyen sujtott család hálás
köszönetét.

Gyoma, 1932. szept. hó 26-án.

A gyászoló család.

*H 4"

. Fej,.,., ván,., és ágyék""
rheu.tnánál., idegfáiá50k'
nál, s7.aggaíásnál és z5ábáI1ál
a lcrllléSlclcs ~Ferenc Jó,..,
Z fi> ef'" keserűvíz rendkivül
I-iasznos háziszer, mely kora
reggel egy pohárral bevéve,
az emésztócsa/omát jól ki tísz
tilja. Egyetem! klinikákoll sur'
zett lapaszlalatok tanusilják;
hogy a valódi Feren.(:JÓzsef
viz gyors és biztos hatásu,
kítünő gyomor- és béltiszJiló
szer. A Ferenc JÓ:i!':sef
keserűvíz gyógy::,;,: c:rtárak ban,
drogériákban és fűszerüzletek

ben kapható.

Menetrendváitozás. A Ma'
gyal' Királyi Államvasutak és a
magyar magánvasutak vonalain
október 2-án "Jéli menetrend"
lép életbe. E téli mene/rendeket
a most megjelen! Vasllti Ut,
mutaló és MÁV. Menetrend a
magyar királyi államvasulak bi
valalos menetrendkönyvelar,
!almazza. A téli vasuti menet'
rendeken kivül - mint él mult·
ban ugy most is - ben/vannak
a Budapest környékén és vi
déken közlekedő uJóbuS7-iára
lok részletes mene/rendjei,
dijszabások, ufazási kedvez
ményre vonatkozó ismertetések
(hétvégi kedvezmények stb)
és külföldi csal!akozási adalok.
AVasuli Ulmutaló és MÁV.
tvlenelrend tQvábbfolylalja nagy
jelenlóségü akcióját: a féli me
netrend érvenyességéne1; ideie
alaH többizben értesili közön'
ségél· az időközi m<?nelrend·
változásokról. A hazai mene/·
rendeket tartalmazó példányok
már mindenüf! kaphájók (ár:
1.60), mig' a régi, közismert és
közkedve!J külföldi közvetlen
gyorsvona1i részt is tartalmazó
3 pengős mene1rendek néhány
nap mulva kerülnek forgalomba.

Epe- és májbetegségeknél
epekő és sárg'aság e'5eJében él

lerrnészetes "Ferenc József"
keserűvíz a hasi szervek mű

ködését élénkebb tevékeny
ségre serkenti.

A héten 8 vármegye malmai
állottak le.

A Tiszamalom értesiti a
nagyérdemű közönséget, hogy
góz- és kádfürdójét oldóber
6-áll hélfőn megnyilia. A fürdő

nyitva van: lJétfón és sí'.omba
lon férfiak rés7ére, kedden és
pénleken él nők részére. Kád,
fürdó minden fürdó napon
kapható. Maszirozás, tyuk,
szemvágás, pontos, figyelmes
kiszolgálás.

Rádió csodakerék. A rádió
csodakerék nagyszerü magyar
találmány és mindenki ingyen
juthat hozzá, mert ez a forg-at
haló korong a Délibáb uj szá
mának szines cimlapján van
és részünkre egész Európában
törvényesen védve van. A Dé
libáb e heti száma már Jel jes
budapesti és külföldi rádiómű

sorl közöl amellett, hogy min
den szinházi és filmeseményról
részleiésen beszámol. Árát az
eddigi 26 fillérről 20 fillérre
szálli/ollák le. A Délibáb Európa
legolcsóbb rádió szin házi és
fil m,k épes] ap.

Magyar Rapszódia a Zene
akadémián. Kiváló magyar
zeneszerzők szerzeményeiból
összeállitolt nagy magyar dal,
egyvelege!' Magyar Rapszódia
eimen Cselényi József, forgács
Loncy és 257 szereplő köz·
reműködésével a Zeneakadé·
mia né!gy!ermében megrende'
zik. A nagyszabásl! magyar est
iránt nagy az érdeklődés. Ie'
gyek a Zeneakadémia porlá~

sánál kaphatók.

26 fillér helyett 20 fillér.
Tolnai Világiapja egy számának
ára, de a nagy árleszállitás
ellenére szebb í3ríalmasabb,
mint az eddigi volt. Tolnai
Világlapja 34 éve szolgálja
hatalmas olvasó táborát és ma
Európa legolcsóbb képeslapja.
A 20 filléres Tolnai VilágJ3jJ
ezen a héten már pompás
szines címlappal jelent meg.

A magpiac helyzete. A kül
földi tartózkodás nyomán a
lóhere és lucemamagpi clany·
ha és az árak csökkenő irány·
zalot mutatnak. Nyers mag·
vakban csak az la. árul keresik.
Az olajos magvak közül a
fehér napraforgót keresik, a
kinálat azonban egyelőre cse,
kély. Tökmagban még nem
indulj meg az üzlet. A hüve
lyes piac élénkebb, lencsében
javul! az exportkereslcf, ami
meg'szilárdította az árakat. Bab
iránI is élénk a kereslet CI ki,
nála/ azonban még tartózkodó.
A mákpiae kissé elcsendesüit,
mert a sürgős fedezések meg'
történtek.

Befeje-ződött Genfben G "ma
gyar pénziigyi helyz~t vizsgá,
lata.

~~Z4~~~~~;'ts~~.....~~~~~~~~~tQ#~

Nyomtattij i;i ..HUNGARIA" !fönyvl1yomdai vállalat Gyomán~ f~lel6s cégtuli'ljdonos: "fEKET SANDOR.
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Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'J o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22•

Mit kell tudni
adókedvezményekről?

któber6.

Gömbös
progralnmjához.
(Tárgyilagos reflexiók.)

Magyar revízió magyar
belső revízió nélkül nem
lehetséges. De akkor a
viléig összes nagy és kis
antantja ellenére is meglesz.

:r-

Célkilüzés f
Ezzel az ujabban való'

séiggal elkoptatott fogalom
mal ugy vagyunk, mint
ruhán a folttal. Minden p

képpen elüt az alapszövet;
tő!. Mesterségesnek, üveg
házi nak látszik. Mert az
ígazi cél, mely felé egy

nemzet tör, mindig azon
nemzet lelkéből fakad s
akkor _az a nemzet lud is,
sőt többet mondunk, nem
tud nem lelkesedni érte s
ez a lelkesedés elsöpör
útjából minden akadályt.

Fakad, mondottul<, tehát
nem fakasztalil<.

Ezért szeretném magát a
eélkitüzés fog"almát egysze,
rüen - megölni.

Sok volt már belőle.

Sót elég.
. Azonban tudjuk, hogy

Gömbös csak jobb hiii·
nyában használja.

Mert rövid programm
beköszöntője, ugy érez1Li](,
mintha a nemzet szívéből

szólt volna.

* aj:

százalékra való mérséklésél,
cselleg Kljcs eilzngedéséf a
pénzügyminiszteriói kell kér;
niök, de ugyancsak a fenlehb
emlitelt hatóságokon keresztiii.
Az engedélyezett részletfize;
tések szigoruan pontos be
nem tartása esetén ugy a
részletfizetési, mint a kamat
mentességi kedvezmény meg
szünik és az meg sem ujitható.
Az esedékesnél több adól be·
fizető adózó évi 6 százélékos
kamátmegtérilésl kap.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné\
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

I
gMW-".

vábbra is érvényben maradnak
azzal a könnyitéssel, hogy e
kedvezmények kamatmente'
sekké válnak, amennyiben a
kedvezményt az adózó pon·
tosan betartja.

Lehetővé teszi a rendelet azt
is, hogy azok az adóhálrálé·
kosok, akiknek az J931 évről

fennálló lartozása 5000 pen
gőnél nem nagyobb, hátralékos
tartozás ukat a folyó adókkal
együtt a f. év október hónap
ját-ól kezdődőleg kamatmentes
részletekben törIeszthessék.
És pedig, ha az 1931 vegen
fennállol/ hátralék a félévi ödó
előirásnak megfelelő összeget
nem halddja Iul: 12 havi, ha a
félévii meghaladja, de egy évi p

nél nem több, akkor 18 havi,
ha az egy évi előirásf tul ha·
ladja, de két évinéj nem több,
akkor 24 havi s végül ha a
kél évi "Ióirást is - fulhaladja,
akkor 30 havi kamatmenles
rész!elfízetésl kaphat az adózó.

Mindazok az - adóháfraléko·
sok, akik kamalmentes rész·
Jelfizetési kedvezményre igényt
larlanak 500 pengón aluli hát,
raléknál községi elóljáróságuk
nál, ill. városi adóhivataluknál
béJyegmentesen terjeszthelik
eló kérelmüket. 500 pengőnéi

nagyobb, de 5000 pengót meg
n,em haladó hátralékosok sza
bá!yszerüen felbélyegzett kép
relmeikkel községi clóljárósá
guk, ill. városi adóhivataluk
utján az illetéke<=; pénzügyigaz

gatósághoz forduljanak. 5000 I
pengó J meghaladó hálraléko·
soknak a. k'sedelmi kamat lS

vértan u csontokat a román ha
tóságók elkobozták, mig Bara;
bás Béla vezetésével az nradi
magyarság biztonságba helyez
te azokal.

A mi iskoláinkban is gyász
ünnepélyt tartottak.

'tll4
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Az aradi 13 vértanu kivégzé'
sének évfordulóia ma nagyobb
érdekiódést vált ki az el1lbe~

rekból az aradi ásatások ered-
1'4

ményéérl. A megtalál! és kitárt
sirok nem az eddig vél! helyen
voltak. A gondosan kiemelf

Az OlvlKE·nek a köz!erhek
enyhítésére inditolt akeiója
hosszu küzdelem után végre
meghozta konkrét eredményét.
Elsőként az adótarlozások ren·
dezésének O1egkönnyitéséról
szóló rendelet ma jelent meg
és annak fontosabb szakaszait
alantabb ismertetjük.

A 4.770/1932. sz. kormán)i;
rendelet és az annak végrehaj,
lási ulasiJását képező 133.000/
1932. sz. pénzügyminiszteri
rendelet részben kamatelenge'
désre, részben résziejfizetési
engedélyezésre ad módot. A
hátralékok összegére való te
kintet nélkül kamatmentessé
get élveZ az, aki adótartozá
sait ez év október végéig
teljes egészében kiegyenIiti.
Az ily ad6zó még abban a
kedvezményben is részesül,
hogy amennyiben ez év julius
hó l-e óta kamat cimén is
Jeljesitelt fizetést, ezt az ösz·
szeget tőkeiarlozásának tör,
!esztésére könyvelik át.

Adóhátrálékái kamalmenlesen
fizet heli meg az adózó akkor
is. ha egész hátrálékát ez év
oklóberéig nem is fizeti be, de
a folyó évben eddig befizelell
összeggel együtt szeptember
hó végéig befizeli ez évben
Qsedékes összes adóinak 3/4
részét. r:: tekinjelben akamal
eimén befizetett összeg' is tó·
ketörleszJésnek számit.

Az eddig engedélyezett és
ma is ervényben lévő részlel'
fizetési kedvezmények, vagy
él f. év végénél későbbre nem
krjedő fizeté~i hqlq5ZlÓsOK 10-

E lOÖpF IF~l~ T É2S601 pÁ ER ~ Ké: 520 P -INegyedévre 1'3 , e evre· ,gesz vre' .
Befizetések postacsekken : I

"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.
Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel. I

Hajnalodik.
Az elmult hét a magyar

politikában nagy változást
hozoit. A már-már elcsüggedt
emberekbe Gömbös Gyula
miniszterelnök férfias biza
kodása új életkedvet, új re
ménységet hozott akkor, mi
kor a hivatalos felfogás
hallani sem akart róla, hogy
bizonyos dolgokban ma,
gunknak kell segíteni ma~

gunkon.
Egy új rendszer kezdetét

fátjak. És ebben van igaza
Oömbös miniszterelnöknek,
mikor nem azza! ül a mi·
nisztere!nöki székbe, hogy a
ma.krapipájáf megtömködi a
"kivárás dohányával" és
nyugodtan füstölget a világ
válság jobbrafordulásáig.

"Szükségesnek tartjuk a
revizió gondolatát békés esz~

közökkel szorgalmazni".
"Nem szabad megengedni,
hogy az országban éhező

ember legyen". "Az inflácíó
tól a kormány feltétlenül
tartózkodni fog." "Kedvez
ményt nem a késedelmes,
hanem a pontos adó/izetőnek

nyujtank. " "Hitelügyi törek
véseink előterében a kamat
színvonal leszálliü"::a van."
"A gazdaadósság kérdésénék
rendezése szükséges, mert a
gazdatársadalom megmen
tése a nemzet létérdeke."
"Szigorúan végrehajtjak a
karfeltörvényt. "

"Bizom magamban, de
bizom nemzetemben is. Az
istenfélő ember erős hitével
megyek a munkának" - fe
iezte be Gömbös beszédét.

Gömbös Gyula hatalom
mal a kezében elég erős

lesz, hogy a nemzetet meg
nyerje magának és program-
jának. Célját el fogja érni,
mert okosságával, szervező

képességével és fanafizmusá
val megmenti nemzetünket a l
további sülyedéstől.
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A Iegető javitása és
beárnyékolása gyümölcsfával.

Lázár Andor igazságügyminisz
ter SO éves,

Hóman Bálint kuituszminiszter
47 éves,

Gömbös Gyula miniszterelnök
46 éves,

Kállay Miklós {öldmivelésügyi ..
miniszter 45 éves>

Fabinyi Tihamer kereskedelmi
miniszter 42 éves,

Imrédy Béla pénzügyminiszter
41 éves.

Ebben is különbözik ed-
dig'i elődeitőL ...,

.Adja a magyarok Istene,
hogy másban is különböz~

zék ezután.
Meglá/iuk. Vederemo.

* '1:

Tisztviselő programalika?
Nem tanácsos jósolgatni..

Különöseil rosszat.
De ebben igen erős le~

gényeknek tört már bele a
bicskája.

Mi tagadás, ennél a kér
désnél aggódunk Gömbös q

ért.
* *

Álláshalmozás?
Miféle ember ez a Göm·

bös? Herkules?
Mert az Augias-istállója

már meg van. Réges-régen.
Csak a belévezetendő

kristálytiszta VIZU forrásr
nem látjuk még, amely ki
sodorná belőle a sok
szennyet.

Óh bár megfakasztaná
Herkules-GÖmbös.

"Munkanélküli se'gély
nincs. Csak munka l" Har
sogta az uj magyar mi~

niszferelnök a rádióba.
A szegény, meggyötört

magyar lélekben felzsongott
reménykedve válaszul:

"Uram! Jöjjön el a re
országod! "

Nem lesz diktátor, mon
dotta az uj kormányfő.Ne
is legyen nyugati értelem
ben.

Hanem legyen magyar
értelemben és diktálJa ne
künk:
'"Előre 1"
Mi meg fohászkodjunk

fel:
"Magyarok Istene, ki vagy

él magyar égben."
Vén deák.

... _ _ , 2±?F':I

Hány évesek
és milyen vallásuak
az uj miniszterek?

Az uj kormány kinevezésével
kapcsolatban élénk vita folyt or
szágszerte a miniszterek vallása
és kora fölött. Ime:

Puky Endre külügyminiszter 61
éves,

Keresztes-Fischer Ferenc belügy
miniszter 51 éves,

A magyar Alföldnek községi
legelője a falu alatt van, azon
gödrök közölt, melyekből cl

falu épült. Minden más föld I
föl van szánfva s nincs virágos
rélje, nincs üdén zöld legelője.

A legelőre hajlolt marha a
kopasz földön sélál, melyről

a nap Jeperzselte a füvel; áll
és delel egy szomoru gém es
kul körü[, a /üző napban s
nem lel enyhet, árnyékot se,
hol. A délelőtt elhul!é:1I0lf 1e
héntrágya még a delelés ideje
alaH kiszárad a forrón lüző

nap sugaraiiól, hogy este felé
öss7eszedjék a falu cigányai
s azt viskójuk fütésére eltegyék
télire.

Nincs szomorubb lálvány,
mint a kopClszföldön álló marha,
mely se leg'elnivalól, se árnyé·
kot nem lalá.l.

Leheí-e ezen segiteni ?
Igen. Könnyen és egyszerűen.

Össze" - nem tavasszal -.
kell 2 mé1ernéI magasabb fákal
ül1elni. egymásté?l 10-12 mé,
lernyire, hogy azok árnyéka
reggellől esJig él fát körüljárja
s ily módon él legelő füvét
védje a nap ellen, s az elsülés
2-4 hét1el később következzék
be s hogy ősszel az első esőre

az ujból kízöldü/jön.

A fákat báromszögben í{eH
ültetni.

Legalkalmasabb a legelő be·
fásitására él szilvafa, meri an
nak koronája napátereszlő,ár
nyéke Ilem Iul sürü, nem ár! El

fűnek.

Jó a szilvafa azért is, meri
gyorsan ad termésl s gyü
mölcsél kevés b~teg'ség és
kevés kártevő bántja. Jó a
szilvafa azér! is, mert gyümöl
csét lehet értékesiteni : nyersen
élszalva, lekvárnak - íznek
főzve, vag'y keményre sűritve,

él lehulfolt szilvából lebel pá.
Jinkál főzni.

A legelőre iilte1eJí fának 2
méternél magasé'lbbnak kell

lenníe, nehogy koronájál a le
hén lelegelje. Minden fái ms·
késgalJyal, vagy szeges dró/tal
k:zi! körülvenni. Szükséges ez

A kormány nyolc tagja közül
négy katholikus és négy protestáns.

Katholikusok:
Keresztes-Fischer Ferenc,
Kállay Miklós,
Hóman Bálint,
Imrédy Béla.

Protestánsok:
Puky Endre (református),
Lázár Nándor (református),
Gömbös Gyula (evangelikus),
Fabinyi Tihamér (evangelikus).

azért, hogy tavasszal, szórvál
tás idején a marha ne c!üljön
neki vakaródzás céljából, mert
kidönti a fiatal fáI.

A fákat ősszel kell ültetni a
levelek sárgulásálól ""zeptem
ber elejétől) kezdódoen az elso
fagyig. A7 ősszel ülteleH ágak·
kal védel t fáknak sokkal na~

gyobb százaléJ<a marad meg,
mini a tavassza! ültetefteknek.
Ennek oka az őszi és téli
nerlvesség, mely él földet jól
oda mossa a gyökerek hez,
egy gyökér sem marad egy
ponJoJl sem fedcHen, vagyis a
föld aJ?ltli hantok között meg'
maradó levegőben s ezért nem
áll elóa gyökérpenész és a
g-yökérroihadás. Jobb az őszi

üllelés azért is, mert a tél fo,
lyamán a gyökerek el!lelyez
kedhelnek s maguk közé táp,
anyagat gyLijjbelnek a lavaszi
megindlllRshoz. Alavasszal
ültetett fát igen sokat kell ön.
tözni, hogy ki ne száradjon s
ki ne süljön. A lavasszal ülte.
teH fa nem nő, őszig nem erő·

södik, elég ha életben marad
s nem sül ki. Alélvasszal iii

tetett s öntözöt! fa gyökerei
körül, az ültetéshez készítet j

gödör földje ('"gy nagy gömböl
alkot, mely kemény és elválik
a fel nem porhanyított szom,
szédos földtől.

\-la ilyen állapotban levő fát
önlözöl, a víz a levegő helyét
foglalja cl és elszikkad anélkül,
hogy él gyökér s a gyökérzel
földje a vízből kapna valami/.
Az ősszel ülte/eJt fa földjével
ez nem történik meg :5 azért
az ültetés utáni második évben
abból nem hal el egy se, mig' il

lavasszal ültetetI szílvafák kö,
zül fenli okból a 2,ik évben
elhal annyi, mint az elsó év.
ben.

Ültetés.

1. ÜlleJés előll 1-6 hónap,
pal ássunk minden egyes fa
részére eg'y gödröt, mely lent
épen olyan széles, mint fent.
Lehet e gödör 80 cm széies
és 80 cm mély.

A kiásá::mál az első 2 ásó.
nyomot dobjuk él gödör keleti

oldalára, az alsó kél ~ ásónyo~

mot, vag'yis a 3-ik és 4-ik ásó
nyomot a gödör n~ugati olda'
lára.

2. Ültetéskor azt a földel
lesszük a gödör[)e, a gyökerek
alá, mely azelőtt feni vojj, más
szóval, az első és második
ásónyomol, a g'yökérre és
gyökér fölé kerül a 3-ik és
4-ik ásónyom. Kell ez azért,
hogy jó föld kerüljön él gyüke'
rekhez és él gyökerek alá, az
alul voll nyersföld éi gyökerek
fölé.

Ha a gödör félig megic1t
apróföJddel, akkor állíls1ik rá
az ültetendő fát, meiynek gyöd
kereit éles késsel ugy vágjuk el,
hogy ametszési felülel vizszin~

les legyen s azokon ugy álljon
a fa, mint az ember, mikor
kezének kimerevített ujjain áll,
vagy támaszkodik.

A meg'nyesi21t gyökerű fáI
mártsuk be nag'YOll híg sárba,
vagy olyan híg sárba, melybe
lehénlrágyál is keveríünk, hogy
a gyökér jól beiszapolódíon,
allnak egyrészén sc érje él

föld ala i! a levegő. (Gyökér
rothadás veszedelme ellen).

Már most aprófölddel löli~

sük· meg- él gyökér közökel s
temessük be agyökérnyakig·.
Ekkor egYhcgy fára ön/sünk
egy cseber vizet, hogy a föl'
del a gY0kérhez mossa s ez.
után fedjük azt be él még' kint

levő földdel ugy, hogy az a
gyökérnyak fölé érjen 15 Clll'

nyire. Az igy ülJeleH fa jól van
ülietve, megfogamzik, földje
íavaszig leülepszik s egyellló~

magasságban lesz a gödrö!d
környező földdel s azzal cav

'" "
egészet alkot, szárazságnál atp
tól nem válik el s nem ereszli
a levegőt a gyökér alá, mint
az a tavaszi ülielésii fák Jeg,
töhhiénél megtörfénik.

Arnyékot
a delelő marhcínak ad agyord
sön növő, nagylcvelü kanaáai
nyárfa, vagy a lassan növő s
sürü árnyékot adó Sofóra.
Ezekkel szegélyezd körül él

legelől.

Ormándlaky Waísbecker Antal.

Állami gépjárművezeiőképzö
(soffőr) tanfolyam nyílik meg
leszáIíitott tamHjakkal a m.
kir. Technológiai és AnyagG
vizsgáló lnlézet kerekben ck
tóber 10-én esie fél 7 órakor,
az intézet D\ldapesl, VIIL, Jó'
zsef..köruí 6 szám alatti helyi
ségében .. Bei rás naponta cl. c.
9-1, kedden és pénteken d. LL

5-7 óra közöl! az igazgaló
ság'i irodában, ahol a felvélcJ
hez sziikséges lirlapok él hiva
talos órák alatt elözelcscn bi>
szerezhetők. Igaz@"atósá8.
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A régi becsületes, lelkiismeretes
iparos megtestesiilt tipusa volt id.
Wagner Márton. A gyomai építő

ipart olyan nívóra emelte, hogy
az ő munkálkodása idejében nem
csak Gyomán, hanem Endrődön

és Dévaványán is a középületek
'legnagyobb részét ő épitette. Da
cára, ho!;y a versenytárgyalásokon
sohasem volt az ő ajánlata a leg,
olcsóbb, mégis azt jogadták el,
mert tudták, amit vállal, azt be
csülettel is végzi el.

Másik emberi értéke volt id.
Waoner Mártonnak a családi élete.

b

Feleségével együtt ernyedetlen szor·
galommal, józan beosztással hat
gyermeket nevelt jel, kik közül az
életben levők szintén hasznos tag
jai községünk ga.?dasági és tár
sadalmi életének. Az egész község
lakossága előtt nyitott könyvként
leélt családi éiete iskolapéldáját.
szemlélteti a családi szeretetnek,
összetariásnak, megbecsiilésnek.

Három év előtti sulyos operácfója
utan jelépülve, sokszor taldlkoz-

, tunk vele sétálásai közben, mikor
a vele találkozókkal kedélyesen el
beszt/tJetett. Nem találkozunk vele
többé.

b

Hetvenkilenc pv (áradalmai
val elköltözött a jobb hazába.

A család a következő gyászje
lentést adta ki:

Alulirottak úgy a magunk, mint az
összes rokonok nevében mély fájda
lommal tudatjuk, hogya forrón sze
retett férj, legjobb apa, nagyapa,

. após, sógor, UáiZ és rokon
id. WAGNER MARTON

f. évi október hó 2-án Gyomán, éle
tének 79-ik és boldog házasságá
nak 57-ik évében hosszu betegség,
súlyos szenvedés után elhunyt.

Drácra halottunk hűlt teleme októ
ber 3-in délután fél négy óraiwr a
helybeli ág. h, ev. templomban tar
tandó l?"yászszertartás után lesz el
temetve a Horthy Miklós-úti ev. te
metőbe.

Gyoma, 1932. október 2-án.
özv. id. Wagner Mártonné szül.

Kőhler Mária neje, özv. Beinschróth
Ádámné szül, Wagner Magdolna,
ifj. Wagner Márton, Wagner 1ózsef.
Schusztek Sándorné szül, Wagner
Mária gyermekei. Weige:'j 'Györgyné
szül. Braun Mária nevelt leánya.
ifj. Wagner Mártonné szül. Ködmön
Julianna, Wagner Józsefné szül. Schit·
ter Anna menyei. Schusztek Sándor
veje. legifjabb Wagner Márton, . Kel
Jer Julianna, Varga József, Ersek
Ilona, ifj. Wagner József, Schusztek
Gizike, Schusztek Béla, Schusztek
Tibor unokái.
Emlékedet kegyelettel őrizz.ük.

A temetésen Gyoma és Endrőd

társadtl!ma olyan nagy számmal
vett részt, hogy az ev. templom
majdnem szüknek bizonyult.

Mindazoknak, kik jó Apánk
elvesztésében érzett bánatunkban
részvétükkel enyhíteni igyekeztek
a sulyos csapást és a gyászszer
tartáson megjelentek, fogadják
hálás köszönetünket ugy jó
Anyánk, mint Nővéreink és a
magunk nevében

Gyoma, 1932 októbcn 4-én.
ifj. Wagner llJiárton és József.

Házasság. Demokos Albert
és Kiss Rózsika e hó 8-án
délelőt! fél 12 ór.:lkor tartják
eskiivőjüket a gyomai reformál
tus templomban. (Gratulálunk).

üyulán megalakuli a Rotöry
Klub, melynek elnöke dr. Márky
Barna alispán lelt.

Hácsy és Társai Bankháza
a mai napon megtarloH érle·
kezleten hitelezőível 50 száza
lékra kiegyezett. A Bank a hi
telezők által megkivánt keze·
seket állilolt a követelés biz'
tosilására.

A munka jutalma. Valai
Sándor 72 éves gyomai lakos
nak október 5-én ünnepélyes
keretek kÖZ01t adta ál Bakos
József tb, főszolgabiró a föld·
mive!ésügyi miniszter jutalmát
100 peng6t és dicsérő ok leve
Jel, mert az Ivánfenéki Árm.
TársuiaJnál mintegy 30 éven
át dolgozolt: - Bács)! Elek
társ. igazgató inlézeH még az
ünnepelthez beszédei.

Családi nyomor. Csapó Sán
dor 48 éves, nős, gyomai la'
kos október l-én a ref. teme·
lőben egy sirkőre akasztotta
fel magát. LeveleI hagyott hát
ra, melyben öngyilkosságának
okául "családi nyomorát" jelöli
meg.

Kormányzói elismerést ka
pot/ B. Tóth Kálmán Turkeve
városgazdáia.

Szegeden a gyermekparali
zis és IiflISZ nagy arányban
szcdi ál dozatai t.

Frontharcosok zászlóava-
tása. Mult vasárnap 40 ezer
frontharcos vonull fel Pesten a
Hősök 1erére, hol a ft·onthar·
cos zászról Horthy Miklósné
szalaggal látta el és felavatta.
Onnan a hosszu menet a ki
rályi vérba vonult és a front
harcosok hódolatukat fejezték
ki a kormányzó előtt.

A baranyai és tolnai mal
mosok beszünletiék a sztrájkot.

Klebelsberg Kunó gróf kór
házba került.

Katholikus püspöki konfe
rencia lesz október hó 19-én
Pesten.

Kartelenkiviili szérumlermeJő
intézet alakul Debrecenl?en.

A belgrádi Jiszlikaszinóban
bombát robbantot/ak, két haioJt
volt.

A gépvásárlási háfralékokra
moralóriumot kérnek a gazdálc

Kelebiánál a szerb halál"
őrök ké! szerb szökevényllót
tek agyon.

Bethlen Margit grófnő me·
gint Ameriki:íba ment felolvasó
körutra,

Csizmadia András föld mive
lésügyi államtitkárságáról irtak
a megyei lapok,

A görögországi földrengés·
ben elsülyedt e~y kis ~zigel.

Az osztrákok magyar tenge·
riért fát kinálnak.

Mezőberényben egy teher
autó halálra gázolt egy 9 éves
iskolás fiút.

Oyopároson a nyáron 23
ezren felül fürdöttek.

Mint egy átlyukasztott ejtő

ernyő, ugy zuhant árban Tol·
nai Világlapja 60 fillérről 26·ra,
26-rój 20 fillérre. Terjedelem,
kiállitás, tartalom, ha lehel még
szebb dacára az olcsó árnak.
Gépeink - melyeket ezer meg
ezer ember néz végig az ul·
cáról - éjjel·nappal müködés
ben vannak, mert a lUka az
árleszáJlitásnak az óriási·tömeg
előállilásában rejlik.

A Tiszamalom értesiti a
nagyérdemű közönséget, hogy
gőz- és kádfürdőjét október
3-án hétfőn megnyitja. A fürdő

nyilva van: bétfőn és szomb~

ton férfiak részére, kedden és
pénteken a nők részére. Kád,
fürdő minden fürdő napon
kapható. Masszirozás, tyuk.
szemvágás, pontos, figyelmes
kiszolgálás.

ViUámriport a televizió cso
dáiról. A lávolbalátás uj cso
dáiról páratlanul érdekes fény
képekkel illusztrált villámripor
tot közöl a Délibáb uj száma,
amely gazdag tartalommal je·
lent meg. A népszerii képes·
laphan pompás fényképekkel
illusztrált rádiómüsor, dalszö·
vegeket, szinházi és filmbeszá,
molókat talál az olvasó. Egy
szám ára, a szép szines cim·
lappal 20 fillér.

Számos női bajnál a termé
szetes "Ferenc József" keserű

víz használala vég'telen nagy
megkönnyebbülést szerez.

Negyvenórás munkahét tör
vénybeiktatását kéri a főváros.

A főváros s70ciálpolitikai és
közjótékonysági bizottság'a ja
vaslatára a főváros vezelősége

elhatározta, hogy felteriesztés
sel fordul a kormányhoz és a
munkanélküliség enyhilése ér·
dekében a negyvenórás mUD·
kahét törvénybe iktatását kéri.
A felterjeszlésben számszerü
adatokkal fogják kimulatni,
hogya negyvenórás munkahét
mellett a munkanélküliek tiz
ezrei iutnának kenyérhez és
bár a munkaidő ieszállitása a
dolgozók keresetét csökken·
lené, szociális szempontból ez
az áldozat elenyészik ameJleJf
a nyereség' mellett, amit él

munkanélkiili tömegck foglal.
koztatása jelent.

JEJné§zíési nehéz§é~

gek'l gyomorfájás, gvomor
étiés. rosszullét. fcjfájá:" ideg
izgalmak, álmatlanság, g'yen
geségi állapolok, mun·
kaképtclenség csetén a ter
mészetes t91Feren<: Jó.,..
zsefóP keserüviz mcgszünleti az
emésztési zavarokat, a vérke
ringést helyes u1ra tereli, fel
frissíti a szellemet és egész
séges álmot hoz. Az ,gvel emi
klinikákon végzet! kisértetek
bizonyilják. hogy aJkoholisiák
a Ferenc József viz hes/
nál ala fo JytéÍ II l' hSl~gérzcl i:d{ c' t
majdnem teljese!: visszaszerez
ték. A Fe.l.'e:nc Józ1!>ef ke~

serliviz gyógyszerlárakhan,dro
gériák ba n ás fliszcrüzlef ekben
kapható.

Törvényjavaslat az iskola
adóról. A ku!tus7:miniszferillm
ban a felekezeti népoklatás
fenntartása végett iskolai adó
bevezetésére készilenek (Öl'
vényjavaslaJot. - A kullusz
miniszter már a jövő költség
vdési évre törvényjavaslafban
kivánja bizlositani a felekezeti
iskolák további fenntartását.

Hideg tél előtt. É'3zak-Nor.
véoiában száz év óta nem lá,c>

tot! hatalmas farkasfalkák jöt-
tek elő az erdőből, a rénszar
vasok közül sokat szétszagat
tak és páni félelmet okozlak El

rénszarvascsordák között, a·
melyek vad futással menekültek
El farkasok elől. A gyéren la
kolt vidéken nagyon nehéz él

védekezés a vadállatok ellen s
azérl a rénszarvas pásztorok
elhatározlák, hogy a szélsza
ladt állatok közül, amennyiIle
het összeszednek s a partvi
dékre vonulnak vejük. félő.

hogy a farkasok odtiíg is el,
merészkednek. A farkasok ko
rai megjelenésében a lakosság'
szokatlanul hideg tél előjeIét

látja.

A -Szükségmunkásokat nem
IreH biztositani. Abelügyrni,

niszfer rendelelet adot! ki,
amely kimondja, hogy az inség
enyhilésére irányuló hatósági
tevékenység körében szepl.
hó l·től 1933 aug'usz1us végéig
szükségmunkát végző egyének
betegségi és baieseJi, valamint
öregségi, rokkantsági, özvegy
ségi és árvasági bíztositás kö
tclezeHség'e szünetel. A mínisz
Jer rendelete most idejében
napvilágot lá/olt, így nem lesz
az inségmunkások biztositásöl
körül annyi kellemetlenség, mini
lav~ly volt, mikor jó ideig' senki
sem tudla, mi e tekintetben CI
teendő.

Uj iskolaadót terveznck él

községi és felekezeti iskolák
anyagi ügyeinek rendezésére.

Demostrációmentes nagy-
gyülésl tart az iparosság BU 6

dapesten oklóber JO-én.
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Fegyverneki utca 7, sz, ház eladó.

Ágostem József hentes és mészá
res üzletét megnyitotta a Bocskay ut
s:lrkán a Német Caszinóva] szem ben
Kőhler Mihály szabó házában. Szives
pártfogás kér. Hizott sertést és vágó
birkát vásárol.

Eladó egy Porifikátor herecsépJő

Giricz Vince géptulajdonosnáJ, Gyoma
lll. Zrinyi u. 2.

X1l'1í II Fi ig 11 %DU:::::X:'D,{lUlt'Jil!JnCJO[T;{~J{

Szerlwsztésért és kiadáséri felelős:

ifj. WAGNER l\1ARTON_
"'lUOlUlJIJLlUL""""",...,.."....U"V",.·~~.l1rrlnf

DUBLIKACI

~~fi'~~ft

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készíttessen.
~4l~~

Krl.lchió Gáborll'lál 2 család mag

méh van eladó_ Értekezni lehet I. ker.

Garzó Gyula u. 1. sz. a.

Iványi Aladár és István cég gyo
mai magtárnáJ a vetö~J13g tiszti tás meg
kezdődött. Mindenki saját érdekében
cselekszik, ha vetül1lagszükségJelét
"PETKUS" vetőmag tisztitón rostálja
meg.

Üzlethelyiség berendezéssel, kézi

raktárral és pincével a Horthy Miklós

uton 1060 szám alatt kedvező feltételek

mellett kiadó. Bővebbet Schusztek

Sándor tanitónál.

Értesités ! Cégünk megállapodott a
Békésmegyei Általános Takarékpénz
tánal, mint a Futura Magyar Szövet
kezeti Központok Áruforgalmi Rész
vénvtársaság föbizományosával, hogy'
Gyomán és Endrődön gabo.lI'lát
vásárol a Futurának. Vásár1ásainkban
a Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár gyomai fiól,ja is részt vesz, igy
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelőinket,

kerjenek tőlünk is ajánlatot, mielőtt

e!adnák gabonájukat. Wagner Márton
Fiai.

VASUTI MENETREi'~D 1932. május 22-től.

19yorsl jgyorsl Igyorsi !gyorsl

1l-0611'57 IS-07 19'59 2'10 é 0'32 6-02 S'52 14'2S n·OO
6-3811'1412-0218'1520'04 2-35 i Gyoma é 0-17 5'52 8·5114-2016'5919'04
7.3112'0912-40 19'1020-41 3'38 é Békéscsaba i 23'15 5·00 8'14 n2616Z~ 1812

- ~'53 12'40 17'3020'05 i Gyom;- é 7-'24 11"4716":4121'56 zu'_

4-21130817"5820-33 é i 6-5311"1616'1021-25
4-2613"13 lS-03 20-38 i Dévaványa é 6-48 U'll 16'0521'20
4'5713'44 lS'34 21'10 é i 6'1510'3815-3220-42
4-5813'4518'4521'11 i Szegh310m é 6'1310-3715'3120'37
5-1714'0419-0421-30 é Vésztő i 5.5310-1715-1120'17"1
7'2716-10 20'58 é Békéscsaba i 4-05 S'20 13"24 lS'24

~~4!l.:r:J~~"~~"'~~~~

~.iMiO.lii~MftntmifMlj••ímnMli••1)I ' . . I
I rtesi S~ I
~ Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy ~
~ Vatay Gábor asztalos-mestertől géperőre berendezett ~

.~ üzemét átvettem és a mai napon megnyitottam. ~

~ ·Elvállalok és készítek mindennemű épűlet és búto:!:,a ~
~ asztalos munkákat a leQeQuszerűbbtől a legdiszesebb ~
~ kivitelben u- ill_: ajtók,~ ~b1akok, szobapacillók, ~
~ üzleti portálok, üztetberendezéseket, bútoroa ~
~ kat u. m.: háló, ebédlő és úriszobákat, beveröil:, ~
~ recomét, dívánt, sezlont, konybalbútorokat, ~!II hajlított székelt:et, egyszerű székeket, fo·tdokat, I
'€ szalongarníhirákai, a fentieket a kivánt stíl szerint §&51 festett avagy fényezett kivitelben. ~
I Miután a minden irányban való pontos, gyors és ~
~ jutányos ~iszotgálás:!..ól előre is biztosíiom a n. é, II közönséget, kérem a nagyrabecsült' ~

~ szíves támogatást és vagyok ~

~ teljes tisztelettel: ~

~ BERENCSIK VI OS ~
~ épűlet- és műbútorasztalos. ~
~ G y O m a, Kossúth Lajos utca 35 szám_ ~I Költségvetés díjtalan! Költségvetés díjtalan! I
~ '. Egy jó házból való fiút tanulónak fel.veszek. ~._

~_."iU_~l!IW~

Insatlan forgalom.
F_ Nagy Sándor és neje V_ Szabó

Eszter gyomai lakosok vettek 1 hold
2 négyszögöl pocoszugi és holdkőrösi

szántó! Szabó Károly (nős Biró ZSLl

zsallnával) gyomai lakosoktól 882 P-ért.

Bogár Antalné Imre Teréz gyomai
lakos vett 1 hold 1060 négyszögöl bá
nomkerti szántót Kardos Imréné Szá
fián Mária gyomai lakosoktól1600 P-ért.

Szabó János (nős Burján Piroskával)
gyomai lakos vett 1 hold 1235 négy
szögöl, 2 hold 932 négyszögöl szőlő,

235 négyszögöl erdő és 512 négyszög
öl legelő ingatlant Izsó Lidia Putnoki
Józsefné Izsó Antal (nös Jurcsó juli
annával) Izsó Ambrus (nős H. Kovács
Emiliával) Izsó Erzsébet, Izsó Mária
Putnoki MiháIY:1é, Kéri Erzsébet Pap
Bálintné kiskoru Kéri jános és Julianna,
kiskoru Icsa László kiskoru Izsó Er
zsébettől 5_500 P-ért.

V. Balog Lajos (nős Zöld Eszterrel)
gyomai lakos vett 1 hold 1290 négy
szögöl tanyai szántót Kruchió Andrásné
Cs. Kiss Zsuzsanna gyomai lakostól
2.000 P-ért;

Wolf Mihály és neje Pi!tz Zsuzsánna
kondorosi lakosok vettek 1 hold 158
négyszögöl zsófiamajori szántót Szabó
Imre és neje Jurcsó Eszter gyomai
lakosoktó1 700 P-ért.

R. Szücs Dániel (nős Kovács Iloná
val) gyomai lakos vett 1369 négy1'zög
öl cifrakerti szántónak felerészét R.
Szücs Gábor (nős Szilágyi Juliannával)
gyomai lakosoktól 300 P-ért.

Seprenyi Dániel és neje Láda Klára
gyomai lakosok vettek 367 négyszögől

kölesfenéki szántót R. Szücs Dániel
(nős Kovács Ilonával) gyomai lakostól
150 P-ért.

Csuvár Lajos és neje Varga Mónika
endrődi lakosok vettek 970 négyszögöl
kölesfenéki szántót Csuvár Andrásné
Kuli Mária és özv_ Uhrin Jánosné Kuli
Anna gyomai lakostól 180 P-ért.

Tóth István és neje Csapó Erzsébet
gyomai lakosok vettek 2 hold 413
négyszögöl zsófia-majori szántótözv.
Pécs józsefné Wolf lVlargit gyomai la
kostól 1.050 P-ért. -

Nánási Kálmán és neje Nagy Á. Lidia
szegedi lakosok vettek 2 hold 86 négy
szögöl fattyasi szántót Domokos Be
nedekné Kruchió Róza, Batári Mihály,
Domokos István, Domokos Elek, Do
mokos Piroska Tandi Imréné, Kéri Imre
és neje Csath Mária gyomai és Domokos
Károly törökországi lakosoktól 1.600
P-ért.

Cs. Nagy Endre és neje Garai Mária
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Szalóki Mária Vakarcs La
josné dévaványai és Szalóki Lajos bu
dapesti lakosoktól 1.000 P-ért.

özv. Szabó Sándorné Sándor Szidónia
gyomai lakos vett 623 és 1079 négy
szögöl pocoszug és holtkörösi szántót
Nádudvari Mihály (nős Izsó Eszterrel)
gyomai lakostól 1.050_ P-ért.

Kiskoru Bodon Béla gyomai lakos
vett 958 négyszögöl pocoszug és holt
körösi szántót Verdes Árpádné Dió
szegi Erzsébet gyomai lakostól 350 P-ért

Lukács László (nős Fekete Julianná
val) gyomai lakos vett 5 hold 01 négy
szögöl vidólaposi, 281 négyszögöl és
561 négyszögöl pocoszug és holtkőrösi

s'lántónak 1/5-öd r~szét Lukács János
(nös Dobó Terézzel) temesvári lakos
tól 600 P-ért.

Weigert József és neje Frei Mag
dolna gyomai lakosok vettek egy bel
telkes lakóházat Weigert György és
neje Oláh Róza gyomai lakosoktól
1000 P-ért.

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születtek: Putnoki Mihály,
Szurovecz Veronika, Kun Zsig*
mond Mihály, Sallai Lajos,
Adamik l\.1ihály, Oláh llona.
Házasságot kötöttek: f. Kiss
}ózsef-Toldi Sárával, Kruchió
Lukács-Diószegi Terézzel, O.
Timár jános-Homok Efelká,
val. Eihaltak: Biró Bálintné
Kruchió Zsuzsa 52 éves, K.
Szabo Sándor 3 éves, Szabó
Sándorné D. Kovács Eszter
54 éves Nádudvari Lajos 28
éves, id. Wagner Márion 79
éves, Csapó Sándor 48 éves,
Cs. Szabó Albert 14 hónapos.

Ingyenes rét- és legelögazda
sági tanfolyamok. A m, kir. föld mi
velésügyi miniszter legeltetési társulati
einö!(ök, gazdák, pénztárosok és jegy
zök, valamint községi birók és előljá

rósági tagok, községi legelögazclák,
végül közös legeiőkbell érdekett birto
kossági elnökök részére a november
hó 15 és 1933 február hó 29 közötti
időben tiz napos rét- és legelőgazda

sági alsófoku tanfolyamokat rendez
ingyenesen az ország m, kir, gazda
sági szakiskoláiban, igya békéscsabai
ban is, Ezeken a tanfolyamokon a rétek
és legelök okszerü müvelését, gondo
zását, javítását, rendszeres használatát
ismertető előadásokat tartanak majd a
résztvevők számára. Tanfolyam ingye
nes és a résztvevők az intézetekben, a
tanfolyam tartamára dijta!an szállásban
és ellátásban részesülnek. Felvételi
kérvényeket a M_ Kir. Földmivelésügyi
Minisztérium ügyosztályának vezetőjé

hez kell cimezni (Budapest, Vo, Kossuth
Lajos tér ll., lll. e. 2,) és legkésőbb

ben október 31-ig kell beküldeni.

Kedvezményes gyűmÖ1csta
rífa Németországban. A 1éli

gyümö!csszükséglet beszerzé l

sének megkönnyilésére a bi l

rodaJmi vasut szeptember 15
december 31 ;ig adarabáru l

forgalomban friss almára és
körtére, továbbá szilvára ;SO
százalékos larifaengedményt
engedélyezeJt.

Vasuti kedvezmény a tengeri
száliitására. A kereskedelmi minisz
ter a tengeri vasuti dij kedvezménye
ügyében rendeletet adott ki, mely sze
rint a csöves tengerire~visszavonásig,
de legkésőbb 1933 február végéig a
dijszabásszerü tételekkel szemben 35
százalék dijmérséklést;; engedélyez. A
kedvezmény a tényleges távolság fi
gyelembe vételével a száritóba szállított
tengeri expediálásánál és Olaszországba
irányuló morzsolt tengerire 250 kilo
méterig 10, azon felül 450 kilométerig
26, ezen felüli távolságra 40 százalék
mérséklés engedélyeztetik. Iviás or
szágba irányuló morzsolt tengerinej a
kedvezmény 250 kilométeren felül 10
százalékig, visszavonásig, de legkésőbb

1933 junius végéig.

---NÉMET lEANY gyer-
mekek mellé délelőUre

ajánlkozik jutányosan.
eim akiadóban meg
tudható.

~~~~~.........z:wttw;~v.?tb~~~~~~~

Nyomtatta a ",HUNGÁRIA" könyvnyQwdai vállaI(lt Gy-omán~ felelős cég'tulajdonos: TEKeT SANDOR,
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E l Ő F I Z E T É s IÁ R A K :
Negyedévre l-30 P, FéJ évre 2'60 P, Egész évre 5-20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este fi óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
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vábbra is érvényben maradnak
azzal a könnyitéssel, hogy e
kedvezmények kamatmente·
sekké válnak, amennyiben a
kedvezményt az adózó pon
tosan betartja.

Lehetővé teszi él rendelet az1
is, hogy azok az adóhátrálé·
kosok, akiknek az 1931 évről

fennálló tartozása 5000 pell
gőnél nem nag-yobb, hátralékos
lartozásukal a folyó adókkal
együtt a f. év október hónap
jától kezdődőlegkamatmentes
részletekben törJeszthessék.
És pedig, ha az 1931 vegen
fennállo1t hátralék a félévi öd ó
előirásnak megfelelő összeget
nem haladja Iul: 12 havi, ha a
félévi! meghaladja, de egy évi
nél nem több, akkor 18 havi,
ha az egy évi előirást lulha·
Iadja, de két évinéI nem több,
akkor 24 havi s végül ha a
kél évi előirást is tulhaladja,
akkor 30 havi kamalmentes
részletfizetést kaphat az adózó.

Mindazok az adóhálralélw'
sok, akik kamatmentes rész
letfizelési kedvezményre igényt
tartanak 500 pengón aluli hál·
ral~knál községi előljároságuk
nál, ill. városi adóhivataluknál
bélyegmentesen terjeszlhetik
elő kérelmüket, 500 peng-őnél

nagyobb, de 5000 pengőt meg

nem haladó hálralékosok sza
bályszerücn felbélyegzett ké,
relmeikkel községi előljárósá

guk, ill. városi adóhivalaluk
utján az illetéke", pénzügyigaz

galósághoz forduljanak. 5000 I
pengő l meghaladó hálraléko·
soknak a késedelmi kaméll Q

Az aradi 13 vér/an u kivégzé'
sének évfordulója ma nagyobb
érdeklódésl vált ki az embe·
rekból az aradi ásatások ered

ményéért. A megtalált és fellárt
sirok nem az eddig vélt helyen
voltak. A gondosan kiemelI

Az OMKE·nek a közlerhek
enyhitésére inditott akciója
hosszu küzdelem után végTe
meghozta konkrét eredményét.
Elsőként az adólarlozások ren·
dezésének megkönnyitéséről

szóló rendelel ma jelenI meg
és annak fontosabb szakaszait
alantabb ismerletjiik.

A 4.770/1932_ sz. kormány'
rendelet és az annak végrehaj'
lási ulasitásál képező 133.000/
1932. sz. pénzügyminiszteri
rendelet részben kamatelenge·
désre, részben részletfizetési
engedélyezésre ad _módot. A
hátralékok összegére való te
kintet nélkül kamatmentessé
get élvez az, aki adótartozá
sait ez év október végéig
teljes egészében kiegyenIiti.
Az ily ad6zó még abballiJ
kedvezményben is részesül,
hogy amennyiben ez év iulius
hó 1-e óta karnai eimén is
teljesitel! fizetés l, ezt az ösz·
szegel tőkelarlozásának tör
leszlésére könyvelik át.

Adóhátrálékál kamalmenlesen
fizelheti meg az adózó akkor
is, ha egész hátrálékát ez év
októberéig nem is fize1i be,cle

él folyó évben eddig befizelett
összeggel együtt szeptember
hó végéig befizeli ez évben
esedékes összes adóinak 3/4
részé!. E tekinlelben a karnaI
eimén befizetell összeg- is ló
kelörlesztésnek számi!.

Az eddig engedélyezett és
ma is ervényben lévő részlet,
fizelési kedvezmények, vagy
a f. év végénél későbbre nem
terjedő fizeti?si halaszíásQk. to-

'I·

Gömbös
programmjához.
(Tárgyilagos reflexiók.)

Magyar revízió magyar
belső revizi ó nélkül nem
lehetséges. De ald{or a
világ összes nagy és kis
antantja ellenére is meglesz.

* *

százalékra vaió l11érséklésél,
esetleg telies eJ\!l1gcdésél a
pénzügyminisztertöl kel! kér·

niök, de ugyancsak a fentebb
emlilelt hatöságoKon keresztül.
Az engedélyezett részletfize~

tések szigoruan pontos be
nem tartása esetén ugy a
részletfizetésiy mint a kamat
mentességi kedvezmény meg
szünik és az meg sem ujitható.
Az esedéKesnél löbb adól be,
fizető adózó évi 6 százélékos
kamatmegléritést kap.

Célld!űzés!

Ezzel az ujabban valÓD
ságga! elkoptatott fogalom
mal ugy vagyunk, mint
ruhán a foltta!' Minden·
képpen elüt az alapszövej#
től. Mesterségesnck, üveg
házinak látszik. Mert az
igazi cél, mely felé egy
nemzet tör, mindíg azon
nemzet lelkéből fakad s
akkor az a nemzet tud is,
sőt többet mondunk, nem
tud nem lelkesedni érte s

. ez a lelkesedés elsöpör
útjából minden akadályt.

Fakad, mondoHuk, tehát
nem fakaszta/ik

Ezért szeretném magát él

célkitüzés fogaJmát egysze
rűen - megölni.

Sok volt már belöle.
5ót elég.
Azonban tu~uk, hogy

Görnbös csak jobb hiri;
nyában használja.

Mert rövid programm
beköszöntője, ugy érezlLiI.;,
mintha a nemzel- szívéből

szólt volna.

vér/anu csonlokal a román ha
tóság"ók elkobozták, mig Bara·
bás Béla vezelésével az élradi
mag-yarság bizlonságba helyez
le azokat.

A mi iskoláinkban is gyász
ünnepélyt larloltak.

Mit kell tudni
adókedvezményekről?

, .
az UJ

Hajnalodik.
Az elmult hét a magyar

politikában nagy változást
hozott. A már-már elcsüggedt
emberekbe Oömbös Gyula
miniszterdnök férfias biza-

"kodása új életkedvet, új re
ménységet hozott akkor, mi
kor a hivatalos felfogás
hallani sem akart róla, hogy
bizonyos dolgokban ma·
gunknak kell segiteni ma·
gunkon.

Egy új rendszer kezdetét
látjuk.És ebben van igaza
Gömbös miniszferelnöknek,
mikor nem azzal ül a mi·
niszterelnöki székbe, hogy a
makrapipáját megtömködi a
"klIJárás dohányával" és
nyugodtan füstölget a világ
válság jobbrafordulásáig.

"Szükségesnek tartjuk a
revizió gondolatát békés esz·
közökkel szorgalmazni".
"Nem szabad megengedni,
hogy G? országban éhező

ember legyen". "Az infláció
tól a kormány feltétlenül
tartózkodni fog." "Kedvez
ményt nem a késedelmes,
hanem a pontos adófizetőnek

nyujtunk. " "Hitelügyi törek
véseink előterében a kamat
szÍnvonal leszáltítdsa van."
"A gazdaadó,sság kérdésénék
rendezése szükséges, mert a
gazdatársadalom megmen
tése a nemzet létérdeke."
"Szigorúan végrehajtjuk a
karfeltörvényt. "

"Bizom magamban, de
bizom nemzetemben is. Az
istenfélő ember erős hitével
megyek a munkának" -fe
jezte be Gömbös beszédét.

Gömbös Gyula hatalom
mal a kezében elég erős

lesz, hogy a nemzetet meg
nyerje magának és program-
jának. Célját el fogja érni,
mert okosságával, szervező

képességével és janatizmusá
val megmenti nemzetünket a I
további sülyedésfől.
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A legelő javitása és
beárnyékolása gyümölcsfávaL

Ebben is különbözik ed
digi elődeitől.

Adja a magyarok Islerle',
hogy másban is különböz,
zék ezután.

Megláljuk. Vederemo.

TisztviselőprogramaJika?
Nem tanácsosiósolgatni.

Különösen rosszat.
De ebben igen erős lep

géllyeknek tört már bele a
bicskája.

Mi tagadás, ennél a kér
désnél aggódunk Gömbös p

ért.

Álláshalmozás?
Miféle ember ez a Göm'

bös? Herkules?
,Mert az Augias-istál!ója

már meg van. Réges-régen.
Csak a beléve~etendő

kristálytiszta VIZU forrást
nem látjuk még, amely ki
sodorná belőle a sok
szennyet.

Óh bár' megfakasztaná
Herkuies-GÖmbös.

.f_ *

"Munkanélküli se,gély
nincs. Csak munka l" Har
sogta az uj magyar miv
niszterelnök a rádióba.

A szegény, meggyötört
magyar lélekben felzsong'ott
reménykedve válaszul:

"Uram! Jöjjön el a Je
országod! "

* -J:

Nem lesz diktátor, mon
dotta az uj kormányfő.Ne
is legyen nyugati értelem
ben.

Hanem legyen magyar
értelemben és diktálja ne
künk:

"Előre l"
Mi meg fohászkodjunk

fel:
"lV'Iagyarok Istene, ki va'gy

él magyar égben."

Vén deák.
-----===

Hány évesek
és milyen vallásuak
az uj miniszterek?

Az uj kormány kinevezésével
kapcsolatban élénk vita folyt or~

szágszerte a miniszterek vallása
és kora fölött. Ime:

Faky Endre külügyminiszter 61
éves,

Keresztes-Fischer Ferenc belügy
miniszter 51 éves)

Lázár Andor igazságügyminisz
ter 50 éves,

Hóman Bálint kaliuszminiszter
47 éves,

Gömbös Gyula miniszterelnök
46 éves,

Kállay Miklós földmivelésügyi
miniszter 45 éves,

Fabinyi Tihamér kereskedelmi
miniszter 42 éves,

Imrédy Béla pénzügyminiszter
41 éves.

A magyar Alföldnek községi
legelője a falu alalt van, azon
gödrök között, melyekből a
falu épült. Minden más föld
föl van szántva s nincs virágos
rétje, nincs üdén zöld legelője.

A legelőre hajtott marha a
kopasz földön sétál, melyről

a nap lepcrzselte a füvet; áll
és delel, egy szomoru gémes
kut körül, a tüző napban s
nem lel enyhet, árnyékot se#
hol. A délelő1telhullaloll te
héntrágya még a delelés ideie
alatt kiszárad a forrón füző

nap sugarai/ől, hogy este felé

öss7eszedjék a falu cigányai
s azt viskójuk fülésére eltegyék
télire.

Nincs' szomorubb látvány,
mint a kopaszföldön álló marha,
mely se legelnivalót, se árnyé~

kat nem talál.

Lehet-e ezen segiteni ?
Igen. Könnyen és egyszerűen,

Össze l, - nem tava,sszal 
kell 2 méternél mag'asöbb fákat
üll etni, eg'ymástól 10-12 mé~

ternyire, hogy azok árnyéka
reg'g'eltől estig a fát körüljárja
s ily mődon a legelő füvét
védje a nap ellen, s az elsülés
2-4 héttel később következzék
be s hogy őssze],az első esőre

az ujból kizöldüljön.

A fákat háromszögben keH
ültetni.

Legalkalmasabb a legelő be·
fásHására a szilvafa, mert an
nak koronája napáteresztő, ár
nyéke nem tul sürü, nem árj a
fűnek.

Jő a szilvafa azért is, mert
gyorsan ad termést s gyü
mö!csél kevés b.:otegség és

kevés kártevő bántja. Jó .61

szilvafa azért is, mert gyümöl
csét lehet értékesih?ni: nyersen
aszal va, lekvflrnak - íznek
főzve, val;ry keményre sűritve,

a lehullolt szilvából lehet pá,
linkát fózni.

A legelőre ültetett fának 2
méternéj magaSabbnak kell
lennie, nehogy koronájá! a te
hén lelegeJie. Minden fát 1üs,
késgal!yal, vagy szeges elróttal
kzIl körülvenni. Szükséges, ez

A kormány nyolc tagja közül
négy katholikus és négy protestáns.

Katholikusok:
Keresztes-Fischer Ferenc,
Kállay Miklós,
Hóman Bálint,
Imrédy Béla.

Protestánsok:
Paky Endre (református), o

Lázár Nándor (református),
Gömbös Gyula (evangelikas),
Fabinyi Tilzamér (evangelikus).

azért, hogy tavasszal, szórvál
tás idején a marha ne düljön
neki vakaródzás céljából, mert
kidönti a fiatal fát.

A fákat ősszel kell ülte1ni a
levelek sárgulásától (szeptem
ber elejétől) kezdődőenaz elsó
fagyig. Az ősszel ülteteit ágak
kal védett fáknak sokkal na v

gyobb százaléka marad meg,

mint a tavasszal üitetelteknek.
Ennek oka az őszi és téli
nedvesség, mely a földet jól
oda mossa a gyökerekhez,
egy gyökér sem marad egy
ponton sem fedetlen, vagyis a
föld ali'llti hantok közötl meg'
maradó levegőben s ezért nem
ál1eló a gyökérpenész és a
gyökérrolhadás. Jobb az őszi

iWelés azért is, mert a tél fop
Iyamán a gyökerek elhelyez
kedhetnek s maguk közé tápv
anyagat gyüi!hclnek él tavaszi
megindu!áshoz. A tavassza!
ülíelett fát igen sokat kell ön'
tözni, hogy ki ne száradjon s
ki ne SÜljÖll. A tavasszal ü1!c v

tet! fa nem nő, őszig' nem erő

södik, elég ha életben marad
s nem sül ki. A tavasszal ü.l
tetelt s öntözött' fa gyökerei
körül, az ülte!éshcz készí/ell
gödör földie egy nagy gömböt
alkot, mely kemény és elválik
a fel nem porhanyitot! szom,
szédos földtőL

rla ilyen állapotban levő fát
öntözöl, a víz a levegő helyét
foglalja el és elszikkad anélkül,
hogy 'a gyökér s a gyökérzet
fölelje a vízből kapna valamit.
Az ősszel ülletett fa földjével
ez nem történik meg s azért
az ültetés utáni második évben
abból nem hal el egy se, mig éJ

tavasszal ül/etelt szílvafák köp
zül fenti okból a 2~ik .évben
elhal annyi, mini az elsó év,
ben.

Ültetés.
1. Llltelés előlt 1-6 hónap'

pal ássunk minden egyes fa
részére egy gödröt, mely lent
épen olyan széles, mint fent.
Lehet e göc!ör 80 cm széles
és 80 cm mély.

A kiás<:Í:snál az első 2 ásó

nyomot dobjllk a lirödör keleti

oldalára, az alsó két ásónyog
mot, vagyis a 3·ik és 4-ik ásó
nyomot a gödör nyugati olda~
lára. '

2. lIltetéskor azt a földet
tesszük a g'ödörbe. a gyökerek
alá, mely azelőtt fent voll. más
szóval, az első és második
ásónyomot, a gyökérre és
gyökér fölé kerül a 3-ik és
4-ik ásónyom. Kell ez azért,
hogy jó föld kerüli ön a gyök('p
rekhez és él gyökerek alá, az

alul volt nyersfölci a gyökerek
fölé.

Ha a gödör félig meglel!
apróföldde[, akkor állítsuk rá
az ültetendő fát, melynek gyö#
kereU éles késsel ugy vágjuk el,
hogy a·'melszési felület vizszin
tes legyen s azokon ug'y álljon
a fa, mint az ember, mikor
kezének kimerevített ujjain áll,
vagy támaszkodik.

A megnyesett gyökerű fát
mártsuk be nag'yon híg sárba,
vagy olyan híg sárba, melybe
tehén trágyát is kevertünk, hogy
a gyökér jól beiszapolódjon,
annak eg'yrészén se érje a
föld alat! a levegő. (Gyökér
rothadás veszedelme ellen).

Már mosl aprófölddel tÖ!J3
sük meg a gyökér közökei s
temessük be agyökérnyakig.
Ekkor egy#eg'y fÉira ön/sünk
egy cseber vizet, hogya fölo
det a gyi5kérbez mossa s ez,
után fedjük az! be a még' kint
levő földdel ugy, hogy az él

gyökérnyak fölé érjen 15 Clll;

nyire. A.z igy ü1ietett fa jól van
ültetve, megfogamzik, föleljc
tavaszig leülepszik s egyenlóo
mag'asságban lesz él gödrö!p
körny~ző földdel s azzcj egy
egészet alkot, szárazságnál alo
tól nem válik el s nem ereszli
a levegőt a g'yökér alá, mint
az a tavaszi üJíc!ésü fák Iegp

töbhjénél megtödénik.

Árnyékot
a delelő marhának ad él gyal'o
sön növő, nagylevelü kanadai
nyárfa, vagy a lassan növő s
sürü árnyékol adó Sofóra,
Ezekkel szegélyezd körül a
legelőL

Ormándlaky Waísbecker Antal.

== '4!P"P'

Állami gépjárművezetői\épző
(soffőr) tanfolyam nyilik meg
leszállított tandíjakkal a m.
kir. Technológiai és Anyago
vizsgáló intézel keretében ck
lóber W-én esle fél 7 órakor.
az intézet Blldapesl, Vlll., Jó~

zsef-körul 6 szám alatti helyi
ség'ében. Beirás naponta cl. c.
9-1, kedden és pénte!zcn d, u.•
5-7 óra l,özöil az ig-azgaló
sági irodában, ahol a felvétel
hez sziikséges iirlapok a hiva
talos órá.k alall előzetesen be
szerezhetők. Igazgatóság,
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A régi becsületes, lelkiismeretes
iparos megtestesült tipusa volt id.
Wagner Márton. A gyomai építő

ipart olyan n{vóra emelte, hogy
az ő munkálkodása idejében nem
csak Gyomán, hanem Endrődön

és Dévaványán is a középületek
legnagyobb -részét ő épitette. Da
cára, hOfjY a versenytárgyalásokon
sohasem volt az ő ajánlata a leg
olcsóbb, mégis azt fogadták el,
mert tudták, amit vállal, azt be
csülettel is végzi el.'

Másik emberi értéke volt id.
Waaner Mártonnak a családi élete.

b

Feleségével együtt ernyedetlen szor·
. galommal, józan beosztással hat
gyermeket nevelt fel, kik közül az
éleiben levők szintén hasznos tag
jai községünk gazdasági és tár
sadalmi életének. Az egész község
lakossága előtt nyitott könyvként
leélt családi éleie iskolapéldáját
szemléíteti a családi szeretetnek,
összdartásnak, megbecsülésnek.

Három év előtti sulyos operácfója
után felépülve, sokszor találkoz
tunk vele sétálásai közben, mikor
a vele találkozókkal kedélyesen el
beszélvetett. Nem találkozunk vele
többé.'=' Hetvenkilenc év fáradalmai
val elköltözött a jobb hazába.

A család a következő gyászje
lentést adta ki:

Alulirottak úgy a magunk, mint az
összes rokonok nevében mély fájda
lommal tudatjuk, hogy a forrón sze
retett férj, legjobb apa, nagyapa,
após, sógor, nász és rokon

id. WAGNER MÁRTON
f. évi október hó 2-án Gyomán, éle
tének 79-ik és boldog házasságá
nak 57-ik évében hosszu betegség,
súlyos szenvedés után elhunyt.

Dráo-a halottunk hült teteme októ
ber 3-~n délután fél négy órakor a
helybeli ág. h. ev. templomban tar
tandó l!yászszertartás után lesz el
temetve a Horthy Miklós-úti ev. te
metőbe.

Gyoma, 1932. október 2-án.
özv. id. Wagner Márlonné szül.

Kőhler Mária neje, özv. Beinschróth
Ádámné szül, Wagner Magdolna,
ifj. Wagner Márton, Wagner lózsef,
Schusztek Sándorné szül. Wagner
Mái"ia o-vermekei. Weigut Györgyné
szül. B~'aun Mária nevelt leánya.
ifj. Wagner Mártolll1é szűL Ködmön
Julianna, Wagner Józsefné szül. Schit
ter Anna menyei. Schusztek Sándor
veje. legi.fjabb Wagner Máríon,. Kel
ler Julianna, Varga József, Ersek
Ilona, ifj. Wagner József, Schusztek
Gizike, Schusztek Béla, Schusztek
Tibor unokái.
Emlékedet kegyelettel őrizzük.

A temetésen Gyoma és Endrőd

társadtllma olyan nagy számmal
vett részt, hogy az ev. templom
majdnem szüknek bizonyult.

Mindazoknak, kik jó Apánk
elvesztésében érzett bánatunkban
részvétükkel enyhíteni igyekeztek
a sulyos csapást és a gyászszer
tartáson megjelentek, fogadják
hálás kö szön e t ü II k et ugy jó
Anyánk, mint Nővéreink és a
magunk nevében

Gyoma, 1932 okt6ben 4-én.
ifj. Wagner Márton és József.

Házasság. Domokos Alber1
és Kiss Rózsika e hó 8-án
délelőtt fél 12 ór3kor tartják
eskiivőjüket a gyomai reformál
tus templomban. (Oralulálunk).

Gyulán megalakult a Rotary
Klub, melynek elnöke dr. Márky
Barna alispán lelL

Bácsy és Társai Bankháza
a mai napon megtarloH érte·
kezlelen hilelezőivel 50 száza
lékra kiegyezett. A Bank a hi·
jelező\( által megkivéÍnt keze·
seket ál/itolt a követelés biz·
lositására.

A munka jutalma. Valai
Sándor 72 éves gyomai lakos·
nak oklóber 5-én ünnepélyes
keretek közn!t adta át Bakos
József lb, főszolgabiró a föld,
mivelésüg'yi miniszter jutalmát
100 pengőt és dicsérő ok leve·
let, mert az Ivánfenéki Árm.
Társulatnál mintegy 30 éven
át dolgozott. - Bácsy Elek
társ. igázgató intézeti még az
ünnepelthez beszédet.

Családi nyomor. Csapó Sán
dor 48 éves, nős, gyomai la·
kos október t·én a ref. teme·
tó ben egy sirkóre akasztotta
fel magát. Levelet hagyott hát
ra, melyben öngyilkosságának
okául "családi nyomorát" jelöli
meg.

Kormányzói elismerést ka·
pott B. Tóth F~álmán Turkeve
városgazdáia.

Szegeden a gyermekparali.
zis és tifusz nagy arányban
szedi áldozatait.

Frontharcosok zászlóava-
tása. Mult vasárnap 40 ezer

fronlharcos vonulJ. fel Pesten a
Hősök terére, hol a fronlhar·
cos zászlól Horthy Miklósné
szalaggal látta el és fejavatta.
Onnan a hosszu menet él ki
rályi vérba vonult és a fronl
harcosok hódolatukat fejez/ék
ki a kormányzó előtt.

A baranyai és tolnai mal·
masok beszünte1ték a sztrájkoL

Klebelsberg Kunó gróf kór
házba került.

Katholikus püspöki konfe·
rencia lesz október hó 19·én
Pesten.

Kartelenkivüli szérumtermelő
intézet alakul Debrecenben.

A belgrádi lisztikaszinóban
bombát robbantoltak, két hajolt
volt.

A gépvásárlási hálralékokra
moratóriumol kérnek a gazdái\.

Kelebiátlál a szerb halár·
őrök két szerb <;zökcvényllót·
tek agyon.

Bethlen Margit grófnő me·
gint Amerikába menl felolvasó
körutra,

Csizmadia András földmive
lésügyi államtitkárságáról idak
a megyei lapok.

A görögországi földrengés·
ben elsülyedt egy kis ::.zigel.

Az osztrálwk magyar tenge·
riért fát kinálnak.

Mezőberényben egy teher

autó halálra gázolt egy 9 éves
iskolás fiút.

Oyopároson a nyáron 23
ezren felül fürdöt/ek.

Mint egy átlyukasztott ejtő

ernyő, ugy zuhant árban Tol·
nai Világlapja 60 fillérről 26·ra,
26-ról 20 fillérre. Terjedelem,
kiállitás, tartalom, ha lehet még
szebb dacára az olcsó árnak.
Oépeink - melyekel ezer meg
ezer ember néz végig az ut·
cáról - éjjel#nappal működés
ben vannak, mert a li/ka az
árieszállitásnak az óriási tömeg
előállitásában rejlik.

A Tiszamalom értesiti a
nagyérdemű közönséget, hogy
gőz- és kádfürdőjét október
3-án hétfőn megnyilia. A fürdő

nyitva van: lJétfőn és szomba
ton férfiak részére, kedden és
pénteken a nók részére. Kád·
fürdő minden fürdő napon
kapható. Masszirozás, lyuk.
szemvágás, pontos, figyelmes
kiszolgálás.

ViUámriport a televizió cso
dáiról. A lávolbalálás uj cso
dáiról páratlanul érdekes fény
képekkel illusztrált villámripor
tol közöl a Délibáb uj száma,
amely gazdag tartalommal je,
lent meg. A népszerii képes·
laphan pompás fényképekkel
illusztrál! rádiómüsor, dal szö·
vegeket, szinházi és filmbeszá·
mo!ókat talál az olvasó. Egy
szám ára, a szép szines cim·
lappal 20 fillér.

Számos női bajnál a termé
szetes "Ferenc József" keserű'

víz használaja végtelen nagy
megkönnyebbülést szerez.

Negyvenórás munkahét tör
vénybeiktatását kéri a főváros.

A főváros s70ciálpolilikai és
közjótékonysági bizo1tsága ja·
vaslatára a főváros vezetősége

elhatározta, hogy felterjeszlés
sel fordul a kormányhoz és a
munkanélküliség enyhitése ér·
dekében a negyvenórás mun·
kahét törvénybe iktatását kéri.
A felterjesztésben számszerü
adatokkal fogják kimutatni,
hogya neg'yvenórás munkahél
melJelt a munkanélküliek fiz
ezrei jutnának kenyérhez és
bár a munkaidő leszállitása a
dolgozók keresetét csökkell#
lené, szociális szempontból ez
az áldozat elenyészik amellett
a nyereség mellett, amit a
munkanélküli tömegek fog·lal·
koztatá~a jelenI.

EInésztési nehéz§é...
qek."l gyomorfájás, gyomor'
ét,!és, rosszullét, fejfájá~, ideg
izgalmak, álmatlanság, gyen
geségi állapolok, mun·
kak{~ptelenség' csetén a ter
m,,'szetes ",Ferenc Jó,..
zsef~keserüviz megszünleli az
emésztési zavarokal, a vérkc
ringést helyes u!ra tereli, fel·
frissiti a szellemeI és egész
séges álmot hoz. Az cg'yetemi
klinikákon végzet! kisértetek
bizonyilják, hogy alkoholisftJk
a Ferenc József viz hasz
nálala folytán éhségérzc!iikct
majdnem teljesen visszaszercz.
ték. A Ferenc Jó:.!':§e.f' ke~

serLiviz gyógvszer1 fjrak ban. ci ro
gériákban ás füszcrüzletekbcn
kapható.

Törvényjavaslat az islwla
adóról. A kulluszmilliszlerium#
ban a felekezeti népoklatás
fenntartása végeit iskolai adó'
bevezetésére készilenek tör·
vényjavaslalol. ~ A kullusz
miniszter már a jövő költség
vetési évre törvényjavaslalban
kivánja bizlositani a felekezeti
iskolák további fenntartását.

Hideg tél előtt. Észak-Nor·
végiában száz év óta nem lá·
1011 hatalmas farkasfaJkák jöt·
tek eló az erdőből, a réflszar
vasok közül sokat széiszagat·
lak és páni félelmei okoztak a
rénszarvascsordák közölt, .a·
melyek vad futással meneküllek
a farkas'ok elóI. A g'yéren la·
kott vidéken nagyon nehéz a
védekezés a vadállatok ellen s
azért a rénszarvas pásztorok
elhatározták, hogyaszétsza·
ladt állatok közül, amennyit le·
hel összeszednek s a partvi·
dékre vonulnak velük. félő,

hogy a farkasok odiiig is el~

merészkednek. A farkasok ko·
rai megjelenésében a lakosság
szokatlanul hideg tél előfelét

látja.

A szükségmunkásokat nem
kell biztositani. Abelügymi.
niszler rendele/et adoll ki,
amely kimondja, hogy az inség
enyhitésére irányuló· hatósági
tevékenység körében szept.
hó 1·től 1933 augusztus végéig
szükségmunkát végző egyének
betegség'i és baleseti, valamint
öregségi, rokkantsági, özvegy
ségi és árvasági bizlositás kö
telezettség'e szüne/el. Arninisz·
tcr rendelele mosl idejében
napvilágot láloft, igy nem lesz
az inségmunkások biztositása
körül annyi kellemetlenség, mint
tav'Jly voll, mikor jó ideig senki
sem tud la, mi e 1ekinletben él
teendő.

Uj iskolaadót ierveznek cl

községi és felekezeti iskolák
anYiJgi ügyeinek rendezésére.

Demostrációmenies l1agy~

gyülést tarf az iparosság Buc
dapesten o!dóber lO-én.
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Fegyverneki utca 7, sz, ház eladó,

Ágoston József hentes és mészá
res üzletél megnyitotto. a Bocskay ut
so.rkán a Német Caszinóval szemben
Kőhler Miháiy szabó hazában, Szives
pártfogás kér. Hizolt sertést és vágó
birkát vásárol.

E!adó egy Porifikáior herecséplő

Giricz Vince géptulajdonosnál, Gyoma
lJl. Zrinyi u, 2,

Szerkesztésért és kiadásért felelös:
ifj. WAGNER Mi-\FaoN,

XIJllmrT~ZJ{tI%]~

Kruchíó Gábornál 2 család mag

méh van eladó. Értekezni lehet l. ker.

Garzó Gyula u. 1. sz. a,

Iványi Aladár és Istvám cég gyo
mai l1Iagtárnál a vctőmiJg liszUtás meg
kezdődött. i\irindenki saiat érúekében
cselekszik. ha velűmagszükségletét

"PETKUS" vetőmag tisztitón rostálja
meg.

Üzlethelyiség berendezéssel, kézi

raktárral és pincével il Horthy Ivliklós

uton 1060 szám alatt kedvező feltételek

mellett kiadó. Bővebbet Schusztek

Sándor tanítónál.

DUBLIKACI().

Értesítés! Cégünk megállapodott a
Békésmegyei Altalános Takarékpénz
tárral, mint a Futura Magyar Szövet
kezeti KözpontOk Áruforgalmi Rész
vénvtársaság' főbizományosával, hogy
Gyomán és Endrődön gabonát
vásárol a Futurának. Vásárlásainkban
a Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár gyomai fiókja is részt vesz, igy
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. felkérjük termelőinket,

kérjenek tőlünk is ajánlatot, mielőtt

e!adnák gabonajukat. Wagner Márton
fiai.

IIt~Aftft"~~

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
~~~~

VASUTI MENETREND 1932. május hó 22'-tői.

Igyorsi ' Igyorsl \gy0,:51 Igyors,
--6;:-'-:-;15~9';-;'O""0"'=13'32 17'0020'50 i Bpest Ic p, é 5'00 10'45 11'45 19-10 19'53

11·0611'5718'0719'59 2-W é 0'32 6'02 S'52 14'28 17'00
6'3811·1412'0218'1520'04 235 i Gyoma é 0'17 5'52 8'5114'2016'5919'04
7.3112'0912'40 19'1020'41 3'38 é Békéscsaba i 23'J5 5'00 8'J413'26 J6Z~ 1812

13-5312-40 17·3020ií'5 i Gyoma é 7'24 U:4716'4J 21'56"W

4'21130817'5820'33 é i 6'53 lI'I6 16'10 21'25
4'2613-1318·0320'38 i Dévaványa é 6'48 11'11 16'0521'20
4'5713'4418'3421'10 é 6'15 lO'38 15'3220'42
4·58 l3'45 lS·45 21'11 j Szeghalom é 6'13 IQ·37 15'31 20'37
5·1714'0419'0421'30 é Vésztő i 5.5310'1715'1120'171
7'27 16'10 20'58 é Békéscsaba i 4'05 8'20 13'24 18-24

~~twu:~~~~

"'mM•••~."".O·"·m8"1
~ ~ g ~
~ - SI Sm ~

I Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy I
~ Vatay Gábor asztalos-mestertől géperőre berer.dezett ~
~ üzemét átvettem és a mai napon megl1yitottam, i9
!I Elvállalok és készítek mindennemű épűlet és bútor~ - ~_~
~ asztalos mfinkákat a Jegegyszerűbbtől a !egdiszesebb ~

'I:§ kivitelben u. m,: ajtók, abbkok, szobapadlók, §.1

~ üzleti porlálok, üz1etberendezéseket, bú,toro: ~I kat u, m,: háló, ebédlő és úriszobákat, heverőt, ~
'€ recomét, divánt, sezlont, konyha1bútorokat, 13'"
l, hajlított székeket, egyszerű székeket, foteJlokat, _:

szatongarn:i:túrákai, a fentieket a kivánt stíl szerintI festett avagy fényezett kivitelben. ~
I Miután a minden irányban való pontos, gyors és I

-~ jutányo.s kiszolgálásról előre is biztositom a 11. é. ~

~ közönséget, kérem a nagyrabecsült ~

~ szíves támogatást és vagyok ~

I BERE~J~~~~let~I:LMOS I
l, , ~~;épiilet- es műbútorasztalos.

G y o ma, Kossúth Lajos utca 35 szám,I Költségvetés díjtalan! Költségvetés díjtalan! ~
~ Egy jó házból való fiút tanulónak felveszek.

@I~~."''''''~

Ingatlan forgalom.
F, Nagy Sándor és neje V. Szabó

Eszter gyomai lakosok vettek I hold
2 négyszögöl pocoszugi és holdkörösi
szántát Szabó Károly (nős Biró Zsu
zsannával) gyomai lakosoktól 882 P-ért.

Bogár Antalné Imre Teréz gyomai
lakos vett I hold 1060 négyszögöl bá
nomkerti szántót Kardos Imréné Szá
fián Mária gyomai lakosoktól 1600 P-ért.

Szabó jános (nős Burján Piroskával)
gyomai lakos vett 1 hold 1235 négy
szögöl, 2 hold 932 négyszögöl szőlő,

235 négyszögöl erdő és 512 négyszög
öl legelő ingatlant Izsó Lidia Putnoki
józsefné Izsó Antal (nös jurcsó Juli
annával) Izsó Ambrus (nős H, Kovács
Emiliával) Izsó Erzsébet, Izsó Mária
Putnoki Mihályné, Kéri Erzsébet Pap
Bálintné kiskoru Kéri jános és julianna,
kiskoru Icsa László kiskoru Izsó Er
zsébettől 5,500 P-ért.

V. Balog Lajos (nős Zöld Eszterrel)
gyomai lakos vett 1 hold 1290 négy
szögöl tanyai szántót Kruchió Andrásné
Cs, Kiss Zsuzsanna gyomai lakostól
2.000 P·ért.

Wolf Mihály és neje Pittz Zsuzsánna
kondorosi lakosok vettek 1 hold 158
négyszögöl zsófiamajori szántót Szabó
Imre és neje Jurcsó Eszter gyomai
lakosoktól 700 P-ért.

R. Szücs Dániel (nős Kovács lloná
val) gyomai lakos vett 1369 négy~zög

öl cifrakerti szántónak felerészét R.
Szücs Gábor (nős Szilágyi juliannával)
gyomai lakosoktól 300 P-ért.

Seprenyi Dániel és neje Láda Klára
gyomai lak0sok vettek 367 négyszögöl
kölesfenéki szántót R. Szücs Dániel
(nös Kovács Ilonával) gyomai lakostól
150 P-ért.

CSllvár Lajos és neje Varga Mónika
endrődi lakosok vettek 970 négyszögöl
kölesfenéki szántót Csuvár Andrásné
Kuli Mária és özv, Uhrin jánosné Kuli
Anna gyomai lakostól 180 P-ért.

Tóth István és neje Csapó Erzsébet
gyomai lakosok vettek 2 hold 413
négyszögöl zsófia-majori szántót özv,
Pécs Józsefné Wolf Margit gyomai la
kostól 1.050 P-ért.

Nánási Kálmán és neje Nagy Á, Lidia
szegedi lakosok vettek 2 hold 86 négy
szögöl fattyasi szántót Domokos Be
nedekné Kruchió Róza, Batári Mihály,
Domokos István, Domokos Elek, Do
mokos Piroska Tandi Imréné, Kéri Imre
és neje Csath Mária gyomai és Domokos
Károly törökországi lakosoktól 1.600
P-ért.

Cs. Nagy Endre és neje Garai Mária
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Szalóki Mária Vakarcs La
josné dévaványai és Szalóki Lajos c bu
dapesti Jakosoktól 1.000 P-ért.

özv, Szabó Sándorné Sándor Szidónia
gyomai lakos vett 623 és 1079 négy
szögöl pocoszug és holtkörösi szántót
Nádudvari Mihály (nős Izsó Eszterrel)
gyomai lakostól 1.050. P-ért.

Kiskoru Bodon Béla gyomai lakos
vett 958 négyszögöl pocoszug és holt
körösi szántót Verdes Árpádné Dió
szegi Erzsébet gyom~i lakostól 350 P-ért

Lukács László (nős Fekete julianná
val) gyomai lakos vett 5 hold Ol négy
szögöl vidólaposi, 281 négyszögöl és
561 négyszögöl pocoszug és holtkörösi
soz;ántónak 1/5-öd r~szét Lukács jános
(nős Dobó Terézzel) temesvári lakos
tól 600 P-ért.

Weigert József és neje Frei Mag
dolna gyomai lakosok vettek egy bel
telkes lakóházat Weigert György és
neje Oláh Róza gyomai lakosoktól
1000 P-ért.

Ingyenes rét- és legelőgazda

sági tanfolyamok, A m, kir. földmi
velésügyi miniszter legeltetési társulati
elnökök, gazdák, pénztárosok és jegy
zők, valamint községi birók és előljá

rósági tagok, községi legelögazdák,
végül közös legelőkben érdekett birto
kossági elnökök részére a november
hó 15 és 1933 február hó 29 közötti
időben tiz napos rét- és legelőgazda

sági alsófoku tanfolyamokat rendez
ingyenesen az ors<:ág lll, kir, gazda
sági szakiskoláiban, igya békéscsabai
ban is, Ezeken a tanfolyamokon a rétek
és legelők okszerü müvelését, gondo
zását, javitását, rendszeres használatát
ismertetö előadásokat tartanak majd a
résztvevők számára. Tanfolyam ingye
nes és a résztvevők az intézetekben, a
tanfolyam tartamára dijtalan szállásban
és ellátásban részesülnek. Felvételi
kérvényeket a M, Kir, Földmivelésügyi
Minisztérium ügyosztályának vezetőjé

hez kell cimezni (Budapest, V" Kossuth
Lajos tér 1L, lll. e, 2,) és legkésőbb

ben október 31-ig kell beküldeni,

Kedvezményes gyümölcsta
rUa Németországban. A JéH
gyümölcsszükséglet beszerzé'
sének megkönnyilésére abi,
rodaimi vasul szeplember 15
december 31 ~ig a darabáru'
forgalomban friss almára és
körlére, továbbá szilvára 30
száza lékos tarifaengedményt
engedélyezett.

Vasl.lti kedvezmény a tengeri
szállitására. A kereskedelmi minisz
ter a tengeri vasuti dij kedvezménye
ügyében rendeletet adott ki, mely sze
rint a csöves tengerire visszavonásig,
de legkésőbb 1933 február végéig a
dijszabásszerü tételekkel szemben 35
százalék dijmérséklést; engedélyez. A
kedvezmény a tényleges távolság fi
gyelembe vételével aszáritóba szállitott
teng-eri expediálásánál és Olaszországba
irányuló morzsolt tengerire 250 kilo
méterig 10, azon felül 450 kilométerig
26, ezen felüli távolságra 40 százalék
mérséklés engedélyeztetik. Más or
szágba irányuló morzsolt tengerinél a
kedvezmény 250 kilométeren felül 10
százalékig, visszavonásig, de legkésőbb

1933 junius végéig.

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születtek: Putnoki Mihály,
Szurovecz Veronika, Kun Zsig,
mond Mihály, Sallai Lajos,
Adamik Mihály, Oláh Ilona.
Házasságot kötöttek: F. Kiss
}ózsef-Toldi Sárával, Kruchió
Lukács-Diószegi Terézzel, O.
Timár jéinos-Hornok Elelká,
val. Eihaltak: Biró Bálintné
Kruchió Zsuzsa 52 éves, K.
S7abo Sándor 3 éves, Szabó
Sándorné D. Kovács Eszter
54 éves Nádudvari Lajos 28
éves, id. Wagner Már/on 79
éves, Csapó Sándor 48 éves,
Cs, Szabó Albert 14 hónapos.---ÉMET lEANY gyer-
mekek: mellé délelőUre

ajánlkozik jutányosan.
eim akiadóban meg-

, tudható.

~'""~.~(IIf't:;;;'r:Jf'l;qf't~~~~~~~~~.~rvr-~'~~ft~
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T A R S A D A L M I ÉS K Ö Z G A ze A s A G I H E T I LAPPOLITI

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1·30 P, Fél évre 2·60 P,Egész évre 5·20 P.

Befizetésekpostacsekken:
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelós szerkesztö: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötször; hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéi
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Képviselőtestületi közgyülés.

tkos választój

Tehát titkos!
Ne idegenkedjünk ezen szó

jelentésének tárgyalásától csak
azért, mert mindenki érti úgyis.

Igenis nem érti teljesen és he
lyesen. Legalább a választási jog
gal kapcsolatban nem.

A titkos szó közönségesen azt
jelenti, ami titokban van, amiről

más nem tud, csak az, akinek
cselekedetére, gondolatára vonat,
kozik ez a jelző. A választói jog
gal kapcsolatban azaz óriási elő

nye van többek közt, hogy ki
zárja a szavazás előtti terrort és
megóvja a szavazót az esstleges
megtorlástól. E két szempontból
is a legnagyobb mértékben üdvös;
Gyengéje, hogyaválasztót nem
óvja meg a korteskedés befolyá
sától.

Van azonban a titkos szónak
éppen a szavazással kapcsolatban
egy másik, tágabb, mélyebb és
nemesebb, nemzetibb jelentése.

Mielőtt kimondanók, szüksé-

*

Azonban először sZabaditsuk meg
attól a köntöstől, amelyet kétér
teImüleg, meg!évesztésül ráhuztak.

Hogy értsük ezt?
Rég volt az az· idő, mikor

Budapest utcáin először harso
gott ez a dal:

"Általános titkos vászlói jogot
[adjatok:

Hazafiak leszünk, nem hazát·
[lanbitangok !"

E két sorban benne van a
titkos választójog elleneseinek és
követelőinek egész gondolkozása.
És valljuk meg őszintén, hogy az
1919. év magyar történelmi t3
nulságainak is egy kis visszhang
féléje.

Mert igen sok magyarembernek
"vörös" palástban jelentkezik lelki
szemei előtt a "titkos". igen sok
követelőjének pedig "fekete" kám
zsában ellenzőinek tábora.

Nos hát, ettől a két köntöstöl
szabaditsuk meg a titkos választó
jogot.

Az egymást kölcsönösen gyü
lölő "feketék" és ,;vörösek" ál ..
fogalom palástjától.

És beszéljünk róla elfogulatla
nul. Bátran.

Hagyjuk otthon néhány percre
3 szenvedélyt.

Mert ehhez is bátorság kell.

?
III

A ligeti vendéglő haszon
bérleti ügye.

Kató Lajos jegyző szabad
sága;

Hunyatelepi ut épitési ügye.
Nagyatádi Szabó Isiván

emléke megünneplése.
Szegényházba való felvételek

iránli kérelmek.
Cooev Nikolájközs. kötelé'

kébe való felvételi kéreime.

Kérelmek közsegélyezés iránt.

A hozott határozatokról jövő

számunkban referálunk.

mekeinket nevének kiejfésére, I
azzal a megtoldással, ha
nevében semmi magyar vo
natkozás nincs is, mégis a
mai kor egyik legigazibb ma6

gyarját vesztettük el Kle
belsberg Kunó grófban.

UI.

Évtizedek óta harsogják a ma,
gyarpolitika berkeiben pro és
kontra: titkos választójog.

Igen sulyos érvek hangzottak
el mellette és eIrene a magyar
parlamentben és országszerte oly
tömegben, hogy könyvtár telnék
ki belőle.

Most, hogy magát erélyesnek
igérő, u. n. "fiatalok" kormánya
irta zászlajára, nem lesz idősze

rütlen egy kissé csevegni róla.

*

végrehajtható.) Az üres szavazó
lapokatpedig szolgáltassák be az

.egyesületek vezetőségének.

A következő 20 szavazót már
megfelelően megkeresztezett sza
vazólappal felszerelve küldi a
testület az urnák elé "titkos 5za
vallani". Ez a 20 szavazó ujabb
20 üres szavazólapot fog testüle
tének beszolgáItatni. És igy to
vább, mig a szavazójogosok tar
tanak.

Mert vagy van pártfegyelem,
vagy nincs.

Nézze meg az ember!
És most térjünk a dologra.

Van egy olasz mondás. mely
igy hangzik: "una altera combi
nacione" (= egy más kombiná
ció). Ezt akkor használja az olasz,
mikor azt akarja bizalmas körben
kifejezni, hogy valamit valaho
gyan, furfangos fogással éppen
ellenkező eredményüvé kell tenni,
mint ami annak a szóban forgó
dolognak nyiltan hirdetett célja.
Tehát például a titkos. választást
nyilttá, sőt szigoruan ellenőrzötté

tenni.

Egy elméleti példa mindennél
világosabban beszél.

(Itt elméletről lesz szó, tehát
egy egyesület, szervezet stb. se
vegye magára.)

Tehát bármelyik egyesület, (ha
majd meglesz a "titkos ",) elküldi,
mondjuk, 20 szavazati joggal ren
delkező tagját a választás napján
az urnák elé. Azonban szigoru
kötelességévé teszi az elki.Hdöttek
nek, hogy szavazólapjukat ne
helyezzék a boritékba szavazásuk
kor, hanem a boritékot üresen
leragasztva nyujtsák be. (Ez, a
szavazás 1-1 titk-os ~. lévén, könnyen

Gyoma község l;épviselő'I
testüle október hó 14·énd. e.
9 órakor rendkivüli közgyülést
tartoH a következő tárgysoro
za1tal:

Iparostanonciskolai femgyeIá
bizotJságitagok megválasz1ása.
Ingatlanok eladása a Körös
Tissza Maros Árm. Társulainak.

Kerekes Károly kéreIme jég
verem haszonbér elengedése
iránt.

Villanyáramdij és ól"ahasz,
nálali diiak leszállilása.

lelkes országos közvéleményt
toborzott alá.

A magyar reménység szele
fennen lobog/atja ezt a zász~

lót. Az első zászlótartó kidőlt,

áldás emlékére.
Az ő nyomdokain haladó

alföldiek tanitsuk meg gyer-

A magyar nyelv csak aka
dozva tudta kiejteni nevét.
Pedig, de sokszor emlegették
(lZ ulóbbi tiz évben. Sokan
hibáziatfák iskolaépitési po
litikáját, mely "pazarlásáért"
az utókor lesz hálás neki.

Micsoda szeszélye a sors
nak, hogy még a keresztne
vében is teljesen idegen em
ber olyan lelkes ma
gyar tudott lenni, hogy sok
született magyar is tanulhat
tőle hazafiságot. Milyen cso
dálatos ereje ez a magyar
léleknek, a magyar földnek,
a magyar napnak!

Klebelsbergnek a nagy tu
dása, a nagy szervező ké
pessége mellett, bennünket,
alföldieket legközelebbről

az a· politikai ténykedése
érint, mikor hangoztatta és
teftekkel bizonyitofta, hogya
mindent Budapesten közpon
tositó elméletet meg kell vál6

toztatni és vidéld központo
kat kell létesiteni. E téren
Szegedet és Debrecent fej
lesztette ki kulturális intéz~

ményekkel olyan vidéki köz
pontokká, melyek máris érez
tetik nagy jelentőségüket.

A másik irány, mellyel
megint nekünk, alföldieknek
nyitotta ki a szemünket,
mikor élére állott az Alföldi
Bizottságnak és végig járta
az alföldi nagyobb és kisebb
városokat, lelkesitett, oktatott
és lázított a kedvenc gondo
lata mellett, hogy kidombo
ritsa azt az· országos érdeket:
az Alföld egy külön országos
probléma, mellyelfoglalkozni
kell es meg kell oldani - a
legsürgősebben. Ezt, az első

sorban minket, alföldieket
érintő. za.'sziót Klebelsberg·1
Kunó ~róf tartotta kézben és
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gesnek tartjuk megjegyezni, hogy
elZ ezeréves Magyarországnak min
den egyede öntudatlanul is ma
gyar. Mert a magyar voltnak ép
pen az a legnagyobb "titka",
hogy aki a földnek ezen a foltján
születik és nő fel, öntudatlanul
magába szivja a magyarság fáj.
dalmas édes mérgét, amely halá
láig hat lelkében.

A titkos jelzőnek a -szavazati
joggal kapcsolatban van, mert
lennie kell egy tágabb, mélyebb,
nemesebb jelentése, mely egybe.
vág a minden magyar ember
lelkében mélyen, kiirthatatlanul,
titkon ott élő gondolattal.

Ezt a gondolatot ugy hivják, hogy
nemzeti gondolat. Ne tévesszük
össze a "faji (( gondolattal. Mert
a nemzeti gondolat nincs fajhoz
kötve. Ha fajhoz köttetik, elhal
ványul, lejárja magát, üres, tar
talmatlan jelszóvá zsugorodik.

Ezt a nemzeti gondolatot nem
szabad dobra ütni, vásári porté
kává sülyeszteni, hétköznapivá
tenni, folytonos, unos-untalan való
harsogtatásával elkoptatni, elszin
teleniteni. Akkor ott fog élni min
dig minden magyar ember lelke
legmélyén, titkon, mint az élőhit

örök lángja láthatóan, vagy lát
hatatlanul lsten oltára előtt.

S az urnák előtt megnyilatkozik.
Akkor a "nemzet itél".

* **
Ha a titkos jelzőnek ilyen tar

talmat adunk a választójoggal
kapcsolatban, akkor jöjjön az a
"titkos".

De ha csak alaki,kűlső, hogy ugy
mondjuk technikai jelentéssej ru
házzák fel és a kortesizü félreve
zetések, a demagógia tovább is
burjánzik, akkor nagy veszede
1emmé válik.

Mert akkor játékká törpül, szó
játékká.

S akkor jobb lenne a magyar
szavazati jogot inkább teljesen 
eltitkolni.

Inkább ne is legyen.
Gyoma, 1932. okt. hó.

IZSÓ M. LAJOS.

Közművelődés.
Szép számu közönség előtt,

méltó kere1ben ünnepelte a
Gyomai Közművelődési Egye
sület október 6-ál az Apolló·
mozgóban. DaJárdánk ének
száma és Szőke Ferenc ig.·
tanitó megnyitó beszéde után
dr. Legezé:I Tibor a kegyelet
hangján emlékezJete1t a tizen·
három magyar vértanuról. Né
hány alkalmi szavalat után a
Dalárda himnusz énekévej a
gyászünnepély véget ért. Az
egyesület második estéjét az
lpartesmle1ben tarloJta: Szőke

Ferenc íg.-1anitó. A becsület
eimen, igen ér/ékes előadással

ajándékozta meg a hallgalósá...

got, Dobó Mariska, K. Molnár
Mária és Dobó Eszter egy-egy
szép költemény dicsérendőel·
szavalása után, Herter Miska
és Rósz György eg'y de rüs,
párjelenetet adlak e16, jó szó·
rakozást nyujlva. Soron követ
kező szerdai estéken Domokos
János a Némelvárosi, Tiga
András lelkész a Kisréli Ol·
vasőban tartanak előadást.

Nov. 4·én Kultur est az Uri
Kaszinó nagytermében.

Tűzoltóink

amezőberényi

versenyen.
Vasárnap tartották Mezőbc

rényben a járási és körzeti
tűzol1óversenyt, melyen a gyo
mai Tesmletbő! résztvettek Biró
Gyula vezetése mellett Kajla
jános, Nagy Lajos, Kovács Bene
dek, Csuvarszky András és Tandy
jános.

A versenyen résztveltek a
gyulai, mezőberényi, békési,
köröstarcsai, bélmegyeri és
gyomai csapalole A zsüri el
nöke dr. Forgács Béla főszolga

biró volt. Az eredményeket dr.
Uhrin László várm. főjegyző a
Vármegyei Tüzoltó Egyesület
alelnöke hirdeJte ki.

A gyomai csapat az 5·ös
gyorsszerelésben a lll~ik díjat
- egy karbid lámpát - nyerle.
Biró GYllla vezénylésér! egy
cigarelta és szivarszipkát ka·
pott.

Iparos Ifjak
mű kedvelő előadása

A Beleznay Asszonyok cimű

vidámjálék műkedvelő előadá·

sával a gyomai Iparos és Ke·
reskedő Ifjak Önképzőköre

babérkoszoruja ismét dusabb
lejt. Azt hiltük, hogy nagysi·
kerü operettek bokrétájába nem
illik bele él vigjáték egyszerű

virága. De tévedtünk, mert az
Önképzőkör illetékes vigaimi
bizottsága igazolta magát, ugy
a darab, mint a szereplők meg
választásával és teljes hozzá·
értéséről tell tanuságot.

A sovén magyar nemest,
Beleznay alispánl alakitó Benke
Márton kitűnő volt. Herter Dun
csit a nemzeles asszony sze.
repében elragadónak találtuk,
igazi vigjáték tehetség. Gyebnár
Ferenc-Beleznay Pista lb. fő·

szolgabirói ügyesen alakitolt1L
Vatay Mariska az angol lady
bájos figuráját tökéletesen iát...
szolla meg. Szilágyi /lonka
Beleznay Éva szerepében ked
ves, lendületes volt. Haibach
Árpádnak·Frilz szerepében min
dep sikerült, ·/alán ez volt _ed,

dig a legjobb szerepe. Németh
Géza. a nemes poria öreg bu·
tora a hajdu szerepében nagyon
rnulalságos, eredeti volt. Csapó
Bözsikének kis szerep jutott
ugyan, de szerepével igazolta,
hogy elsőrangu komika. jenei
Bálint, mint Tamás illelve mint
Kániczky ispán jól megállta
helyét. Mike kocsis szerepében
az ujonc Biró Lajos befu/olt, ő

sem szabadul többé a SZill pad
tól. Takács Pali-Marió szerepe
után joggal számiJhat ujabb
szerepre.

Az Önképzőkör vezetősé...
gétől elvárjuk, hogy ezután ne
legyen hiitlen a vigjátékokhoz,
hanem igyekezzen még több
sikert araini e téren.

A megjelentek e~:rY kellemes
esi emlékével távoztak el az
Iparos Ifjak előadásáról.

d-o

A. "GyOE" tisz-telgése
dr. KáUay Miklós

földm.-ügyi miniszternél.
A "GyümölcstermeJők Or

szágos Egyesülete" elnöksége
ma 1isztelgett dr. Kállay Miklós
földmivclésügyi miniszternéJ,
bogy lidvözölje uj pozíciójának
elfogl:'llása alkalmával.

A kiiidöttségben a fontosabb
gyümölcsvidékek képviselőin

kivül e. vidékck főispánjai vet·
Iek rész!.

Gyömörey György zalavár.
megyci főispán meleg szavak.
kal üdvözölte a földmivelésügyi
minisztert, ugyis mint a "OyOE"
alapító elnökéI és kérte, hogy
azt az országos fonlosságu
mozgalmat tartsa meg lovábbra
is eddigi jóindulalában.

Dr. Kállay Miklós földlllivc
lésügyi miniszter válaszában azt
fejezle ki, hogya gyümölcs·
termelés fejlesztése is egyik
ponlja a kormány mezőgazda·

sági politikájának. A mezőgaz.

daság átszervezésének, jobban
lllonrlva rentabiiilásának kér'
dései között az is otl szerepel,
hogy ludunk·e egészséges,
piacképes gyümölcsöt nagy
mennyiségben produkálni. Ez'
zel párhuzamosan meg kell
oldani az érlékesilés kérdését
is, mert a terl11elé~ csak igy
növelhető zavarlalanul. A maga
részéről sorrendben, mindenek
előtt a meglevő gyümölcsfák
termelésének fércgmentesitéséJ
és a hazai, valamint a külföldi
védekezés tanulmányozását
tartja a legsürgősebb feladat
nak.

Másodsorban a telepilés kér·
dése került sorra és éppen
ebből a szempontból fogja a
földmiveJésügyi miniszter mun·
kájáball a termelés és értéke
sitési feladatokat egymással
közvetlen kapcsolatba ho..zni.

A küldöttség köszönettel vette
tudomásul a miniszter válaszát,
melynek elhangzása után esz
mecsere kere1ében tájékozódott
a miniszter az egyes gyümölcs.
termelő vidékek különböző ki·
vánságairól.

Boldog, ki hinnitud...
Boldog, ki hinni tud
Az illatos virágnak,
S ragyogó örvénynek,
Izzó perzselő lángnak

'.' A Nőnek.

Boldog, ki hinni tud
Angyal szelidségének,
Ördögi átkos erőnek

Szirén csábos énekének
.,. A Nőnek.

Boldog, ki hinni tud.
Én nem tudok. Reményem
Siratom. Sok tündéri A/mom
A porbagdzolt Éltem

. .. Ifjúságom.

Ó.

Feli.ilfizetésért köszönet. A
Gyomai Iparos és Kereskl'dő

Ifjak Önképzőkör mükedveló
előadásán felülfizetek : Dr.
Neményi Honfi 3 P 50 f, bras
sói Oreiszing József 2 P,
Sztrecskó Károly 50 f., Bole·
hovszky Jenő 50 f., N. N. 50 f.,
N. N. 30 fillér. A kiadás tul·
haladta a bevételt. Igy sajnos a
kitüzölt jótékony célt nem gya
korolhatluk.

Ruhával, élelmiszerrel és
tüzelővel·látják el az insége
seket - ha dolgoznak. A vár·
megyék és városok költség·
vetéseik szerint ebédeiletési,
ruha, tüzelőanyag és tejellátási
akciót inditanak az inségesek
számára. Az ebédet ezenJul
nem eJJenszolg'ál1atás nélkül
adják, hanem megkivánják, hogy
akik ebédhez julnak, meg is
dolgozzanak ér/e. Az insége·
seket az ulcák rendbentartására
és földmunkára fogják be. A
belügyminiszterium ren delke·
zése alapján az inségesek
pénzsegélyt nem kapnak.

Kanada buzakiviteje augusz
tus hóban. A kanadai buza
kivitel augusztusban 19.8 millió
bushell tetl ki, a mult évi 14.3
millióval szemben. A folyó év·
ben összesen 102.3 millió bus·
heil vellek ki a mult évi 128.5
millióval szemben.

A franciák a Rajna.csaJor p

nájának első szakaszát vasár
nak nyilották meg. f.z hajöz
ha/óvá teszi a Rajnál Bázel és
Slrassburg között és óriási
mennyiségű villamosáramot
állit elő.
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NAGY JÖVEDELEMRE
tehetnek szert bárhol lakó

szorgalmas ügyes urak
felek fogadására alkalmas helyi

séggel.
Aiánlatok csakis levélileg SCHUl..ZE

c OTTÓ Budapest,VIll., Német-u. 510
n. 10_ eimre küldendők.

A Magyar Rapszódia vidéki
körutja. A magyar dal batha
tós népszerűsilése érdekében
az ország terűleién általános
mozgalom indult meg. Dillis
Károly országgyülési képviselő
elnökletével mega\akult a Ma·
gyal' Rapszódia rendezőbizotl

sága, mell' az Orsz. m. kir.
Liszt Ferenc Zeneművészeli

főiskola nagytermében eló·
ször 1932. október l·én, il

legkiválóbb magyar zeneszer·

zők legszebb szerzeményeibő!

összeállitotl nagy magyar dal~

egyvelegeI Magyar Rapszódia
cimen, Cselényi József a Nem·
zeli Szinház művésze, Kon!
Mária, Sándor Sári, forgács
Loncy és múvésztársaik közre
működésével megrendezle. A
Magyar Rapszódia előadása a
magyar dal nagy ünnepe volt.
Az előadáson megjelent nagy
számu előkelő közönség; élén
a kormány tagjaivdl, a legna
gyobb elismeréssel nyilatkozott
a Magyar Rapszódia jól sike
rült előadásáról. A pesti nagy
lapok az előadá"ról szép kri·
likákaJ irtak. A Magyar Rap·
szódia vidéki előadásainak

előkészűletei már megkez

dődtek és amint értesliltünk,
az ország-os turné folyamán
községünkben egyesle meg·
rendezik a Magyar Rapszódia
előadását.

Zsákhordóból operaénekes.
Viiilozatos és kalandban gaz
dag mul1ja van egy fiatal ma
gyar operaénekesnek. Hentes
volt, udvarokon énekelt és
zsákhordással kereste kenyerét,
nIif)" végül felfedez/ék. Erről a
kalandos karrierről érdekes
cikkben számol be i:l Délibáb
uj száma, amely minden rádió
film és szinbázi eseményről

érdekes cikkeket és képeket
közöl. A Délibáb közli a Jeg.
szebhen illusztrál1 részleles
rádiómüsort. Egy szám ára 20
fillér.

Egy képeslap sikere. Leg·
utóbb beszámoitunk arról, hogy
a legrégibb és legnépszerübb
képeslap, Tolnai Világlapja, 60
fillérről 26 fillérre és 26 fillérről

20 fillérre szállito1ta Je árát.
Ezt azérl tet le, hogy mindazo
kat a7 olvasókat visszahóditsa,
akik il nehér gazdasági viszo
nyok miatl, kénytelenek voltak
él lap előfízetéséről lemondani.
Ennek az árleszállitásnak igen
szép sikere van, mert Tolnai
Világlapja olvasói, egy-kél hét
~latt megsokszorozódtak.

A gazdasági cselédek, mun
kások 1933-ban· is kapnak
pénzjutalmat és elismerő ok
iratot. Abból a célból, hogy a
gazdasági cselédeknek, gazda
sági munkásoknak és föld·
munkásoknak serkentő példái
nyuj/sanak és hogya becsüle
tes munka és hűséges szolgá
lat a gazdasági munkavállalók
körében erkölcsi elismerést
nyerjen, az olyan gazdasági
cselédek. munkások, illelve
földmunkások (kubikosok) ré·
szére, akik egy helyben töllö1t
hosszu s70lgálaluk, illetve
mUIIkásságuk, magatartásuk és
jóraval óságuk áItal lársaik kö
zül ki/ünnek. hűséges szolgá
latuk elismeréseképen a föld·
mivelésüg·yi miniszter 1933. év
ben is ad készpénz jutalmal és

elismerő okleveleL Az ajánlá·
sokat a főispáni hivatalba nov.
30-ig kell belerjeszteni a fő

szolgabirák és polgármesterel<
utján. A gazdasági cselédek
számára az eg-y helyben elJ ól
tött szolgálati idő larlamáJ, mini
feltételJ, 25 évben állapitotla
meg a miniszter, mig a gazda·
sági munkások és földmunká·
sok számára csak a megbiz·
hatóságot és szorgalmat szania
meg feltételül. Belső cselédek,
parádés kocsisok, inasok nem
terjeszthetők fel jutalmazásra.

Az alkoholmentes must. Né·
met és francia példára Auszlriá·
ban és nálunk most vezetik be
a sterilizált szőlőnedvet, amely
lehetővé teszi ennek a vitamin
dús gyümölcsnedvnek egész
éven át való fogyaszlását. A
sterilizáciÓ, Iehát az alkoholo·
sodás megakadályozása úgy
történik, hogya friss muslot
átszűrik, a nyálkálól és a mag
tól mentesilik, egy darabig hor·
dóban elraktározzák, majd pe·
dig sterilizáIJ palackokba fejt ve,

forgalomba hozzák. Sem víz·
nek, sem más anyagnak nem
szabad belekerülni.

A világ legforróbb hőforrá

sai. A legforróbb hőforrások,

melyeket a világ ismer. Japán·
han vannak. Az Urinónál a
földből felfakadó víz hőfoka

100 fok Celzius. khá! él forrás
pontián áll. Csak nagyon ke·
véssel alacsonyahb hőfoka van
a Strokko forrás vizének Izland
szigetén. A budapesil hőforrá·

sok közül a Széchenyi-flirdőé

a legforróbb: hőfoka 74 Cel·
sius fok, 960 méter mély fúrt
kútból lör fel. A GelIért·fürdő

tizenkét forrásának vize 43-47
fok. Németország legforróbb
forrásvize a17 fokos burtscheidi.
Nagyon forró hévvizi források
vannak Ujzélandban. Gyógyitó·

erejiiek a bennszülöttek már
ősidő óta használják csúz és
szamárköhö~és ellen.

Kimutatás készült Nagykőrös
gyümö1csterméséről.Ezt a je·
Il2ntést a város adta ki, abból
a célból, hogy kimutassa, mi,
Iyen nagy értékek mennek ve
szendőbe az automobilon való
száJitása folytán. Eszerint él

város termelóinek 6484 hold
gyümölcsösük van 26.500 cse·
resznyefával, 42.700 meggyfá·
val, 222.600 szilva fával, 71.000
almafával, 30.500 körtefával,
47.300 barackfával, 17.000 dió
fával és 107.000 más gyümölcs,
fával. Ezek állagtermése 161.000
q, ele ebből 10.000 q nem ér·
tékesilhető aszállitás köllsége
miatt.

Jó mellékkereset gazdasá
gokat látogató biztositási ügy
nökök (vagy mások) számára
faiskolai-képviselet. Kolauch
faiskola, Szeged.----------

Magyarország várható ag
rárkontingensei Németorszá~

ban. A bajor mezőgazdasági

tanács Miinchenben tartott nagy
gyülésen bárő Braun német
mezőgazdasági miniszter be
jelentetje, hogya belföldi ár
nivó megvédése céljából a
kormány konlingenlálni fogja a
káposzta, paradicsom, hagyma,
vágott virág egyes gyümölcs·
fajták, szólő, zal.>, vágómarha,
szalonna, zsil', VfJj, sajt, hal,
borsó és törmelékrizs bevitelét.
Előrelálhétólag a német kor·
mány az elmult 2 év beviteli
adatai alapján fog javaslatot
lenni a Magyarországnak szánt
konlingensek tárgyában.

Bér1őnagygyülés összehívá
sát tervezik a földbérlők. A
földbérlők Szövetsége bérlő·

nagygyi.ilés összehivását terve·
zik. Ennek legfonlosabb tár
gya a bérlők körében mutat·
kozó bajok illetve fizetési
zavarok növekedése és ezzel

kapc'5olatban az egyezkedési
kvóták fizetése körül mulat·
kozó nehézségek, melyek sz ük
ségessé teszik, hogya kormány
a gazdák javára teendő hitel·
ügyi rendelkezések kerelébe
bevonja a földbérlőkel.

Megindult az orosz gabona
kivitel. Gabonakereskedelmi
körökben eddigi jelentések
alapján biztosra vették, hogy a
közeljövőben az orosz gabona
kintl/atával nem kell számolni.
Annál nagyobb meglepetést kei
leH, hogya mult hél végén
megindult az orosz gabona
kinálat ugy Hollandiában, minI
Angliában.

Bágyadt, levert, dolgozni
képtelen egyéneknél a lermé
szetes "Ferenc József" keserű

viz szabaddá teszi a vérkerin·
gést és emeli él gondolkodó.
és mUnk~kép~sséget,

Ver..." bőr... é§ Jdeq""
ih aj osok a termés?clcs
~l-'erenc József~ keserűvi

zei mint igen jó béltiszliló szert
credrnényesen használják. Az
orvo~í tudomány iegjelenlékc·
nyebb képviselői irják, hog-y a
Ferenc József viz hafásá
val minden tekinlelben Illeg
vannak elégedve. A Ferenc
József keserűviz gyógyszcr~

tárak ban, drogériákban és fü·
szerüzietekben kapható.

Nemzetközi terméshelyzet. A
Nemzelközi Római InJézclhcz.

érkezett hivatalos lávirali je
lentések alapján a Jerl11ésiJciy·
zel ról az Iniézet a kövelkezöke!
közli: Az Egyesüit Áil.dban él

száraz időjárás akadályoZ7.B az
őszi vetési munkálatokat, me·
Iyek általáball el vannak késve.

Argentiniában agabonavetések
fejlődése kielégitő. Egyes prop
vinciákban jelenlékeny rovar
károk tapasztalhalók. Az or
szág középsó részein él vetések
fejIődése normális él közép
pampákoll és Buenos Ayres
tarJományban pedig jó. Az
árpa és zabvetések állása ki·
elégiíő.

A románok vádat emeltek
egy magyar pap és tanitó
enen a tulipános kapuk miatt.
Szék, szolnokdobokamegyei
községben a református isko;
Iának uj kaput készíttettelc A
löJgyfakapufélfákra tulipánokat
faragtak, a virágokat pirosra s
a leveleket zöldre festefféle
Másnap reggelre a széki magy.::
rok megbotránkozva láffák
hogya gyönyörü kaput valaki
kormos olajjal bekente. Kis
Lajos lanitó egy cédulát irt és
kiragasztolla él kapura. A cé·
dulán ez állol!: "Lássátok ma
gyarok mennyire gyülölnek
minkej". Kis Lajos tanilónak
iogos fel há borodásában irte
céduláját a csendórőrmester

eltetle, Kis LajosI letartóztatla
és államellenes izgalás eimén
él dési ügyészségre kisérJe.
Csak Bene dr. ügyvéd közben
járására több napi fogság után
helyezték szabadlábra. Az el
járási azonban megincliiotlák
ellene és Csekme Ádám s~éki

református lelkész ellen is,
mert Csekme rendelJe e), hogy
a kapufélfákra tulipánokal vésp

sene!<. A dési törvényszék most
tárgyalta Csekme és Kiss ügyét.
A tanuvalomások után kiderült,
hogya széki magyarság ve·
zetóinek eljárása nem sértetle
a román állam tekintélyél és

cselekedJük nem minősilheiő

államellenes izgatásnak. Ezen
az alapon a törvényszék Csek
me Ádám református lelkészt
és Kiss Lajos tanítót felmentettc
az alaptalan vád alól.

Amerikába nagy arányban
csempészik a "Szake" nevű

rizsból égejet! pálinkát.
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A volt Oláh-féle Árpád ut 21 s~_ ház
eladó. Ért. Kiss István borbélynál.

Csapó Endrének 2 cserép-kályháía
eladó. Ért. az Ivánfenék mellett:

Szarvas határában a Ho:váth-fé:e
décsi pusztai 600 hold szántó épUle
tekkel 1933 okt. 1. haszonbérbe adatik.
Ajánlatok nov. 30-ig Horváth Jenóhöz
adandók be Bpest, Aggteleki ut 8, vagy
dr. Salacz Aladár szarvasi ügyvédhez,
hol felvilágositás kapható.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁRTON.
li ill! !lg II JIlf~XJr:'l),,~

ASZ AL:l
ki jobban a tüzelő-II anyag me~J~. i

I meg kályhájának I.I fűtőfe!ü Ielét

I pótfütötesttel.

I
I-

Kapható: I
HERDV FERENC-nél

~ Gyoma, Koss'Jth lajos u, 36.I .
1i.t~~Ut.~t;~d

Eladó egy Purifikátor l1erecséplő

Giricz Vince géptulajdonosp.ál) Gyoma
lll. Zrinyi u_ 2.

Üzlethelyiség berendezéssel, kézi
raktárral és pincével a Horthy Miklós
uton 1060 szám alatt kedvező feHételek
meilett kiadó. Bövebbet Schusztek
Sándor tanítónál.

Tisztelettel értesitem a nagyér
demü közönséget, hogy üzletemben a
hölgyfodrászatot megnyitottam,készitjük
a legdivatosabb frizurákat: női ondo
lálás 50 fillér, fejmosás petrollal 50
fillér, hajvágás 50 fillér, gyermek babi
hajvágás 40 fillér. Házhoz kijárást is
vállajok. Bérletjegy 12 szám ondo!á
lásra5 pengő. Figyelmes és pontos
kiszolgálásról előre is biztositom a n.
é. közönséget, kérem a nagyrabecsült
szives támogatást és vagyok teljes
tisztelettel Koloh Antal uri és női fod
rász_

A Gyomai II. sz. Vadásztársaság
a megüresedett vadőri állásra pályáza
tot hirdet. Gyoma és Endrődön lakó
nyugdijasok fizetési igényeiket feltüntető
pályázatukat szeméJyesen nyujtsák be
Klein Sándor elnőknéL

Hajdu Sándornak 2 drb. 6 hónapos
süldője eladó. Széchenyi li_ 12S.

Jókai ut 20 sz. ház eladó. Ért. Se
bessi fiók üzletében.

VASUTI MENETREND 1932. május hó 22-től,

Igyorsi Igyorsi l:gyorsl Igyorsl

~~~

Nyomtatványolmt lapunk
nyomdájában készittessen.
~~~

6'15 g·OO 13'32 17'0020-50 i Bpest k p. é 5'00 10'45 11'45 19'10 19'53
11'0611'5718'07 19'59 2-10 é O-32 6tJ2 S'52 14'28 noo

6'3811'1412'02 lS-15 20'04 2'35 i Gyoma é 0'17 5-52 S'5J 14'2016'59 19'04

7.3112'0912'4019'1020'41 3'38 é Békéscsaba i 23']5 5-00 8'1413"2616'221812

-13'5312'4017'3020'05 i . G)fOma é 7-2411"4716-4121-56

4'21 1308J7,5820'33 é i 6'5311'1616-1021'25
4'2613'1318'0320'38 i Dévaványa é 6'48 ll'll 16-0521'20
4'57 l3'4418-34 21 '10 é i 6'J5 10'38 15-3220-42
4'58 13-45 18'4521'11 i Szeghalom é 6'13 10'37 15'31 2037
5'1714'0419'0421'30 é Vésztő i 5.5310'1715'1120'171
7'2716'10 20'58 é Békéscsaba i 4'05 8-20 13"24 lS'24,

~~~~~~~~~~tA

rt si~ Im

~ Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy

i
f!§: Vatay Gábor asztalos-mestertől géperőre berendezett
_ üzemét átvettem és a mai napon megnyitottam.

t§ Elvállalokéskészítek mindennemű épütet és bútor~

D_ asztalos munkákat a legegyszerűbbíől alegdiszesebb
~ kivitelben u. m.: ajtók, aMakok, szobapadlók,
~ üzleti portáfok,üztetberendezéseket, bútoro~

'lE kat u. m.: hMó, ebédlő és úriszobákat, heverő!,

~ recomét, díván!, sezlont, k01rnyhabútorokat,
~ hajHtoH székeket, egyszerü székeket, fo{:elIokat,I sza:!ongarnítúrákat, a fentieket a kivánt sÜl szerint
1._ festett avagy fényezett kivitelben.

6 Miután a minden _ irányban való pontos, gyors és

1
_. jutányos kiszo1gálásról előre is biztosiíom a n. é.
_ lcözönséget, kérem a nagyrabecsült
~ sZÍves támogatást és vagyok

I B~~;.~~ilE:~::s:~~S
'lE G Y O ma, Kossútll Lajos utca 35 szám.I Költségvetés dijtalan! Költségvetés dijfalan!
~ Egy jó házból való fiút tanulónak felveszek.

~WWll\I.WW.~"I\ll!I~.Ui• .!IUl

Dr. Leopold Elemér ügyvéd által
képviselt Schell Kőolaj Rt. (csatl; Hof
herr és Schrantz stb. 1500'-, ifj.
Szabó József és neje 90'-, dr. Krasznai
János 80'-) Jancsó András ellen 291 P
67 f. tőke és több követelés járulékai
erejéig a gyomai kir. járásbiróság 1931
évi 2556/3 sz. végzésével elrendelt ki·
elégitési végrehajtás folytán vegrehaj
tást szenvedőtől 1931 évi dec. hó 23-án
lefoglalt 2705 P becsült ingóságokra
a gyomai kir. járásbiróság fenti számu
végzésével az árverés elrendeltetvén,
annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 §-a
alapján a fent megnevezett s a fogla
lási jegyzőkönyvből ki nem tünő más
foglaltatók javára is az árverés meg
tartását elrendelem de csak arra az
esetre, ha kielégitési joguk ma~is fennáll
és ha ellenük halasztó hatályu igény
kereset folyamatba nincs végr.szenv.
lakásán, Endrőd, Selyem u. 47 hsz.
alatt leendő megtartására határidőü1

1932 évi október hó 25 napjának
délután 4 órája tüzetik ki, amikor a
biróilag lefoglalt butorok, cséplöszek
rény és gőzkazán s egyéb ingóságokat
a legtöbbet igérőnek készpénzfizetés
mellett, esetleg becsáron alul is - de
a kikiáltási ár kétharmadánál alacsoc

nyabban nem - el fogom adni. Azon
ingóságokra, amelyeknek a Idkiáltási
ára egyezerpengőn felül van, az
5.610/931 M. E. számu rendelet értel
mében csak azok árverezhetnek, akik a
kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül
leteszik.

Gyoma, 1932. évi szept hó 24 n.

GLUDOVÁCZ FERENC
kir. bir. végrehajtó,

mint birósági .kiküldött.

Arverési hirdetmény.

1931. vghtói 522 sz.

PUBLIKACIÚ.
Iványi Alad~r és István cég gyo

mai magtárnáJ a vetömag tisztítás meg- 
kezdődött. Mindenki saját érdekében
cselekszik, ha vetömagszükségletét
"PETKUS" vetőmagtisztitón rostálja
meg.

Értesités ! Cégünk megállapodott a
Békésmegyei Általános Takarékpénz
tárral, mint a Futura Magyar Szövet
kezeti Központok Áruforgalmi Rész
vénytársaság főbizományosával, hogy
Gyomán és Endröclön gab~lI'Iát

vásárol a Futurának. Vásárlásainkban
a Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár gyomai fiókja is részt vesz, igy
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelőinket,

kérjenek tőlünk is ajánlatot, mielőtt

eladnák gabonajukat. - Wagner Márton
Fiai.

Fegyvemeki utca 7. sz. ház eladó.

I*ft~fiAAfiftA~AA~AAfi~~

i VÉSZ~ENTE? -I...I GVOMOlCSFAKI nagytermelésre és 'házíkertekbe

§: 50 ezer darab homok és kötött J

Italajból fajtisztán biztos sikerrel I.
ajánl:

NOVOTHNY központi faiskola

CI: RAKÓCZfFAlVA. Szolnok mel- :t
I lett. Kérem a cimet feljegyeZni!

és árjegyzéket kérni! J
Hl~~~fjij*~UU~~U~

Mit keH tudni annak, aki
részt al;;:ar venni az Országos
Katholikus Nagygyülésen? A
XXIII. Országos Katholikus
Nagygyűlés Budapesten októ,
ber 15-én kezdődik és l8-án
ér véget. l5 1 én délután ünne·
pélyes Veni Sancte van. Este
a Népszövelség tart diszgyülést.
16~án 8 órakor Szentség-es
körmenet és Szentmise az
Országház terén. Délután 4
órakor l. nyilvános ülés. Ok..
tóber 17-én van a ll. nyilváno~
ülés, október l8·án pedig a
záró ülés. A nagygyülésen való
részvételre a Szöve/ség által
kiadolt tagsági jegy jogosil,
melynek ára 2 pengő. Az ösz'
szes vasutakon és hajóvona'
lakon 33 százalékos kedvez
ményt élveznek a nagygyülés
rész/vevői. A vasuti és hájó'
igazolvány ára 50 fillér. Avasut
és hajóigazolvány csak a tag·
sági jeggyel együit érvényes.
A három nyilvános - gyülésen
ülőhelyek 1-6 pengőig kapha,
tók. Az összes igazolványok
az Országos Katholikus Szö
ve/ség irodájában kapbatók
(Bpest, ferenciek tere 7.),
amely bárki kivánságára a
pénz előzetes bekűldése elle'
nében azokat postafordultával
rögtön megküldi.

Gyomai anyakönyvi hírek.
Születtek: Hajdu Julianna, Eke
Károly, Varga János, Lukács
Imre, lzsó Róza, Izsó Lajos,
Dávid József. Házasságot kö
töttek: Domokos Albert-Kiss
Róza, Bogár István-Ágoston
Erzsébet, Timár József-Hajdu
Máriával. Elhaltak:özv. Nyi/rai
Lajosné Juhász eszter 70 éves,
özv. Vincze Andrásné Molnár
Zsuzsanna 84 éves, fejes Lajos
42 éves, özv. Kocsis r-erencné
Ágoston Zsófia 83 éves, özv.
Izsó Bálintné Zöld Julia 76 éves.

A varjasi d-ü1őben

Gyomai Közművelődési

Egyesület.

Tisztelettel meghivjuk Önt és

kedves családját november hÓ

4-én az Uri Kaszinó nagyter-

mében tartandó

KULTUR ESTONKRE~

Hertly Béla mérnök:
KORSZERŰEPITÉS.

Voltaire: ASSZONY HŰSÉG.

Szatirikus játék.

11. kat. hold
348 négysz.-öl

szántó
kedvező áron szabadkézből

eladó, vagy haszonbérbe
kiadó.

Érdeklődők forduljanak
IVÁNYI ALADÁR éslSTVÁN

céghez.

~~~~"'w?e~~'~~~~~~~~~~~

Nyomtatt~ a ..HUNOÁUlA" könyvnyomdai vállalat Oyomáll, felelős cégtul-ajdQnos; TEKET SÁNDOR,
\- /
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre l-30 P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5-20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280_

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra_
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuil1 Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm_ magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, lizszerinéJ
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék é5
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Képviselőtestületi közgyülés..

Békésvármegye állitólagos kibővitése,

egyben megcsonkitása.

A gyomai járás I
kibővítése.

A megyék határa gazda
sági elválasztó határ is
egyutfal. Mező/ur, Turkeve,
Dévaványa közvetlen szom
szádságunkban annyira távol
esnek tőlünk, hogy Békés-

·csabán otihonosabbak va
gyunk, mint e szomszéd
városokban.

Talán mégsem szakad le
a magyar égbolt, ha a régen
vont megyelwtárokat, melyek
a kiépiteti vonat és úthálózat
szerint ma már útját állják
a gazdasági és kulturális ki
fejlődésnek, kiigazitják. Ilyen
kiigazftással esnék Dévavá
nya Békésmegyéhez, mégpe
dig a gyomai járáshoz. Ez
zel Dévaványa megérdemel
ten hozzájutna arég sóvárgott
közigazgatási elviselhetőség

hez, ha egy nap alatt akár
háromszor is beutazhatna
járási székhelyére.

járásunk akkor területre
és léleksfámra is megütné a
mértéket és nem nyugtala
nitanának bennünket időnkint,
hol a járásbiróság~ hol az
egész járás nzegszünfetésével.
(Mert ha egyszer majd nem
lenne olyan nagy súlyu kép
viselőnk, ki eddig e szándé
kokat meghiusította,' esetleg
mégis megszüntetnének ben
nünket.)

A gyoma-dévaványai út
állandó burkolattal történő

kiépitésével élénk forgalom
indulna meg Dévaványával.
Milyen előnye volna a déva
ványai polgárisfáknak és
szüleiknek, ha a gyerekek
jél nyolckor indulhatnának
autobusszal és 8 órakor az
iskola előtt szál/nának le.

Gyoma, Endrőd nem birt
el egyadóhivatalt, de Déva
ványával elbirnánk azt.

Sok-sok észszerüség adó
dik belőle, ha Dévaványát
hozzánk csalolják. Gazda
sági és kulturinléznzényeket
létesithetnénk, melyeket kü
lön-külön nem tudnánk fel
állitani.

Akkor a gyomai járás 01'-

OkJóber hó 14-én tar/olt a kéP-I
viselóteslület rendkivüli köz
gyülésl, melyen a kövelkezó
határozatokat hozták:

Az iparostanonciskolai fel
ügyelóbizotl"5ágának tagjaiul
megválasz!olták Pánczél Emil
fójegyzőt; Pétermann József ny.
főjegyzőt, Répás Pál, B. Ko'
vács Lajost, Kovács Gergelyt,
f. Kiss Gábort.

A Körös-Tisza-Maros Árm.
Társulalnak eladotl ingatIa
nokra vonatkozó szerződése,

ket jóváhagyta.
Kerekes Károly kéreimét a

haszonbér elengedése tárgyá.
ban Kató Laíos jegyző felszó
lalása után elutasította.

Nagyobb vitát váltott ki a
villanyóra dij és órahasználati
dijak leszállitása. Régen dol·
gozik már ily irányban a köz
ség, azonban eredmény nélkül.
Most Pánczél Emil főjegyző

közbenjárására a villanytársa,
ság a villanyáramdijaf 7 tized
fillérrel szálliloíta le 10 fillére,
az órahasználati díiat pedig 1
pengőre. A vágóhidi villany be
vezetése a községnek mintegy
4000 pengőiébe kerülne, igy
.:IZ ElőIjáróság javaslata az
volt, hogy ez vétessék Je a

fR

A staliszfikai hivatal tér·
képészeti osztályan egy igen
érdekes térképtervezet készült
el, mely a belügyminiszterium
beosztása és rendelkezése
alapján, az összevont megyék
ke! együtt jelenleg 25 csonka·
országi vármegyé! 18 várme·
gyére vonja össze. E tervezet

szággyülési kerületnek is elég I
nagy lenne.

Végezetül: talán Turkeve
lemondana arról, hogy Csu
daba/lái elkaparintsa tőlünk,

mert elrontaná vele a kija
vított új nzegyehatárunlcat.

• w:

napirendről. - felszólalások
hangzottak el oly irányban,
hogy a község forduljon felül
vizsgálati kérelemmel a mi
nisztériumhoz, ahol majd ta
lálnak valami módot arra, hogy
az áramdijak leszálliltassanak
akkor, amikor már mindenütt
6-1 fillér az áramdij, csak
Gyomán ilyen drága. Ebben
azonban nem határoztak.

Közben Répás Pál lelkész
tari ott emelkedelt szárnyalásu
beszédet gróf Klebelsberg Kunó
volt miniszter elhalálozása al
kalmávaL Nevezett érdemeit
jegyzőkönyvben megörökileni
határozta el a képviselőtestület

és a gyász jeIéül 5' percre
felfüggesztette agyülést.

A ligeti vendéglő haszonbér
Iele ügyében, Dr.Tardos Gáspár,
Répás Pál és Nyisztor Péter
szólaltak fel az ügyben, kifejtve,
hogy a felajánlott bizlosilék a
község részére megfelelő. A
képviselőtestület szavazaltöbb·
séggel a biztosilékot nem ta
lálta, megfelelőnek.

Kató Lajos jegyző szabad'
ságolását tudomásul ve1ték.

Több kisebb jelentőségűügy
elintézése ulán a közgyülés
3/4 12 órakor véget ért.

szerin! Biharmegyc a cséffa
nagyszalontai járást Békésvár'
megyének adja át s Békésvár
megye a csonka-aradmegyei
terüleltel egyesül. Ugyancsak
Békésvármegyéhez csatlakozik
Dévaványa község is, viszont
Békésvármegye, Tótkomlós,
és Békéssámson közsé~eket

CsongrádvánnegY'2nek adná
ál. A vármegyék lerü!eíénck
változásáról méÍr régen suHog'
nal<, de hogy a vál!oÚlsok
egyáltalán és a várme~,tyénkrc

vonatl<ozók pedig a fenli érle
lemben fognak·-e megtör!énni,
az még igen kérdéses dolog.

Felhivás
a leányokhoz.

A gyomai református egyház
elnöksége szives szeretettel hozza
tudomására a mi kedves leányká
inknak ama - bizonyára - na~

gyon örvendetes hirt, hogy a leány
egyesületi munkák f. ivi október
hó 26-án, szerdán délután 2 óra
kor az egyháztanács termében
megkezdődnek.

SzeretteI várunk és hívunk min
denkit. Az a megi[yőződés vezet
és irányit bennünket, hogy a jö
vőnek neveljünk és épitsünk. Eb
ből a nagy, de szép és gyönyörű

séges munkából kiveheti minden
leányka a maga részét, akiben
buzgóság és igazi keresztyéni hit
van. Minden leánynak az a leg
drágább ékkessége, ha szivének
nemes, tiszta voltát, lelkének tiszta
ságát megőrizte s hitben erős. De
azt sem szabad elfeledni, hogy ez
a legkevesebb, a mi nélkül a le
ány nem lehet el. Szomorú, szá
nalmas a hit nélküZ; férfi, de a
hitetlen nő egyenesen visszariasztó.

L E Á N Y O K! A magyar
haza titőletek sokat vár! Vel;yetek
részt a nemzetmentés nagy mun
kajából! Református Sionunk ki
tárt karokkal vár. Tiszta hiteteket
meggyőződéseteket akarja erősiteni

és meglartani. Lorántffy Zsu,.
zsanna, Bethlen~.Kata példája
buzditson mindnyájótokat. Ti lesz
tek a jövő magyar egyházának a
ta,f;jai. Előkészültetek-e már erre
a nagy feladatra? jöjjetek a le
ány-egyesületbe, itt egyesüljetek
testvéri szeretetben, itt erősödjetek

hitben, itt kedveljélek meg a szé
pet, a jót, az erényt, Q szivjóságot
és a lelki gazdagságot. Hivjatok
mindenkit magatokkal!

Minden édes anyát is kérünk
tiszteleilel és keresztyéni szeretettel,
hogy búzditsa leánykáját erre a
szép munkára. Itt tagdij nincs.
Mi nem pénzt kérünk i mi szivet
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és hitben erős lelket akarunk, mi
a jövőnek óhajtunk épiteni a lel
kek egjlségéből és hitbeli buzgó
ságából. Minden szerda délutáni
a lelkiekben való épülésre hasz
ná/janak fel! Ha minden édes
anya megteszi Q maga kötelessé
gét s minden leányka meghallja a
legdrágább édes· anyának, az
anyaszentegyháznak hivó szavát s
követi azt, akkor egyházunk és
hazánk ékességei, erősségei és
drága kövei lesznek! lsten adjon
elhatározást és áldja meg a jó
munkát.

Gyümöicstermelők

tizparancsoiata.
1. Gyi.imöicsfáid értékel< ! De hogy

megfelelő jövedelmet hozZanak, kellő

gondot kell rájuk fordi1anod és lelki
ismeretesen betartanod mindazokat a
tanácsokat, amelyek segitségével több
és értékesebb termésed lesz.

2. GyiJimölcsfacsemetéidet ne a
piacon vagy faluról-falura járó házalók
tól vedd meg, hanem megbizható,
ellenőrzött l'aiskolákbó! szerezd
be! Sohasem tudhatod, hogya kéz
alatt vett oltvány nem fertőzötí-e és
hogy milyen gyümölcs terem majd
rajta. Könnyen behurcolhatod gyümö!cs
kertedbe a legveszedelmesebb növény
betegséget és lönkreteheted egész fa
állományodat. Vagy hosszu évek multán
jössz csak rá arra, hogy egészen más
gyiimölcs terem a fán, mint amit vártál.
GOrddosal'l válaszol ki a fajtáit, amit
termeli'lli akarsz. Mert nem érsz el
mindengyümölcsfajtával megfelelő ered
ményt. Gyümölcskerted talaja, a vidék
éghajlati viszonyai, a szállítási lehető

ségek határozzák meg azt a gyümö]cs
fajtát, amely a legjobb és legértékesebb
hozamat igéri, Ne tei"mess:r.: sokfajta
gyilmölcsöt! Jobban jársz, ha csak
2-3 féle gyümölcs terem a kertedben.
És csak olyan, amit a környékbeli ter
melők is termesztenek. Mert igy na-I
gyobb minőségü,egyszerre érő gyümölcs
lesz a körzetben, amit könnyebben le
het értékesíteni és szívesebben jön le
érte a vevő.

3. Ápold Slyi.imö!csfáidal: ! Ne
hagyd őket vadon nőni. Ne mulaszd el
"kellő időben a szükséges szakszerü
metszést, a talaj fásitását, a trágyázást,
az öntözést stb. Bőségesebb termés
hálálja meg munkád.

4. Védekezz a kártevök ellen!
Csak egészséges gyümöJcsért érhetsz
el jó árakat. Férges, beteg gyümölcs
nem kelendő portéka és. rontja a jó
áru értékét is. Csökkenti az értékesí
tési lehetőségeket is. Egészséges bő

termésre csak akkor számíthatsz, ha a
kártevők elleni védekezésed szakszerU
és az előirásoknak tökéletesen
megfelel. De nemcsak neked kell vé
dekezned, szomszédaidnak is. Mert
hiába a legtökéletesebb védekezés, ha
a szomszéd ápolatlan kertjéből átke
rülnek hozzád a kártevők. Kisérd fi
gyeJellunel a szomszéd védekezési
munkáját.

5. A gyümölcsöt kellő idéiben
szedd le dl fáról! Ne hagyd tuJérni,
mert igy könnyebben romlik és hosz
szabb szállítást nem bir el. Jegyezd
meg: az alma, körte, birs, naspolya
utánérik, tehát féléreften is szedhető;

a szilva, cseresznye, meggy, barack,
dió, mandula, mogyoró leszedett álla
potban már nem érik be, tehát ezek
a teljes beérés előtt (azaz, ha a gyü
Fnöles gyen~éd csavarásra leválik szá-

rától) legfeljebb 2-3 nappal hamarabb
szedhetők. A befőzésre szánt gyü
mőlcsöt szedd féléretten, lekvár és íz
készítésére szánt gyümölcsöt pedig
teljes beéréskor.

6. Nedves vagy felmelegedett gyü
mölcsöt lehetőleg ne szedj, mert az
ilyen gyümölcs gyors romlásnak indul.
Ezért a gyümölcsöt korán reggel
harmat után vagy a!kcmyatkor
szedet Ha nedves vagy felmelegedett
gyümölcsöt szedtél, ugy azt csomagolás
vagy elszállitás előtt száritsd meg,
illetve hütsd le. A gyümölcsöt kizáró
lag kézzel, szái"ral együtt szedd
a fárói. Vigyázz, hogy a gyümölcsöt
ütődés ne érje vagy it szedésnél meg l
ne nyomd, mert az ütődött gyümölcs
jelentékenyen kisebb értéket képvisel
és könnyebben romlik.

7. Vigyázz a gyümölcs csoma
go!ására ! A leszedett gyümölcsöt
rakd óvatosan tiszta papirral kibéleJt
ládába vagy kosárba, de sohasem ve
gyesen! A gyümölcsöt liálogasd és
osztályozd minőség, nagyság és az
érettség foka szerint. férges, sérült,
apró, tu!érett gyümöl~söt ne keverj a
jó közé, mert az lerontja a jó áru ér
tékét is. Egy ládába vagy kosárba csak
egyfajta, egyminőségü és egy osztályba.
tartozó gyümöicsöt tégy és a vevő

megtévesztésére áruidat ne disziisd.
Igyekezz egyforma előirásos cso
magolóeszközöket használni.

8. A gyümölcsöt az él"!:ékesitésig
tartsd hi.lllős és száraz helyen,
hogy az lehütve és frissen kerüljön a
piacra. Száilitás közben óvd a gyü
mölcsöt rázódástól, portóI és melegtől,

s ezért a gyümölcsöt lehetőleg ruga
nyos kocsin szállitsd vagy ha ilyen

y
Hányféle tyúkot ismerünk? Van

kis tyúk, van nagy tyúk, van I
parlagi tyúk, van külföldi tyúk 
,)Műmadár", van falusi, van vá
rosi és sok mindenféle más tyúk.

Minket, gazdákat, a sok féle
tyúk közül legjobban érdekel a
mi leghüségesebb és legmegbíz
hatóbb tyúkunk, vagyis a tojást
tojó s házilag nevelt tollastyúk.
Ezek között is a legjobban sze
retjük a sokat tojó tyúkot, mely
nek husa olyan finom porhanyó
és zamatos, amilyen külföldön
nincs s azért anliak tőzsdei ára
külföldön magosabb mint a kül
földi Léghorn-nak, a csupa Jáb-
nyal-e Rhöde~Ela~nd:n'akis egyébb
műtakarmányon és haJIiszten ne
velkedő tyúk-fajtának - "Mü
madárnak".

A mi parasztiyúkunk, melyet az
urak "parlagityúknak" szoktak
nevezni, egészséges, kellemes izü
sárga tojássaJ és ízletes hussal 
csemege tyókkal, szokta meg
ajándékozni, vele törődő gazdáját
még akkor is, ha a szántó, a
tartós szárazság miatt szorult ma
got ad, a gyümölcsös pedig, éppen
ezen okból termésének legnagyobb
részét érés előtt lehullatja.

Ez a baromfi a gazdának leg
hűségesebb társa. Ez bejár nagy
területeket, lábaival szorgalmasan
kapirgál, hogy ne a gazda kezé
ből éljen, hanem a saját maga
erejéből keresse meg mindennapi

nincs, rakj a ládák vagy kosarak aljára
vastagon szalmát és a gyümőlcsöt fedd
le takaróval.

9. Közös munkával - nagyobb
eredmény! Vedd tudomásul: olcsóbb
a facsemeték beszerzése, könnyebb és
kevesebb pénzbe kerül a kártevök el·
leni védekezés, jobb eredményt és ma
gasabb árakat érsz el az értékesilésnél,
ha mindezt a többi terme~őtár

saddai együtt köz·ösen végzed e!.
Ezért íömörülj, eg-yesülj társaiddaj,
mert közös erővel, együttes munkával
többet és könnyebben tudsz elérni,
mint egyedül, 0nmagadra hagyatva.

10. Miként jön segltségedre

a Gyümölcstel"meiiík Országos.

Egyesülete? Ha tudni akarod, hogy

milyen facsemetéket ültess,
honnan szerezheted be a megbizható,

ellenőrzött, kedvezményes áru oit
ványokat,

milyen gyümö!csfajtákból várható vi
dékeden a legjobb eredmény,

miként ápold gyümölcsfáid,
mily módon védekezz a legeredmé

nyesebben gyümölcsfáid kártevői
ellen,

mi gyümölcsöd részére ci legmegfe
lelőbb csoma~olás,

miként értékesitheted legelőnyöseb

ben termésedet,
hogyan szervezkedj, hogy mindezt

könnyebben érhesd el,

ugy fordulj bizalommal a "GYOMÖLCS
TERMELÖK ORSZÁGOS EGYESÜLE
TÉ"-hez, a magyarországi gyümö!cs-l
termelők központi érdekképviseletéllez
(Budapest, Vi., Andrássy-ut 8. Telefon:
202·94.,) amely minden kérdésre kime
rítö és szakszerü felvilágosítást nyujt.

élelmét. Ez az élelem áll mind
abból, ami a gazdájának kárt
akar okozni t. i. csimazból, or
mányos bogárból, molylepkékbőJ,

hernyókból és minden néven ne
vezendő kártevőből. Ez a ba
romfifaj megérdemli, hogy gaz
dája megbecsülje, szeresse es
dédelgesse. Egyidőben a hozzá
nem értő városi és mindent tudó,

u. n. "szakemberel{" azt mondták,
kiirtani a parlagítyúkol, tenyész
tenni azt a fajt, amely idegen faj,
tehát külföldi. Érvül azt hozták
fel, hogy az idegen tyúk többet
tojik. De, -- mert tudásuk csak
beképzelt volt, - azért nem tet
ték hozzá azt, hogy nevelése
drága, fándságos, hogy a beteg
ségekkel szemben nem ellentálló
s azért kevesebb hasznot hoz
Magyarországon, mint a magyar
tyúk. Sem azt nem mondták meg,
mert nem tudták, - mint min
denttud6k, hogya külföldi nálunk
nem azt keresi, ami nálunk elég
van, hanem azt, ami nálunk nincs,
t. i. a magyar csemege--tyúkot,
melynek husa porhanyó, izletes,
zamatos s nem ~Iy száraz, mint
az ő "Műmadaruk" húsa. Ha ezt
eszed, azt hiszed, szalmát esszel,
annyira iztelen és rágós. Az em- .
iitett míndentqtudók, szalongaz
dászok, irodás szakemberek azt
is elfelejtették megmondani, hogy
a mi magyar tyúkunk is ad annyi
tojást, mint a külföldi tyúk, ha

azt épp olyan drágán eteted kéz
ből, mint ahogy azt megkívánja
a külföldi ,)\Iemes tyúk" -" Mű

roadár".
Ez él "Mümz,dár", jó, sőt szük

séges vór felfrissités céljából, azért
ajánlom, hogy 11i(még sohse hasz
náHál ilyen kakast, most vegyél
egyet, és áHitsd (;zt be, mint apa

tyúktenyésztésedbe. ,
október 22· két írjuk. A
életében ez egy idöszak, mely él

legkevesebb hozamot adja es a

legerősebb etelés! és ápa
lást kivánja, Röviden ezt vedlés
idejének, toJlvál!ás idejének neve
zik. lVlire e sorok az ujságban
napvilágot látnak, addigra tyuk
jaitok tul v.annak e veszedeimes
időn s azért nem beszélek anól,
hogy a vedlés idejében hogy bán
jál és bogy etesd tyúkjaidat. Ne~

ked fontosabb az ezután következő

idő, azért arról kivánok beszélni.

A baromfi, ha a vedlés! JO
erőben uszta meg, akkor novem
ber végén, december elejé;} elkezd
tojoi, de csak akkor,ha van:iegelője

és meleg istálója. Ha a fa tetején
ül s ottan fázik éjszakánként, ak

kor még a gazdájának kalácsa
sem lesz sárga aHól a tojástól,
amit az ő tyúkja tojik. Helyezd
azért tyúkjaidat a téli hónapokra
istállóba, vagy meleg ÓJfÖlé. Ha
van pajtád, melyben pélyvát tar
tasz és amelyben heremurvát taláj
tyÚkod 7 akkor bizton szán1ithatsz
arra, bogy karácsonyra és ujévre
sárga lesz a kalácsod és lesz jó
áron való énékesitésre eladó 10

jásod.
Ha tyúkod hizó senésed vályu

ján jól iakbatik, ha pajtádban
murvát és hideg elleni védelmet
t2.1ál, akkor koran megkotyúl,
mert korán l'c:tojja él kelteté~:re

való tojás aLJagot, vagyis tyú
konként a 17-21 darab tojást
A korán keltett tojás csirkéi hoz
zák él. legtöbb hasznot a tyúkot
neve/ö gazdának. Mert, ha ezeket
jól eteted, héH hetes kOi"ában
driÍgábban cdhatod ej, mint azt a

tizenkét hetes csirkét, két-
három héttel késöbb ki a
tojásból. Ebból láthatod, hogy a
tyúkoknak érdemes istálló vagy ól
meleget adni és megengedni azt,
hagyott kapirgá.ljofí télem, ahol
kapirgálni lehet, más szóval a
pajtádban, a pclyvásban és is
tálióban. Tanácso') hidegben a
baromfinak langyos ivévizet adni,
naponta többször. Meghálálja ö
ezt tojásban és drága, korai csir.
kében. Becsüld, szeresd baromfi6
dat, mert az hálás minden JO
szóért, meJegért és gondoskodó
szeretetedért.

Eddig a baromfiról beszéltem,
most beszéljünk a pénzről, a
zsebedrő!. Tudom, azt mondod,
hogy mH ér nekem a szép szó,
ha azt nem tudom pénzre átvál.
toztatni. Ebben is igazat adok
neked. Rendeld meg "A Ma&yar
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B2,-nmfi Ujságot" Budapest IX.
Cs;rnok tér 5 ] /11. Küld be to
jás krmelésedd erre a cimre,
mer t ebben biz:u,~ vevőt találsz és
bi7\O~ Ilzetőt, ki ::zonnal elszámol
a béU.iidött toj;';,;,)l, az élve, vagy
vágva bekmdötr baromfid áráról.
A lap előfízetése 1 évre 6 pengő,

melyet sokSzorosan megkeresel az
által, hogy vele, illetve általa ér
tékesiled tojásaidat és baromfiai
dat. Ha van gyümölcsöd, gyapjud
s elal:ló marhád vagy gabonád,
nyári vagy téli burgonyád, azt
legjobban értékesiti a "Gazdák
Termelést Irányitó és Értékesitő

Szövetkezete, Budapest, IX. Ló
nyai. ut 18/b. Tetefon : 89-2-33.

Arra kérlek kedves gazdatársaim,
hogy bizalommal fordulj hozzám,
bármely gazdasági kérdéssel, (le,
veledben, válaszbéJyeggel) s én
mint veletek érző gazda, legjobb
tudásom szerint, őszinte, nyilt és
lelkiismeretes választ fogok nektek
adni. A1egjegyzem, hogy mind ez
nektek semmi másba nem kerül,
csak válaszbélyegbe. Semmiféle
dijazást, tiszteletdijat vagy ajándé
kot nem fogadok el. Amit teszek,
becsületből teszek, amit irok, azt
egy élet-tapasztalat tanulsága kép
pen vegyétek, azzal a tudattal,
hogy minden szavammal benne
teket akarlak szolgálni, nektek
hasznot szerezni, anélkül, hogy
abból nekem egy fillért kitevő

hasznom lenne, Szeretem a gaz
dáikodókat, szeretem a népet,
szeretem vérből való véremet s
azért nagy öröm nekem, titeket
szolgálni, jövedelmeteket biztosi
tani és fokozni, megélhetésteket
megkönnyiteni szavammal, tudá
sommal és szeretetből veletek
közöit tapasztalataimmal.

Az Isten áldása és segedelme
legyen rajtatok és szegény hazá
mon, melyet agrárország létére
nem agráriusok, hanem mások
vezetnek s ezért jutottunk oda,
ahol vagyunk.

Ormándlaki Waisbecker Antal.

Anyáknak,
nevelőknek.

Igénytelen külsejíí, szürke kis
füzet fekszik előttem. Ha felnyitom,
nem lehet letenni) világosság, ér
telem s a gyermek okos megértése
árad belőle.

Ma már nemcsak divat, de ko·
moly kötelessége az anyáknak kis
!5yermekeikkel megfelelően foglal
kozni. Senki sem mondhatja: nem
értek hozzá, ideges vagyok) nincs
türelmem. Meg kell tanulni) ameny
nyire fehet, ha saját lelkiismerete
és gyermeke későbbi krWkája előtt

nyugodtan akar állani.
Ez a könyv megtani! a 3-6

éves kisgyermekkel megfelelően

foglalkozni. Még hozzá németül,
német kisasszony nélkül, alaposan,
napról-.napra közölve a tenniva-

fókat. Sok jó és okos tanács is
van benne, akadályok lekiizdésére.

Minden anya és óvónő kezébe
adnám és tudom) megköszönnék
nekem, illetve a szerzőnek, aki
SzarvasolZ német játszóotthont
alapított és vezet, kifünő eredmény
nyel.

A kis füzet minden hónapban
megielenik Szarvason) dr. V/olfné
Déri Erzsébetnél.

IRE
Hirtelen halál. Örs Re7só,

pankotai gyógyszerész, a meg
szállt tcrüleJrő[ induló bánáti
filléres gyorsvonattal pénteken
délután fél 2 órakor érkezett
Mezóberénybe, Klein Miksa

.gabonakereskedó, nagybátyja
látogatására. Az életerós, egész
séges 49 éves gyóg'yszerész,
amidőn rokona lakására érke
zett, arról tell emlitést, hogy
Csabán virslit ev~tt s ugy érzi,
nem telt jót neki, ezzel össze'
eseH és meghalt. Pankotán levő

családját sürgönyileg érlesite/'
ték a váratlan halálesetről.

. Január l-től fejére csökken
tik Q borfogyasztási adóL

1800-an jöttek haza Ameriká,
ból.

Gömbös Gyula át3dla a 100
pani ból áUó nCIllzeJi mlinka,
tervet a szakminisztereknek.

Körmendy Mátyás lesz Kle
belsberg gróf szegedi kerületé,
nek képviselője.

Sztrájkolnal{ a gyulai szövó'
gyári munkások.

Gyula város, mint Qlsőfokll

iparhalóság megllilolta a Be
deaux rendszerrel való mu n
kállatás/ a kötógyárban.

A kormány megszünfeHe a
statáriumo1.

A mult évi egynegyedére
hanyatlott szarvasmarhaexpor
tunk, amely ez év május-au
gusztusában már csak 17.696
darabot telt a tavalyi 43.815
darabbal s7emben. Az export
értékének hanyatlása még na
gyobh arányú volJ: 27.8 millió
ról 7.3 millió pengóre.

Tizenkét eltünt gépgyár. A
gazdasági krízis kiilönösen
gépiparunkban végzeJt nagy
puszlilást. Az utóbbi években
iizenkél gépgyár (Uplák, Kis
tarcsai, Magyar Motor és Gép..
gyár, Schlick, Vulkán, Mag'yar,
Belga, Teudloff, Győrffy-Wolf,

RoJhmiiller, Pohl-féle gépgyár,
Magyar Általános Gépgyár és

Wörner-gyár) szüntette be az
üzemét. A megmaradt gyárak
is erősen redukálJ tevékenység
keretében várják a jobb idóket.

6-7-8 fillér a szólló kilója
Kiskunhalason.

BUTOROZOTT SZOBA
külön bejárattal esetleg elő

szobával l{erestetik hosszabb
időre. Jelentkezni lehet

a Szerhesztőségben.

~UYYYWtiUti~

Sokszáz levél! Óriási Jevél
tömeg érkezik naponként Tol'
nai Világlapja kiadóhivatal ába.
Ezekben a levelekben az ol,
vasók elismerésüket fejezik ki
a népszerü képeslapnak azért,
hogy árát 60 fillérről 26 fillérre
és 26 fillérról 20 fillérre szál,
litotta le. Egyetlen héten sok,
száz olvasó üdvözöUe Tolnai
Világlapját, amely most hétról
hétre uj könlösben pompás
szines cimlappal, gazdag tar
talommal és a régi terjedelem'
ben jelenik meg.

A Nemzeti Bank a kamat...
lábat egy fél százalékkal csök
ken/elle.

A rokkant törvény benyujtá
sával kezdi meg működését a
Gömbös kormány.
Malomfőellenőröketneveztek

ki él kinevezeIt mallomellen,
órökból. Minde.n pénzügyigaz
gatóság négy malomfőellenórt

kapott.

Jó meUékkereset gazdasá
gokat látogató biztosítási ügy
nökök (vagy mások) számára
faiskolai-képviselet. Kolauch
faiskola, Szeged.

Drukkoló rádióénekesek. A
mikrofon szlárjai a Délibáb uj
számában elmondják legérde
kesebb rádióélményükeL A
Délibáb minden héten pompás
rádiómüsort közöl, azonkivül,
hogy a rádió film és szinházi
világ minden érdekes esemé
nyéről beszámol. folytatásos
regényt és keresztrejtvényt kö
zöl még a népszerű képeslap.
Érdekes pályázata keretében
ezer ajándékot oszt ki. A Dé,
libáb egy száma 20 fillér.

Erős, vérbő, kövér emberelr
számára a 1ermészetes "Ferenc
József" keserűvíz naponként
való ivása a legkisebb erolkö
dés nélkül könnyü és. rendes
bélmüködést biztosit.

A gyulai avangeIikus lelkész
állást cserél él csorvási evon
gelikus lelkésszel.

Amerikában minden 5-ik,
Magyarországon minden 504,
ik emberre jut egy autó.

A porosz egészségügyi ta
nács törvényjavaslatot dolgo
zott ki, amelynek értelmében a
szellemileg alacsonyabbrendű

egyéneket, szekszuál1is bűnö'

zóket és más közveszélyes
személyeket a jövóben sterili'
zál ni (termékeIlenné tenni) fog
ják.

"fia faradt és izgatott.,
ha áilnallanságban és ~\,dkori

f,iiclenlérze1bcll szenv,'d, na

ha"gi)rcs, lllcllnyomás vagy
szivféliás kinozza, akkor igy(k
rc~gl:1 éhgyomolTél 1-2 pohár
természetes ,.,Ferenc Jó""
z~efírlÓ keserűvizei, merI ez
megsziinleli az cmészlési Z(j

varok okait s ell1ári!ja o vér~

fó!ulási. Az emésziószervek
gyógyilásának 1öbb orvos1imára
elismeri, hogy olyan lÜileleknél,
melyek a tápcsalorrré! tartal
mának önmérgezésébö! szár'
maznak, a Ferenc Józ§ef
viz kilünóen beválik. A Fe""
rene József keserűvíz

gyógyszerJárakl1an, drogériák,
ban és füszerüzlelckben kap,
ható.

Budapesten naponta 350.000
liter tej fogy el. ami évenie 130
millió liler és ez 14 fillérjével
számitva 18 millió pengő.

A Lajosmizse melleHi Kláber
szóJőlelepet, 720 holdat, hol
dankénl 760 pengóért vejje
meg a Magyar-Olasz Bank.

Jugoszlávia idei lengeri kra
mése 53 millió métermázsa,
ebből 18 millió méjermázsa
feleslege marad.

~••~Ii\.fi1TIiMfi

OKTATÁS.
A gimnázium alsó 4 osztáIYélra
külön latin, gramatika, lelki
ismeretes tanítását vállalja
némi díjazás menett. Cim:
JAKUS JÓZSEF főszolgabiró

ságnál.

.IWIlUIll~1LIl!I

Romániában azt tervezik,
hogya 20 holdan alóli gazdák
adójukat buzá ban is fizelhes ..
sék.

Zsilinszky Endre képviseló
1500 falu épitését javasolja.

Franciaország uj álla1:kon
tingensei Magyarország ré
szére. A francia kormány a
beviteti kontingenseket a 4·ik
negyedre Magyarország ré·
szére a kövelkezőképen álla'
pi/olla meg: Vág'ó!ó 400 drb.
Élóbirka 18.600. Vágómarha 10
q. Saarvidékre 300 q. BirkahlIs
700 q. Hentes áru szalámi
137.5 q.

HoHandiában egyre nagyobb
tért hódít a dunai~ árpa. A
dunai árpa ulóbbi idóben tért
hóditol/ a holland piacon. Orosz
árpából ugyanis csak kis iéte ...

kket kínálnak, igy a dunai ár
pának a rotterdami piacon
nincs erósebb versenytársa. A
dunai 60-61 kilós árpa körül
belül 3.70 hollandi. forintérj,
67-68 kilós áru 4.10 foriniért
értékesíthetó a rotterdami piQ4
con.
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mcslem,'k iJ rö\ id versenyt:!!

(1~: crő~ c!I('tlf..=;'..:.~~~cn kh'li) d
bdlszercncsévcJ is küzcL.:"ni 1..:('1
lc!i s ez e!ég voll. hog y !l1iJ~o'

clik helyre szoruiio!1. Jói jdl·
S7;Olt a Magyar Sakkvilág szcr~

kesztóje Tójh László, oki Ha~

vasi ellen játszrnál nyert. A
kél fiatal r,zszivevö Sooky és
és Török szinlén jól megállol
ták helyüke!.

::i,UQ(~'I Xt )J( II JJ:JDrXDDnr;'t ír 'c:
Szerkesztésért és kiadásért fejelős:

ifj. WAGNER MÁRTON_
g lj! !í IK Xx li! J'iCllOJQLDüQtXJ[ Ut:lt J lk :It

anyagi eredrnc:nnyci !WIll ig-Cll

lehet dicsekedni, mcíy él 3zné:1y
dijazás/ vonta maga !lion, (l-sö
dii 50 P.. 1!·il{ díj 30 P., ill·jk
dij 20 P,) dc annál n'J~.;yobb

az erkölcsi siker, meri a mai
nehéz időkben is alkaJl11uk
volt a helybeli sakkozóknak,
hogy tudásukat fejleszlhessék,

A verseny eredményét a táb~

lázat mutatla. Nem volt fcltünó
Jakab győzelme, kinek kilünő

jálékerejét, tudását és lendületét

~~M'~

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
~~~~~

~bök -=-1_1_~i~ 1/"I~j~I~-" I 4 I IV.
I 2 Török O - 112) O ~~I~lll"I_~I'~ V-VI.

3 Havasi l 1,'2 - 11 2 l I O ' l III 5 IL

~~~I ~ ';:I~ ~I~ ~-I:/:II=~~I~
6 TÓ~~..2~_1_1~_I_I-=-_1_lll'2 _4112 !~_
7 Soóky 1, "1 1/2 I O I O I l I O -, l I 3 V-Vi.

, 8 Bakos Ih üTü ~1~1t:-; Ol-=- ~~-Vil.-

VASUTI MENETREND 1932, május 22-től.
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fi ' rtesités. I
~ Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy ~
~ Vatay Gábor asztalos-mestertől géperőre berendezet( ~

~ üzemét átvettem és a mai napon megnyitottam. ~

~ Elvállalok és készítek mindennemű épület és bútor: ~
• asztalos munkákat a legegyszerűbbtől a íegdiszesebb ~I kivitelben u. m.: ajtók, abíakolí;;:, szobapad:l:ók, I
~ üzleti portá1ok, üdetberenclezéseket, blÚ:-r::olro~ ~
~ kat u. m.: háló, eóédlő és óriszobákat, hevel'őfr, ~
~ recomé-l:, divá11.t, sez1oni, konvhabti[orokat, =~
~ hajlaoU székeket, egyszerű székekei, fofrdoka-l:, ~
~ sza:[onzarn:ítúráka~, a fentieket a kivánt siíl szerint ~
~ ~ festett avagy fényezett kivitelben, ~

i
~:- Miután a minden irányban való poutos, gyors és '.':
_ jutányos kiszolgálásró1! előre is biztosHom a n. é, .1

közönséget, kérem a nagyrabecsült 3':
. ~
~ szives támogatást és vagyűl~ ~

i
teljes tisztelettel: §

. BERENCSiK LN10S I
épűle-l:- és műbútorasztalos. ~I G Yo ill a, Kossúth Lajos utca 35 szám_ I

I
: Költségvetés dijtalan! Köllségvetés dijtal.n! l:
, Egy jó házból való fiút tanulónak felveszek. ~

~"llU~!l!,lJJjJJ,II.Ulllll!1.IW ••I~J~Jl!l.~IRIII••~

A gyomai Márky sakkör ok·
tóber 9-15-ike közt tartotta
emlékversenyét magyar sakk
mesterek és főtornajátékosok

résztvétl2iével dr. Milrky Barna
alispán fővédnöksége alatt.

Nem mindennapi esemény ez
a sakkozók életében, hogy
Oyomához hasonló községben,
ilyen szép számban mérjék
össze tudásuk erejét. A ver~

seny minI azt a résztvevők

névsora mutatja országos hirre
tett szert, mert a magyar sélk
kozók figyeimét magára vonta
és általános érdeklődéstkeltett.
Hogy községünk ilyen ese
ménnyel dicsekedhet Bácsy
Elek tcrrsulati igazgatónak, ezen
nemes és szórakoztató játék
iránt mindenkor tanusitol! sze~

retetének, támogatásának és
Bakos József tb. főszo]gabirő

fáradhatatlan szervezőképessé

gének köszönhető.

A gyomai közönség meg-
értő támogatása hiányában

SAKK

mindenfajta gummit vulkanizáltasson

nU N I V U Le O"-val
kizárólag K I S S LA J O S N Á L
G Yo m a, Ill., Wesselényi u. 9 szám.

Iványi Aladár és István cég gyo
mai magtárnáJ a vetőmag tisztitás meg
kezdődött. Mindenki saját érdekében
cselekszik, ha vetőmagszükségletét

"PETKUS" vetőmag tisztitón rostálja
meg.

Értesités ! Cégünk megállapodott a
Békésmegyei Általános Takarékpénz
tárral, mint a Futura Magyar Szövet
kezeti Központok Áruforgalmi Rész
vénytársaság főbizományosával, hogy
Gyomán és Endrődlön gabonát
vásárol a Futurának. Vásárlásainkban
a Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár gyomai fiókja is részt vesz, igy
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelőinket,

kérjenek tőlünk is ajánlatot, mielőtt

eladnák gabonájukat. Wagner Márton
Fiai.

Fegyverneki utca 7. sz. ház eladó.

Tisztelettel értesitem a nagyér
demü közönséget, hogy üzletemben a
hölgyfodrászatot megnyitottam,készitjük
a legdivatosabb frizurákat: női ondo
lálás 50 fillér, fejmosás petrollal 5(J
fillér, hajvagás 50 fillér, gyermek babi
hajvágás 40 fillér. Házhoz kijárást is
vállalok. Bérletjegy 12 szám ondolá
lásra 5 pengő. Figyelmes és pontos
kiszolgálásról előre is biztositom a n.
é_ közönséget, kérem a nagyrabecsült
szives támogatást. és vagyok teljes
tisztelettel Koloh Antal uri és női fod
rász.

A Gyomai II. sz. Vadásztársaság
a megüresedett vadőri állásra pályáza
tot hirdet. Gyoma és Endrödön lakó
nyugdíjasok fizetési igényeiket feltüntető
pályázatukat személyesen nyujtsák be
Klein Sándor elnöknéL

Saval1lyitott és fejes káposzta ál
landóan kapható Fried Gézánéná!.

DUBLIKACIÖ.

HÓ~ és SARCIPÖJÉTGyomai Közművelődési

Egyesület.
Tisztelettel meghivjuk Önt és

kedves családját november h6

4·én az Uri Kaszinó nagyter-

mében tartandó

KULTUR ESTŰNKRE!

Herdy Béla mérnök:
KORSZERŰÉPITÉS.

Voltaire: ASSZONY HŰSÉG.

Szatirikus játék.

KiáUítás. Az Országos Po~

moJóglai Bizottság .értesítése
alapján közöljük lapunk olva...
sólvaI, hogy az október 30~tól

november 2-ig tartandó és hir
deteH gyümö!cskiálJilás nem f.
évi október hó 50-lól novem~

ber 2-ig és nem a m. kir. Ker~
tészeti' Tanintézet (Budapest,
Nagyboldoga~szony-utjá45 sz.)
helyiségeiben, hanem folyó évi
november hó 5Dtől 7Dig bezá~

rólag az Iparmüvészeti Muzeum
(Budapest, IX. ker. Üilői·u!

33-35 sz.) helyiségeiben, az
Országos Magyar Kertészeti
Egyesület által rendezendő vi~

rág és gyümölcskiállitás kere·
Iében lesz megrendezve.

A culiOrkartel uj egyezmény
nyel akadályozza meg, hogy
egyes kereskedők. olcsóbban
adhassák a cukrot.

ti kézművesiparosokat egé~

szen felmentették a forgalmiadó
alól.

Leégett AngJi.a egyik legna...
gyobb repülőg-épgyára.

Rendelet a szii.kségmunká
sok biztositási járulékairól. A
belügy miniszter rendeletet adQtl
ki, amely kimondja, hogy az
inség enyhítésére irányuló ha
tósági tevékenység körében
szeptember t -től t 933. augusz
tus végéig szükségmullkát vég·
ző egyének betegségi és bal·
eseti, valamint öregségi rok
kantsági, özvegységi és árva·
sági biztosítási kötelezettsége
szünetel.

Kec-skemét idei kivitele ösz·
szesen 1437 vagont tett ki gyü"
möicsból és zöldségféléből CI

multévi 2342 vagonnal szem..
ben. Lényeges csökkenés mu·
tatkozott a cseresznye·, meggy·,
uborka·, szilva· és szŐIJŐkivi ..
tejnél, mig abarackkivitel nö·
vekedetl,

Gyenge a bortermés Rom~~

niában. Az jdei román borter
mést szakkörökben 25 szá
zalékkal kisebbre becsü lik a
muHévinél. Már a mult évi ter..
més is 25 százalékkal gyen
gébb volt az 1930 évinél.

Egy párisi lap közös pénz..
egységet ajánl Közép· Enrópcr
nak.

"
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Nyomtatta a ",HUNGARIA" könyvnyomdai váUa)at GYQmán- Felelős cégtulaidonös: TEKET SANDOR,
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széket, lemondott magas
méltóságáról és kilépett az
egységespártból.

Melyik képviselőcsinálta
ezt igy? Ki tette kockára
a mandátumát? s ki hagyta
ott jól jövedelmező tekin
télyes állását a meggyőző

désért ? Nem tudunk reá
példát. Qaál Gaszton meg·
tet/e, mert férfias egyéniség
volt.

Gaál Gasztonnak nagy
része volt abban, hogy
páríja a válaszlásokon
egyre,másra hóditotta meg
a kerületeket.

Október 14~én jelentkez
tek nála a tüdőgyulladás

tünetei. Állapota 26-án dél
előtt fordult aggasztóra és
11 órakor már agonizált és
2 óra 48 perckor beállt a
halál.

Halá I á r61 bensőséges

részvéttel vett tudomást a
közönség'. Gaál Gasztont
a parlament halottjának
tekintik. Temetése vasárnap
lesz Balatonbogláron.

**

Meghalt Gaál Gaszton.

a láng~zellem, a SZa?~dSág-1 Az Országos
harc verbeborult estejen ele,
seU Petőfi. Az idő pedig GazdaS{;lgi Liga
1850 ősze.

Halottak között járt az f. évi november hó 6-án
élő, a keserű nemzeti két- vasárnap dé!uldn 2 órakor
ségbeesés gyász-zsolozsmája Déva'lányán nagygyülést
sirt lefojtva a magyar lélek tart. A dévaványai helyi
mélyén. c'soport hatósági engedély

Nagy haloltja volt. Az alapján tartja meg első évi
ország. rendes közgyűlését. E gyü-

De nem halt meg örökre. lésre Budapestről a köz'
Feltámadott. ponti vezetőség több tagja

A lánglelkű költő azért leutazik. Kilátásba helyez'
iria jós ihletében: ték részvételüket gróf Hadik

"S ha egykor századok János vezéreln ök és vitéz
Multán visszaiérendsz: Csécsi Nagy Imre altábor'
Legyen boldog e nép nagy az Országos Bethlen
S örömed oly tiszta, Gábor Szövetség ügyvezető
Hogy ne !civánkozzái társelnöke. A l\özpont ki·
Soha mennybe vissza I" küldöttei szólani fognak a

Vén deák. gazdatársadalom legége'
!'!!'!!!!!!!'!!'!!!!!!!'!!'!!!!!!~"'!~!!IIiIIIIIII:II""'!""""'''''''''''!''!'!!!!!!!!!!''''''''''!''''''''''!''!'!!!!!!!!!!!!IIiIIIIIII:II''''''''''!''''''''''!''''''''''!'''''''''''1'IIII!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!''!'!!!!!!!!!!~tőbb kérdéseiről.

Dévaványa egész gazda-
társadalma nagy lelkese
déssel készül az impozáns
lIak igérkező gyülésre. Kö·
rösladány, Endrőd, :)zeg
halom, Turkeve gazdatár
sadaJmából is sokan részt·
vesznek a nagygyülésen.

Az Országos Gazdasági
Liga politikamentes szer
vezet. jelszava az, hogy
most, amikor a politikai
felfogások csak elválaszt
ják egymástól az embere·
ket, legelsősorban nem
politizálni kell hanem cse'
lekedni. A bajbajutott gaz·
dától nem azt kérdi, hogy
milyen a politikai felfogá
sod, vagy milyen pár/hoz
tartozol, hanem segíteni
igyekszik ra jtél. A Ug'a előtt

a közéleti fórumok' minden
ajtaja nyitva áll, mert azo·
kon nem önző párj-politiká~

val, hanem a magyar gazda
iránti törhetetlen szereteHe!
zörget.

Amióta Dévaványán meg.>
alakult a helyi csoport,
azóta él bajbajutott gazdák

*Ezért menjünk halottak
estéjén a temetőkertbe s
gyujtsuk meg pihenő ked
veseink sirhalmán az emlé
kezés örök tűzvirágáf.

Ezekben a tűzvirágocskák-:

ban ott fognak libegni el
hunyt kedveseink örökéletű

lelkei s az idegen földben
pihenő, hazavágyó halottaink
hazaröppenő szellemei

S imé együtt leszünk velük
a temetőkertben.

Gyujtsuk meg az emléke-
zés lángját a sirdombokon.

Mint a költő mondja:
"Kis mécsfényt neked is,
Korod büszkesége, láng.

szellem l"
Arany János irja ezt s

akihez szavai szólanak, az

Tizenegy napon keresztül
figyelte az egész ország
Gaál Gaszton a kisgazda·
párt vezére haláltusáját.
Gaál Gaszton sohse ke
reste a vezérszerepet. Ment
volt minden hiuságt61. Soh·
sem lépte át a jó modor
határait. A finom formák
között is mindig kemény
volt és határozott, soha
meg nem alkuvó. 25 évvel
ezelőtt került be akoali·
ciós kormány alatt 48~as

programmal s azt jaérteb

választóinak, hogy kvóta-
emelés nem lesz. A kor
mány mégis emelte a kvó
tát. Gaál Gaszton, aki a
kormányt támogatta, ekkor
lemondott mandátumáról
és megkérdezte válasz/óil,
hogy ezek után maradhat-e
még képviselő?A választók
azt felelték: igen. Az uj-
adójavaslalok tárgyalásá·

halottak nál nem tudta megakadá-
magyar llYOZni azok megs.zavazását.

Erre otthagyta él házelnöki

**

alottak napja.

*
Ködbevesző emlékezet ho-

mályába hanyatlott évezrek
ófa állja helyét e nép eföl·
dön. Égyszer hunnak hivták,
máskor avamak. Most ma
gyar.

Élete verejtékes munka,.
vagy véres küzdelem, de örö
kös harc. Halottai között
tehát nincs és nem is lehet
különbség, akár küzdelmes
magyar élet koronájaként
nyertek örök siri nyugodal
mat, akár véres tusák em·
berirtó fergetegében fegyver
{ektetíe őket le a/öld porába.
A magyar halott mbzd hősi

halott. Hősi halott az élő·

kért.
Ezért kedves, ezért temető,

kert e nép szemében a hol
tak csendes birodalma.

}\tlerf jól tudja, lelke mé
lyén érzi, hogy e földnek
szülőttei mind hősi

lesznek egyszer, a
élet hősi halottai.

Nincs nyelv, mely az el
költözöttek csendes birodal
mát megszomorodott szivek
lélekben gyökerezőbb ked
vességétől illatozó elnevezé
sével illetné, mint a magvar.
Mert nincs nép, melynek
annyiszor hanyatlott volna
sötét sirba szine q virága s
melyet annyiszor boritott
volna fekete gyászba a sors.

Temetőkert. Mondja a
magyar.

Mintha nem halottai, ha
nem virágai pihennének en
nek az itt lakó népnek e
földben, a magyar anya,
jöldben. .

Mintha ennek a magyar
jöldön lakó népnek kedve
sebbek volnának halottai,
mint az élők.

Miért?
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A Magyar MezőgazdaságiTársaság
emlékirata

az "Országos földteherrendezés"
kérdésében.

eg~sz során segitett a Liga
agilis és önzetlen vezető

sége.

Fejhivjuk a gyomai gaz
dákat is, hogya dévavá
nyai gyülésre jöjjenek el
s onnan haza térve Gyo
mán is alakitsák meg a
Gazdasági Liga csoportját.

Felhívás.
A Gyomai Református

NőegyesületElnöksége szí
ves szeretettel és tisztelettel
kéri a Nőegyesület igen
tisztelt tagjait, hogy' f évi
november hó 3-án, csütörtö
kön délután háromnegyed 3
órakor, va gyis a délutáni'
Jemplomi istentisztelet után
a református egyháztanács
termében tartandó gyülésen
mindannyian sziveskedje#
nek megjelenni.

Arra is szeretettel kérjük
a nőegyesületi tagokat, hogy
rokonaik, szomszéda.ik, is~
merőseik közül is minél
többeket nyerjenek meg ez
egyesületbe való belépésre
s minél számosabban jö
jenek el ezen összejöve
telre. Tagdjj nincs. Mi lelki
életet óhaj/unk teremteni a
jó Isten segitségével és
áldásával. Mindenki vegyen
ez áldásból !

Baleset.
Izsó Lajos gyomai lakos

szalmát szállitott haza a
tanyáról. Utközben állitólag
tejet hozott Szerető István
ítalmérőnek. Emiatt aztán
lemaradt a kocsiról s azt
r..eá bizta Csapó Lajos 70
éves öreg emberre, hogy
csak száiiitsa haza a szal
mát. Az öreg becsülettel
eleget is tett volna a meg~

bizásna.k azonban nem a
megjelölt uton jött, hanem
a vasut felől jött ki. Még
pedig a szemtanuk állítása
szerint már kacagva, a
Karsay vendéglő előtt pe
dig már vadul kezdtek a
lovak szala.dni, de csak a
szegényházig', mert ott fel·
borult a szalmás kocsi és
az öreg Csapó Lajos ha
talmas ivben lerepüit· él.

kövezetre, honnan a sze
g'ényházba szállitatták be.
Szerkesztőségünk egyik
tagjá kapotl fel az itt időző
autóra és rögtön kihozták
dr. sarkadi Nagy Pálorvost,
ki a sulyosan sérült embert
első segélyben részesitette.
Az öreg Csapó fején és

.homlokán szenvedett sulyos
sérülést, melynek előre !lern

I. Altalánosságban.

A jó földteherrendezés
nemzeti érdek.

Társaságunk aggodalommal
lálja, hogy az ulóbbi időben

tervszerü propaganda folyik,
amely a földteherrendezés kér
dését egyoldalu jogosulatlan
osztályérdekkéni igyekszik fel
tüntetni, ami nemcsak igazság
talan, de sulyos köve1kezmé
nyekkel is járhat, mert nem
csak elmérgesiti az ügyel,
hanem késlel1eli a komoly or
voslást, már pedig, mig a me
zőgazdasági termelés a jelen
legi holtpontról el nem moz
dul, mig a mezőgazdák és
gazdasági munkások nagy tö,
mege normális, kibírható élet
feltételekhez nem jut, addig ez
országban a többi foglalkozási
ág sem boldogulhat, sem ipa'
ros, sem kereskedő, sem liszt,
viselő s még a hi/elező érdeke
sincs biztosi/va a legdrákóibb
törvények által sem, mert előbb
utóbb tőkéje a nagy érték,
puszJulás mialt behajlhaJat/anná
válik. A földbiriokosok, gaz
dák 1ömegestönkremenése oly
1ársadalomban, melybe'n uj lét,
alap megszerzése lehetetlen, a
polgári társadalom továbbgyen
gülésére vezet.

A földteherrendezés
végleges halogatása.

Nemcsak a nehéz helyzetben.
vergődő gazdák, de a nemzet
egyetemes érdeke, hogya fÖld-I
teherrendezés terén sürgősen

érdemleges oly intézkedések
történjenek, amelyek legalább
2-3 évre nyugalmat teremte
nek. A mezőgazdaság üzem
szaka legalább egy év - fi,
gyeimen kivül hagyva, az állat
tenyészJés hosszabb idejét, 
ebnől az egy évből az első

félév napról-napra csak .áldo
zatot, ujabb befektetést kiván a
gazdától, melynek gyümölcsét
<;sak hosszu hónapok mulva·

látható következményei le
hetnek.

Mindenesetre nagy fele
lősség terheli azt, aki ije
dős lovait egy öreg' em
berre bizza, aki a láhajtás
ban nem olyan gyakorlott
és igy aztán kileszi azt
ilyen sulyos balesetnele Az
ügyben a vizsgfllat meg

indult.

élvezheti. A mai bizony/alan
helyzetben, amidőn naprólg

napra szaporodik a tönkre
ment, vagy félig már tönkre,
ment gazdák száma, sok gazda
nem birja el a termeléssel
együlljáró áldozatot és kocká
zataI, azért észrevehetőleg ha
nyallóbfln van a mezőgazda,

sági termelés, az azzal egybe,
kötölI l11unkaalkalmak száma
évről'évre csökken, hiszen p.
o. 1931-ről 1932,re csak a
ga7dasági cselédek száma jöbb
mint 17,OOO-rel lelt kevesebb_
Meggyőződésünk: szerinl, ha az
1931. évi VIII. t. cikk végre
hajlása meg nem reked, a be
Jeg mezőgazdasági exis/enciák
jelentékeny része Iul volna a
bajon; igy ellenben ma már
nehezebb a segités. merI a baj
nagyon is általánossá vált és
elmélyült az utóbbi egy év alatt.
A további bizonytalanság vég
zetesebb a biz/os rossznál is,
azérl legelsőbben is, ha nem
is végleges, de oly inlézkedé,
sekre van szükség, mell' leve
szi a pall6st a gazdák feje
felől, lehelővé teszi legalább is
egy-két évre a nyugodt, rege
neráló munkát, mell' a hitele
zőnek is nagyobb garancia a
végrehajlónál ! Nyugalmat és
időt kell engedni a gazJának,
hogyaváltozolt viszonyokhoz
alkalmazkodva aktivUását visz,
szanyerhesse !

A nagy-, közép- és kisbirtokos
megkülönböztetése.

Utóbbi időben egyre sürüb~

ben hangzanak fzl jelszavak,
itt-otl poli1ikai nyilatkozatok,
melyek a kisgazdákoIl való
segitést hangoztatják, de a se
gitésből kirekeszkni kivánják
az u. n. 1000 holdasokaI. Tár
saságunk célkilüzésének meg,
felelően elfogulatlanul vizsgálja
meg ezt az irányt is és azt
igazságtalannak, komolytalan
jelszónak tartja. A kis exiszten
ciák fokozottabb szociális vé.. I

delemben részesilendők, de

viszont a nagy- és középbirtok
ma. még' élő gazdasági egység,
kereseti leheJőségek halmazata
mely löbb munkásnak ad ke:
nyeret, mint a gyáripar s ha
már nem részcsithetó olv Vi:'

delemben és elónyökben', mint
az előbbi, legalább is nem
szabad a demagógiának áldoc
zatul dobni, mert ez munka
alkalmak és keresetek !ömcgcs
t~eg'S_zünlét jelentené. A m6g_jar
foldblqokos-oszlálv nemcsak
nagyértékű történelmi hagyo
mányok örököse, hanem a
nemzeli társadalom egyik leg
erősebb és legértékesebb ré
Jege, amelyet az utódállamok
ban sikerült tönkretenni. mer!
ezáltal a magyarság bástyái
dőHek össze, de idehaza okos
kimél eltel kell veJe btilJ II i, me!y
komoly munka árán a korg

szerű haladással összeegyez
jethető.

.
A gazdák erkölcsi jogostlItsága

a földteherrendezéshez.

Bank és kartell l<örök s él

gazdák iráni ellenséges sajló a
bajbajutott gazdákkal szemben
a hilel<?zók ortodox kátéjából
szokoJt idézni, hogy L i. aki
adósságot csinált, fizes.:,e ki, a·
köz nem terhelhető mea er]y

ö 1:5

osz/áll' terheivej, s/b... Ezzel
szembe kel! szögeznünk, hogy
a mag'yar mezőgazdasági ter
melési cca 20 százalékos átla
gos teher sujtja az ipari védő
vámok által a gyáripar javára,
mely helyzetét lovább sulyos
bilja töhb, mini 200 kartell üBe

rázdálkocl~sa. 15-18 százalék
közt ill!Jadozó kamatlal lt'll
megterh121 \'C 19~9-1930-1901.

években, amidőn a mezőga;.:

dasági termények árainak !e.'
zuhanása vjlá[~piaci jelenség'
volt, Bmikoris jövedelméből'

nem telhe!elt s igy vagyonM
fize1te el kamalra, mely a pénz
intézetek nek belevőknek, ma
gánhitelezőknek indokolatlanul
nagy hasznot hajtott, dc a
mezőgazda vagyoni helyze/e
megrendült. Sulyosbitolta hely.
zetét 1931. őssze óta az
export-imporl korlátozása, a
devízák megköföltsdg'e s lejehb
taszitotta a vigasztalan romlás
gödrébe a peng'ő belföldi és
külföldi értékelése közötti 20
25 százalékos különbözet, mely
ismét egyoldaluan az ipari im
portnak kedvez. Mindezeken
felül az eladósodott gazdák
mai nyomoruságos helyzetében
visszatükröződik a Trianon óta
bekövetkezeH balkezes g'azda~

sági politika minden hibáia, igy
akisgazdák jizczreinél az, hogy
egészséges és közérdekü pa~

cellázási akció helyett a parE

celJázás bankok, ügynökök
spekuli'iJiv vállalkozásának voU,
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álcng-edve s ez a földéhes nép
kiuzsorázásáh07, becsapásá
hoz vezeteU; a mLitrágya akció,
a Iraklor akció. a hizlalási ak
ci()\{, melyek mind balul ütöttek
ki s a gazdák lömeges eladó
sodását okozták. Mindezek a
körülmények lalálkozva a me
zőgazdaság világkataszirófájá
val erkölcsileg feljogo,>itják a
magyar gazdatársadalmat, hogy
a Kormánytól a földleherrcn
clezést követelje.

Meddig mehet a hitelezői

érdek védelme.

A. ~azdatömeg segélytkérő

jajkiállását a hitelező érdekelt
ség a jog fegyvercinek villog
tatásával igyekszik elnyomni és
idáig sikeresen. A nagyhatalmu
külföldi kapitalizmus a nép
szövetségen és kormányaikon
keresztül igyekszenek érdekei
ket a végsőkig megvécleni, a
belföldi bank és kartell érde
keltség kilünő szervezelségét, a
folyó pénzerejét, mesterien ki
épHet! érdekeltségi hálózatát
állilja szembe a bajbajutott gaz
dák nagy, de szervezetlen és
lomha táborával. A hitelező az
idők megvállozásáról nem akar
tudomást szerezni. Ragaszko
dik a magas szerződéses ka
ma!hoz, a tőkéhez, a teljesités
hez, a syhloki jog alapján. Az
állam maga sem tud külföldi
hitelezőivel szemben kötelezett
ségének eleget tenni, éppen
ezért a kormány polgáraival
szemben feltünőenhangsulyoz
za a hitelező jogát, a teljesi
tést, holoil arra sem az állam,
sem a polgárai a szerződéses

mértékben akar~tuktól függ·et
lenü! képtelenek. Sokkal reáli
sabb az őszinteség polilikája
még a hitelezőkkel szemben
is, nem is beszélve arról, hogy
az adóstömegek kiméletlen
hajszolása lehetetlenné teszi a
romlás megállitását, e nélkül
pedig nem következhet el a
fellendülés. A pénz- és áruéríék
megváliozásának kovetkezmé
nyeit le kell vonni a hi/elügyi
viszonylatokban is, amin! azt
már több irányban is figyelem
ba veszik! Igy p. o. a vadá
szati jog bérleti összegeke!
napról~napra birói uton szállit,
ják le viszamenő hatállyal is,
pedig a vac:lászat nem élet
szükséglet, hanem luxus. Az
i'Hánytalan iizJetbérek leszálli
tását ugyancsak birói uion Je
het kérni, nem lehet ily körül
mények között egyedül a pénz
tartozás "noli me tangere"!
Az egész társadalomra átala
kilólag ható nagy vállozások
alól nem lehe! egyedül a hitele
ző! mentesiteni s ez f'tnnál ke
vésbbé lenne igazságos, mert
hiszen az eddig élvezett magas
kamatokban voliaképen a koc-
kázat is megfizettetett. .

Árverések helyett
birói zárlat.

tvlindcn iálszólagos és név
leges kimélet dacára is a mosl
elmult évalaJt is tovább foly
lak a földbirtok árverések.Ha
az árverésck megdöbbentőada
tai ismeretesek leHek volna
ille/ékes körök előJ1, lehefellen'
ség feltételezni, hogy azok /0
vábbfolytatását meg nem jjJjo/
ták volna. Az árverésen sza
bályszeriien az első, legfeljebb
a másodhelyi hUelező vett részt
és kihasználva a helyzetet, kö
vetelése erejéig árverezett, sőt

igen gyakran addig sem, hanem
csak a kikiállási árig. Igy az
ingaOan eJkótyavetődött,az adós
terhe legnagyobb részt kiegyen
Iitetlenül maradt, az árverező

hitelező igen olcsó földhöz
jutott, melyen még él mai vi
szonyok között is haszonnal
adhat Iul, ellenben a hitelezők

nagy része semmit sem kapojt. I

A megtarlott árverések 98 szá
zalékánál a követelések nagy
része örökre elvész s igy nem
csak az adós megy tönkre, ha
nem a hitelezők is károsodnak.
Maga a valóságos élet jelölte ki
ezt az utat, hiszen a legelő

kelőbb budapesti nagyintézetek
általában, de főleg a PesH Ma
gyar Kereskedelmi Bank, a
Magyar Leszámitoló és Pénz
vállógBank önként, bölcs belá
táslól vezéreltetve, minden kor
mányintézkedés nélkül tartóz
kodlak eddig is az árverések
től és leginkább a gazda zár
gondnoksága mellett él birói
zárlalot lartották fenn. Helye
sebb tehá! időt és alkalmat
adni a sulyos átmeneti időkben
megrendült gazdasági egyedek
nek, hogy bevárhassák a fel
tétlenül elkövetkezendő teher
könnyitéseket, főleg pedig· a
gazdasági és pénzügyi válság
elmulásá! s ez a hitelezóknek
is inkább érdekében áll. Hogy
pedig ez idő· alat! az adós
gazda bevételeit ne vonja el él

hitelezők elől, földbirtokát saját
zárgondnokság·a mell el/ birói
zárlat alá kell helyezni, vagyis
igy birtokán számadási kötele
zettség mellett fogja a gazdál
kodást folytatni. A zárlat alá
vont birtokok felí.igye]eiérő] és
a gazdálkodás el!enőrzés~ről

megfelelő szervezeltel lehel és
kell is gondoskodni.

Záloglevelekkel való
tőkevisszafizetés.

A mag'yar földbirtokosok ter
hén nagyon sokat segitelt
volna az, hogy a külföldi, fő

leg amerikai piacon egyéb pa
pirok közt a magyar értékpa g

pirok ára is erősen leesctl.
70-85 százalékos áresések
voltak s a terhek könnyitésére
kapitalista alapon meg volt él

lehetőség, de általános cso'
dálkozásra kormányrendelet 1iI
tolla el a zálogievelekkel való
lőkevisszafizeJést, honorálva
egyes külföldi hitelező csopor
tok kivánsállail. Ez az előzé

kenység igen nagy kárt oko
zol! az adósoknak s igy az·
országnak is. Eleinte - jogg'al
- mindenki várta, hogy majd
valami egységes, esetleg bi
zalmas akciót fog a Kormány
meginditani, de ~sakhamar ki
derült, hogy ilyesmiről nincs
szó. Ezek után ma a tényleges
helyzet a következő: a bankok
80 százaléka él tilalom dacára
elfogadja tőke visszafízetésül a
zálogleve!et, de nem ingyen,
10-25 százalékig terjedő pénz
fizelést szakiak még kikötni.
Az u. n. altruista intézetek a
tilalomra hivalkozva n,em fo'
gadnak cl zálogleveles vissza,
fizetésI. A kormánytilalom kö
ve!keztében igy fejlődött ki a
banknyereségszerzésre egy
ujabb alkalom él gazdaadósok
további megrontásávaI. Még
visszataszitóbb a kép akkor,
ha az ujdon sült földbirtokos,
aki anélkül is potom áron ju
tott földiéhez, fizeti ki az át,
vállalt zálog!eveles kölcsönt,
mely a szerencsétlen volt föld·
birtokosra ónsullya! nehezedeH,
de a szerencsés vevő 50 szá'
zalékkal záloglevéllel visszafi
zetheti. EZI a kérdésI a jóer,
kölcsnek és a közérdeknek
megfelelően kell sürgősen ren'

dezni.

Hosszulejárafu záloglevél
kölcsönök reviziója.

Ahitelügyek csucsán, hüvös
magaságban trónol a hosszug

lejáratu zálogleveles kölcsön
érintetlenségében, csak éppen
a Dollárban vagy Fontban való
fizetés fagyot! be. A kormány
szociális, védő intézkedései
idáig nem hajnak fel, iJt 10'
vábbra is szilárdan áll él 10
12 százalékos annuitás köle
lezettsége, mely ma legalább
is dupláját jelenti annak a te
hernek, melyet annak idején
jelenle/t. Ez a lehel' ma elvi
selhetetlen s azon feltétlenül
könnyíteni kell. A pénzügyi és
gazdasági helyzet teljes meg
változása közepeJte, a zálog
levélkölcsön sem maradhat
tabu, az életviszonyokhoz iH
is alkalmazkodni kell. Ideigle
nes megoldásként addig, mig
a világpiacokon is kialakul a
végleges helyzet, a lörlesztési
határidő kilolásával lehetne az
annuitás! csökkenteni, illetve a
kamatot mérsékelni.

földteherrendezés y telepités
és parceHázás.

A nagy és középhirtoknak a
földtehQrrendezéssel kapcso,
latban nyujtott segits ig ellen"

értéke lenne, hog·y az állam
/c'!Zpil,jsi és parce!lázási szo"
ciáiiás akciója javára ezen bir
/okoknak felét, esetleg kélharg

mBdÉlI a birtokon levő lerhek
aránylagos részének vállalá:>a
mellett igénybeveheli.

Részbirtol~ kijelölése.
A mai sulyos időkben foko

zol! érdeke a társadalomnak,
hogy uiabb családok nem ma·
radjanak hajlék és kenyér nél.,
kül. AlkalmaZKodni kell a kor
mány intézkedésének a rcnd~

kivüli időhöz. Ha ma a föld
ér/ékének lecsökkC:'nése, a ho·
zadék leapadása miaH egy
nagy, vagy középbirfokos,
vagy akár kisbirtokos a !erhek
alal! összeroskad, rá a telies
pusztulás gyászos sorsa vár,
pedig ha p. o. az árverési ár
ban megtarlhatná házát, birto,
kának egy részé!, munkája ulán
becsületesen megélhetne 1 Va
laki p. o. nagy terhei miatt
nem birja megtarlani 1000 hold,
vagy 300 hold följét s minden
vagyonát elárverezik és teljesen

. szegény marad, kereset és
munka nélkül ki van dobva él

világba. Házát és bir/okát (az
esetek 98 százaléka) az adós...
ságok egy részét fedező olcsó
áron árverezik el s ha ő ily
arányos teherrel ladha/ná meg
magának egy kisebb részI,
kenyere és hajléka maradna s
szerény megélhetése biztositva
lenne.

Az 1000 holdasnak 100 hold,
a 300 holdasnak 50 hold, az
50 holdasnak 10 holdasnak 10
hold stb., avagy csak a kis
hajlék meghagyá.'>a is a csa·
ládfentartás IQhetőségét, az
élet szegényes, de lová bb foly ...
latásának lehetőségél jelenti.

Minden vagyon átadása
teljes kiegyenlítést jejent~

Fentieknek folytatása oly in
tézkedés, hogy az a gazda, aki
minden vagyonát elvesztette,
illetve hilelezőinekátadta, ezzel
összes tartozását annak ösz
szegszerüségére való tekintet
nélkül kiegyenlitelte, vagyis uj
vagyoni életet kezdhet s 10
vábbi végrehajtás veszélye nem·
fenyegeli. Ennek kimondása
igazságos, merI hiszen teljes
vagyonát értéken alul elvesztette
s fokozoít érdeke a társada
lomnak, hogy ujből fíiggeJfen
existenciát !eremthessen ma
gának minden tönkrement egyén
s ne növelje az elkeseredett
erőszak árán is rendszerválto·
zásra törő proletár hodal.

Kamatmérséklés.

Uloljára szólunk él föidteher
rendezés egyik legelső felté/e
Iéről; I. í. a kamatmérséklésról
Mindenki tisztában van azzal:
hogya mai termény és állat
árak me\lelt a föld hozadéka
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ó-

Vágyam.

OKTATÁS.

lalanu!. Minden sarkon 4-5
ember v01l - akik hozzálar··
fozóikal hCl!li20S szóval keres'
g-élték - és f~lve kérdezg-ellé!<:
hol a medve? Az ijedség el
!1l11ltávai ingerkedő válaszok
repkedtek G levegőben: jlj él

medve, - oit él medve.
Mint érdekességet emliljlik

meg, hogy kb. z/időtájt jöt lek
haza a vadási:ok a halárból s
milyen mcgfepelés lett volna,
ha valamelyik kocsi előll meg·
állt volna az elszabodlllt medve,
a ló is megijedt volna, de él

vadász is nag-vol nézeit volna,
hogy honnan kerül ide az Al
földre egy valódi medve s ha
itt ilyen támadólag lépeIt volna
fel, valamelyik szemfüles va·
dász bizony-bizony él szeme
közé röpitett volna eg-y pár
szem sörét et.

-~

Ingblen mutatvány
elszabadult a medve

Vágyok a reménytelenség káoszából,
Egy ismeretlen szebb jövő felé.
Bár lehetetlennek látszik, hogyelérjem,
S ezer tövis mered lábom elé.
Egy biztató sugár, hang nincs,
Mely utamat segifené,
De én mindezek dacára mégis
Törtetek a célom felé_
Részvétlenség, önzés s az irigység
Mely köriilvesz lépten~nyomo17,

Hisz mint emlék maradt már meg
A szeretet az arcokon.
Az is játék, rút álszin csak
Mely mig nézem addig látszik,
Mely mögül a tiszta lélek,
S a nemes sziv mind hiányzik.
Magadért mindent, ez a jelszó,
Másért semmit so/w,
A szegényt keriilni ha kér,
Szivedre nem hat jajj szava.
Ha hitről hallasz, - mi az?
Ugyan! az kicsinyes dolog!
Mert már a szived is mint gép,
Csak ugy hitetlenül dobog.
Igy elhagyottan magamra m.aradva,
Reménykedve bizom,
Mindez nem tarthat sokáig,
Muló, mint csalfa rossz álom.
Lesz idő, midőn a szeretlensé.s:; helyét
Felváltja a szeretet,
Lesz idő, hogy a még jeges SZill,

Sugároz rám majd meleget.
Vagy a kéz, me!y most eltas2it magától,
Segitséf!,emre siet.
.Vagy, ki most hitrőllzalfanf sem akar,.
Az hirdeti a hitet.
S egymásért élünk núnden önzés né/kiiI
S beteljesülhet álmom,
S boldog nagy Magyarország {esz méf;
Ami után már llgy vágyam.

Vasárnap este ri/ka - de
élvezetesnek egyáltalán nem
mondható, műsoron kivüli mu
tatványban részesülj a Donnerl
cirkusz 121611 álló· közönség-o
Ugy 8 óra körül iár! az idő,

amikor az egyik medvél akar
ták bevezetni a porondra egy
lóval együtt. A medve kisza
kitotta iállCáj az idomitó kezé
ból és reá rohant a lóra, sze'
renese, hog-y a szájkosár raita
volt. A ló ijedségében kétszer
hatalmasan hasba rug·ja a
mackó komál, ld erre még
dlihösebb left és átölelve a ló
derekát ugy vágta a földhöz,
kogy csak ugy nyekkent. vé
dekezni pedig nem tudolt. Mid
kor aztfin feltudott jápászkodni
neki iramodott és egész él fő~

lérig szaladt, éi mackó pedig-
A gimnázium alsó 4 oszt~lyára

utána.
külön latin, gramati1ía, leBd-

Az álldogáló közönség a ismeretestanitflsát vállalja
nagy ijed!ség hatása alatt ril- némi díjazás meUett. eim:
lanatok alat! szerteszaladI. A JAKUS JÓZSEF főszolgabiró~
cirkuszba.n semmit sem vettek ságnál.
észre : folyt az eIóadáSÚlvar' . ~",-...'t........_...'t..."",,,,...# ....# .......,,....# ...........,,,,""",.....r.....r..........,,,,,...........,,...,",..........,,,,,,,,.,.,..........,,,_,,,,

Dr. NAGY fERENC sk.
ny_ miniszter, elnök.

STERNÁO ISTVÁN sk.
ügyvezető elnök,

birja fennlarlani, a hitelezők

hozzájáruiá::;6val szabad kéz'
ből, e nélkü] árverés utján el
adandó; il tulaidonos részére
azonban ennek kivá.ns~gára él

birtok egy kisebb része a lakó'
házzal, a szükséges gazdasági
épületekkel él földleherrende
zésben eljáró szerv által meg
állapítandó s elviselhető meg
terheléssel meghagyandó. Az
igy visszahagyoít terület 200
kat. holdat nem haladhat meg.

8. Tiz kat. holdon alóli kis
birtok el nem árverezhető s ez

"házhelybiriokká (ho, mest ead)
nyiIvéÍnilandó s az adósság az
erre hivatott hatóság álJal hosz,
szu időre meg-állapitoll járadék
formájában fizelendó, melynck
a hitelezők érdekében történő

mobiJizációjáról a kormány
külön intézkedéssel fog gon
doskodni;

9. A földteherrendezési eljá
rás alá vont földtulajdonos, aki
hilelezőinek minden vagyonát
átadIa, összegszerüségre való
tekintet nélkül 1eljesitet1 s lo~

vább tartozásaiér! semmif0le
birói eljárás alá nem vonhajó.

!O. A földteherrendezés inté'
zésére Országos FöldtehcTcll
dező Hivatal és Om. Föídle'
herrendezési Alap létesilendő.

Kelt a Magyar Mezőgazda·

sági Társaság 1932 szepl em'
ber 22-én íaríolt nyilvános
előadói ülésében.

Tá.rsaságunk fenti határozali
javaslatát a Kormány elé jut'
falta. - Eddigi emlékira!aink,
nak:

- 1. "Telepilés és parcellázás",

2. "A baromfilcnyészlés he'
Iyes irányitása",

3. "Terményértékesités",

4. "Külkereskedelmi tanács
felállitása"

egy,egy példányát Társaságunk
az ui onnan kinevezett miniszter
uraknak megküldöHe, hogy
nemzetépiló mUllkájuknál azo
kat felhasznál hassák.

Legközelebbi témája Társa'
ságunknak a "Mezőgazdasági

hitel kérdése" ezt kövelőleg

pedig az ifjuság elhelyezkedé'
sének . problémájával fogunk
foglalkozni.

Tekintettel a ielen memoran
dumunk közérdekü voltára fel
kérjük, hogy erre vona1kozó
nézetét velünk irásban közölni
szíveskedjék.

liazafias üdvözlettel

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI

TÁRSASÁG
VI., Andrássy-ut 8.

7~10 százalékos kamat meg
fizetését nem leszi lehetővé,

hiszen él válságos helyzetbe
került g-azutlkat az inség-es
esztendőkön kivül főkR" él ki,
birhatatlan kamat telte tönkre.

Sokkal reálisabb üzlet évi
4 százalékos biztosan befolyó
kamat, mint 8-10 százalék,
melyet az adósok nem birnak
megfizetni és csak él levegőben

lóg s ha él végső eszközhöz,
t. i. az árveréshez folyamodik
a hitelező, vagy él földel veszi
a nyakába, vagy követelése
tókéstól együtt elvész. Más
sors él külföldi hitelezőf(~ nem
várhat. A mai helyzetben a
földteherrendezés al~ vont bir,
toknál maximálisan 4 százalék
kamatról lehelne szó, melynek
megfizetését minden körülmé,
nyek között biztositani kellene.
Tudvalevő, hogy annakidején
p. o. a külföldi hosszul"ejáralu
kö!csönöknél a mag-as kamat,..
tal él kockázatot fizettette meg
a tőke s most a kamat mér,
séklést ellenslllyozná az, hogy
követelése őszintén reális ne
vezőre kerüli él földteherren
dezés révén.

il. Részletesen :
J. A földteherrendezési el,

járásba bevont gazdákra vo'
nalkozólag minimális an egy
évi kiméleti idő állapittassék
meg;

2. Ez idő alaH az ily gaz'
dák ellen árverést larlani semmi
cimen se lehessen s azt a bir
tok birói zárlal alá vétele pó·
tolja a gazda zárgondnoksá
gával, de egyutlaJ szoros el
számolás kötelezettsége mel,
lett ;

3. Kamatmérséklés a hosz
szuleiáralu zálogleveles köl
csönnél is s az átmeneti egy
évre a kamal a 4 százalékot
ne haladja meg;

4. A zálogleve!ekkel való
kölcsön visszafizelése akkénl
rendez/essék, hogya mostani
komolytalan tilalom helyett az
adós érdekében álló intézke
dések történjenek;

5. A földteherrendezés alá
vonl közép, és nagybirtok Ic'
riii(>iének egy részét, legfeljebb
annak 2/3,ig az állam a föld,
íeherrendezés után fennmaradt
terhek aránylagos á/vállalása
mellett földbirtokpoJitikaí cé,
lokra igénybe veheJi.

6. A földteherrendezési el
járás során a rendezés alá
vont birtok maximális forgalmi
értéke megállapítandó s az
ezen értéket meghaladÓ" köve
telések hatálya a kiméleti idő

ta.rtamára (egy év) felfüggesz
telik s czek ulán kamat nem
követelhető;

7. Aki tulterhelt bir/okát a
földteherrendezés dacára sem
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Reformációi ünnep. Agyo·
111?:\ rdormátus egyház elnök·
sé:~:c liszteleltel hozza az egy
ház összes tagjainak szives
tudomására, ho~nl f. évi október
hó 31-én hétjőn, egyházunk re·
formációi emlék ünnepet tart.
Ez alkalommal délelőtt ponto
san 9 órakor ünnepi istentisz·
telet lesi a templomhan. Az
első harang-ozás fél kilenckor
kezdődik, a második három...
negyed kilenclől 9 óráig tart.
Imádkozik és beszédet tart:
Répás Pál elnök· lelkész. Dél
előtt 1iz órakor reformátlis is·
koláink összes tanulói tartanak
a templomban e nag-y nap em
lékéről megemlékezést, melyre
él szülőket és egyházunk tag·
jai! lisztelettel és szeretettel
hivjuk meg. Délután 2 órakor
a templomban ismét istentisz·
telet lesZ'.

Értesités. A helybeli posta
hivatal folyó hó 30-án, vasár
nap délelőlt II óráig pénztár
szolgálatot tar!.

Megyegyülés. Békésvármegye
törvényhatósági bizottsága f. hó
29én rendkivüli közgyülést tart.
A tárgysorozat 18 pontból áll.

A kormány feloszlatta a szén
kartell és leszállitotta a szén
árál.

Leány egyesületi munka.
Örömmel közöljük kedves ol·
vasóinkkal, hogy tudomásunk
szerint a gyomai református
egyháznál a leány egyesülQti
munka nagyon szép remények
közöt! az elmult héten ismél
megkezdődött.Szerdán délután
2 órára az egyháztanács ter·
ménen olyan szép számban
g'yülekezlek össze a kis lányok,
s olyan nagy örömmel és buz
gósággal vállalkozlak az egy'"
házi életben való munkára és
szolgálatra, hogy minden re·
ményt kielégit. Ismételten kér
jük a szülőket, hogy buzdiisák
Ieánykáikal arra, hogy ebben

. az egyházépitő és hitélelet
erősítő szép munkában' mind
annyian vegyenek részt s akik
még nem jelenkeztek, e héten
irassák be magukat. Tagdii
nincs.

Villát vásárolt a felbontott
levelekből kiszedett pénzből

LőrinczLászló budapesti pO'3ta
altiszt.

Tokaji bort vásárolt India a
Külkereskedelmi Intézet utján.

Ujabb kétmilliós közmunkál
ad ki a főváros.

Olcsóbb lesz a dohány.

A Nemzeti Bank bankjegy
forgalma az old. 15·iki Idmu·
tatás szerint az okt. 71iki for·
galommal szemben 15.7 milliót
pengővel csökkent.

Vallásos estély. A gyomai
református egyház elnöksége
ez uton is szives szeretettel
hozza a gyülekezet tagjainak,
az egész egyházközségnek tu
domására, hogya hitélet ápo
lására és mélyitésére a vallásos
estélyek tartását ismét megkez
dette. Minden héten kedden
este 6 órakor a községi iparos
tanonc iskola tanteimében ; min·
den héten pénteken este 6
órakor pedig a mirhóháti re·
formálus iskola tantermében
le'3z vallásos estély. Ezekre a
gyülekezet tagjait s községünk
lakossait szives szereteltel hiv·
juk és kérve- kérjük, hogy mi·
nél nagyobb számban vegyenek
részt ugy a férfiak, mint a nők.

lsten áldása legyen a Benne
bizókon! Az első előadás f. év,
november hó l-én kedden este 6
órakor lesz a lll. kerület, Jókai
utcában levő iparostanonc iSI

kola tantermében. Mindenkit
szeretettel várunk!

Táncvizsga. E hó 23·án, va
sárnap volt Endrődön az Ipar.
testület nagytermében az őszi

tánckurzus szezonzáró tánc·
vizsgája. Azt est kimagasló
ponlja volt Uhrin LUCd urleány
által előadott keleti és modern
baleltánc. Ugyancsak szépen
lej/ettek még magyar nemzeti
táncol Gyuricza Kató és Dávid
Eszlike urleányok is. Ugy a
tanilványok és szülőik, mint a
jelenvolt tánckedvelő ifjuság
megelégedéssel és egy kelle...
mesen e!töHöll est hangulatá·
ban távoztak.

12.000 munkauélküli soffől'

tengődik Budapeskll.
Kinának 474 millió lakosa

van.

Ujból osztályoz1:ák az ital
mérési iIIetéket és a szeszes
ital forgalmi iIIetékét. A pénz·
ügyminiszlerium ujból szabá·
lyoztaaz engedély és szesz·
ital forgalmi iIle!ékeket. A ren·
delet az engedély illeték ará·
nyosabb kivetése céljából 1933.
január 1-től kezdődően az ed
digi hét osztály helyett kilenc
osztályt álJapitotl meg és ki·
mondja, hogy 1933. január 1·
lől kezdve további intézkedésig
az italmérési illeték minimum
megállapítását mellőzni kelJ. A
rendelet részle!esen sorolja fel
az egyes osztályoknak meg'
felelő illeléktételeket sujból
állapitja meg a szedhető sze·
szesital forgalmi i1letékéf.

4.4 miUió literre becsülik az.
ország napi tejtermelését.

Nyolcmillió pengőt fizet Bu·
dapest az uj szükségadó eimén.

December elsején választják
meg az uj felsőházi tagokat.

Budapest adóhátralékát jelen
leg 50 millió pengőre becsiilik.

Békésvármegye vitézi szék
kapitányi tiszlségével az Or...
szágos Vitézi Szék f. hó 10··
vel, vitéz Bara bás Emil vk. ez
redes, a m. kir. 10. hOÍlvéd
gyalogezred parancsnokát bizta
m02g. Az uj székkapitány, az
ezredparancsnoki beosztása
mellett fogja a vármegye vité7i
ügyeit irányítani.

Párisi tanulmányut. A MEF·
HOSZ Idegenforgalmi és Ula·
zási Iroda november hó 20-án
rendezi gazdag programjáról
közismert második őszi 15 na...
pos rendkivül kedvezményes
párisi tanulmányutját. Részvételi
dij 320 P, diákoknak 260 P.
Jelentkezni lehet az Utazási
Irodában minden nap délután
4-7-ig (IX., Ferenclkörul 38.
fsz.2.) levélben is. Érdeklődők
nek prospektust dijtalanul küld
az Utazási Iroda.

Magyarország és Bulgária se
Iyemtermelése. A gazdasági válság
tudvalevően a selyemtermelést is su
Jyosan érinti, mert a selyem világpiaci
ára soha nem tapasztalt mélypontra
sülyedt. Ennek folytán az alacsony
gubóár ugyszólván mindenütt a terme
lés hanyatlását vonta maga után. Ma
gyarországon ezzel szemben örvendetes
ennek a termelésnek a fejlődése. A
volt Nagy-Magyarország mai területén
a legnagyobb selyemprodukció 1905
ben volt es 391·027 kg. gubót tett ki.
Ezzel szemben a mai Magyarország
gubótermése a következő volt: 1929
ben 524 m3, 1930-ban 772.064, 1931
ben 494.444, 1932-ben 6tO.000 kg.
Megmaradt területünkön tehát a vi
lágháboru előtti gubótermésünket jóval
tulhaladtuk, sőt 1930-ban megkétsze
reztük. Ezzel szemben Bulgária gubó
produkciója 1929·ben 2,357.642, 1930
ban 2,265_545, 1931-ben 1,109.585,
1932-ben 1,210.000 kg. volt. Vagyis a
termelés itt' a felére csökkent.

Husz évvel ezelőtt elveszett
gyermek megkerül. Husz évvel
ezelőtt 16 éves korában eltünt
egy vidéki városból Nagy Ist·
ván gimnazista. Az anya néhány
hónappal ezelőlt Tolna Világ·
lapjában egy képel látol1, a·
melyben fiát vélte felismerni.
Newyorkba iri és rövidesen
kiderült, hogy Slephen Granl
newyorki ékszerész az elve·
szell Nagy Istvánnal azonos,
aki annak idején megunja az
iskolát és az Ujvilágba szökötI.
A fiu rövidesen haza/átogat.

A földmivelésügyi miniszter
kölcsön-vetőmag akciója. A
földmivelésügyi miniszter ren·
delele értelmében a hat hold on
aluli kirtokosok kölcsön vető·

magvakat kaphatnak, amelyet
a jövő év juliusáig kelJ kamat·
mentesen visszatérileniÖk. Az
igényiések az illetékes hatósá
gok ujján jelentendők be.

Akiknek a szivmüködése
rendetlen, erőlködés nélkül
ugy érhetnek el könnyü szé·
kelést, ha naponta reggel éh·
gyomorra megisznak egy kis
pohár természetes "Ferenc Jó
zsef" keserüvizet.

Kezdődő ére):mie§ze~

sedésnél a természetes
ol'lFerenc JózseflIi ke:ierűvíz:

úgy az alhasi pangást, mint a
renyhe emésztést meg-szünlcti
és a magas vérnyomást leszál
IÍlía. A gyakorlati orvoslucJO I

mány vezerei él Ferenc
Józ1ief vizet azért becsülik
olyan nagyra, mert ez gyor?an
és enyhe módon sZélbályona.
a szervezetre annyira fonlos
gyomor- és bélműköcJésL A
Ferenc Józ1ief keserűvíz

gyógyszerlárakban, clrogériák.
ban és fúszerüzlelekben kap
ható.

A világkeresliedelém össze
zsugorodása. A berleni kon·
junkturakutaJó intézet le~)'ujabb

jelentése szerint a világforga·
lom folyó év első felében 54
százalékkal volt kisebb a mult
évinél és mindössze 40 szá·
zalékát tette ki az 1929. évi
forgalomnak.

Az ugató ember és a füszáI
fiittymiivész. A budapesti rádió
studióban naponként különö
sebb emberek jelentkeznek,
akik szerepelni szeretnének él

mikrófon előtt. Az egyik a
kulyaugatást ulánozza, a másik
füszálon fütyül, a harmadik
sajátkezQleg készi1etl furcsa
hangszeren jálszik. Ezekről él.

csodabogarakról nagyon ér·
dekes fényképekkel illusztrált
cikket közöl a Délibáb képes
lap, amely minden szinh_ázi,
rádió, filmeseményről beszá l

mol. Egy szám ára 20 fillér.
~~RR~~~R~~nRftftft

BUTOROZOTT SZOBA
külön bejárattal esetleg elő

szobával kerestetik hosszabb
időre. Jelentkezni lehet

a Szerkesztőségben.

tIltlltllUtll~UUtllUU~~

Gyi.imölcs!1ütöház épül Kecske.
méten, a kereskedelem kezdeménye
zésére. Az űzem t 20 vagon befogadó
képességű lesz és olcsóbban tárol az
eddiginél, mert eddig egy vagon szőlő

hütéséért Budapesten 1000 pengőt kel
lett fizetni. A hütőház üzeme ki fog
terjedni barackra, szőlőre, paprikára
és szilvára. A befogadóképesség ne
gyedrésLét kecskeméti termelők vehetik
igénybe. Érdekes, hogy ezzel az akció
val kapcsolatban az egyik budapesti
hiitőüzem felajánlotta a kecskeméti
gazdáknak, hogy nála próbaképpen
ingyen raktározhatják be gyümölcseiket.
Eddig 12 láda barack, 2 vagon szilva,
62 vagon alma van ebben az üzemben
téli re eltéve.

A kanadai almatermés A
kanadai mezőgazdaságiminisz
terium a napokban adta ki
becslését az idei almatermésről,
mely 10 százalékkal marad
alatta a mult évinek és össze.
sen 2.5 millió ládára tehető.

Egyedül Kolumbia államban
nagyobb a termés a mult évi.
nél ahol 4.4 millió Jáda alma
termett a mult évi 3A millióval
szemben.'



Magdolna gycmai lakostól 1.050 P-ért.

Tóth Lú,,:,]ö és neje Izsó Agnes
gyom~li lakosok vettek 632
cltr:d-ecrti :~zánIl)t Bere Inne (n[ls Szi

Lli-iri:, ,;']')u'iornai Lakostól500 P-(~n

LC KflJ::i:in 13k():~

vett 1 hoki 60D négyszögöl göroekut
laposi szan tónak fejerészét K. SziJág:yi
Albert (nős Ladnai Máriával) gyomai
lakostól 350 P-ért.

Bere Imre (nős Szilágyi Máriával)
gyomai lakos vett 3 hold 1094 négy
szögöl teri.iletü szántónak 13-ad részét
IC Szilágyi Albert (nős Laclnai lVhí.riával)
és K Szilágyi Kálmán gyomai lako
soktól 1.000 P-ért.

Kató Ferenc gyomai lakos vctt
2/300-ad ré"z csudaballai legeli) illető

séget Bere Imre (nős K. Szilágyi l\láriá
val) gyomai lakostól 600 P-ért.

Flilöp EteJ gyomai lakos \'ett 515 és
279 négyszögöl csepüsJcerií íngatianokat
kiskoru Cs. Szabó Albert gyomai ln
kosiól 500 P-ért.

Lukács Gáborné Fekete Jvlária gyo
mai lakos vett 3 hojd 978 . l1égyszögöl
tanyai szántó! Bére:; ;l lltiÍ gyom:Ji
lakostól 4.500 P-ért.

Dutkon István (nős Biró Terbzel)
gyomai lakos vett egy beltelkes háznak
4/12-ed részét B. Izsó Jáno;;né Biró
Lidia és kiskom Biró Róza és Biró
Piroska gyomai lakosoktól 550 P-ért

JJCUL1UUJlJUT1XI!itíll~

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

cc$ ifj. WAGNER MARTON_
~J:rTIrlrnrXxn II ll: :!lUX

1258 négyszögöl kölesfenéki szántónak
fele részét Zs. Timár András (nös esilc
Katalinnal) gyomai lakostól LOOO P-ert.
. Kiskoru Láttcóczki Imre gyolllai lakos
\'ett 1118 Ilégyszögöl köleslenéki SÓl!

tót Csáki Lajos (nős Nyitrai Erzsébettel
gyomai lakostól 380 P-én.

Csapó Imre gyomai lakos vett 805
négyszögöl kölesfenéki szántót T_ Kiss
Lajos (nős Varga Irénnel) gyomai la
kostól 180 P-ért.

GeUai Imréné Varju Mária endrődi

lakos vett 6 hold 1528 négyszögöl
nagyállási szántót Csik Jánosné Varga
Mária endrődi lakostól 2.500 P-ért és
40 q buzáért.

Nádudvari Mihály (nös Izsó Eszter
rel) gyomai lakos vett 260 négyszögöl,
1 hold 1272 négyszögöl 1168 négysözg
öl és l hold 1300 négyszögől pusári
szántót Virágos István (nős Rajki Juli
ával) orosházi lakostól 2.150 P-ért.

Megyeri Albert és neje Biró Klára
gyomai lakosok vettek l hold 1502
négyszögöl pusári szántót Joó László
(nős volt néh_ Gulyás Zsuzsannával)
gyomai lakostól 800 P-ért.

Bernáth Gyuláné Fekete Irén gyomai
lakos vett egy beltelkes lakóházat fe
kete Mihály gyomai lakostól2000 P-ért.

MuIitz István és neje Fazekas Mária
gyomai lakosok vettek I hold 1418
négyszögöl és 183 négyszőgől pusári
szántót özv. Pécs Józsefné Heinfart

~~fiftRfiA~

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
~UUUW~~
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I rtesités. I
~ Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy It
~ Vatay Gábor asztalos-mestertől géperőre berendezett ~
~ üzemét áívettem és a mai napon megnyitottam. ~

~ EIvállajok és készítek mindennemű épÜlet és bútor~ ~
~ asztalos munkákat a legegyszerübbtől a legdiszesebb ~I kivitelben u. m.: ajtók, ablakok, szobapadlók, I
~ üzleti: pCHrtá1ok, üzletberendezéseket, biirtoi4 o'=- ~

~ kat u. m.: háló, ebéd1ö és úriszobákat, heverőt, I
;I recomét, dívánt, sezlcnt, konyhaJbútorúkat, I
~ hajlHoH székeket, egyszerű szé~~eke·t, fotelo1ka·t, ~

~ sza1ongarn1túrákai, a fentieket a kivánt stíl szerint 31

~ festett avagy fényezett kivitelben. ~I Miután a minden irányban való p01rJttOS, gyors és I
~ jutányos kíszo1gá1ásról előre is biztosi'om a n. é. ~

~ közönséget, kérem a nagyrabecsült I
~ szíves támoga-tást és vagyok ~

~ teljes tisztelettel: ~

~ BERENCSIK VilMOS ~
~ épű1et- és műbútoraszblos. ~
~ G Yo m a, Kossúth Lajos utca 35 szám_ ~
" Költségvetés díjtalan! Költségvetés dJjtalan! I
'VE E'" h' b" 1 I' f·' t l' k f J W~ . gy]O az 0, va o lU tanulona e veszek. ~

~l!I~~.U.IW~IW.I.W••WI.~~1l

VASUTI MENETREND 1932. május hó 22-től.

19yorsl Igyorsl Igyo;:s! Igyorsj
----".6·-:-15~' 9'00 l3'32 n-OO 20'50 i Bpest le. p_ é 5-00 10'45 ll-45 19-10 19-53

11'0611'5718'0719'59 2'10 é (j-32 6-02 S-52 14-28 1'-:::7-'::'0"'""0--
6'3811-1412'02 lS'15 20'04 2-35 i Gyoma é 0'17 5'52 8'5114-2016-5919-04
7.3112'0912-40 19'1020'41 3-38 é Békéscsaba i 23'15 5-00 8'1413-2616-221812

13'5312-4017-3020'05 i Gyoma é 7"2411"4716-4121'56 00

4'21 130817"5820'33 é i 6'53 11-16 16-10 21'25
4'2613'13 18'0320'38 i Dévaványa é 6'4811'11 16-0521-20
4'57 n44 18-3421'10 é i 6'15 10"38 15'32 20'42
4'5813'4518-4521'11 i Szeghalom é 6'1310'3715-3120·37
5'17 14'04 19'0421'30 é Vésztö i 5.5310'17 15'11 20-171
7'2716-10 20'58 é Békéscsaba i 4'05 8'20 13'2418-24
----~~

Ingatlan forgalom.

mindenfajta gl1mmit vulkanizáltasson

"U N ! V U L C O"-val
kizárólag K i S S L A J O S fIT A L
G Yo m a, . Ill., Wesselényi u. 9 szám.

Sz. I.

~~

DUBLIKACIÚ.
Magános nönekingyen lakást ad

takaritásért özv. Horváth Jánosné. Je
lentkezni lehet Kiss Bálint u. 30_ (Volt
Selyem u.)

A Hangya kiszolgál6 leányokat
vesz -fel. Jelentkezni lehet a Hangyában.

Shuszter~féle gyomai 1068. sz. tkvi.
betétben A l. 1,- 2 sorsz_ 3757 és 3758
hrsz. háziingatlan f. évi november hó
8-án délelőtt 9 órakor, birósági árve
résen el fog adatni. Érdeklődésekre

felvilágositást ad dr. Debreczeni Iván
ügyvéd.

iványi Aladár és István cég gyo
mai magtárnáI a vetömag tiszti tás meg
kezdődött. Mindenki saját érdekében
cselekszik, ha vetőmagszükségletét

"PETKUS" vetőmag tisztitón rostálja
meg.

Értesités ! Céglink megállapodott a
Békésmegyei Általános Takarékpénz
tárral, mint a Futura Magyar Szövet
kezeti Központok Áruforgalmi Rész
vénytársaság főbizományosával, hogy
Gyomán és Endrődön gabonát
vásárol a Futurának. Vásárlásainkban
a Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár gyomai fiókja is részt vesz, igy
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelőínket,

térjenek tőlünk is ajánlatot, mielőtt

eladnák gabonájukat. Wagner Márton
Fiai.

Fegyverneki utca 7. sz. ház eladó_

Tisztelettel értesitem a nagyér
demü közönséget, hogy üzletemben a
hölgyfodrászatot megnyitottam,készitjük
a legdivatosabb frizurákat: női ondo
lálás 50 fillér, fejmosás petrollal 50
fillér, hajvagás 50 fillér, gyermek babi
hajvágás 40 fillér. Házhoz kijárást is
vállalok. Bérletjegy 12 szám ondolá
lásra 5 pengő. Figyelmes és pontos
kiszolgálásról előre is biztositom a n.
é. közönséget, kérem a nagyrabecsült
szives támogatást és yagyok teljes
tisztelettel Koloh Antal uri és női fod
rász.

Savanyitott és fejes káposzta ál
landóan kapható Fried Gézánénál.

Özv. Ferenc Jánosné Barta Erzsébet
gyomai lakos vett 642 négyszögöl, 4
hold 78 négyszögöl és 507 négyszögöl '
tanyai szántó ingatlant valamint 3 hold
1060 négyszögöl tanyai szántót Perei
János és neje Kruchió Mária gyomai
lakosoktól 9250 P-ért.

N_ Kovács Sándor és neje Láda
Eszter szolnoki lakosok vettek 1 hold
263 négyszögöl és 1 hold 214 négy
szögöl kölesfenéki szántót f. Nagy
Benedekné Gábor Julianna mezőturi

Llkostól 1270 P-ért.
Timár Margit Csuvár Istvánné end

rődi lakos vett haszonélvezeti joggal
terhelten 7 hold 1000 négyszögöl zsófia
majori szántónak felerészét Timár La
josné Szabó Eszter pusztaecsegi lakos
tóI 800 P-ért.

ifj. Zs. Timár András és neje Homok
Mária gyomai lakosok vettek 5 hold

6 oldaL

Gyomai Közművelődési

EgyesiHet.

Tisztelettel meghivjl.lk Önt és

kedves cssJádját november h6

4-én az Uri Kaszin6 nagyter.

mében tartandó

KULTUR ESTÚNKRE!

Herdy Béla mérnök:
KORSZERŰ ÉPITÉS.

Voltaire: ASSZONY HŰSÉG.

Szatirikus játék.

GYOMAI UJSAO 1932 okt. 29.
--~.-_.._,....-------------------,--..;;...-----,--------_.~_ .._------------

nldiMI'rIM!1l101lt81iif1m1
HÓ- és SÁRCIPŐjÉT

Jó mel1ékkereset gazdasá
gokat látogató biztositási ügy
nökök (vagy mások) számára
faiskolai-képviselet. Kolauch
faiskola, Szeged.

•

Hatályon kivül hej yezték él

gyülekezések korlátozásáról
szóló rendeletet.

50 százalékos drágulás állt
be Jugosziáviábon a dinár kül,
földi árhanyallása miatt.

Egykerekü biciklin 46 óra 40
perc alatt Budapes/ról Bécsbe
karikázott HasHnger Béla bu·
dapes1i ar1is/a.

Meghalt Vécsey Imre, Deh,
recen voll h. poJgármes/ere, aki
1902,ben saját négyes foga/án
utazott Rómába.

A áLmai államok hosszulejárab.l
tartozásai. A dunai államok közül
augusztus l-én Ausztria állt az első

helyen a külföld hosszulejáratu állam
adósságának terén, éspedig 1078 millió
márkával. A második helyen Magyar
ország szerepel 916 millió, a harmadik
helyen pedig Románia 639 millió már
kával. Ezután következik Csehszlovákia
435, Jugoszlávia 426, Bulgáriá 188
millió márkás hosszulejáratu tartozá
sával. A hat dunai állam össztartozása
(bele nem értve a rövidlejáratu tarto
zásokat) eszerint 3682 millió márkára
rug_ Ebből az összegből Amerika 1323,
Anglia 1047, Franciaország 484, Olasz
drszág 124, Németország 29, egyéb
államok 714 millió márkát követelnek_

A rozsdakárok elleni védekezés
megszerve:zése. Mivel több oldalról
felmerült az az aggodalom, hogy a
buza idei rozsdabetegsége a jövő évi
termést is veszélyezteti, a'l Országos
Mezőgazdasági Kamara szükségesnek
tartotta e kérdés megvilágitását, külö
nösen oly vonatkozásban, hogy a
rozsdagomba mennyire bir fertőző ha
tással a jövőre nézve és hogy a rozs
dabetegség esetleges megismétlődése

ellen milyen megelőző intézkedések
lennének teendők. Ezért szakértekezle
tet tartott a Kamara ez ügyben, ame
lyen résztvettek a gazdasági kisérlet
ügyi intézmények vezetői és a mező

gazdasági kamarák növénytermelési
előadói. Megállapitást nyert, hogy a
rozsdakárt kizárólag az idei abnormális
időjárás okozván, megismétlődésétől

csak hasonló időjárás esetén kellene
tartani. Mindazonáltal, mivel Magyar
országon ilyen időjárással, a rozsdakár
valamint a hőűtés veszélyével mindig
számolni kell, az idei tapasztalatok
alapján megokolt a korábban fejlődő

és beérő buzafajták idejében való ve
tése és a buza fejlődésének és beéré
sének megfelelő miítrágyázással való
elősegitése_

~~~Jlil?lc:~Ji#'!s~~~~.......,.~~~~~t·~iI~ll~tStit~i1J~

Nyomt'ltta a l!'HUNGARIA" könyvnyomdai vállalat Gyoroán. felelős cégtulajdonos : TEKBT SANDOR,
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Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelös szerkeszt5: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirc'.etés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésné! 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

PESTI HIRLAP
19S2. okt. so. vasárnap 41-ik oldal.

Időszerűségek.

Dehogy várnák meg, hogy
a hirdetett 95 pontból mit
tudnak megvalósitani. Már
előre kárognak, hogy csak
szólamokat tud nyujtani a
kormány, de javítani semmit
Szegény-szegény hitetlenek!

Megértem őket, de nincs
igazuk.

Nem lehet máról6 holnapra
meg;avitani a gazdasági hely
zetet. Nem is igért csodákat
Gömbös miniszterelnök, csak
azt, amit erős akarattal el·
tudna érni a magyar társa
dalom segitségével. Ha tehát
nem fog neki sikerülni a
q l1emzet falprlHílljtása, az
nem az ő kudarca lesz, ha
nem a nemzet többségének
bűne, amiért nem állt egy
olyan kormány mögé, melYI
ben left volna erély, hogy II

megvalósithafót megtegye.
Legyünk türelemmel, pár

hónap mulva ugyis meglát;uk,
mennyire van hasznára az
országnak a Gömbös kor
mány.

A nagy vonalakban meg
adott programban minden
tisztességes magyar ember
érdeke benne van. Csak az

izgat már most e program
ellen, akinek hasznosabb az
ország nyomora, akár anya
giakban, akár lelkiekben.

*
Nyirkos őszi délutánon

/ibasorokban mennek az
elemiiskolások haza. Amint
kórusban "jó estét" kivánva
haladnak el mellettem, meg
vacog a fogam, mikor az
apróságok egy részét liba
bőrös meztelen lábakkal lá
tom a sárban lépegetni.

Micsoda rettenetes bűne

Miért nem fizelnekaz o Moe:. I
nek tagdijat? Ormándlaky Wais
l1ecker Antal ur, az Albán ki·
rályság mezógazdasági szer·
vezője 1924-30· han, irja ne'
künk: "Szégyenletes dolog mon
dotta gróf Somsich László, az
OMGE elnöke, hogya tagdijhát
ralék 120.000 pengő".

Erre a tiszteletteljes válaszom,
mint okleveles és gyakorlati
gazdának, hogy: Ki mint vet,
ugy arat! Legyen szabad hivat·
koznom a juniusi országos
gazdakongresszusra, melyet a
Vigadóban rendezték. Elsirták
itt a gazdák baját ugy, hogy
mégjobban azt elsirni nem le·
hetséges. Sikerült akongresz·

az emberi elrendezésnek, hogy
ezek a szegény gyermekek
novemberben mezitláb kény
telenek járni! ! !

Szegény gyermekek! Mi
lyen boldoggá tenné őket

egy pár cipő! Egy pár cipő

segitségével majdan a tárp

sadalomnak egészséges, hasz
nos tagjai lehetnének, igy
vagy egész életükre nyava
lyások lesznek, vagy azokat
a kis hantokat szaporitjak
évről6évre ...

szust ct. u.2~ig-kfhllzni hivatalos
szónokokkal anélkül, hogy csak
egyetlen érdekelt is, bár jelent6

kezett,szóltoz juthatolt volna. Az
elsó fclszólaló megkérdezte
volna. mi a 100 éves OMOE
munkájának eredménye? Mert
nincs gazdákháza, rokkantak·
háza, gazdák árvaháza, hol van
a gondoskodás és a gazdái.
kodni judás mintája és bizony
sága? Engedje meg, hogy meg
említsem azt is, hogy jelen'
voltam két évvel ezelótt a Ma'
gyar Erdótisztek és GazdaJisz
tek Egyesületének 50 éves ju·
bileumán s hagyot! ugyancsak
a katedráról hallottam azt, hogy

a gazdatiszlek ügve,lörvényes
rendezést és védelmet illetőleg,

egylépéssel sincs előbbre, mint volt
50 év előtt. Ez az Egyesüle: is
az OMGE szárriya~ alaH van.
Csodálatos, hogy olt sem fizet
senki tagdijat? Miért van nl?l

is, az OMGE 52 évi müködésc
után az az állapot, hog-y él

gazdatiszteknék csak 37 szá~

zaléka diplomás és az a gaz s

dák kongresszusán halloj! tény,
hogy a földmivelésügyi minisz
teriumnak 3006nál több hivatal
noka közül csupán 23 végze!!
gazda. "S e csekélyszámu gazda
közül hánynak van gyakorlati ta
pasztalata ? ?"

A magyar telepités feitételei:
A "Gazdavédelmi Tcírsaság"

Pesten október 28-án, báró
Skerlecz Ivá.n v. b. t. t. ny.
horváth bán elnöklésével ülés!
tartott, melyen Ormá.ndlaky
Waisbecker Antal órnagy, Al·
bánia mezógazdaságának Map
gyarország részéről kiküld öt j

állami szervezóje, nagyszabásu
előadást tartoJt, a "Magyar Te
lepités"-ről. A siker feliételeit él

következő érdekes, ujszerú ok,
fejtéssel jelölte meg:

1. A telepes, jó és elég föl.
det kapjon, hogy biztos meg·
élhetéshez jusson.

2. A földhozáma az emberi,
iga' és géperó teljes és cél·
irányos kihasználásától függ,
mely csakis 1000 kath. holdnál
nagyobb complexumokon való
telepitéssel érhető el.

TÁRCA
HAJUKNÁl

fogva elöráncigált áligazságok alap
ján, vak gyülölet mérgével beéte
tett étü gyilokkal vágtak vérbe
borult szemű elvakultak Közép
Európa testébe uj, "igazságos"
határokat.

Sikerült.
A természetellenes politikai ha

tárok kényszere következménye
ként hajuknál fogva előráncigált,

tudákosság diktálta érvek alapján
összetákolt, levegöbenlógó gazda
sági rendszerek segitségévelkinai
vámfalakkal igyekeztek a politikai
esztelenség önkényének e határait

szuronyok millióin kivül gazdasá
gilag biztositani és örökkétartóvá
mereviteni.

Sikerült ?

A cinkosok egymásiránti, egyet
értő nagy szeretetünkben nemcsak
a gyülölt "legyőzöttek"-kel szem
ben, hanem csupa barátságból
egymás ellen is égig vonták kinai
vámfalaikat. És igy sikerült az uj
politikai "igazságos" határokkal
s ezeknek következményeikkel, a
kinai vámfalakkal Európa száza·
dokon át kialakult gazdasági rend
szerhálózatát összeszabdalni, Eu
rópa államaiban úgy az állami,
mint egyéni gazdasági életet ösz
szetörni. (Ezt nevezték ök, a
"győzök", valamikor az európai

gazdasági élet "uj, igazságos ala
pokra való fektetésének" ?)

Az uj, "igazságos" politikai ha
tárok megmerevitése tehát nem
sikerült. Azonban, egy szó, mint
száz, a dicső "győzők" vállvetett,
dicsőséges együttmüködésének tel
jes mértékben megvan· az ered
ménye, úgy, hogy arról koldul
nemcsak a szerencsétlen, "meg
operált" vén Európa, hanem az
egész világ. (A bünös "Iegyőzöt.

tek"-nek ebben az eredményben
csupán szenvedélyes része van.)

Ezt a sikeres eredményt érzik
a mesterek. Jól tudják, jól érzik
Nyugat " csőd "-jét. Gyógyitani
akarnak tehát. Egyre-másra jelent
keznek politikusaik nemzetgazda-

sági iróik szellemesebbnél-szelle
mesebb, körmönfontabnál-körmön
fontabb receptekkel, rendszerekkel,
tervekkel, amelyek mindazt céloz
zák közvetlenül vagy közvetve,
hogy mi módon lehetne össze
boronálni " szerencsésen" szétope
rált népeket gazdasági csoportok.
ba, azonban úgy, hogy ezek a

csoportok az ők, a dicsőséges

gyözök, a Nyugat érdekeinek meg-

feleljenek. Hogya csoportokba
összeboronálandó népeknek mik
lennének és tényleg mik az érde
keik, az édes keveset jelent az ö
szemükben. A "santo-egoismo"p
nak, a szent önzésnek örök pél e

dája ez oly formában, hogy min
dig csak az. egyik fél lehet önző~
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3. Gyakorlati lapasztalaton
nyugvó szakszerű vezetéslől.

4. A termelés irányitásáfól és
kereskedelmi értékesitésétől.

5. A termelés célja, ne pará
dézás, Ile mutogatás legyen,
hanem az éhség és munkanélkü
liség enyhítése.

6. Annyit lelepitsünk, ameny
nyit anyagi erónk megenged, a
munkálalokat tervszerüen és
fokról-fokra kell végrehajtani,
idő és helyes munkamegosz#
tássa!.

Szervezett munka, szervezett ér
tékesítés, gazdasági és kereSI
kedel mi gyakorlaton nyugvó
Szövetkezeti#, KereskedelemI és
Ipari-Gazdá,lkodás.

A kérdéshez a meginduJi
eszmecsere folytán hozzá szó·
lolt: Kovács Gyula közalapit#
ványi bérlő, Ráth gazdas. ta'
nácsos, Bartha Artur iparmű#

vészeti lanár, Glaser Géza
földbirtokos, Vajda Ignác részv.
társ. igazgató, Szántó Albert
gyáros, dr. Hennyey ny. állam~

titkár és mások.
A "Társaság" elhatározta 

egyhanguan és nagy lelkese-
déssel - hogy Ormándlaky
Waisbecker An lal tervezetél,
mely a mai gazdasagi viszonyokba
minden tekintetben beleilleszkedik
s igy a telepítés kérdésének
megoldására alkalmas, párta
lóan Gömbös min. elnök urhoz
jultatja.

Ormándlaki Waisbecker An'
tal okI. gazdái nem kell be'
mutatnom kedvC's olvo.sóinknak,
albániai eredményeit folytalá#
sosem hozluk és igy augusz;
tusi gyomai cikkéból is meg l

ismerhették gazdáinl<.
Emlékezhelnek olvasóink,

hogy Albániát, mely örökös
éhinséggeJ küzdött, exporlké#
pessé tette az ő mezógazda l

sági megszervezésével, egyut#
tal biztos megélhel?st nYlljJva
15 ezer családnak.

Ormándlaky Waisbecker An~

tal mezőgazdasági tudását és
lelkesedését már a hábom alat!

is hasznosijotta a hadvezeJőség

és megszerveztetle vele négy
vármegye termelését, mell'
munkaközben háboru után is
munkaallul!makhoz jutlaloH sok
sok embert.

!'/licsoda könnyelmű ért(k
pazarlás az nálunk. hogy ez
az ember, ki külföldön is be
csülést szerzel! a magyar mező

gazdaság hirnevének, itihon
nem tudják a tehetsé'gének
megfelelő munkakörhöz jutlalni,
akkor, mikor egv-egy ügyes
szervező szakember munkája
után sok más munkaalkalom is
nyilnék. Ormándlaky Wais bec·
ker Anlalt nem .nekünk kell
felfedezni a magyar mezőgaz'
daság' részére, de meri ismerem
él helyzetet, hogy egy ember.
kit a ludása, az ambiciója és
hazafisága fút, szóvá kelleH
tennem: leret adni az Ő mlll1#
káJkodásállak!

ifj. WAGNER MÁRTON.

A Független Kisgazda,
Földmunkás és Polgári

Agrár párt endrődi

szervezete

f. év. november 6·án d. e. 11.
órai kezdettel az endrődi kelh.
Népház mozihcJyiségében párt
gyülést tart. A gyü!ésen fel~

szólalnak: frolyó istván elnök,
Szakács Andor. Arídahazy
Kasnya Béla, Kun Béla és gróf
Hunyadi Ferenc orsz. g'yülési
képviselők, Tildy Zol!án az
01"57.. párt ügyv. alelnöke. !3,:H'
loH Márion és Fiió SálJlue]
országos párt alelnökök,
Szabó Árpád, Kovács Ferenc
és Cinkócky Pál.

Agyülés ulán a Katholikus
Népház nagyjennében köz
ebéd lesz, melyre a pári helyi
vezetősége az érdeklódőkei

tiszteletlel meghivja. Miután az
idő rövidség'c miait a beszédek
egyrésze "béd közben fog ell
hangzani, kéri cl vcze1öség
hogy az ehédl?n minél nagyobb
számban nwgielenni szives,
kedienelc

Egy teriték ára 1 pengő.

Ebédig'énylésl a Katholikus
Népház kimérőjénél nov. 6'án
d. e. 9 óráig lehet bejelenteni.
~ Aláírási ív a gyomai 48· as l
Kaszinóba' és aNémetvárosi
Olvasókörbe ki van téve.

6 YÜmÖIcstenllelők
tizparancsolata.

L Gyiimölcsfáid érté!<e!< ! De hogy
megfelelő jövedelmet hozzanak, kellő

gondot kell rájuk forditaTIod és lelki
ismeretesen betartanod mindazokat a
tanácsokat, amelyek segitségével több
és értékesebb termésed lesz.

2. Gyi.imölcsfacsemetéidet ne a
piacon vagy faluról-falura járó házalók
tóJ vedd meg, hanem megbizható,
ellenőrzött faiskolákból szerezd
be! Sohasem tudhatod, hogy a kéz
alatt vett oltvány nem fertözött-e és
hogy milyen gyümölcs terem majd I
rajta. Könnyen behurcolhatod gyümölcs
kertedbe a legveszeclelmesebb növény
betegséget és tönkreteheted egész fa
állományodat. Vagy hosszu évek multán
jössz csak rá arra, hogy egészen más
gyümölcs terem a fán, mint amit vártál.
Gondosan válaszd ki a fajtát, amit
termelni akarsz. Mert nem érsz el
mindengyümölcsfajtával megfelelő ered
ményt. Gyümölcskerted talaja, a vidék
éghajlati viszonyai, a szállitási lehető

ségek határozzák meg azt a gyiimölcs
fajtát, amely a legjobb és legértékesebb
hozamot igéri. Ne termessz sokfajta
gyi.ímölcsöt! Jobban jársz, ha csak
2-3 féle gyümölcs terem a kertedben.
És csak olyan, amit a környékbeli ter
melők is termesztenek. IvleJ"t igy na
gyobb minőségü,egyszerre érő gyümölcs
lesz a körzetben, amit könnyebben le
het értékesiteni és szivesebben jön le
érte a vevő.

3. Apold 9yiimölcsfáidat! Ne
hagyd öket vadon !lőni. Ne mulaszd el
kellő időben a szükséges szakszerii
metszést, a talaj fásitását, a trágyázást,
az öntözést stb. Bőségesebb termés
hálálja meg munkád.

4. Védekezz a kártevők eiien!
Csak egészséges gyümölcsért érhetsz
el jó árakat. Férges, beteg gyümölcs
nem kelendő portéka és rontja a jó
áru értékét is. Csökkenti az értékesi
tési lehetőségeket is. Egészséges bő

termésre csak akkor számithatsz, ha a
kártevők elleni védekezésed szakszerü
és az elöirásokl'!ak tökéletesen
megfelel. De nemcsak neked kell vé
dekewecl, szomszédaidnak is. Mert
hiába a legtökéletesebb védekezés, ha
a szomszéd ápolatlan kertjéből átke-

rü!nek hozzád a kártevák. Kiserd fi
gyelemme! a szomszéd védekezési
munkáját.

5. A gyümö!csöt ke~lö időben

szedd le a fáról! Ne hagyd tuJérni,
mert igy könnyebben romlik és hosz
szabb szállitást nem bi;' el. Jegyezd
meg: az alma, körte, birs, naspolya
utánérik, tehát féléretten is szedhető:

a szilva, cseresznye, meggy, barack,
dió, mandula, mogyoró leszedeH álla
potban már nem érik be, tehát ezek
a teljes beérés előtt (azaz, ha a gyü
mölcs gyengéd csavarásra leválik szá
rától) legfeljebb 2-3 nappal hamim;bb
szedhetől<. A befözésre szánt gyü
mölcsöt szedd félérett en, lekli'ár és íz
készitésére szánt gyümölcsöt pedig
tel jes beéréskor.

6. Nedves vagy feimelegedett gyü
mölcsöt lehetőleg ne szedj, mert az
ilyen gyümölcs gyors romlásl13.k indul.
Ezért a gyUmölcsöt korán reggel
harmat után \'agy alkonyatkor
szed.;:!. Ha nedves vagy felmelegedett
gyümölcsöt szedtél, ugy azt csomagolás
vagy e]számtás előll szá;'itsd meg,
iiletve hütsd le. A gyümölcsöt kizáró
iag kézze!, szájral együtt szedd
a fáról. Vigyázz, hogy a gyümölcsöt
ütődés i1\;;! érje vagy a szedésné] meg
ne nyomd, mert az ütődött gyümölcs
jelentékenyen kisebb értéket képvisel
és könnyebben rom]iJc

7. Vigyázz a gyümölcs csoma
golására ! A leszedettgyiin,ölcsöt
rakd óvatosan tiszta papirral kibéleit
ládába vagy kosárba., de 5011asem \'e
gyesen 1 A gj,jjmöksöt válogasd és
·osztá!yozd minöség, nagyság és az
érettség foka szerint. Férges, sérült,
apró, tulérett gyümölcsöt ne keveri a
jó közé, mert az lerontja a jó áru ér
tékét is. Egy ládába vagy kosárba csak
egyfajta, egYl11inőségü és egy osztályba
tarloz6gyümölcsöttégy és a vevő

megtévesztésére áruidat ne diszitscl.
igyekezz egyforma eUéíirásos eso
mago!6aszközökcö't használni.

8. A gyümölcsöt az érí:ékesitésig
tartsd !1!.!vös és száraz helyen,
hogy az lehütve és frissen kerüljön il

piacra. Száliitás közben óvd a gyü
mölcsöt rázódástól, pOi-tÓ\ és melcgtő!,

s ezért a gyümölcsöt lehetőleg ruga
nyos kocs;n szál1i1sd vagy ha ilyen
nincs, rakj a ládák vagy kosarak aljára
vastagon szalmát és a gyümölcsöt ll;úd
le takaróval.

9. Köze;; mUi'iIkáva! - l1lagyobb
eredlméú1Y! Vedd tudomásui : 0lcsóbb.
a facsemeíék beszerzése, könnyebb és
kevesebb pénzbe kerül a kártevők el·
leni védekezés, jobb eredményt és ma
gasabb árakat érsz el az értékesijésnél,
ha mindezt cl többi terme!őtár

saddaI együtt ktizösen végzed ei.
Ezért tömörülj, egyesülj társaiddal,

Mégpedig mindig ugyanaz, adi-I
cső "győző" Nyugat. (S ránk vo
natkozólag mindig csak dicső I
csatlósai, a kis antant.)

Ezek a nyugati receptek, rend
szerek és tervek mézesostyában
akarják "beadni" a megnyirandó
népeknek, (és ebben egy kicsit
egy kalap alá tartoznak velünk
együtt tisztelt szomszédaink, a
kis antant is), a különböző nagy
és egyedül üdvözitő célokat, mint
a nemzeti boldogulás csalhatatlan
szereit. Célokat tüznek ki, ame
lyeknek végén ott csillog a gaz
dasági boldogulás csalóka lidérc
fénye, amelyek azonban jól el
purkoltao l végerectményükben nem

egyebet szolgálnak, mint a francia, I
angol stb. kizárólagos és igazi
gazdasági imperiaiízmust.

Mivel tehát ezek a tervek tulaj
donképpen csak mézesmadzagok
nak a gazdasági idegen imperi
alizmus igájába' fogandó népek
éhes száján való végighuzását
szolgálják és nem őszinték, ter
mészetes, hogy kovácsolóik,

hajuknál fogva előráncigált ér
veken alapuló elméletekkel igye
keznek azokat alátámasztani, tet
szetőssé tenni. Mert érzik, hogy il

mai gazdasági pokolba jutott népek
magukban őket okolják az utolsó
14 év "sikere"s {/ világgazdasági
eredményekért és igy nem egyp

könnyen ugranak ismét "sötétbe".
Miért helyén való e tárgyról

szólni?
A mult megtanitotta a magyart

arra, hogy bármiféle szövetségbe
ment, vagy kényszeritették bele,
mindig a hamupipőke szerepe
jutott neki.

Most is "csoportositani " akar
nak bennünket. "Dunai államok
gazdasági szövetségéről", "Közép-
európai vámuni6ról" fuvoláznak
mézédes hangon.

Ám legyen!
Mi menjünk bele bármi néven

nevezendő szövetségbe, vagy uni
óha, (nevezze el Nyugat, úgy I
ahogyan neki tetszik), azonban.

nem - hamupipőkének.

Az, amit most a világgazdasági
boszorkánykonyhán főznek,nagyon
is közelről érdekel bennünket,
szegény trianoni magyarokat.

Ezért kel! e tárgyról szólni
nlinden egyes magyar embeniek,
ezért szólunk mi is egyszerUen,
világosan, "gyomaiason '" nem
fellengősen.

Maradjunk csak a földön, ezen
a magyar földön. Támaszkodjunk
rá, mégpedig jól.

Mert ha mi nem támaszkodunk
meg jól rajta, majd megtámasz
kodik más.

Már kezdik is a kisérletezést.

(folytatjuk,)
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mert 1,özös erövel, eg'; üttes munkával
tűbbet és könnyebben tudsz elérni,
lllint egyedül, Öl11J1ngadra hagyatva.

HL Miként jön segitségedl"e

él Gyümöicstermelök Országos

• Egyesülete? Ha ,udni akarod, hogy

lllilyen facsemetéket ültess,
honnan szerezheted be a megbizható,

ellenőrzött, kedvezményes áru olt
ványokat,

milyen gyül11ölcsfajtákból várható vi
dékeden a legjobb eredmény,

miként ápold gyümölcsfáid,
milv módon védekezz a legeredmé

dyesebben gyümölcsfáid ~ kártevői
ellen,

mi gyümölcsöd részére a legmegfe
lejöbb csomaf?;olás,

miként értékesitheted legelönyöseb
ben termésedet,

hogyan szervezkedj, hogy mindezt
könnyebben érhesd el,

ugy fordulj bizalomn;al a "GYÜMÖ~CS
TERMELÖK ORSZAGOS EGYESULE
TÉ"-hez, a magyarországi gyümöJcs
termelök központi érdekképviseletéhez
(Budapest, VI., Andrássy-ut 8. Telefon:
202-94.,) amely minden kérdésre kime
ritő és szakszerü felvilágositást nyujt.

Az endrődi róm. kath. egy
házközség, egyesületek és
Endrőd. község társadalma ma
fényes keretek közölt ünnepli
C s e r n II s :tvl i h á I Y apá/ple
bá.nos endrődi plébánosi mű

ködésének ltzedik évfordulóját.
Az ünnepség sorrendje: No·
vember hó 4-én délután fél 6
órakor a Népház!ól kiindulva
fáklyásmenet a plébánia elé,
ahol Kalmár Vince - egyház.
kÖ7ségi világi elnök üdvözli a
jubiláns plébánosI. A fál>lyás
menet a Népházhoz tér vissza.
Utána toronyzene : Kalmár Ká
rolyés Uhrin Imre kuruc nó,
tákat ad elő. Nyolc órakor a
Népház mozitermében disz
előadás, amelynek iiszta jöve
delmét az endrődi szegények
segélyezésére forditják. No
vember 5-én délelőJt fél 10
órakor ünnepélyes szentmise,
amelyel dr. Lindenberger -Já,
nos apostoli kormtinyzó ce
lebrál. A szentbeszédet dr. Be
öthy Györg-y irodaigazgaló,
egyházmeg'yei főtanfelügyelő,

apát mondja. fél 12 órakor a
Népház mozitermében az egy·
házmegyei képviselőtesJület

diszközgyülést tart. fél 1 óra·
kor a jubiláns plehános arc·
képének leleplezése. 1 órakor
a Népházban közebéd.

Házasság. Szentkereszty Ti
vadar. Békésvármegye kir. tan
felügyelője és neje, korosi és
nagyselbényi Korossy Julia
leányát IvIagdáj október 31-én
hé/főn déli 12 órakor vezette
oltárhoz Gyulán' éj róm. hath.
templomban dr. Tápay István
orvos. Gratulálunk.

Vay báró Debrecen város
fóispánja panasznapokat tart.

Elje~Y2és. Huhn Ferenc köz
ségi állatorvos novemiJer 5·én
Kunág'otán tarlolla eljegyzésél
Fülöp t\'láriávöl. (Minden külön
érlesilés helyett.) Gralulálunk.

Orvosi hir. November hó 6
án dr. sarkadi Nagy Pál orvos
2 heli orvosi továbbképző tan
folyamra Budapestre utazik. Ez
idő alatt a munkás-pénztár és
Stefánia. intézetnél dr. Barlha
Gusztáv orvos helyettesili.

Egy tizennégy éves kitünte
tés most érkezett le a főispáni

hivatalhoz. Megboldogult, Irf.!·
gikus sorsu királyunk, IV. Ká,
roly Hdzy Imrének, Gyoma köz·
ség nyugalmazott főjegyzőjé·

nek még 1918·ban a lll. osz·
tályu polgári hadi érdemkeresz
tet adományozta. A kitiintetés
az 1918-as s az azt követő

zavaros idók következtében
csak most kerül átadásra.

Kedvezményes utazás Buda
pestre. November 20-án nagy
atádi Szabó István szobor le·
leple~ésére 66 százalékos Vé!'

suti kedvezményt engedélyez
tek, mell' 5 napig érvényes.

Egy mezőberényi szárma
zásu mérnök tragédiája. A
mezóberényi származásu Rück
Mihályelektromérnököt, aki
Afrikában egy vqsutépil6 lár,
saság szolgálatában állott, a
Zöldfoki szigeteknél fürdés köz
ben egy cápa felfalta.

Betörés. MegkezdődöttOyo
mán is már a betörés. Izsó
László gr. Tisza István utcai
95 hsz. a. lakosnál, aki a Kis'
réti Kaszinóban lakik keddre
virradóra belörtek a padlásra
és onnan kenyeret, szitát, lisz,
tet, ingeket és 1 köpenyegel
elloplak. A kár 100 pengő kö
rül van. A betörőből még a
rendes zsiványbecsület is hip
ányzott, mert "rendes zsivány"
legalább ilyen szegény öreg
embertől nem lopott volna el.
semmij. A nyomozás megindul/.

Ausztria kitiltotta a békés.·
vármegyei sertéseket.

Véget ért a kötőgyári szrájk
Gyulán.

Debrecenben szellemi inség
munkára 80 P havidij mellel1
846 diplomás ember jelentke
zetl. Van köztük egy, aki 7
nyelven beszél.

A. Gömbös kormány 9 fő'

ispánt fog kicserél ni.

Megszüntetik a Levente ci,
garettát - bizonyosan azért,
mert jó és olcsó volt.

Magyarország takarmány
liszt kivitele Svájcba. Magyar
ország a folyó év első 9 hó·
napjában 650 vaggon takar'
mánylisz1e1 vitt be Svájcba a
mult évi 205 vagg·onnal szem
bcn. Legnagyobb volt a bevitel
január hónapban, 233 vaggon.

250 tifuszos meg'betegedés
történt Békésvármegyében.

Gyomai országos vasar.
Községünkben az ősz( vásár
folyó évi nowmber hó 1I, 12
és 13'án fog megtartalIli. No·
vember 11'én pénteken juh és
szarvasmarha vásár, november
12·én szombaton lóvásár és
november 13·án vasárnap ki,
rakodó vasal'. Szabályszerű

járlalla! vészmentes helyről

sertés kivételével mindennemű

állat felhajtható. Minden juhról
lehetőleg külön,kü!ön járlat
váltandó. Iparosok, kereskedők
iparigazolványaikat felmutatni
larloznak.

Gyümölcsfaápolási tanfo-
lyam. A gyümölcsfaápolás és
védekezés gyakorlati teendői'

nak ismerte1ése érdekében
Békésvármegye területén Bé,
késcsaba, Gyoma, Gyula és
Szarvas gócponton 5 napos
téli, valamint 2-2 napos ta·
vaszi és nyáreleji tanfolyamok
megtartását rendelte el a Föld
mivelésügyi Miniszter ur. Békés
csaba és Gyula gócponthoz a
környékbeli tanyák, Gyomához
Endrőd, Szarvas gócpont'
hoz pedig Békésszentandrás
községek kapcsoltattak be. Egy
egy tanfolyamhoz a mult év
hez hasonlóan a helybeli és
az előbb felsorol!, bekapcsolt
községbeli kisgazdák és kert
(szőlő) munkások közül 15
15 ál\amköltséges egyén vehető

fel, akik a tanfolyam minden
előforduló munkájában rész k

venni kötelesek. A tanfolyamo·
kon, mint érdeklődő, bárki
résztvehet. Kivánatos a leven
téknek, a csendőröknek és
mezőőröknek hallgatókként
való bevonása. A tanfolyamok
vezetésével Békésvármegyében
Mokros istván m. kir. kertészeti
jőintéző (Jánoshalma, Bács·
Bodrogvármegye) bizatott meg.
A védekező anyagot mindeg'yik
gócponti községbe (városba) a
növényvédelmi és növényfor'
galmi iroda fogja az illetékes

. előljiiróság (városi gazdasági
hivalta) eimére feladni. A tan'
folyamok megkezdésének pon·
tos idejét él tanfolyam vezető

később állapitja meg. Jelent
hezni lehet Kató Lajos gyám'
ügyi jegyzőnél.

Az állami közigazgatás szep
temberi mérlege. Magyarorp

szág pénzügyi helyzetére vo·
natkozó szeptember havi pénz
ügyi közlemény szerint az
állami közigazgatás kiadása
46.8 millió pengő, bevéJele
54.4 millió pengő volt, vagyis
a bevétel 7.6 millió pengővel

haladta meg a kiadásokat.

November 8-án les? a buda
pesti főpolgármester választó
közgyülés,

Serdülő ifjú.ságnak
reggel felkeléskor egy-egy kis
pohárnyi természetes ~Fe"'"

rent: Józsoefóii keserűvizet

kell adni, meri gyomor- bél
és v(>rtísztitó l1alásának fiük·
ná! és leányoknál igen fOI1
tos eredményeket köszönhe'
tünk. A gyermekklinikákon cl

Ferenc Józ§ef vizel már a.
kicsinyek makacs szorulásakor
kitűnő sikerrel allzalmazzák, A
Ferenc Józsoef keserűviz

gzógyszerlárakhall. drog·ériák
ban és füszerüzletekben kap
ható.

Tizkarátos brilliáns a libáG
ban. Egy Komáromi János nevü
békési tanyai lakós !ibókat
hozOl t fel Budapestre. Eg} et
Zsolnai Rezső dr~nak adotl el
és amikor ezl a libát felvágták,.
hogy vasárnapi pecsenyének
megsüssék, egy tizkarátos bril,
liánst találtak benne. A drtigakő

Tolnai Világlapja egyik olda
lába volt csomagolva. Zsolnai
Rezső az értékes leletről rögp

fön jelentésI tett, de a drágakő

tulajdonosa eddig nem jelen!·
kezett.

A dunai államok gabona
piaci helyzete. A romániai
gabonaexportban az előző

évekkel szemben jelentős visz
szaesés mutatkozik és bár fen
geriben, árpában és zabban
jelentős feleslegek vannak. a
gabonaexport szük keretek
között mozog. Az árpaexporf
teljesen megszünt. Az export
Jevékenység jelenleg főkén!

tengerikivítelre szorítkozik. A
román tengerit a felsőduna

menti és a skandináv államok·
ban lehel elhelyezni, amely
különösen akkor mutatkozik jó
piacnak a román tengeri szá·
mára, ha Magyarország és
Jugoszlávia megmaradnak az
osztrák és cseh piac ellátása
mellett.

Mézelőfák és cserjék szét
osztása. A földmivelésügyi mi·
nisztedum utasitására a gö'
döllői méhészeli gazdaság ez
év ősszén és a jövő év tava·
szán nagyobb mennyiségűmé
ze1ófát, mézelő-diszcserjét, év
elő mézelő növények gyökereit
és gumóit, valamint kiválasztott
mézelőnövényekmagvait osztja
szét a hazai méhészek között.
A kioszfásra kerülő fák, cserjék,
növények árlapjál a gödöllői

méhészeti gazdaság vezetősége

kivánatra azonnal megküldi.

Károlyi Gyula gróf lemon·
dall mandátumáról azzal, hogy
nincs szándéka a politikában
lovább aktiv részt venni.

Kelet-Kanadában október hő
12-én beköszöntött a tél.

A székesfehérvári futtbal1.
csapat teherautója 40 emberrel·
felborult. Heten sulyos sérülést
szenvedtek.



4 oldal. GYOMAI UJSÁO 1932. nov. 5.

VASUTI MENETREND 1932. május h6 22-től,

IgyorsI Igyorsi Igyorsl Igyors!

mindenfajta gummit vuikanizáltasson

"U N ~ V II ~m C O"-va~
kizárólag K JI S S L A J O S N Á L
G y o m a, lll., Wesselényi u. 9 szám.

Sz. I.

fflíffi'l!Tia1fffffl:~.'iniJilil·1iiifMffiITMln

HÓ- és SA~~C~PÖJlÉT

Értesités ! Cégünk megállapodott a
Békésmegyci A1talanos Tak:,rékpém
tán-aj, rn1nt a Futu:la ;\'1 21gya:- szövc~

kezeti Központok Áruforgalmi Rész
vénytársaság föbízol112riyosával, Ilogy
Gyomán és En::lrődön gabl)ná[.
vásárol a futurának. Vásárlásainkban
a Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár gyomai fiókja is részt vesz, i~y

akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelöinket,
kérjenek tőlünk is ajánlatot, mielölt
eladnák gabonájukat. Wagner Tvlárton
Fiai.

Fegyverneki utca 7. sz. ház eladó.

Shuszter-féle gyomai 1068, sz. tkv!.
betétben A L 1,- 2 50rsz, 3757 és 3753
hrsz_ háziingatlan f. évi november hó
8-án délelőtt 9 órakor, birósági árve
résen ej fog adatni. Érdeklődésekre

felvilágositást ad dr. Debreczeni Iván
ügyvéd.

PUBLIKACIÓ.

6rája tüzelik ki, amikor a biró.ilag le
foglalt buza s egyéb ingóságokat
a legtöbbet igérönek készpénzfizetés
mellett, esetleg becsáron alul is - de
a kikiáltásí ár kétharmadánál alacso
nyabban nem - ej fogom adni_ Azon
ingóságokra, amelyekneka kikiáltási
ára egyezer pengön felül van, az
5_610/931 M. E. számu rendelet értel
mében csak azok árverezhetnek, akik a
kikiáItási ár egytizedrészét bánatpénzül
leteszik.

Gyoma, 1932. évi okt. hó 7 n.

GLUDOVÁCZ FERENC
kir. bir. végrehajtó,

mint birósági kiküldött.

Folyton égő alig használt kályha
eladó_ Cim akiadóhivatalban.

lakodalmak:ra, eloadásokra, l1lU

Iatságokra székek, asztalok korlátlan
mennyiségben kaphatók a ligeti pavB
lonban 5 fillér kölcsöndij mellett.

A gyomai állami csemete-kertben
ingyen csemete valamint suháng 4 fil
lértöl 8 fillérig kapható. Érdeklődni a
föjegyzönél.

6'15 9'0013"3217·0020-50 i Bpest k,p_ é 5-0010-4511'4519'1019'53
J1·061 J'57 18·0719'59 2'10 é Q'32 6'02 8'5214-2817'00

6'3811'1412'0218'1520'042'35i Gyoma é 0'175'528'5114'2016'591904
7.3112·0912·4019'1020-41 3'38 é Békéscsaba i 23-J5 5'00 8-]413"2616'221312

13'5312'4017'3020'05 i Gyoma é 7'24 1í:í716~4t2l-5~~
4'21 1308 17"5820'33 é i 6'53 11'16 16'10 21"25
4·2613"13 18·0320'38 i Dévaványa é 6'4811·11 16'0521'20

::~~ ~I:g ~~:l~ ~ni1Szeghalom ~ ~:~~ ~g:~~ ~g:~i ~g:i~
5·1714'04 19-0421'30 é Vésztő i 5.5310·17 15'11 20'171
7'2716'10 20'58· é Békéscsaba i 4'05 8-2013"2418'24

~"""'If:v:P~v;"""'~~~

~fltftWAAft'"'~ .DOOCCUiJíjOODlJlCTDl[Jtl!:JtDt];J[Ji[

Nyomtatványokat lapunk Szerkesztésért és kiadásért felelős:
nyomdájában készittessen. ifi. WAGNER MÁHTON.
~~~ Dt:LIJl(Urn:JfJl:XDl:~

Savanyitott és fejes káposzta ál
landóan kapható Fried Gézánénál. I!lgOOlllH.i!lll.~••

~iMI.IIMll1~rlfillll!lf.ftn"'flilli~'11Iifijff~t.iIT··~
~ ~

~ ' t lit ~I r eSI ' S~ I
~ Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy ~
~ Vatay Gábor asztalos-mestertől géperőre berendezett •
~ üzemét átvettem és a mai napon megnyitoHam. ~
~ Elvállalok és készítek mindennemű épület és 1bMoJl"~ ~
~ asztalos munkákat a legegyszerűbbt61 a legdiszesebb ~
~ kivitelben u. m.: ajtók, ab1akok, szobapacUók, ~
~ üzleti portáíok, üzletberendezéseket J bútOTO~ ~I kat u. m.: háló, ebédlő és úriszobákat, heverő!, I.~
'€ recomét~ dívánt, sez.llont, konyr1.abú-ltorokat, 3',\l'

I hajlHoH székeket, egyszerű székeket, fote1oka~, ~
- sza:(ongarn:i:túráka1:, a fentieket a kivánt stíl szerint ~I festett avagy fényezett kiviteJbe;l. I
~ Miután a minden irányban való pontos, gyors és ~

l,
jutányos kiszolgálásról előre is biztositan! a n. é:, ;:_~',"

közönséget, kérem a nagyrabecsült :
~ szíves támogatást és vagVo::;;; ~

I BERE~I~~;~let~I:LrV10S I
~ épűlei:- és műbú-loraszlaJos. ~
~ ~2 Költsé:~:S~:;~:~~th Lajo~ö~::~;~t:::ijtala"! I
~ Egy jó házból való fiút tanulónak felveszek. ;;

~__.UIP.OOWil8í!!i~.~"

Orosházán is terjed cl 1ifus7.
betegség.

20.000 vagonról ezer vagon
ra csökkent a műtrágyafo

gyasztás. ,L\ ll1ezőgazdasági

válség kövelkezIében ijesztően

összezsugorodott a mŰlrágya·

fogyasztás Magyarországon, A
konjunkfura idején több mint
20.000 vagon múlrágyát hasz
nálf el él magyar mezőgazda.

ság, mig az elmult termelési
évben körülbelül 1000 vagon
volt az ország egész műlrágya

fogyasztása.

A mesterséges gombate-
nyésztés kifizető foglalkozást
biztosit a kisfarmereknek. A
gorr.ba piaci ára hullámzó
ugyan, 1.60-3,- pengő kö..
zött váltakozik. Miután azon
ban egy négyszögméternyi
gombaágyról 3 kiló gomba,
vagy OA-0.8 mázsa száraz
csira nyerhető, ennek a ferme.
lése is hasznot hajt. A gomba
termeléshez ú. n. ngombaágyat"
kelJ késziteni, amihez többnyire
zabbaI efetett ló trágyáiáí hasz
nálják föl. 2-4 mázsa trágyá
ból lehel egy négyzetméternyi
gombaágyal készileni. A gom
baágy magassága 15-45 cm.
között váltakozik. Alrágyának
frissnek kell lennie, meri ha a
trágya már kél hónapja erjed,
nem alkalmas él fö!használásra,
mert nem eléggé Jud fölmele.
gedni. Viszonl ha 60 foknái
melegebbre hevül, álforgatás.
sal kell az erjedésI elieusúlyoz
ni. Hetenkent egy::;zer kell vé~

gCZI1Í a friss gombaágy á1i'(j~

kásáL 6-10 hét mulva. lehet
az első gombákra számitani és
él kövér lrágyából eredő gom
baágynál 2-ö hónapig, esetleg
4-6 hónapig is terem gomba.

Pk. 3227 sz. 1930.

Arverési hirdetmény.
Dr. Zsiga Lajos ügyvéd által képvi

selt Patkós Sándor (csat1.: Bácskai
István 50 q buza) javára a 31 q 29 kg.
buza tőke és járulékaiból az 1930 jun.
5 mezőturí piaci árt véve alapul még,
hátrátékos 559,20 pengő tőkének, to
vábbá e tőke után 1933 jul. 9-től szá
mitandó 5 százalék kamat valamint a
felmerülendő költségeknek a szolnoki
kir. törvényszék 1924 évi P 4966 sz.
végzésével elrendelt kielégitési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedMől

1930 évi szept. hó 18-án lefoglalt 1950
P becsült ingóságokra a gyomai kir.
járásbiróság fenti számu végzésével az
árv~rés elrendeltetvén, annak az 1908.
évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent
megnevezett s a foglalási jegyzőkönyv

böl ki nem tünő más foglaltatók jávára
is az árverés megtartását elrendelem de
csak arra az esetre, ha Idelégitési joguk
ma is fennáll és ha ellenük halasztó
hatályu igénykereset folyamatba nincs
végr. szenv. lakásán Endrödön, Udvar
nokon 34-35 házsz, alatt leendő meg
tartására határidőül 1932 évi novem
ber hó 12 napjának délelőtt 11

Afrikai négereknek adiák el
él pesti ócska ruhákat. Aranyat,
gyémántot,drága prémekel kap
nak él hasznáil1atallan rongyok
éri.

Az orosházi állásnélküli fia
tal emberek arra kérték él köz
ségi Előljáróságol, hogy kép
zettségüknek megfeh::ló munkán
foglalkoztassa ők~1.

Spóner Károly pénzügyigaz-
galót Oyuláról Székesfehér-
várra helyezték át.

Velencében villamos vasutat
létesitellek már a tavasszal.

A vitágitó női haj lesz a
legközelebbi divat.

A przemysli hősök emlékére
készült szobrot november 1Z).

án leplezik le Budapesten.

Au.sztria a magyar buza
részére ujabb kontingenst
ajánlott fel. Az osztrák.. magyar
kereskedelmi tárgyalások so
rán, melyek a mult hét végén
félbeszakadt, napirendre került
a magyar buzakivitel kérdése
is. Ausztria, amelynek jelenleg
nagyobb buzakiviteli szükség
lete van, hajlandónak mulat
kozoH arra, hogya magyar
buza számára ujabb kontin
genst adjon, természetesen az
zal él feHéteIle!, hogy Magyar
országipari cikkek átvételével
fogja rekompenzálni. A magyar
delegáció felfogásq azonban
az volt, hogya magyar buza
kivitele ezidőszerininem olyan
sürgős, hogy érdemessé tenné
nagyobb áldozatok hozatalát
az ipari behozatal terén. Ma'
gyarország csak azzal a felté
teHel volna hajlandó nag-yobb
bnzamennyiséget exportálni, ba
Ausztria háromszor annyi ten
geri! is átvenne tőlünk. Miután
azonban egyelór,z az oszJrákok
nem voltak hajlandók a buza
és tengeri bevitel közötti kom
promisszumhoz hozzájárulni,
eg'yelőre nem fogunk ujabb
buzamennyiségeket Ausztriába

exporláll1i.

Kalandorok a mikrofon körül.
A világ leghíresebb müvészei
nek érdekes rádiókalandjairól
érdekes cikket közöl a Délibáb
uj száma, amely gazdag tar/a
lommal jelent meg. A népszerü
képeslap minden szin házi, rá
dió. és filmeseményról pom
pás képeket és érdekes cikke
i,et közöl. A Délibáb rádiómü
sorai ujszerüek és szépek. Egy
szám ára 20 fillér.

Szenvedő nőknél cl termé·
szetes "ferenc József" keserű

viz könnyü, erőlködés nélkül
való bélkiürülés! idéz elő és
ez á.ltal sok esetben rendkivül
jótékony hatássa! van él beteg

szervekre.
~",~~~~-~",,~~~~~~"~"""~~~~~"'~~@>~I@"<l..J."I.t.1

Nyomtflftél i=l o;;HUNGÁRIA" könyvnyomdai váU~JalQyomán" Felelős cégtulaidonos: TBKET SÁNDOR,
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ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre S'20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiad6hivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y cl m a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 .százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Kérő szó
Gyoma község polgáraihoz.

Időszerüségek.

Még mindig nem védeke
zünk eléggé a ragályos be
tegsf!gek ellen.

A nyári sertéspestis bacil
lusainak terjesztéséről maga
az ósdi rendelkezés gondos
kodott, mikor a külterületen
elhullott sertések fertőzött

hullái! a gyepmesterfogatán
végig kocsikáztatták a ha
tárban és ott is elszórtak
egy pár bacillust, ahová
egyébként nem jutott volna
belőle.

A tijuszbacillusokat a ház..
beliek és legyek terjesztik a
községekben. A nyitott ár
nyékszékek természetszerüleg
kinálkoznak a legyek segit
ségével a ragály terjesztésére.
Még intelligens emberek sem
gargarizálnak ilyen járvány
idején, pedig tudniok kellene,
hogy e fertőzések a garaton
át történnek és ha csak sós
vizzel is gargarizálnak, máris
védekeznek.

Jó volna a járványkór
házunkat ugy berendezni,
hogy az első ragályos be
tegeinket ott helyezhessük el,
hogy a fertőző betegséget
csirájában fojtsuk el..

Orvosaink és lakosságunk
érdeme, hogya tifusz jár
vány nem öltött nálunk
olyan méreteket, mint Déva
ványán vagy Turkevén, a/201
az iskolákat is be kellett
csukni.

*
A szerdai sertéspiacon reg

geltől délutánig tartott a
sertések mérlegelése és be
vagonirozása. Mintegy 300 q
sertést vittek el, kg-ként 70
80 fillérért, igy körülbelőf23
ezer pengőtkaptak az eladók.

Most fünik ki, hogy állat-
egészségügyi szempontból
milyen nagy előnye van a l
tanyagazdálkodásnak. A köz·

ségben nagy része elhullott
a sertéseknek, de a tanyákon
nem tudott a vész minde
nüvé eljutni, dacára a hul
lák ide-odaszállitásának.

Örülünk, hogy gazdáink

Félve veszem kezembe a
tollat, hogy kérő szót irdézzek
községünk lakosaihoz, az én
szeretett magyar testvéreimhez.
Félve, mert a legszentebb célt
is Olyan könnyen félremagya
rázzák a mai időben. Félve.
mert olyan nehéz anyagi vi·
szonyok közölt élünk; annyi
a szükség; oly nagyoka ter
hek; annyira felcsigázotlak az
igények; annyi a konkolyhintő,

hogya legnemesebb terv is
megsemmisülhet megértés és
támogatás nélkü!. De vallom
és hirdetem, hogyaszivből

fakadt szó szivhez ér s a lé·
lekből sugall szándék megnyeri
a lelkeket. Szívből óhaj/ok
szólani léleknek buzgóság-ával
községünk polgáraihoz, ma·
gyal' tesivéreimhez.

Az elmult héten a gyomai
református nő egyesület es a
református egyház belmissziói
bizottsága foglalkozott előter·

jesztésem alapján a mai idők

legfon1osabb kérdésével: in
ségbe, nyomoruságba iutott.
elhagyatott, szenvedő testvére
ink segitésérőJ.

Jlt van a tél. Hány elöregedetl,
munkaképtelen tesIvériink néz
a legnagyobb kétségbeeséssel
a. rideg, hideg tél elé s szivét
egy kérdés szoritja össze: rr.i
lesz ezen a leg-nehezebb télen?
Soknak nincs élelme, nincs
ruhája, nincs füteni valója, nincs
'3emmi, .. , csak a nagy nyo'
moruság, a nagy nélkülözés,
a nagy r.zmrny(elenség l

Ki birja ki el! idegek kel cr
Hiszen a nyomoruság kiált
mindenfelől; a jaj szava szi
vlinket szorongatja; a kÖllY
nyethullatók segitségkiálltása
lelkünket szaggatja.

De nekünk erős idegzettel

nagy részét nem érte sertés-I
károsodás és ha olcsón is
kell odaadni a hízott sertés!,
még mindig többet ér, mintha
nem volna mit eladni.

w

kell szembenézni még a kétes
jövővel is s a könyörület lel
kévelodahajolni nvomoruság.
ban vergődő embertes1véreink
hez, Jézus azt mondja: s7egé
nyek mindenkor lesznek vele
tek, gondot viseljetek róluk l
~á[ apostol arra tanit: minde,
nekkel jót tegyetek, kiválIképen
a mi hillinknek cselédeivel.
Irgalmas samaritánusoknak kell
lennünk mindnyáiunknak. Ha
minden magyar szív összedob
ban testvéri együltérzésben ; ha
minden· szenvedőt, nyomoru'
ságnan levőt családunk tagjának
tekintünk, akkor lesz lelki erőnk
a segitésre, akkor le tudjuk
törölni a könnycseppeket.

A mai nehéz helyzetben ver
gődő lakostársaink, a munka
képtelen, elaggott, nyomoru
ságban levő felebarátaink fel
segHésére fogjon össze Gyoma
község egész lakossága és
segítsünk testvéreinken.

A kinek szive érezni tud;
aki lelke érzése szerint sajnálja
nyomorusághan sinylődő test,
véreinkct; aki a magyar élet
jobb jövőjeért szent lelkese,
déssel küzd: az jöjjön és
anyagi erejéhez mérten hozzon
áldozatot és ajándékot. .

A református egyház veze·
tősége a szegények részére
éldományokat kér. Elfogad ter·
mészetbeni adományt: buzát,
lisztel, kenyeret, szalonnál, zsirl,
éleI mi szereket, főzeléknek va
lókat, tlizelőanyagot, pénzt,
stb. A megajánlásnak olyannak
kell lenni, hogy minden hónap
elsején elküldi vagy elhozza
szíves adományát a szegények
istápolására az adakozó, hogy
minden szegé[}y beosztás sze.
rint idejében megkaphassa azt,
(imU (iZ emberbaráti sZéreteí

és könyörület jullat hozzá.
Nem járunk házaklwz, nem

bocsátunk ki gyiijtöiveket, csak
arra kérjlik szerete1/el és l1la~

gyar lestvéri érzésscI közsé
günk lakosságát, hogy mindcnki
járuljon e nemes terv megvaló
sitásához, elhagyatoH ember
testvéreink könyörületes segi
téséhez, anyagi erejéhez ké
pest. Mi csak azt kérjük, hogy
mindenki szive és lelke sugal
lata szerint cselekedjál<. A jó
lsten mindent felir az Ó köny
vébe s mindenkinek megfizet
az ő cselekedete szerin!.

Minden seb, a mit bekörö·
zünk, minden könny a mit le
töröl ünk a Krisztus anyaszent
egyházát teszi erőssebbé és
gy6zedelmesebbé a mai világ
felett. Minden éhező, akii meg·
segimlik, minden elhagyatolt,
munkaképtelen, idős, elaggolt
testvérünk, a kit támogatunk
és segitünk, szíve sz'eretetével
és hálájával teszi gazdagabbá
a szives adományozó/.

E nemes emberbaráli célra
szánt, szivből fakadt adományt
a mai naptól kezdve a refor
mátus egyház lelkészi hivatalában
kell beielenteni.

Magyar Testvéreim I Addig
segitsünk nyomoruságba, in
ségbe jutott embertársainkon,
a mig időnk és alkalmunk van.
Addig, a mig nem késő! Bol
dog, aki jót tehet másokkal;
boldog, akit a jó IsJen a kö
nyörület Jeikével és embertest
vérit szerető szivvel ajándéko
zajt meg. Ez az igazi gazdag·
ság; ez a lelki nagyság; ez a
magyar tesivéri érzés. A mai
nehéz élet megpróbállatásai,
sulyos teherhordozásának ide
jén is mutassunk lelki erőt

egymás segitése és támoga.
tása által. Ne feledjük az örök
ige inteImét : elmulik e világ
és annak ábrázata, de aki
cselekszi az Islennek akaratját,
megmilrad mindörökké.

Végül hadd állilsam oda
minden magyar testvérem te
kintete elé a jövő magyarságál,
a mi szegény, ruhátlan, lábbeli
nélkül didergő, iskolába járó
gyermekeinke/.

Tanulni s'Zeretnéllek; tanulni
akarnak Ók! Tegyük lehetóvé,
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Fényes ünnepségek, lampionos felvonulásl

műsoros est, d~szközgyülés, képleleplezés~

220 szegény meg'l!endégelése.

E drődö.n.

a!y 'i éve End
ipásztora.

Lindengerger János apostoli kor;
mányzó és dr. Beöthy Györg]!
irodaii;;-azgdfó. egyházmegyei
főlanfelügye!6 társaságában
meg'jelenI, az ablakná!, szünni
Ilem aJ,aró éljenzés tört ki,
melynek esillapultával az end4
ródi Iparos Dalkör Palotay f,z
rene JanUó dirif:Fjlása melleli
iichrözló e1alt adoll elő. Utána
Kalmár Vince, az egvhhközséR
világi$cinöke mondott üdvözlő

beszc2cel. ismeriette a nap jc,
1enlőségél,maic! igy folytciJa:

"Holnap ünnepeljük Nagyságodnak
tiz éves Jelkipászlori jubileumát. Tiz
év nem nagy idő, de ha vissza emlé
kezünk 1922 évre, amikor egy barna
h2ju, fiatal pap jött hozzánk és most
nBgunk előtt látjuk betegeskedő, ősz

hajszálakkal telt jellegzetes fejét, .kény
telenek vagyunk mégis csak azt mon
dani: sok fáradség, sok küzdelem, sok
töprengés jmhatotl osztály részéüL És
mi, akik közveUen közelről szemléljük
egyházunk és községünk fejlesztése ér
dekében folytatott önzetlen, nagy küz
delmét, tudjuk azt, hány álmaIlan éjt
szakát okozott egy-egy. a község lakos
ságát és egyházunkat fejlődésébenmeg
akasztó intézkedés. Mi, akik nap mint
nap mellett érintkezünk veje, ismerjük
áldozatkészségét, ha arról van szó,
hogy csak eitől függ a terv megvalósi
tása. Mi tudjuk, mennyit fárad, hogy az
öntudatos katholikus hitet akikekben
megerösi:se és mennyit rloigozik. hogy
katholikus módon gondolkodni és cse
lekedni tudóifjuságot neveljen, me\y
képes hitét férfiason és derekaso;; rneg
védeni. Nil tudjuk a,t, hogy" hiL
éiet kimélyilése mily 1JilJetetJen munka
eret igényei és azt is tudjuk, hogy il

kathoWms iskolák fenntartása
nehéz I1mnka után sikerül, pedig egyik
ből sincs egyéni haszna. De tudjuk azt
is, hogy a kOcség fejlödését eJös.egíiő

minden terv, óhaj keresztüivilele érde
kében minden ereje és összeköttetése

VoltoHn Ilonka és ~v'lalyi Ilonka. I
A müsor szórakoztató részében I

kellemes perceket szereztek a
hallg'atósógIiak: Hertcr Miska,
Nagy Laios és Roósz György
mükedvelők.

*
Soron következő előadások

belyei és azoknak elóadói:
dr. Balázs László "Gazdavé'
de!mi intézkedések" november
18'án a 48,·as Olvasóban.

Ener Imre "Közgazdasági
kérdések" november 23-án a
Polgári Olvasóban és novem'
ber 30-án az lparlcslü)et nag'Y'
termében.

voli hirdetve El lámpionos fölg
vonulás indulása, de már 5
örc,kor valóságos embertömeg
il()!l1pöiygöll a Ka/h. Népház
elöli és !ünc[melleoül várla az
indulásI. rl0sszu, négyes sorok
tlan. a fuvós zenekar h3D.!"5jai
mellett indui! el éi mene!. iJ 5zar
vasi plan végig a plébi'iniaJd,

ck._Gyö~yörü 1i%:V~ilYt nYL1jj.~jj I
II l DO 5Zll1eS lampJOnnal fol· i
szerell löbb ezer emberből álló I
rncn21, l\llikor cl nlenet apré"'!

F ~ l' ''''' , , ~

línnJCJloK CIC:1 '.?ihc:\czkcdcil es !

(j :\jzség Clpj;piébánosa, dr.

Búcs
Csernus i

lel

és Herd)' 13~la mérnököL akik,
nek egy szcbb jövő reményé,
beo tet! nemes munkálkodásu
kért őszinte elismeréssel adó
zunk. Megc:nlékezelf az egye
sülel, százéves évfordulója al;
kalmából Arany János nagy
kölíőnkról is. kinek halhalallan
érdemei! Szöke ferenc ig. ta,
nitó méltalta.

Egy'cgy szép hazafias vers
elrnondásáért elicséretet érele-.
melnek: 1\.. Molnár Mária, Rá
kóczy Julianna, Nagy Enri, Ö.
Kovács Ilona, EnJchió Ilonc:.
Sziiág'Yi ferenc, l(éri Róza,
Traiyil< lvlargil, Marjai László,

November hó 5-én van szenl
Imre herceg napja, aki F.l1drÓd-1
templomának és a községnek
v(~dőszen1je, az I2ndródl [JL1CSÜ·

napja. Az endrődi búcsún licni

csak a kerülei papsága, hanem
él megye kj';,áJÖo;ágai js IW''5!

szoktak jekl:ni. Az idén a bú'!
c'úval egyidejüleg ünne
CsernllsMihály apáf 10
endrődi lelkipásztor müködésél
szcka:Jan ünnepélyes külsősé

gek közötl. A ünnepségeI, rnár
l~ovcmber 4ff én. u(;nlckc';l ci,,;!·
utfHl kez dör.J ;ck" L~ 51 C 6 ó ;'(~rf(

Közmllvelődés.
Az elmult napokban igen

hasznos és értékes ismeretter

jeszió ei?a~~s.?kl;J~n VOJ!~észel
a gyomm kozonsegnC'k. A ma I
gyor népmüvelés lelkes elŐadÓi!

sorában lártuk: Tiba András
ref. lelkész, Patil Sénluc! polg. _I

isk igazgató. Szőke ferenc ig.
lanitó, Domokos János taniic)!

Segitsük Ok",j l Legalább egy
egy pár cipő! ajándékozzunk
nekil<. Száz~százöjven pár ei~

pőre lenne szükség. A könyö
rületes szívekhez fordulunk;
karácsonyra. cl szeretet nagy
ünnepére vigyünk örömöt cl mi
szegény gyermekeinknek!

A nemes szíveknek az' is
kolás gyermekek cipővel le,
endő ellátására szánt pénzbeli
ajánd,ikaH is a református lel~

készi hivatalban keli bejelen,
Jeni.

Ha minden magyar testvé,
rünk megleszi a mag'a köte·
lességét és áldoz az ember~

szeretet oltárán szive-lelk e
érzése szerint, akkor a leg'nc'
hezebb Jél felvértezve ialál
bennünket és ország, világ
előll bizonyságot teszünk:

a magyar él, mert élni akar,
mert testvéri érzés lelkesiii

s köti össze!

Isten áldása legyen a mi jó
makyar népünkön!

Gyoma, 1932. november hó lO-én.

RÉPÁS pAL.
elnök-lelkész.

TÁRCA

vámfaJak égigérő korlátai kÖ'lött járják él

nyugati "győ2ők" jóvoltából Európa álJamai
vitustáncukat. Közönségesen azt szokták
mondani, hogy ha valamely két állam között
felbomlik a paragrafusok légiójából körmön
fontan összeszerkesztett kereskedelmi és vám
szerződés, akkor az a két állam vélml1ábofll
ban áll egymással. (Megjegyzendő, hogy
kereskedelmi és vámszerződés együtt és el
választhatatlanul egységet képeznek, az ex
port és import szabályainak összeségét).

Vessük el, azaz módositsuk ezt a meg
csontosodott meggyöződést! Két állam, vagy
mondhatjuk úgy is, államok (azaz jelen eset
ben gazdaságilag egyfonna intézményekkel
élő területek) nemcsak akkor állanak vám
háboruban egymással, ha felbomlik közöttük
a kereskedelmi és vámszerződés, hanem 
mindig. ALkor is, ha szerződéses állapotban
vannak egymással, akkor is, ha ez az állapot
felbomlik közöttük. Csakhogy első esetben
szabályokhoz kötötten, "szabályszerüen" mér
kőznek, a második esetben pedig, hogy úgy
mondjuk, "szabad stilus"·ban viaskodnak.
1(Gazdasági, kereskedelmi és ipari téren l) De
örökös harcban, gazdaság: harcban álJ<lnilk
egymással.

Mikor tehát egymástól vámfalakkal ~1-

választott államok "csoportositásáról" fuvo
láznak a szakértők, tulajdonképpen nem miÍ.s
ról sz6l a nóta, mint hogy bizonyos álla
mok gazdasági küzdelmének szabáiyrendsze
rét akarják lehető mértékben egységesiteni,
összeegyeztetni. Az érdeí,ei ientétek tompitását
úgy iparkodnak elérni, hogy a "csoportosi
tandó" államokat egymással szemben bizo
nyos engedékenységre, el í5zekenységre, loya
litá:'.ra igyekeznek birni gazdasági, kereske~

deimi és ip:ui téren.
Hát instálom, megérkeztiink ezzel az

európai álJamcsoportQsitás kérdésének velejé,
hez: bizonyos európai államo1:nak hamupi
pőkéjévé akarják az uj gazdösági cwporto·
suiásb2ln kDn i az európai agrár álla mokat t. i.
a nem agdroknak. A nem ti"ztán agrár álla
mokat csak oly mértékben, amely mértékben
agr:'ii"ok, a tisztán élgrár állélmokat pedig tel
jes mértékben. Tessék ezt ránk, magyarokra,

a túlnyomóan agrárrá csonkitott Magyaror
szágra alkalmazni.

Hogy is mondották csak első népszö
vetségi kölcsönünk engedéJyezéselcor? Úgy
emlékszünk, (és pedig, tessék elhinni, egé
szen jó!.) mintha olyasmit mondottak volna,
110gy ,Vl2gyarország ct nyujh.nd6 kölcsön fejé
ben az Alpok és a Szudeták országai, (értsd
Ausztria és Csehszioválöa) ipari termékcinck
igénybevételére köteleztetik. Azonban arról,
hogy viszont ezek az államok Magyarország
mezőgazdasági termékeinek előnyberészesi*

tésére köteieztetnének. c;y fl rva szó sun esett.
Jól megértettDk ezt ZéZ izeJitőt? Nohát

ha nem értettük meg ,ikkor, értsük meg most,
a tizenketledik óiábili]:

ViJ!1nak túrórai áiia:nok, melyek túl
nyomóan mesterséges, vjswnt van ,lak ,i
nak, melyek túlnyomóan nem mcsier:oéscs
termelésből élnel" Az,}(bliíek az ipari, az
utóbbiak az ugynevezelt ösiermelő áJiamok.

Amit most a viljgg,ozdasági boszorkAny
konyhán főznek, nem egyéb, mint ki"érlet

arra, hogya másodsorban emlitett (ösier-
l ,,' .. , 't'" ,me O) &112111101\a Il1tezmenyesen U~azdasági-

lag!) kiszolgáltassák az első sorbé:)1 emliiett'
(ipari) álJamoknak.

Megértettük?

Ha megértettük, al(kor saját jól felfogott
éldekünkben védekeznünk is kell ez ellen.
Mégpedig legnagyobb mértékben nekünk.
Mert a mai csonka Magyarország igazán
túlnyomóan agrár (ősiennelő) ország.

Csak az a kérdés, hogyan?
Mielőtt megkisérteném erre il kérdésre

a feleletet, engedjék meg t. o]vasóim, hogy
egy ősrégi, de megrenditően mélységes ér
telmü történeti eseményt említsek fel.

Mikor il maroknyi görög nép sz:lbad;
ságharcát vívia a keletről rázuduJt persák
özöne ellen, il döníői.itközei előH a üörög

;-, ~'

vezérek azon vitatkoztak egymással, hogy
védelmi állásba vonuljanak-e, vagy bátran
támadjanak Már majdnem minden vezér
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rendelkezésre áll.
Az eil\beri természet hozza magával,

hogy sokszor keiln1Unkájában meg nem
értéssel találkozniJ. de mi, akik ma
iele fáklyafény melktt eljöttünk, hogy
k[ilsöleg is kifejezést adjunk ragaszko
dcíslll1knak, szerete: ünknek és hüsé
günknek, hisszük, hogy nemsokára eljő

az ielő, mikor valamennyien egyek le
szünk és mindenki elfogja ismerni, hogy
Nagyságodat sohasem magánérdek, so
hasem az egyéni önzés, hanem minden
kor egyházunk ks a község érdeke ve
zette összes ténykedéseiben.

Adja a Mindenható, hogy egészsége
mihamarabb teljesen helyre álljon, adjon
az Uristen erőt, kitartást és sok türel
met, hogy ugy egyházunk, mint közsé
günk javára még sokáig dolg07hasson
és mind azokat a szép terveket, melye
ket maga elé tüzött, Endrőd népe ja
vára meg is valósithassa. Az lsten
sokáig éltesse".

Csernus apát meghatott sza
vakban mond köszönetet a meg
tiszteltetésért, a szeretet és ra
gaszkodás ily szép megnyilatko
zásáért, s többek között ezeket
mondja:

Kedves hiveim l A szeretetnek
és megbecsülésnek ez a bensősé

ges megnyilatkozása - az őszinte

hála és hüséges ragaszkodás me
leg érzelmeit keltet1ék szivemben.
Jóleső öntudat nyugtatja meg lel
kiismeretemet, hogy lelkipásztori
munkálkodásom, amelyet tiz év
előtt lsten dicsőségére - Főha

t6ságom kitüntető bizalmából 
Endrődön fiataios életerővelmeg

kezdtem, meghozta azt a gyü
mölcsöt, bogy a falu népe értékeli
papjának hiterkölcsi és kulturális
tevékenységét és a hitélet meg
elevenedésévej hűséges tagja egy·
házának.

Egyházunk derék vHági elnöké
nek szavaival élve - most de
resedő fejjeJ, roncsolt egészséggel
állok előttetek és kezdem .meg a
második decennáriumot. - :Hogy
mennyi megprÓbáltatást,küzdel-1
met, meggyanusitást, támadást és
sérelmet kellett ez alatt az idő

alatt elszenvednem, azt fölös.!eges
felujitani, de ezen ünnepélyes
pillanatban fátyolt is akarok bo
ritani reá. Az igazi munka verej
ték és áldozat nélkül nem is lehet
értékes.

Kitüntető tisztelgéstek engem uj
fe!adatok és kötelességek elé ál
lítanak terjeszteni Krisztus
igazságait a lelkekben, családok
ban és a társadalmi életben
egyaránt.

Erősen hiszem, . hogyha hüsé
ges;kitartással mell ettem maradtok,
a jó Isten megadja a' sikert pász
torális munkálkodásomra.

Lelkem legmelegebb érzelmével
köszöntöm és mondok hálát
mindazoknak, akik az elmult 10
év alatt - hüséges szeretettel és
kitartó támogatásal odaadó munka
és segitő-"társaimvoltak. De imád
kozom és a megbocsátás szelle
mével gondolok azokra is, akik
nem értették meg, vagy téves el
fogultságban félreértették szándé...

.. kaimat, egyházunk és községünk
fejlesztésére irányitott becsületes,
őszinte terveimet. Adja a jó Isten,
hogy az elkövetkező idők az egy-

.akol bárányait összetereljék és
egyesitsék a lakosság lelki és
anyagi javát hüségesen szolgáló

pásztorral, mindenekfelett pedig az
Ur Jézus szent Szivével.

Holnapi szentmisémben kö-
nyörgök az édes Megváltóhoz,
hogy áldását szórja szét e község
minden tüzhelyén és adjon boldog
felvirágzást, örömteljes fejlődést a
Hármas- Körös nagy falujának.

Jézus békéje és szeretete jutal
mazza jóságotokat !

Az apát szavára dörgö éljenzés a
válasz, amelynek szüntével az Iparos
Dalkör a Himnuszt adta elő. A zenekar
elvonulása után megszólalt a lámpio
nokkal kivilágitott toronyban a tárogató,
amelyen Uhrin Imre gazdálkodó szebb
nél-szebb régi kurucvótákat adott elő.

Este 8 óra után vette kezdetét a Női

Liga által rendezett müsoros est, melyen
Dinya Ica, Hunya Irma, Kovács
Dániel, Paróczai Gergely, Fehér
váryFerenc tanitók és laczkó Fe·
rene kántor-segéd közremüködésével
diléttánsokatmeghaladó müvészettel
adtak· elő két egy föIvonásos tréfát,
Stefán Béla polgári iskolai tanár szép
szavalattaI gyönyörködtette a Kath. Nép
ház mozi termét zsufolásig megtöltő

közönséget, Iparos dalkör üdvözlő dalt
és Csernus Mihály apátplebános szer
zeményeiből adott elő néhány nótát a
publikumot föIlelkesitő képességgel.
Majd az elemi és polgári iskolás ta
Dulók egy nagyon helyesen összeállitott
és dr. Mácz Jánosné és Zeleznay
Olga tanárnők rendezése mellett elő

adott táncjátékot adtak· elő, amelynek
során ártatlan kedves gyermeki lelkük
egész melegével ünnepelték apátplebá
nost és a szinpadról teleszórtak az
elsősorban ülő apátplebánost virágok
kaI. A jelenet oly bájos és kedves volt,
hogya közönség helyéről fölugrálva
tapsolt a kicsinyeknek, de bőven kiju
tott az ünneplésből az apátnak is.

Az est fénypontja azon ban dr.
Bernolák Nándor volt népjóléti

miniszter, bpesti. egyetemi timár
előadása volt, ki külön erre az
esire jött el, hogy az elismerés
zászlóját meghajtsa a buzgó,
mintaképü lelkipásztor és barát
előtt. Előadásában ismertette a
Katholikus egyháznagyszerü tel·
jesítményét az e:nber szeretet, a
kultura és müvészet terén, kimuQ
tatja a katholikus pap különleges
hivatását és kötelezettségeit, majd
rátér Csernus -Mihály apát tevé
kenységének fölosztására. Itt tud
juk meg, hogy még ej sem taka-
ritották ct kommün romjait, Ö él

legnehezebb időben, elsőnek az
országban megalapitja Debrecen
ben a Zita hadiárval1ázat és az ö
fáradságot nem ismerő buzgól ..
kodásávaloly alapokra fekteti,
hogy az még ma is teljes iti ne
mes hivatását. Hosszasabban fog
lalkozik gyermek és ifjuság sze·
retetével, kiemeli rendkivüli áldo
zatkészségét és mindenek felett
álló önzetlenségéi, majd kéri, ne
lankadjon, folytassa áldásos mun
káját, legyen kitartással s ha félre
is értik becsületes szándékát, an
nál is inkább, mert be kell hogy
következzék az idő, amikor ön
zetlensége teljes diadalt arat

Az előadás befejeztével hosszasan
ünnepelték ugy a szónokot, minta ju
biláló plebánost. Ai előadáson ott lát
tuk dr. Lindenberger János apostoli
kormányzót, Kele István jászberényi,
dr. Beöthy Györgyapátokat, Török
Dezső törökszentmiklósi esperest és
még számos előkelőséget.

Másnap reggel ünnepi disz!
öltött Endrőd község. A misé-

afelé hajlott, hogy vonuljanak vissza, mikor
az athéniek vezére még mindig a támadás
mellett kardoskodott. Egyik vezér bosszan
kodva még meg is ütötte a vita hevében.
Erre az athéni vezér igy szólt: Üss, de hall
gass meg 1 A meglepett vezéreknek erre oly
hazaszeretettől lángoló lelkesitő beszédet tar
tott a megütött vezér, hogy annak l1atasa
alatt támadást határoztak a vezérek és meg
verték a persákat.

Ha tehát ismétlem, jól megértettük azt
a bizonnyos izelitőt, védekeznünk kell az
ellen" hogy benünket, agrár (őstermelö) álla
mot kiszolgáltassanak más, ipari állam érde
keinek. Hogyan? (Most mondhatnám ma
gamban: Üss, de hallgass meg 1)

Nem egyébbel, mint behozatali keres
kedelmünk lebonyolitásának uj alapokra való

. helyezésével és ezzel együtt ennek eszközei
nek, a különböző valuták értékének lehetőleg

teljes mértékben való állandÓsitásával.

Csak igy egyszerüen odvetve nagyon
is "színtelennek", félig-meddig üres, puffogó
Írázisnak látszik, amit most mondottunk; a
következő magyarázattai azonban kibontako
zik nagy-nagy jelentősége.

Szak és nem szakemberek gyakran
hangoztatják, különösen a sajtóban, hogy
külkereskedelmünk passiv, azaz sokkal több
értékű behozatalunk, mint kivitelünk és hogy
ez a körülmény az ország gazdasági eIvér
zésére vezethet. (Sőt vezet is 1)

Nos hát ezen kell változtatni. A magyar
állam lakos§ágánakaz a része,melyaz 01'-

szágos termelést szolgáló cikkeken kivül be
hozatali cikkeket vásárol, csak az viselje,
(ha birja) a behozatal káros gazdasági követ
kezményeit és vérezzen el gazdaságilag, ha
úgy tetszik neki. (Megérdemli!) A lakosság
azon része azonban, amely semmiképpen sem
"ludas" az ily természetű behozatalban, vagy
az ilyen behozatali cikkek fogyasztásában, ne
legyen kénytelen a másik, mondjuk talán
igy: "importáló" réteg eljárásának következ...
ményeit viselni.

Ennek igazságosságát mindenki belát
hatja.

Igy értelmezve már nem "szintelen " és
nem puffogó frázis a fenti alaptétel. (A" be
hozatali kereskedelem lebonyolitásának uj
alapokra .val,) helyezése. ce)

Mostmár azonban az a kérdés, hogy
hogyan, mi módon lenne ez megvalósitható?

Erre is van felelet.
Tegyünk próbát és inditványozzuk mi,

szegény, trianoni magyarok azon a világ
gazdasági boszorkánykonyhán, hogy mi meg
szüntetjük behozatali vámjainkat a külfölddel
szemben, viszont cselekedje ugyanezt meg
velünk szemben a külföld.

Felületesen olvasva lehetetlenségnek, sőt
nevetségesnek tünik fel ez a mondás. De
gondolkozzunk csak rajta. Megszüntetjük be
hozataJi vámjainkat a kü/földdel szemben.
Pontosan igy. Hogy aztán a vám nélkül, sőt

"nyakló nélkül" bezuduló külföldi árucikkek
áruba bocsátása körül mi hogyan járunk el,
az már a mibelügyűnk, Egyszerűenúgy jáQ

runk el, hogyamegszüntetett vámot a fo
gyasztón szedjük be. Igenis, a fogyasztón!
Már tudniIlik a behozott cikkek fogyasztóján !
Nem pedig a vámhatárnál, az egész ország
külkereskedelmi mérlegének és a lakosság
azon részének is rovására, amely a külföldi
áruk vásárlásában nem "ludas".

Ugyan cselekedje meg a külföld is
velünk szemben ugyanezt.

Ha Jól meggondoljuk, csak hálá<;ak le·
hetnénk érte.

Csak aztán mit szólna hozzá a kül
földi fogyasztó?

Ez már nem tartozik ránk, szegény,
trianoni magyarokra. Viszont nem tartozik a
külföldre az, hogy mit művelünk mi itt, 01'

szágunkonbelül Eljárásunkra még ellensé
geink sem mondhatják, (pedig Siép számmal
vannak,) hogy nem engedékeny, előzékeny

és loyális.

* **
Legyen hát köztünk és ha úgy tetszik.

a többi európai államok köztHt gazdasági
béke. Döntsük le akinai vámfalakat. Harcol
junk úgy "békésen" országainkkaj, földünkkel.

És akkor rövidesen kiviláglik a magyar
föld igazsága. Még pedig az egész magyar·
földé.

Ezért álljunk meg jól ezen a darab
földön, amely nékünk meghagyatott, hogy ki
ne huzzák a "csoportositás" révén alólunk.

Ha jól megállunk rajta, visszahozza a
többit is.

(Folytatjuk.)
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ken a hivek ezrei veHek részt
és több százan járultak az
Oltáriszentség' elé. Anagymisét
dr. Lindenberger jános apostoli
kormányzó celebrálta 18 pap
seg·éd/elével. a predikációt dr.
Beöthy György apát, egyház·
megyei főfanfeli.igyelő mon·
dolla. Nagymise után a politi
kai község 'vezetősége Finta
Albert főjegyző, Kalmár Imre
biró és Vaszkó Gáspár esküdt
személyében tisztelget! dr. Un
den berger jános apostoli kor
mányzó előll, majd Klingham
mer László 1anUó vezetésével
bizol!ság adta ál Csernus Mihály
apátnak a hivek nevében azt a
könyvszekrényt, amellyel emlé
kezetesé teHék tjz éves mükö
Msél.

Fél 12 után nyitotta meg Kal
már Vince az egyházközség kép.
viselőtestületének világi elnöke a
diszközgyülést, amelyen Hunya
Máté és Varju József tagok hivták
meg az apátot. A diszközgyülésen
részt vett dr. Undenberger jános
apostoli-kormányzó, Kele István
jászberényi apát, .dr. Beőthy

György apát, Török Dezső török
szentmiklósi, Pápai Lajos déva
ványai, Fetzer józse! szarvasi es
peres, dr. Domanek Pál békés 6

szentandrási, Szabó Frigyes szeg
halmi, Riegel Géza füzesgyarmati,
Gáspár István mezőberényi, Fehér
Lajos körösladányi plébánosok,
Budai László békéscsabai, Vla
gyovits István gyulai, Szvetits
Viktor szarvasi lelkészek, Uhrin
László megyei főjegyző, a vár
megye képviseletében, Harsányi
Pál főjegyző Füzesgyarmatról és
még igen sokan. Kalmár Vince
néhány keresetlen szóval üdvözli
az apátot, megköszöni, hogy a
gyülésre elfáradt, majd fölkéri
dr. Cseh józse! orvos, egyház
képviseleti tagot inditványának
ismertetésére. Dr. Cseh józse!
beszéde teljes egészében ismerteti
a jubiláns müködését, amit jövő

számunkban teljes egészében
közölni fogunk.

A beszédet igen sokszor
félbcszaldtotta a lelkes faps és
a végén általánoscm hangzoU
föl a kiá.ltás: elfogadjuk, elfo
gadjuk. Csernus apát válasúl~

ban elhárítja magától az elisN

merésl munkatársai és hadse
rege, az egyházi lisztviselők,

képviselőtestület tagjai és a
hivek megér/ése e]őJl hajlja
meg' az elismerés zászlóját
dr. LiJzdenberger jános zárÓSZ(I#
vaiban !eljeselismeréssel adózik
plébánosi müködésének és ki
emeli, még 10 évvel ezelőtt az
iskola ügy terén Endrőd i.'lZ

egyházmegye legeihanyagol p

Fabb községe volt, addig ma
büszkén hirde1heli ci legiileté·

kesebb SZakvélemények alapján I
hogy Endrőd ma első helyen
i;lll.· .

Kovács Mátyás taniló, egy·
ház képviseiötestüle1i jegyző

felolvassa dr. Korossy György
békésvármegye főispánjánakaz
egyháli képviselőtes1ülethezin'
1ézetl kövelkező áliratáí:

Az Endrődi R. Kath. Egyházközség
nagytiszteletü Elnökségének Endrőd.

Nagyságos és főtisztelendő Csernus
Mihály apát ur 10 éves endrődi plé
bánosi működésének ünnepségeire
küldött és szóbelileg is tolmácsolt,
megtisztelő meghivásukat őszintén kö
szönve, igaz sajnálattal kell közöJnöm,
hogy az ünnepségen megjelenni nem
tudok, mert f. hó 5-én d. e. Bpesten
hivatalos tanácskozáson kell részt ven
nem. amelyre már 4-én fölutazom.
Eredeti szándékom véghezvitelében
ekként gátolva, ezt az ajkaImat hasz
nálom fej, hogy a tek. Elnökséggel az
Apát ur részére küldött meleg jó ki
vánságaim tolmácsolására felkérjem.
Egyénisége, eredményekben gazdag
lelkipásztori működése és községe
iránti szeretete bennem az igaz meg
becsülés érzését váltotta "ki. Épen
ezért őszintén kivánom, adjon a J\ilin
den!Jató számára erőt, hogy hivei és a
község érdekében még sokáig müköc!
ködhessék. Korossy György főispán.

És ezz..?1 a mozilermel zsu·
folásig nwg"tölJő nép5T::,ü!és
végeI ért.

Utána a nagyszámu ünneplő

közönség az emeletre 5iclell
és 011 nemcsak él hatalmas
nagy termet tölJöiJék meg', ha
nem még a szomszédos kis
t.zrmek is zsufolásig meglel!ek.
Orbók Józse! igazg'ató-tanitö
szépen átgondolt 'beszédben
méllalJa azokat az indokokat,
amelyek Glapján az endrődi

hivek megfesttet!ék s7erele1t
plébáno5unk arcképé1. Töb 6

bek k ö zö j I a lz Ö ii C il' c;- éi k ci

mondolIa : Ünnepelni gyültiink I
össze mélyen 1isz1elt közönség,
ünnepeljük Endröd község legI
nagyobb vezető egyéniségének,
nagyságos és főtisztelendő

Csernus Mihály apálplebános
nak 10 éves lelkipásztori mű

ködését.
10 év ellelhelik ugy az egyén,

mint egy község életében min
den nagyol~b esemény és cse
iekedcl nélkü], de nagy jelen
tőségi! ,5s korszakalkotó js
Jehel, ha él községnek tevékeny,
fáradhalaJlan és önzetlen ve·
zefője van. Ilyen fáradhalailan,
önze1!cn munktls Endröcl köz'
ségnek Cscrnus Mihálv apát
pIcbános. Az ő 10 éves mÜ ,

ködése aJall Endród kÖ7Sé~;

oly nagyot höladt kulturális
téren, bogy az ell11ull tiz év
félszázad lllulasztásái póto!ta
és löbb évtizeclre előre vilfc.

Az él férfi, aki Ieg'szebb férfi·
korának minden munkabirásál
és gazda~5' tapasztaln/ái önzet
lenül hivei lelki és anyagi ja
vának szentrlte és szenteli.
megérdemli a felsőbbség eJis
merésél, hiveinek szereletét és
ragaszkodását. lVlq;~érdemli,

hogya mai nemzed(5k munl·u'i·
jában támogassa, a jövő nem-,-

zedék pedig, amelynek érde

kében oly sokat és hasznosa!
cselekedeit, nemcsak legna
gyobb jóakarójól, hanem leg p

jobb példaaclóját is tisztelje az
Ö személyében.

Azért helyez1ük ide, a· sze~

retet jeIéül, megbecsülési.il és
példaképül ezt él képet, amely
bivatva lesz késő utódainknak
is hirdetni és megőrizni egy
bin,iért és polgárlársaiérJ izzó
szívvel és lankadatlan erővel

önzet!eniil dolgozó egész férfi
emlékét.

Hu!ljon Ic a lepel és az Ő

képe hirdesse a késői ulódok
nak is, hogya község társa

dalma az érdekében kife\Jelt
önzetlen munkáért elismeréssel
és hálával adózik.

:"11 i pedig, akik szemlanui
voltunk és vag'yunk az Ő fá
radságot nem ismerő munká,
jának, szintén rójjuK le hálánkat
azzal, hogy ez ünnepéiyes al
kalommal megigérjük, hogy
!(wábbi munkájában odaadás~

sal !ámogatjuk, irányilásál és
ulö:-ijlásai! hiven köveljük és
ezállal lovábbra is segítségére
leszünk, hogy nagyszerü el
gondolásai/valóra válthassa
és a kitüzött célt elérje".

,Ol. képel az egyházközség
n'2v,~ben anllak gondnoka veJfe
éi I.

Már l óra körül iárJ az jdő

mikor az ünnepségek véget
érkk és leiiJhetiek a Leány·
egyesület állal iz!ésesen terileit
é1s1ialokhoz. Az ebéden oly
neJg\, számbap veJiek részi.
bogya nagyterem szüknek
bizonyulj és egyik póJasztalt él

másik után kellett beállilani. Az
ebéden, amely több min1 350
teritékes voll, az első fölkö
szöntőt Szabó Frigyes szeghaimi
plebános mondo1ta. mint End p

röd szülöttje a pápára, Kormány
zóra és dr. Lindenberger János
apostoli kormányzóra. Ulána
dr. Lindenberger jános szólalI WI
és Csernus Mihály apátplebá
nos eredményekben gazdag
müködését mélla1ja, majd Pápuy
Lajos dévaványai esperes, a
szomszédos egri egyházmq.n/e
papsága és dévaványai hivei
nevében üdvözölte magas szárh

nYéllásu fölszóJaJásban, Uhrin
László vmcgyei főjegyzö, a hi
va!clios elfoglallsága miatt tá
vollevő alispán nevében üd
vözölte a jubiláló plebánost a
főle megszokott lelkes és szép
gondolatokban gazdag' beszéd
ben, Kovács Ferenc az rpar~

testület, Hangya Jstván az ülN
vasókörök nevébcn monclolt
igen talpra esell föiköszönlő1,

FetzeT józse! kerületi esperes él

kcriilccti papság nevében iidvö 6

zöllc él vendégszereteirői híres
apálp!c:bánost. Az ebéd rende
Ziz:sében Palota)! Fer~ncné fáradt,

mig az ümwpségek fáradhatal~

lan szervezője Klinghamma
László laniíó, ki nagy buzga~

lommal igyekezeJt minden ig'ényi
kielizgiteni. Mi csak gTaJuJáll1i
tudunk él lanilónak ügyeskedl?~

séérl s őszintén mondhatjuk.
gondosan el volt rende?~vc min

den, ami pedig egy ily nagy
ünnepségnél nem kis ci
IH kell még mcgem!ékclnünk a
Hun)ia Irma lanilónő vczciésc
mel!eii szorgoskodó Lcány~

egyesü!ctrőJ, melynck lag/Ol

szolgálJák föl az izletes ételek el.

Este J fi31aJság ünllcr'sé2C
volt és F..c;jh. Népszövetségi
Kisg'azdakör által rendezed
táncmulatságon a hajnali órákig
rokta vidám hang'ulajban Far~

kasinszky Imre kivájó zenéje
melletl a iáncoL

Hélfőn (h~!ben a Női Li;;2Cl

özv. Vörös Ferencné, Palotay Fe
rencné, özv. Hunya Béldflé sze·
ITléIY'2S közrc:nüködésc nlcl~ct1

100 iskolás gyermek és 110 sze~

génynek szolgáltatott ki nagyszerü
ebédet.

Sokéln küldtek üdvö1.lő lcí'C
let és táviralot, amelyek kÖ;Ll]

egy nehányat, amelyek hilö 0

los ici/gcl birnak, szÓS?Crini
közlünk:

A "Magyar Vöröskereszt Egylet" rt

következő átiratat küldte 44/e111. 1932
Örömmel értesültem arról, hogy
ságodat szereielt hivei tiz éves plébá
nosi jubileuma alkalmáva! mennyi sze
retettel és ragaszkodással ünneplik. De
ezen közismerten kivál,) lelkipásztori
tevékenységének idejével egybeesik az
is, hogy Nagyságod immár tiz éve sok
lelkesedéssel és péidaszerü odaadáss?'!
tölti be az Endrődi Vöröskereszt Fiók
egylet elnöki tisztét.
Amidőn Nagyságodat ezen kélsze,'cs

jubileuma alk"lmábóJ, ugy il m::gam.
mint a Magyar Vöröskereszt Egylet
központi ig,ugatósága nevében bensö
ségesen űdvöf:1ön1 1' kére/Tl 2. l\'ljn.:..~etl

hatót, hogy Nag:;ságodnak adjon eröt
és egészséget, hogy magasztos lelki
pásztori hivatását még számtaían évig
teljesithesse a !eikel, üdvö s~égérei a
Magyar Vöröskereszt Egylete! pedig
továbbra is változatlan szeretetében
megőrizhesse, a nemzetvéciele>li .nagy
céliainak elérésére. Fogadja Nagyságod
hazafias tiszteletem és nagyrabecsiilé
sem őszinte kíjelentesd. BuclJpest,
1932 november !Jó 2-án. Simoll Elemér
s. k. elnök.

A kir. íBlüeiiigyelöség részé~

ról pedig:
Főtisztelendő Apát Ur! Áldásos 111Ü~

ködésének 10 éves évfordulóján fö!
használom az alkalmat arra, hogy il.

népoktatás és népmüvelés terén vég
zett áldásos és lelkes munkásságáért
meleg és őszinte köszönetemet fejezzem
ki. Vitathatatlan az az áldozatkész
és szellemi fáradtságot nem ki·
mélő tevékenysége Főtiszteiendő

ségednek, meiynek eredményét
büszkén hirdetik Endrőd község
felépült iskoláK, azok benépesitése,
az iskolába járás tökéietes meg
szervezése, az éll1allfabéták elUl
nése és mind'?l'1I ku!t!Jráiis il'lftéz~

mény. Nemcsak minden hivatalos
tényező, ole a nemes értékeke!.
felismerő minden községbe!i la
kos fenl1en hirdeti Főtisztelendő

sé!;led hervadhatatlan érdemeit,
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H SORSJEGYET VESZ SÁCSYNÁL
BIZTOS FŐNYEREMÉNYTCSINÁL!

uzás 1932, november 18 és 21-én. Minden második sorsjegy nyer!

osztálysorsjáték IL osztályának nyerő sorsjegyei
Mindenki saját érdekében siessen megvenni

BÁCSY és TÁRSAI BANKHÁzANÁl.

-Legnagyobb nyeremény
A magyar királyi

szerencsés esetben 500.000 pengő.
még kaphaíók.

Ha nálunk vásárol sorsjegyet, megtakaritja a portó és levelezési költséget.
tL& 2

Különös örömömre :'szolgál, hogy ezt a
nagy energiát kivánó, nagy célkitiizé
sekkel végzhezvitt munkát és annak
lelkes ha.1Tosát a mai évfordulón ugy
a magam, mint hivataltársaim nevében
meleg szeretettel köszönthetem és
kérhetell1, hogyakultura nagy érdekeit
jövőre époly lelkesedéssel karolja fel,
mint eddig tette, Ehhez teljes eröt és
egészséget, valamint fáradhatatlan lel
kesedést kiván. Gyula, 1932. november
hó 4-én, hazafias üdvözlettel: Szent
kereszty Tivadar kir. tanfelügyelő.

Táviratot küldött Eorossy fő

ispán: "Endrődi plébánosi mű
ködésének Jizedik évfordulója
alkalmából fogadja igaz sze'
rencse kivánalaim kifejezését.
Szivből kivánom, hogy hivei a
jó lelkipásztort Endrőd község
pedig őszinte barátját még soká
Hsztelhes'3e apát urban. Ko-,
rossy főispán."

Azonkivül üdvözlő sürgöny!
küldöt!: gróf Zichy János, Márky
Barna alispán, Hubert Ottó Deb
recen v, fóispánja, Blanckenstein
Pál és családja, Karakas Alberi
kllriai biró, Apor Vilmos apát,
dr. Biró Károly Magyar Nemzeli
Bank főnöke, Pogány Frigyes
államtitkár, Spóner Károly pénz·
ügyigaigaló, dr. Berthóty Károly
Orosháza, Szeghalmi főszolga·

biróság, Sólyom Lipót és családja,
Mi15end Dezső a"Körösvidék l(

főszerkeszjője, Novák Sándor
egri apá/kanonok és dr. Krűger
Aladár országgyülési képviselő,

Bedák Mátyás kondorosi plébá
nos és még igen sokan.

Az endrődi hivek méltó mó
don adlak kifejezést plébúno
suk iránt érzett szeretetüknek
és ragaszkodásuknak.

Ke.

Káposztahegyek.
E héten szorgos munka

folyt lj vásáríéren. Az end
rődi ut melletti részen az
őszivásárra szokásos ká
posztahegyek ismét meg·
épültek, egyik a másik
mellelt. A káposztahegy
tulajdonosok most már
szorongó szivvel várják a
vásári vevőket. Vajon ke'
resnekde valamit a nagy
kockázattal elhozott I\á
posztán, vagy kárba vesz
El nehéz munka és sok

pénz, amit az üzletbe fek
tettek? 1

Derék kofáink, kik a
káposzta, burgonya, dinnye
árusitásával foglalkoznak,
sok álmatlan éjtszakán át
fagyoskodva utazgatnak és
járják be a Nyirséget, hogy
olcsóbban lássanak el ben
nünket e cikkekkel, egész~

ségükd kockáztató fárad#
ságos munkájukért az el
ismerésünkön kivül a pár·
tolásunkat is megérdemlik.

T ' . 't fegy JO .
(Adománya szegény iskolás

gyermekek részére.)

Minden erkölcsi érték forrása
és ku/feje a lélek. OH fakad
és forr a jóság is, mini a hegyi
patak liszta vize s amikor
meg'telik vele a lélek : kiömlik
a világba. Amig benn lakozik
a lélek mélyén, addig csak
érzés, ami serkent, ösztönöz,
üz, magával rag'ad, - ide künn
pedig már cselekedetben nyiJ,
vánul, ami simog'at, gyámolit,
felkarol és meleg fényt sugá
roz szét ebb,en a hideg" sze
retenen, önző világba.

A jóság nagy boldogságot,
sok lelki örömöt ad az em·
bern ek. Olyan lelki kincs ez,
amelyel sokszor nagy lemon
dások, nagy áldozatok, szen'
vedések árán kell az öntudalos
lélekben kitermelnünk, hogy
azután jó nemes és szép cse
lekedetek képében megaján
dékozzuk vele a külső világot.

Az öntudatos lélekből fakadó
jócselekedet jelent valódi er
kölcsi éri éket és ez tesz bol
doggá téged és másokat is.

Különösen ezen mostélni ne
héz és ítéletes időkben, ame
lyekben most vergódünk, kel
lenek jobb emberek, megédó
lelkü, áldozatot küzni tudó és
akaró emberbarátok, hogy se·
gitségére legyenek szenvedő,

inséges, nélkLilözésekkel meg
meglátogatotl embertársaik nak.

Könyörületes lélektöl indit·
tajva cselekedett jót ~(ner Izi
dor ur Gyoma község összes
szegénysorsu iskolás növen,

dékeível. midőn a napokban a
reformáJus, róm. katholikus, ág.
evangelikus és a községi ele
mi népiskolák részére 5000
(ötezer) darab irkát adomá
nyozott.

A református elemi népisko
lák részére juttatott 3000 (há,
horomezer) drb. irkáért a:sze,
génysorsu iskolás gyermekek
és a tanitótestüleJ nevében az
adományozónak hálás köszö
netét e helyen is kifejezi;
Szőke Ferenc igazgató*tanitó.

Döntő fontosságú
kezdeményezés a hazai

9yümö!cstermesztés
fellenditése terén.

A magyar kormányzat a
mezőgazdasági termelés fej
leszlése terén egyik legfonto
sabb feladatának tekinti a hazai
gyümölcstermesztésnek célju,
datos, tervszerü ájszervezését.
Sajnos Magyarország, mely
hivatva lenne arra, hogy Európa
gyümölcsös kertje legyen, nem
tud kellő mennyiségü, egységes
tipusu, egészséges árut a kül
földi piacokra hozni, részben
él termelés, részben az ér/éke
sítés szervezetlensége miatt.

A tervszerü gyümölcstermesz
tés meghonositása érdekében
az első döntőfontosságu kez'
deményezó lépést a Gyümölcs
termelők Országos Egyesülete
meglelte, magáévá téve a kor
mányzat által a legkiválóbb
magyar gyümölcstermesztő

szakértők bevonásával kidol
gozott és a hazai gyümnIcs
termesztés álszervezését célzó
programm végrehajtását. Ennek
első és legfontosabb tétele az,
hogy egy körzetben, ahol a
talaj és éghajlati viszonyok
egyenlők, megfelelő bőtermő

és egyforma fajtáju gyümölcs
termesz!essék. Tipus termelés
nek előfeltétele pedig a tömeg'
fásitás és ennek megfelelően

az olcsó, megbizható, egész
séges és fajtaazonos gyii
mölcsfaoltványok beszerzésé
nek megkönnyítése.

czt él célt biztositandó a
Gyülllö!cstermelók Országos
Egyesülete tervszerü együtt
működésre lépett a Magyar
faiskolai Szövetséggel, mely"

nek kebelébe tartozá fdiskoláÍz
állami és. szövelségi felügyelet
és ellenérzés ala!J állanak és
az azokból származó ollványok
tökéletes megbizhalóságtil ö

szövetség teljes erkölcsi su·
Iyával garantálja. A Gyümölcs
termelők Országos Egyesülete
igen jeleníős anyagi áldoZ3lot
vállal! magára azáltal, hog-y
tagjainak bármely gyümölcs
nemben és fajtában, közepes
törzsü ollványokai a faiskolák
szövetsége u!ján kedvezmé
nyesen szálJUja le. Továbbá
hasonló értelemben kivánja él

növényvédelem és értékesítés
tervhevet! akcióií is lefolyjani,
hogya magyar gylimi5lcsler
mesztés rentabilitásál biztosítsa
és hirnevét a vi!ágpiacokon a
megérdemelt magasla/ra emelje.

Református istentiszte]et
Endrődön. A református egYff
ház elnöksége szíves szere
teltel hozza az egyház tagjai·
nak tudomására, hog'y f. évi,
november hó l3-án, vasárnap
délelőtt tíz órakor cndrődön a
gyomavégi ovodában, a szo
kott helyen református isten,
tisztelet lesz. Gyülekezés fél tiz
órakor kezdOdik. felkérji.ik a
lakosságot, hogy minél többen
jelenjenek meg ri istentisztele
ten s nyerjenek ott lelki épü'
lést a Jézus Krisztus evangc'
liuma által.

Nemes példa. Ez uton is
a leg-nagyobb elismeréssel és
hálával mond köszönetet azon
polgártársunknak, aki a refor
mátus "Szeretetszövetség" ne
mes céljáról meggyőződve,

mint a helybeli izraelita egyház
buzgó tagja, e magaszlos em
berbaráti intézmény támogatá
sára szives adományát eljuttaJla
hozzánk. Gyomai reformájus
egyház elnöksége.

Halálozás. Nagypestényi Pap
Jenő kuriai hiró leánya, Stoll
Károly őrnagy özvegye, ki lá
togatóban Gyomán tartózko
dott régebbi szivbaja követ
keztében szombaton éjjel hir
telen meghalt.

Balatonboglár szobrot állit
Gaál Gasztonnak.
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Folyton égő alig használt kályln
eladó_ Cim a kiadóhivatalban_

Lakodalma!{ra, eiöadásokra, nlU
latságokra székek, as;'.lalok KOIlállan
menoyi,égben kaphatók a ligeti pavil
lonban 5 fmér kölcsündij mellett

Savanyitott és fejes káposzta ál
landóan kapható Fried Gézánénál.

Ertesités ! Cégünk megállapodott a
Békésmegyei Általános Takarekpénz
tánal, mint a fUlura Magyar Szövet
kezeti Központok Áruforgalmi Rész
vénvtársaság főbizományosával, hogy
Gyomán és El'ldrőc!ön gaborJtit
vásáro! a Futurának_ Vásárlásainkban
a Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár gyomai tiókja is· részt vesz, if'Y
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt Felkérjük termelöinket,
kérjenek tőlünk is ajánlatot, mielőtt

e1adnák gabonajukat. Wagner lv1árlon
Fiai.

Fegyverneki utca 7. sz. ház eladó_

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj_ WAGNER MÁRTON.
:n::x::a.:x:u"j!1COC1lJí.JQf~

GYOMA és DÉKE
részére saját termésii

boraim
eladására bizományi lerakatot
óhajtok létesiteni, hol nagyban

25 literen felüli
tételekben árusitanánk.

E célra megbizható sajátházzal
rendelkező urat keresek.

Ajánlat küldendő:

KISS ANDRÁS szőlőgazdasága

Ujbőg. (Pestmegye.)

~~:li!!~~

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
~~~~'t*~

fti~1lImíirliMi

I. o. gázgyári d i ó-k o k s z és
különféle szén liapható

WAGNER MÁRTűN FIAI
fakeresl{edőknéi.............

~~.&fi••••~.8000.~O"~
~ - ~

~ ~. ~ I
I rtesl. II
~ Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönséget, hogy ~
~ Vatay Gábor asztalos-mestertől géperőre berendezett ~
~ üzemét átvettem és a mai napon megnyitottam_ ~

.~ Elvállalok és készítek mindennemű épület és bú-to'/C 3 ~
~ asztalos munkákat a legegyszerűbbtől a legdiszesebb ~
~ kivitelben u. m_: ajtók, ablakok, szobapadlóik, ~
~ üz1eH pod:álok, üzletbe1"endl.ezéseke·l, bú{oro; ~
~ kat ll_ m_: háló, ebédlő és úriszobákat, heverőt, ~
~ recomét, díván!, sezlon-I:, l-w!l1ybatl'l1-1:ú:írokat, ~
~ hajlHoU székeket, egyszerű székeket, fotdok2l1\:, ~

I
~ sza1ongarnaúráka~, a fentieket a kivánt stíl szerint ~.-,

festett avagy fényezett kivitelben, '§j'
" ~

Miután a minden irányban való pontos, gyors és =0-

~ ~jutányos kíszolgálás:a-ól előre is biztosHom éi Ol. é. ~I közönséget, kérem a nagyrabecsült I
~ szíves támoga{ás{: és vag'jfoí;: ~

~ teljes tisztelettel: ~

~ BERENCSi~( OS ~
~ épület- és műbútorasztalos. ~
~ G Yo m a, Kossúth Lajos utca 35 szám_ ~I Költségvetés dijíalan! Költségvetés cHjtalan! I
~ Egy jó házból való fiút tanulónak felveszek. ~

~.iIllW"'it\.W••U!!ll.I[JJ.!JJ"'.!!IU"

Figyelem!
A "Heller" szállodában

Szombaton este 8 órakor

disznótoros vacsoral
amelyre ez uton hivja meg a

mélyen tisztelt közönséget.

HANTZMANN FERENC
vendéglős.

~tiU~~~

Párisi tanulmányut. lJ.. Mf~F 3

HOSZ ldcgenforg-almi és Ula~

zási Iroda november hó 20#án
rendezi gazdag programjáról
közhmerl második őszi 15
napos rendkivül kedvezményes
párisi fanuJmányutjál. Részvél
teli dij 320 P_-, diákoknBk
260 P.- Jelentkezni !elel az
Utazási Irodában minden nap
cl. u- 4-7"ig (IX_ Ferenc kr!.
08. Isz. 2_) levélbC?n is. Érdek
lődőknek prospektust dijtalanul
kiild az Utazási aroda.

A Hadirokkantak, Hadiöz
vegyek és Hadiárvák Országos
Nemzeti Szövetsége Békés·
vármegyei Csoportja folyó évi

november hó 20-án, Békéscsa#
bán a Városi Szinházban rend
kivüli közgyülés! és az Orszá·
gos Szövetséggel karöltve II.
országos vándorgyülést tart.
A vezetőség kéri a megicJcnni
SI: ándd: ozók i1 t, IIC';o!y rés z \'él c
lii;(ct leg-később folyó hó 15-ig
jelentsék be_ Sziveskedjenek
fclllinletni, hogy a közgyülé
sünkön, kik kivánnak felszó
lalni és mirői? Kérünk ponlos
érlesiJést: 1) érkezésük pon los
ideiéről, hogy ingyenes ellle·
lyezésükről gondoskodhas
sunk, 2) gyü lésen résztvenni
szándékozók 5zámáról, 0) a
közebéden való részvétel ról_ A
közcbédcn vale) bejelenks meg
jelenésre kötelez_ Minclennclllli
levelezést a vármegyei csoport
eimére: Békéscsaba, Andrássy
uj 17 szám alá kérünf,- Tele
fon: 154" szám Békéscsaba_

Egy ember, akit összeté
vesztenek önmagával. A hu·
dapesli rácliósludió egyik hires
müv0sze arról nevezetes, hogV
összetévesztik egy l1asonlónevü
kollegájélval, dc néha az él

furcsa csel is c!őfordul, hogy
önmagával Jévesztik össze. A
Délibáb uj számáhan sok ér~

dckcsségct közöl a rádió, film
és a szinházi világból. Páral·
lallul érdekesek cl D,'íiiJ6b il#
luszfrált rádiómüsorai. ;\ nép
szerii képeslap egy számának
ára 20 fillér.

Influenza., torokgyulla~

dás, az orr és garat elnyálká·
sodása, a mandolák megbejc",
gedésc. valamini tüdőcsucshu·

ruJ Qsetén gondoskodjék arról,
hogy gyomra és belei a Jer
mészetes ~Ferenc József~

keserüviz használata állal több·
ször és alaposan kilisz1ittas~

sanak. Közkórházak főorvo

sai megállapitották, hogy a
Ferenc Józ8>ef viz lázzal
járó ferJőző betegségeknél is
a szenvedő emberiségnek nagy
s7olgálalol lesz. A Ferenc
Józ8>ef keserűviz gyógyszer~

tárakban, .drogériákban és fü
szerüzletekben kapható.

Karácsonyra hazajövök ! ...
Három évvel ezelőll indult el
világkörüli utjára egy hires
magyar fotoriporter, aki ezalat!
az idő alalt Kinában ép ugy
megfordult, mint AuszJráliában
és Dél~Amerikában_ Tizenkét
ezer felvételt készitell és ezek
közül a legjobbak legérdeke·
sebbek Tolnai Világlapjában
fognak megjelenni. A hires ri·
porler nemrégiben a Fokvá·
rosból levelet irt Tolnai ViIág
Iapjának és abban örommel
jelezte, hogy párallan fénykép
anyagávai karácsonyra hazajön_

Molnár Gyula két '3zinda·
rabja; Turi Bálint hazatért és

Sikolt a feleség-em, a hevesi
Regős könyvkiadÓ vállalat ki~

adásában könyvalakban meg
jelent.

Endrőd községben novem
ber hó 19~én tartják az orszá,
gos vásárt, melyre sertés ki
véteIével mindenféle állat fel,

hajtható.

A füszerkereskedők bojko~

tátni akarják a cukro!.

Megszünik a külömbségtétel
régi és uj nyugdijasok közöt!.

Ujabb haladékol kapot! Ma
gyarország a rövidlejáratu köl
csönök meglizetésére.

MeghiUésnél, nálhaláznál,
mando!alobnál, Jorokgyulla-
dásnál valamint idegfájdalmak
nál és szagg-a1ásnál naponia
fél pohár természetes "Ferenc
József" keserüviz rendes gyo·
mor' és bélmüködést biztosit.

Budapest csak január l-én
indítja meg a szellemi szükség
munkákat.

HIRDESSEN
LAPUNI<BAN.--
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken:
nHungária-nyoti1da Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o ITI a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 lllm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnéj 10 százaíék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 száz&.lék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Rendelet.

Filléres gyors
Budapestre.

Ritka szép őszi napsütés volt
a három napos gyomai vásá·
ron. A7 állatvá'>árra nagy fel-·
hajtás volt, de nem igen igér·
tek a vevők. A szarvasmarhá
ért 12-35 fillért, a vágó lóért
7-8 fillért. a birkMrt 30-40
fillért adtak kilogramonként.

Felhajto1tak:
szarvasmarhát 819 drb, eladtak 634 drb,
lovat 745 drb, eladtak 169 drb,
birkát 683 drb, eladtak 226 drb,
kecskét 22 drb, eladtak 2 drb.

A vas6rnapi kirakodóvásár
is olyan nagy arányu voll, hogy
novemberi vásárunkra már ré·
gen nem jöttek ennyien be
vidékről is. Volt is egy kis
élénkség, de persze minden
árus panaszkodott mégis, mert
nagyon lealkudták az árókdt.

Vásári beszámoló.

A Máv. Igazgatóságától
nyert értesités szerint f. hó
27-én filléres gyors indul
Gyula-Békéscsabáról Bu·
dapestre.

A filléres gyors fel-,
illetőleg ·le~zállás céljából
Mezőberény, Gyoma és
Mezőtur állomásokon is
megáll. A menetdij ez eset
ben egységesen minden
állomás részére D4.50·ben
állapittatott meg.

Községünk közönsége a
jegyeket az állomásfőnök

ség utján szerezheti be,
ahol a menetrendre vonat
kozó adatokat is meg fog
ja kapni.

KNER IZIDOR.

1 pengő, mellyel értékes művek

nverhetók. A gyomai járás főszolgabip

A sorsjátékot megelőzően rája a sertéspeslis megbelege
december 1-1 Orig kiállílás lesz dések i{apcs6n a következőket

az összes nyeremények be· rendelle el.
mutatásával. Gyoma és Endrőd község

A sorsjáték teljes bevétele a belteriile1én, a sürübben IakoJl
fenti jótékonycélJ szolgálja. l terii fe!í?ken .. (B6nomkert, Be 3

s<?nyszeg, Oregszóló, Kocso,-
. ~~

hek és virágját a patikában
6ruliák. S illatra minden fa fölé
belyezhelő.

Ezzel s7emben él külömbnek
tartot! iölgyfa lassabban nő és

párallaIl hernyófészek.

lv1iután most már sirámn-ial
mire sem mennek, bölcsebb,
ha minden háztulajdonos a
telke mentén gondozza h6rs·
fáit és pár év mulván nagy
öröme telik benne.

De óvják is jószágtól, emberi

rosszindulaitói, gyermek paj
kosságtól: minek minden más
ültetvény is egyaránt ki van
téve.

. és Vásárszéli úlon 1928 és 29·

ben épite!/ kiskőburkolatnak

és az 535 fm. hosszú beton
utnak ifj. Wagner M6rlon v61·
lalkozó jelenlétében.

I Leginkább a magyar mező·

gazdaság várn6 az elért sikert
abban, hogya termény· és
állaikivitelünkben nagyobb
mennyiséget venne fel Olasz·
ország.

A vérmescbl1jei egy kis friss
olasz kölcsönt is szivesen ven 3

nének.

Gömbös minisz/erelnöknek
alkalma volt az olasz admi
nisztr6ciót is meglálni és re·

méliük, e téren is lesznek üd·
vös Úiílások.

Művészeti kiállitás és sorsjáték.

Az elmult szomba/on tartolta
meg' Bálint Imre kir: műszaki

fótan6csos, a gyulai állam·
építészeti hivatal· vezetője utó
felülvizsgálatá! a Hősök utján

Fejedelmeknek kijáró pom·
pávai fogadták Olaszországban
Gömbös Gyula miniszterelnö·
köt. Mussolini különvonatán
men! az olasz határtól Róm6ig
és onnan vissza is azon jött.
Az olasz királynál és a pápá·
nál is kitiintet6 fogadtatásban.
részesült.

Hazajöve! úgy nyilatkozott a
miniszterelnök, minden tekintet
ben meg van elégedve az elért
eredménnyel és él ki1űzöit cél·
ját is elérte.

Gömbös Gyula miniszterelnök
hazajött R6~ából.

Művészek és művészek özve
gyei lámogatására művészeti

sorsjátékot és kiállitásJ rendez
nek Budapesten december hó
lQ-én. A főnyeremény: néhai
Pentelei·Molnár János nagy
magyar mester műve.

A sorsjátékot a Székesfővá·

ros ~lIenőrzi. Egy sorsjegy ára

Út felülvizsgálat.

gendő surjáni termeszt és ne-I
vel állandóan.

Nero felgyuilotta Rómát, vá·
ros-szabályozás szempontiá·
ból. Ne sirass6k tehát a ki
hányt azon akácfákat, melyek
nagyrészben arra voltak érde·
sek, kü!önösen él döglődő

gömbakácfák, él kulminált azon
példányok, melyek gazdasági
szempontból megéretlek a ki
vágásra és ha vele ment bizo
nyos himyad szép akác is,·
megéri, hogy egy évtized mulva,
párját ritkitó utcasorUllk lesz.

Olyan fákkal, amelyek éle'!·
korát százakkaJ mérik. Oly
időben mézelő. amikor más
eledelt nem igen lelnek él mé p

Feljajdulás.
Sok tudósa akadt a faüJtetés

nek és egybehangzóan h6rsfa
eHenesek. Mind a piactéri f6kat
veszi zsinórmértékiii, nem véve
iekintelbe, hogy azok ültetés

előll helekig' hevertek elföJdc#
letlen, mert hogy késell helyé·
nek a kipécézésse, meg más
előmunkálala.

Az elü!sók siv6r, rossz tör·
melékes földbe kerül1ek és

gondozás helyett minden piac·
kor meggmegtaposlák szükre
szabott földkör]etét és forró,
száraz nyár ulán ugy menteka
télnek, hogy - szinte Jefur·
kózoitan, - egy csep téli ned
vesség se sziv6roghasson gyö
kereikhez.

De meg legszebb fejlődés

közben, nagy hozzánemértés·
. sel, visszacsipték összes ágai

kat, hogy növekedés helyeU
si.irüsödjék a koronája és kész
ny6rfaboronává fejlődjön. .

Az épület előtti nehány pél·
dány t gondozták a házlulajdo
nosok és tessék összehasonli·
tani az előtte következő sorok
ban lévőkkel.

Légből kapott azon állitást,
hogy él hársfa nem a mi tala·
junkba való, cáfolja, hogy az
611ami Erdőhivatal, - ig'azán
silány talajban, - három esz 3

lendő alatt olyan péld6nyokal
tudolf előállítani magról, mint
a kiülletetlek.

S nem emlékezne m6r r6
senki, hogya Kossuth Lajos
utcában tizenöt év alatt olyan
hársfasor nevelkedett, hogy p6r
év alatt álivelték volna a széles
utcát. ha hatósági indokolatlan
önkény ki nem irtja őkel. Leg~

többjét olyan vastag törzzsel,
amilyen ma egyetlen egy sincs,
az előbbre valónak tartoH, ál·
landó piszkot terjesztő - ko·
rosabb - gesztenyefák között.

Tudnivaló lenne az is, hogy
miisként prosperál a nemes
hárs, mint a satnya aprólevelü
és megláthalja mindenki, mire
ment él nagytemplon északi
oldal6nlévő pár nemes hársfa,
holoJt ezeket igazán nem gon·
dozza senki. Ellenben virág
záskor agyontépázzák és a l
föyén egy ulca fásitására el"•.
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A Kir. Törvényszék megváltoztatta
a Kir. Járásbiróság felmentő itéletét,.

Csernus Mihály apátplebános ügyében.

hegy) minden egyes tulaidonos
akár volt serlés megbetegedés
udvarában, akár nem, sertés
áJját fertőtJeniteni tartozik.

A fertótlenilés a kövclkezó'
képen hajtandó végre.

1. Tisztogatás: a) él serlés'
ól menyezetél, falait, deszka,
falait, korlátjaii és ajtójait éles
kefével vagy éles vesszőseprü

vel erósen le kell kap:nni.
b) A trágya és szemét ki,

hordandó. lehetőlegolyan hely,
re, ahol azonna! leszántják.
vagy leássák.

c) Az is/álló /aJajáról él föld

legalább 1.0 cm. mélységig ki, I
hordandó.

d) A fából készitett összes
farészeke/ a háznál levő fa
hamuval minél erősebbre ké,
szíteIt forró lúggal, vagy pedig
szódáva! készitett luggal forró
állapotban jól le kell önteni.

e) Az összegyüjtőJ! szemetet
eselleg megfelelő helyen el is
lehet égetni.

2. FertőtIenités: Végül az
összes fali és farészeket 10
rész mész és 10 rész vizből

frissen .készí/eU mészlejje! be
kell meszelni, él mészbe ferlól
leniló oldal pl. kreolin is ke
verhető.

Ugyanigy hajlandó végre a
fertótlenités a tanyákban is
ahol megbetegedés voll.

A fertőtlenités végrehajtását
szigoruan ellenőrzik, él múlasz-

lókal szigorllan megbünteHk s
a hatóság köllségükre csinál,
tatja meg. - A fertőilenitések

"november végéig végre hai'
landók.

Rágal mazásért
elitélte a biróság

a Csernus-per egyik
koronatanúját.

A napokban lárgyalla él gyo
mai kir. Járásbíróság bÜllleló
biráia azt a ráfn:limazási pert,
amelyel Csernus Mihály endródi
apiitplebános tell folVélmalba
Varga István endródi lakos élSZ

lalosmester ellen. azért, mert
ez év szeptember havában azt
állitolta, hogy Cscrnus Mihály
az elmult tanév végén utasi
Jolia Hunya Irma lanilónöl,
hog\! Varg"a lstvánnak az ő

oszlályába járó ki" leányá1
feltétlenül buklassa eJ. mikor
pedig a tanitónő ellenvetetle,
hogy ezt nem leheli, mert él

kisleány jó tanuló, induiatosan
rászóli volna a laniiónórc, 
tán te is reformálus párli vagy?

A vádlott tagado/I. A biróság
azonban a bizonyitás lefolyIa
tása után lényként megálla pi
toHa, hogy Varga István asz-
talos él vád érlelmé')en meg
rágalmazta a fómagánvádlót és
czéri 100 pengő pénzbünle'
tésre ítélle" A vádlolt felebbezel1.

Varga István egyik fó tanuja
volt a fómagánvádló eJleni,
vallás elleni vélséll mia/li perben.

Ismere/es olvasóink elótl, I
hogy él választások idején él

Gyoma-Endród-f'\ondoros c.
lapban éles támadás jelent meg
Csernus Mihály apáiplebános
ellen és felszólította a protCI1S
láns válaszlókal. hogy ne lá·
mogossák o Csernus tvlihály
vezérlete olalj álló pÉÍrl jelöli,
iét, mert Csernlls meggyalázta
él protestáns fclekezetekei, ami
kor azt mondotta egyik ré
gebbi predikációjában. "hog'y
amelyik templomon nines to
rallY és kereszl. az disznóól"!?

Csernlls lvlihály sajtó perl in
diJoH cl cikk írója: Greiszing
József ielekkönyvvezeió ellen,
aki falluill! Foszló Elek, Varga
István, Kovács József, Gácsi
Vinee, Pelyva Mihály, Hanyeez
Pál. dr. Timár Sándor és Ke,
nyeres András endródi lako
sokat nevezte be. - Ezek val·
lomása alapján a Kir. Ügyész
s~g "valiásgyalázás" eimén
václed emeli Csernus Mihály
ellen.

Csernu5 a tárgyalásra mint
egy 20-25 tanul nevezett be
a község legtekintélyesebb em
berei közül, akik mint volt és
Illa is előliárósági vagy pedig
egyházközségi képviselóles!ü
leli lagok - minden vasár- és

ünnepnap templomban voltak
s akik igazo!!ák. hogy soha
Cscrnlls Mihály az inkriminál!
kifejezésI nem hasmálla. de
még mások vallását sem érin
teile beszéeleibcn.

A kir. Járásbíróság- felmenló
ítéletél nov. 14-én JéÍrgyo!la ö

Kir. töryénys7ék.
A peranyag ismcrleJésc után

Sehrócler Gábor kir. ü5{yész
vádbeszédében a felmentó ité·
lel FeloidásáJ kc~rtc (17.on él ei J

men, hogy 8 ember hamisesküt
még" sem tehet. a mentö lanuk
lömege nemleges bizonyítéko!
jelent, azért él vcícilot! cli1élésél
kérle.

Dr. Bernoiák Nándor védő

nagyszabásu védő beszédébcn
ismerletIe az ügy inditásának
politikai haisztJból és érdekböl
származó hátteréL Világos,
meggyóző érvekkel bizonyí,
toi1a, hog")' az ügyészség áJlöl
a Blk. 191. §-ának második
bekezdésérc alapi/otl váci llem
állhat meg. mert e szerint" \'\.'!

ségel uZ kövel el, aki él vallá~i

istentisztele Inek Járgyál, vagy
oly !ál"gyakal, melyek él szerA
tartások végzésére rendelvén,
a szertartásra rendelt helyiségben.
vagy bár azokon kivlii, ele a
vallásos szerlarlás alkalmával,

TÁRCA
A valutaértékhullámzás

az a legfőbb ok, ami mindennemü termelés
gyümölcseinek kicserélődése} tehát a külke
reskedelem folyamán a világgazdasági bajo
kat s ezek összeredményét, a világgazdasági
válságot el6idézte és előidézi folytonosan.

A valutaértékhullámzást pedig hosszú
idők folyamán kialakult államoknak, mint
gazdasági egészeknek esztelen politikából
történt darabokra zuzása, megnyirhálása idézte
elő. (Lásd akisantantbeli államoknak közvet
len a világháboru előtt és alatt már szereplő

térképeit.) Mikor azután lelentkezett a valuta
értékhullámzás, a világgazdasági "zavaros",
azonnal felburjánzottak az ügyes, de lelketlen
"zavarosban halászók" légiói, a valutaspe
kulánsok, valutaüzérek. Hiszen a világlláboru
óta milliók élnek, (mégpedig fényesen!) és
gyüjtenek vagyont a valuták értékhullámzá
sából.

Az egyes államok pénzük értékének
állandósítására (stabilizálásra) irányuló erő

feszitései csattanó bizonyítékok arra nézve,
hogy minó rákfenéje a valutaértékhuliámzás
a világgazdaságnak. Hiába! A valuták értéke
vigan hullámzik tovább összes örvendetes és
szomoru következményével. Örvendetessel a
valutaüzérekre, szomoruval az egyes államok
pénzeire nézve. Sőt még ha valamelyes ko
moly állandósulás kezdödnék is e téren, van
nak kezek, amelyek azonnal mesterséges
hullámzást igyekeznek előidézni. Mégpedig
eredménnyel.!

Mig már egyszer bátor kézzel hozzá
nem nyulnak a baj gyökeréhez. Azonban
nem holmi félrendszabályokkal, hanem olyan
formán, hogy minden állam egyszerüen mo
nopolizalja minden más állam pénzével való
forgaimát.

Mielőtt kifejtenők bővebben, amit most
kimondottunk, legelőször is jöjjünk tisztába
azzal, hogy tulajdonképpen mi az a va!uta?
Minden tudományos meghatározás me116zé
sével, (ezekből elég volt!) helytállónak tart
juk a következő felelelet erre a kérdésre:
a valuta minden állam pénze más államban.
Valula tehát például a francia frank Magyar
országban, a magyar pengő Franciaországban.
Ellenben a francia frank nem va\uta- Fran
ciaországban. a magyar pengő - Magyar
országban. És igy továbh az összes pénz
ne:nekre vonatkoztatva.

Midőn tehát külországgal való pénz
vagy áruforgalomról van szó, ennek lebo
nyolitására szükséges valutát csak az állam
szolgáltathat ki és vehet be kereskedöjének,
magán bankjának. (ez esetben pénzkereske
dőjének) ellen6rzésével. Vannak már most is
devizarendeletek" számos államban, azonban
ezek csak fél rendeletek. A most emlitett
ellenőrzést tegyék tökéletessé az által, hogy
az összes magántulajdonban levő valuták be
szolgáltatását saját állami pénzérték ellenében
rendeljék el. (Minden feltétel, kivétel és ki
buvó nélkül!) Aki pedig nem hajlandó be
szolgáItatni a tulajdonában levő valutát, hadd
maradjon nála} azonban _.- veszítse könyör
telenül forgalmi értékét bent az országban és
igy ne lehessen vele - zugüzérkedni. Mert
hiszen ha csak az állam szolgáltathat ki és
vehet be valutát, akkor magános nem hoz-

hatja forgalomba és nem kereskedhet vele.
Szóval az ilyen dugott valuta forgalmi érté
két vesziti.

Mert minden államnak a saját pénze
igen lényeges és szerves része á!lamvagyo
nának, azzal tehát ne - kereskedjen más,
mint maga az illető állam, más idegen ál
lambeli idegen államban. Ilyen zug valuta
kereskedelemre megengedjük, van szüksége
és lehet hasznos ilyen főleg olyanoknak, akik
tulajdonképpen csak ideiglenes tagjai bár
mely államnak s nem igen köti .őket semmi
hazához. államhoz; azonban ilyen kere5ke
delemből végeredményben csak kára. még
pedig lényeges kára lehet bármely államnak.

Igy értettük azt, hogy "Dl inden állam
egyszerüen monopolizálja", minden más
<illam pénzével való forgaImát.

A kérdésnek erről az oldaláról még
csak annyit, hogy az olyan kereskedő pedig,
amelyik emelt főve] és becsületes nyiltsággal
jelenti be valutaszükségletét, annak nevében,
kellő okmányok felmutatása után, készsége
sen- átutal az állam tetszésszerinti valutát.
A "másforma ", a valutakereskedőkre való
tekintettel azonban, hiába, neki sem szolgál
tatja ki a valutát kezébe.

Az emelt fővel járó kereskedő nyilt el
járásával segit megállani azon a földön,
melyre vevői támaszkodnak s amelyet szive
sen huznának ki a magyar alól, ha mások
nem, hát - kedves szomszédaink.

S nem gondoljuk, hogy az agrár és
merkantil érdekek ilyen egymáshoz kapcsoló
dásából létrejön az ezen két, látszólag ellen
tétes felfogást vallóknak egymáshoz valÓ
őszinte közeledése is?

(folytatjuk és befejezzük.)
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telki v"lgy bOfl"ányos szavakkal
llleggvaláz." - .L\ vcíd!olt sem
lllc)S vallás i:-Iclliiszteleién, sem
lllá-:: kmplorn.Ji ' ön nem volt,
klJál CI prote:-lcí:ls felekezetek
kl11piomát nem is gyalázhatta
meg. De a vád tanui közül egy
sem állí/alla. hogy Csernus
valamelyik protesláns vallás
felekezetel megnevezeH vagy
csak érinte Ile volna is.

De nem bünfelhelő meg
václloll, mégha elhangzoH volna
is a kijelenlés, a 191. §. első

része alapján sem, "aki az
állam által elismert vallás szer~

larlásai gyakorlatára rendelt
helyiségben nyifvánosan bal,
rányt követ el". mer! a hivek
legtekjntélyesebb tagjai közül
kIhalIgalolI tanuk egytől-egyig

bizonyilják. de akár 1000 uj
tanu! is benevezhelünk, hogy
az inkrimináll kifejezés nem
hangzot j el, feltéve. de meg
nem engedve azonban. hogy
elhan~Fojf. még akkor sem
alkalmazható e § következmé
nye. mert még a vád tanui
sem áliitják. hogy az állítóla,·
gos kijelentés a hivek között
felzudulást, piszegést vagy a
skanuölumnak más kifejező

jeIét vál101ta volna ki. -:- A 70
tagu egyházközségi képviselő

tesíülel nyiivánosan tárgyalta
az Ügyel és ha/ároza/ával, me'
iye! azaposjoli Kormányzó is
jóváhagyolt, fellétlenlil megerő

site1te a védelem azon biztos.
lényállításál, hogy otr sem a
felhozott kijelentés nem hang'
zotl ej, sem botrány okozás
nem volt. Az apálpfebános a
fegyelmi eljárás meginditását
is, javasolta maga· ellen az
ezyházn~egyei Fóhatóságnak
- ug·yanazon jegyzőkönyv la·
nusága szerinl, de ezt a Kor,
niányzóság - avifágos tény'
álladék alapján nem is rendelte
el. Már pedig a skandalum
niegszüntetése és .annak egy
háziakkal szemben való bün
tetése elsősorban az illetékes
egyházi Főhatóság haiáskörébe
tarlozik.

A vád csak a Kbtk. 51. §.
ára támaszkodva· indilhatld
volna meg az eljárást a tény
valódisága esetén és akkor is
annak elkövetését követőleg 6
hónapig'.

Ez azonban nem történt meg.
A törvények logikus értel

mezése alapján tehát niég azon
esetben sem itélhető el a vád
lott. ha használta volna az
inkrimináll kifejezést.

De feltétlenül indokolt volt a
kir. Járásbiróság felmentése 
ci tanuk két csoportjának öst,
szehasonlilása alapján is.

A vád tanui ingadozást, bi,
zonytalanságoJ, ellenmondást
tanusitottak igen fontos tény'

?sm~ll~kkörÜlményckre vo·

na/kozólag. ugyanaldwr a vé'
delem társadalmi tekintetben is
magasan álló tanui egyöntetű,

nyugodl. biztos ada/okkal iga,
zollák a v~delem igazát.

Fosztó Elek érdektelennek
mondla magát s két laG u iga
zolla. hogy oly gyUJölellel voll
eltelve a vádlott iráni. hogy
még lelövésére is gondolt. 
Gácsi a felfüggesztésében gon~

dolt kapcsolatol a vádlottal.
Hanyecz Pál a hálállan visel,
kedése miatt évek óla elmaradt
egyházi építkezések miatt ha'
ragszik Csernus Mihályra. Ti~

már Sándor dr. rossz néven
veHe. hogy nem jeti ig·éretet

arra a vádloti, hogy él községi
orvosi állás elnyerésében meg'
üresedés eseién támogatja és
kijelentette Pflaum káplán előll,

hog\, ahol lehet árt neki. Ke'
nyerest megdorgálta. mert a pin
cérleányok alkalmazásásáva\
elősegilelle az ifjuság erkölcsi
leromlását.

Tudva levő dolog, hogy
Endródön 4 év óta fél 10 óra,
I>or kezdődik a nagymise pre,
dikációval és ezt követőleg 10
óra körül a mise.

A vád tanui vallomásuk szerint
csaknem mind 10 óra után mentek
templomba és 15-45percig "hall
gatták a predikációt", amikor ab,
ban az időben az nem is volt,
mert akkor már a szentmisét vé
gezték.

foszló azt állitalta. hogy a
férfiak padja végén állott Var~·

gávai és Kováccsal. Kenyeres
azt· álliloita, hogy VargávaJ
ugyanakkor az iparos sekres'
tyében haiigalta az inkriminált
kifejezést, Kovács József - bár
15 percig volt a templomban
a FosztóvaiJomásával ellen,
télben azt mondja, hogy a
templom ajlajánál állott, nem
látta Csernusl és nem tudja,
hogyaszószékről beszéIt-e
vagy az oltártól? l Senki a vád
tanui közül biztos időpontot, hogy
mikor vagy melyik hónapban,
melyik napon, vasárnap-e, ünnep
napon-e s melyiken történt a ki
jelentés, megnevezni nem tud, ne
hogy a védelem' könnyüszerrel
megcáJolhassa a koholt vádat.
Senki közülök a szentbeszéd más
részeire nem emlékszik, az össze
függést a beszéd többi része
és az inkriminál! kijel,mtés kö
zött megielölni nem tudja. Ha,
nyecz Pál külföldi szektákkal
kapcsolatban emlili a kifejezést,
Timár dr. erre nem emlékszik,
ő Roihermere lord fiával kap
csolatban emlékszik a beszédre.
Teljes bizonytalanság és tapo,
gatódzás. Látszik, hogy e fon
tos részletkörülményekre kellő

kioktatásl nem kaptak. A két
kán/or és egyházfi vallomása
elegendő volna a vád tanuinak
rQnctsz:~rlelen, ine-i'l.QOlÓ és bi,·

zonYlalan vallomásainak meg' I
döntésére. Pelyva Mihály halá
rozottan áilítja. hogy disznóól
kifejezés nem. Csak istálló
hangzott el. Tehát d vád e
tanuja, aki tJlli:ólag a középen
álli, maga is tagadja a "disz'
nóól" kifejezést.

De ha ellekinlUnk is a vád
tanuinak elégtelen és elfogad,
hatallan vallomásailól, a vád,
10lJ személye garancia arra.
hogy ily illogikus kifejezésI
nem használhatolL Az ő tudása.
magas egyházi állása, tettek,

ben. alkotásokban ragyog'ó
mul/ja, társadalmi érilltkezései
más valiásuakkal is mind bi,
zonyilják azt, hogy Csernl1s
Mihály más valiásuakaI - ily
ostoba kifejezéssel meg nem
bánthatott, vis'Zont nem is hasz
nálhatott ilyen kijelentést. mert
Endrődönaz öregkerti kápolna
iskolában, a varjasi és cseHi
iskolákban, amelyeken sem
kereszt, sem lorony nincs, .
maga is gyakran tart istentbz
teletet, tehát önmagáról józan
eszü ember nem mondhatja, hogy
amikor ilyen helyeken istentiszte
letet tart, akkor disznóólban van.

Ily abszurd vád nem állhat
fenn már logikus alapon sem s
azér! a Kir. )áráshiróság helyes
és indokolt felmentésének jó'
váhagyását kéri.

Csernus Mihály apát, vádloJt
kiielentette, hogy számot vel
lelkiismeretének legfőhb birá~

jával: az Ur Istennel és eskü
alatt is valihajja, hogy sem az
inkriminált, sem más hasontó
kijelentést nem telí. Kéri a fel·
mentését.

A Kir. Törvényszék a vád
5 ingadozó tanujának elejtése
melle1t is még 3 tanunak val,
Iomása alapján a 191. §. első

bekezdése értelmében: Vétsé
get követel, aki az állam állal
elismert vallás szerlartásaira
rendelt helyiségben nyilvánosan
botrányt követ el" 100 pengő

pé:1zbüntetésre ifélie Csernus
Mihály apátplebánost.

Mivel a törvények értel,
mében fellebbezésnek nincs
helye, dr. Bernolák Nándor
védő kijelentette, hogy a ko
rona ügyészség utján a Kl1riá
hoz fordul orvoslatért a jog
egység érdekében a törvény
helytelen alkalmazása miatt.

GYOIllOI'''' és hashán
taJJtn.a.k, i Z l< l' kon ysi: [.2. mig·
r<2í1. kimerültség, :-;zédüié~. sziv

szomlás, rémes álmok, iiedlség.
c'i!la!ClIlOs rosszullét, csökkenI
flJlll1kaképesség sok esetben
megsziinik azállal, hogya be
leg naponkénl reggel éhgyo'
mona megiszik egy pohár lcr*
mészeles ~Fere:nc .József...
keserüvizeL Az emésztőszervck

hántaimainak szakorvosai ál,
taiánosan dicsérik a .Ferenc
.József vizet. mert ez a ~Y()·

mor és a belek müködését
eJŐmozclilja. az epekiváloszlás!
fokozza, az anyagcserét me~'

élénkili és a vért fejfrissili. A
Ferenc Józ§ef keserüviz
gyógyszerlárakban. dro~tériák,

ban és fűszerlizle1ckben kap
ható.

Tájékoztató a Nagyatádi
Szabó István szoboravató iitl
tlepélyről. A Nagya/ádi Szabó
István sioboravató ünnepélyén
a küldöltségek felvonulásának
rendje a következő: Küldött,
ségek gyülekezésére és felvo
nulására vonatkozóan a váro
sok polgármesterei, valamint CI

községek el61iáróságai ulján
kiadot! utasUá.soknak megfele~

lően a m. kir. miniszterelnök
elé járuló kiildöltség tagjai· f.
hó 20-án a Falu Országos
Földmüves Szövetség Budapest
V. Báthory u. 24 szám ala Ili
székházának nagytermében
gyülekeznek, ahol a névreszó\ó
meghivókat meg fogják kapni.
Onnan 10 órakor a küldöttség
a szoborava!ó ünnepségTe fog
indulni. A törvényhatóság, va·
lamint a városok és községek
küldö1tségei a fenti utasilások
tól ellérően nem a Faluszö
vetségnél, hanem a Keleti
pályaudvar előtt gyülekeznek,
ahol csatlakoznak a d, e. 1/4
10 órakor induló rnenelhez. A
névre szóló meghivóval nem
rendelkező és az emliteH me'
nel hez nem csatlakozókat az
ünnepség rendőri kordonnal
körülvett helyszinére nem fog
ják beenged ni.

A vármegyeí központi vá,
laszmány tagjai sorába 1933.
január 1,től ;:; évre megválasz'
tol/ák Gyomáról : dr. Chrisztián
Kálmánt és id. Batári Antalt,
Endrődről : Kovács Istvánt.

A mezőberényi út felvétele.
Az e[mlJ!t héíen és ezen a hé,
ten a gyulai államépilészeti
hivalallól kint voll Valasek Ernő·

kir. mérnök és a Gyoma
mezőberényi vicinális út föld·
munkálataihoz szükséges fel~

vételekeí végezte el Balassa
Péll útbiztossal.
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GYOMAI UJSÁG 1932. nQv. 19;

H A S O R S J E G Y E T V E S Z BA C S Y N A l
BIZTOS FŐNYEREMÉNYTCSINÁL!

Huzás 1932. november 18 és 21-én. Minden második sorsjegy nyer!

500.000 pengő.
I:Oég kaph<::llók.

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
A magyar királyi osztálysorsjáték ll. osztályának nyerő sorsjegyei

Mindenki saját érdekében siessen megvenni
SACSY és TAR5AI BANKHAzANAL.

Ha nálunk vásárol sorsjegyet, megtakaritja a portó és levelezési költséget.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁRTON.

DUBLIKACIÓ.
A Hangya Vezetősége'felkéri

mindazon szülőket, kiknek gyermekei a
mult évben cipövel lettek ellátva, mérték
vétel végett jelentkezzenek a Hangyá
náL

Folyton égő alig használt kályha
eladó. Cim akiadÓhivatalban.

Lakodalmakra, előadásokra~mu
latságokra székek, asztalok korlátlan
menpyiségben kaphatók a ligeti paviI
lonban 5 fillér kölcsöndij mellett.

Savanyított és fejes káposzta ál
landóan kapható Fried Gézánénál.

Értesités ! CégünK megállapodott a
Békésmegyei Általános Takarékpént
tárr'll, mint a futura Magyar .Szövet
kezeti Központok Áruforgalmi Rész
vénytársaság főbizományosával, hogy
Gyomán és Endrődön gabonát
vásáro! a Futurának. Vásár!ásaillkban
a Békésmegyei Általános Takarékpém:
tár gyomai fiókja is részt vesz, igy .
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termeiöinket,
kérjenek tőlünk is ajálllato(. mielőtt

e/adnák gabonájukat. Wagner Márton
Fiai.

Fegyverneki utca 7. sz. há,~ eladó.
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Tisztelettel értesitema nagyérdemü közönséget; hogy
Vatay Gábor asztalos-mestertől géperőre berendezett

üzemét atvettem és a mai napon megnyitottam.

Elvállalok és készítek mindennemű· épület és bútor'
asztalos munkákat a legegyszerűbbtől a legdiszesebb
kivitelben u. m.: ajtók, ablakok, szobapadIók,
üzleti por-tálok, üdetberendezéseket, bútoro'
kat u. m.: háló, ebédlő és ttriszobákat, heverő!,

recomét, dívánt, sedon-l:, konyhabútorokat,
hajlított székeket, egyszerű székeket, fotelokat,
szalongarnítúrákat, a fentieket a kivánt stíl szerint

festett avagy fényezett kivitelben.

Miután a minden irányban való pontos, gyors és
jutányos kiszolgálásró1 előre is biztosítom a n. é.

közönséget, kérem a nagyrabecsült
szíves támogatást és vagyok

teljes tisztelettel,

BERENCSIK VILMOS
épület- és műbútorasztalos.

G y o ma, Kossúth Lajos utca 35 szám.

Költségvetés dijtalan! .Köllségvetés dijtalan~!.
Egy jó házból való fiút tanulónak felveszek. .

. ...I.I .•~J.· .... I... : .....

GYOMA és VIDÉKE;
részére saját termésű

boraim
eladására bizományi lerakato.t
óhajtok létesiteni, hol nagyban

25 meren felüli
tételekben árusitanánk.

Ecéka megbizható saját házzal
rendell{ező urat keresek.

Ajánlat küldendő:

KiSS ANDRÁS szölögazdasága
Ujbőg. (Pestmegye.)

Értesités.
CSEH iMRE

bornagykereskedö
értesiti a nagyérdemű közön
séget, hogy iizletét Kató Endre
házából Bogár László Arany
János utca 28 számu házába
helyezte át. Kéri a közönség
további szives pártfogását.

~ti~li!U'~ílf~~~~

~.tTfi[nrri""!IMii~ft~~

,rtesitése I
!
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Nyomtatványokat lapunk
l1yomdájában l{észiítessen.
~~U4j~~UWWIIU

Az uj rokkanttörvény cl hadi
rokkant gyermekeinek eddigi
havi 50 fillúes ellátási pótlé,
kát 2 pengőre emeli fel. Intéz
kedik a /örvényjavilslal. hogy
cl trafikengedélyek 50 száza·
léka hadirokkantak, özvegyek
és árvák kezéb" kerüljenek.

Gyomai anyakönyvi hirek.
SziUetíek: Herter József, Hor
váth Róza, Zurek Mihály, Tandi
János, H. Kovács Alajos, Ke'
reki Endre, Tokár Anlal, V.
Szabó István. Házasságot kö
töttek: Arany Bajázs~inJre

Vilmával, Nagy Andrá:-;~Szi

lágyi Rözával, Bujdosó József
-Rácz Máriával, Ceg·lédi 1s1
ván-fo Kiss Eszterrel, Szánló
József-Wolf ErzsébeHel, Hajdu
Sándor-Nádudvari Eszterrel,
Vavró Ba!ázs~f. Kiss Erzsé
belIel, Izsó Sándor~Csa

Piroskával, Garai lmre-Har r

maii Eszterrel, Cs. Nagy Islván
-Herter . Erzsébetlel, Csapó
Gyula-Kiss Terézzel, Szilágyi
Laiós~Kbzely lvIáriávai. Ei
haltak: Putnoki)ózsef 13 éves.
iZun László 25 éves, Dinya
Róza 18 hónapos, özv. Stoll
Kiírolyné-Papp Ilona 26 éves,
Kovács József 8 hónapos, Ko,
vács Jánosné-SoJyom Julianna
46 éves, [{aló Gáborné~fc

ket e Zsuzsanna 70 dves. özv.
D. Szabó Dánielné-S. Nagy
Lidia 65 éves.

fiifflií1jffliflmiMlllíl.~
I. o. gázgyári ct i ó-k o k s z és

küIönféle szén kapható
WAGNER MÁ.RTüN FIAI

fakereskedöknél.

~~...
Gyoma község Előljáróságától.

Hirdetmény.
Értesittetik a lakosság, hogy

Gyoma községházánál az ud
varon egészen december hó
20-ig minden szerdán és szom
baton a köztartozások fejében

. lefoglalt termények, lábasjó
szágok, butorok stb. lesznek
elárverezve.

A venni szándékozók figyeI
mét az árverésre feJhivjuk.

Gyoma, 1932. november hó 17-én.

Dr. Szász Lajos s. k.
jegyző.

Az egyensulyozás csodája.
Egy hires magyar artista. aki
jelenieg New·Yorkban szere·
pel, él felhM~élrcolók telején,
szédüleles magasságban pro
dukália magát és mutatványa
élZ egyensulyozás csodája. A
vi1ághirü artista egy al1lerikai
ujságirónak Qlmondla, hogy
előbb elméletben dolgoz/a ki
mutatványát, sokáig lanulmá·
nyozta Tolnai Világlexikonál
és csak azután próbálta ki a
gyakorlatban. A népszerü lexi
kon minden adata megbizhaló
vol! és igy rövidesen már él

nyilvánosságnak is bemula!,
kozha/ott.

Gróf Apponyi Albert és Ber
zeviczy Albert szintén Rómá
ban vollak, mikor Gömbös
miniszterelnök ott járt. A jól
értesültek tudni vélik, hogy
Oltó királyfi eljegyzése az olasz
király fiatalabb leányával a
közel jövőben nyllvánosság-ra
kerűlhel.

Akisiparosok inségjárulékát
csökken/eni fogja a pénzügy'
miniszter.

Gyulán országzászló! ál/íta'
nak, melyet Miklós napján
avatnak fel.

A nyávogó hotd. Ez a cime
annak él nagyon érdekes cikk
nek, amely fl Délibáb ui szá
mában jelent meg. A népszerü
szinházi képeslap minden szá·
mában pompás képekke! il·
Iuszlrálja teljes budapesti rá,
diómüsorál, ujrcndszerü táblá
zatos külföldi müsorai pedig
mindenütt az egész világon fel
tűnést keltenek. Pompás ripor
porloka/, cikkeket, egyfelvoná
sos szindarabot és folylatásos
regényt közöl még a Dilibáb.
Egy szám ára 20 fillér.

Elhájasodásnál, köszvénynél
éscukorbetegségnél a termé·
szeles "Ferenc József" keserű'

viz javitja a gyomor és cl belek
működéséJ és előmozditja az
emész/ést.

A Szarvasi Hirlap mos/ ün'
nepelte megjelenésének 30 éves
jubileumát.

Bodán Margit és férje Ku·
bányi György hangversenyt
adott Békéscsabán, Béké'3en és

Mezóberényben.



VU. évfolyam 48. szám. Ara 10 fillér. Gyoma, 1932-november 26.
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ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö le este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő:· ifj. WAGNER MARTON
Szerkesztőség és 'kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÓNYVNYOMDA
G y o m 3, Kossuth. Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné!
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

folyó évi december hó 3
8·áig rendezi a Baromfilcnyc:sz
tők Országos Egyesülete IX.
nemzetközi baromfikiálliiásá.l,
amelynek fővédnökei: nagy'
bányai Horthy Miklósné O
fómél1ósága, Auguszta kir.
hercegasszony Ő Fensége és
Anna kir. hercegasszony Ő

fensége. A lenyésztői érdemek
jutalmazására magas dijak u.
m. állami aranyérmek, székes
fővárosi, vármegy·ei és egyébh
törvényhatósági, valamint magán
tiszteletdijal< állanak rendelkc,
zésre. A megnyitás december
hó 4,én lesz. A kiállitás iránt
nagy érdeklődésnyilaIkozik meg
s a bejejentési határidő no:'
vember hó Hj·én záródik. A
kapcsolatos tanfolyam decem·
ber hó 4·én veszi kezdeté I s
tart 8·áig. Minden nap délután
elméleti, délelő1tgyakorlati elő·

adások és bemutatók lesznek.
Akiállitás meglekintése lénye
gesen meg van könnyítve.
December hó 2-g-ig téláron le
het Budapestre utazni. A mos'
tani nehéz viszonyok közötl cl

baromfitenyésztésnek fokozott
jelentősége van, mert baromfi
tartásával még a legszegényebb
ember is megkönnyiiheti a
megélhetését.

Kérdés.

Nemzetközi
Baromfi kiáll itás

Budapesten.

A selyemhernyótenyésztés
olyan termelési lehetőség, mely
hez csak minimális befektetés
kell. Ezzel a foglalkozással az
idén kétszer is leheleH volna
keresni, ha előre tudtuk volna,
hogya nyáron leszedett eperfa
levelek szeptemberre már ujra
kinőne~ és a kedvező őszi

idŐjárással november közepéig
üdék, selyemhernyó láplálására.
alkalmasak lesznek.

Ha ezt előre tudtuk volna l
Selyemhernyó lenyészlóink

vajjon megfigyeJték-e már,
hogyaleszedelt eperfalevél
mennyi idő alatt nó ki ujra?

lNem lehelne·e évente kétszer
selyemgubó! termelni?

***
Kukoricác;ldal hogy vagy?

Lakásod, istállód, kamrád, pa j

lád nem e ázik be, nem·e pe
nészedik meg benne minden?
Nem lesz.·e minden dohos? A
kazlakat fel!etőzted·e a vizes
idő beállta eJótt ? Ha nem, siess,
nehogy a fele szénád, a fele
szaimád kárbamenjen s a hor
padt telőtől a földig feketére
rodhadjon. Más szóval, tartsd
meg azt, amil az Ur lsten
adott és ne hadd gondalJan·
ságod miatt kárbaveszni, el·
rothad ni, időelőti tönkre menni.

lsten veled! Légy okos és
gondosan végezz el mindent

lasztoHad. akkor a decemberi
és januart csikó és borju
gyenge lesz, az anyának ke
vesebb lesz a ieje, fejlődése

épp?n ezért lassu és nem tö·
kéleles. Ha eladásra kerül él

sor, sokkal kevesebb pénzt
kapsz érte és amugy is keve
sebb örömöd lesz vele, mint
ha segiletled volna a vedlésnél,
erősebb eletéssel. Kapni ete·
lésre való meszet is. Ez jó
szór válláskor, jó a fejlődő

jószágnak a csonlképzésre, jó
a IYllkoknál a loiöshéjiának
előállitásához. Láltam már
olyan lojást. amelyik puhán
jött ki a tyukból, bár örökké
etették maggal, városban, él

ketrecben. Nem jutolt . meszes
dologhoz, sem legelőhöz, sem
sóS ételhez. Megvolt a tyúkban
cr tojás, de nem telt belőle' se
vékony tojáshéjra, sem vas·
tagra. Az ilyen táplálkozás
mellett lojt tojásból vagy nem
kel ki a csirke, vagy ha igen,
akkor gyenge lesz, puha a
csontja és az első hideg vagy
esős napra elhull, megdöglik. A
csikónál. él borjunál és malac
nál ezt angolkórnak szokták
nevezni.

Élj ésszel! Legyen mindenre
eszed és gondod! Ha valamit
nem tudsz, kérdezz iTIeg engem,
vagy kérdezz meg mást, kiről

azt hiszed, hogy tud Neked
tanácsot adni, mini hozzáértő

gyakorJa1i gazda.

**

datársaim!

Álla/jaid hogy vannak? Tyuk
jaidnak erejét a léli toll nővesz:.
tésekor, a vedléskor megki,
mélled'e azzal, hogy vakolat
huladékot, régi vakolatdarabo.
kat, szenesfadarabol dobtöl
eléje? Eteted·e jobban, mini
mtiskor szoktad? Ha igen,
korábban kezd lojni és többet
tojik, különösen, ha meleg he
lyen, pl. istállóban háj. Tyúk,
jaidnak hozol-e egyszer·egy'
szer egy·egy szekér homokot,·'
hogy abban tisztálkodhassanak,
fürödhessenek, kapirgálhassa.
nak? Széna murvát, (széna,
törmelékei) adsz-e fYllkjaidnak?
Mert ezt nagyon szeretik, ez
egészséR"es nekik. jól le<3Z ne
kik, ha hideg, nedves időben

melegitett vize! és meleg ételt
kapnak pl. főtt burgonyái ösz
sze!örve s ebbe belekeverve
ocsut, darát vagy korpát, esej·
leg szénamurvát. idejében és nem elkésve.

AlIaljaidaJ sóztad·e, eteHed,c l Ormándlaky Waisbecker Antal.

szórvillt~skor? He ezt iZlmu.. ...

felszántsad ujév előtt.

Tudd meg, hogy hozzáértő

gazda szántalIamIl nem visz
az uj évbe egy ve/ellen holdat·
sem. Légy hozzáértő és meg'
kapod ennek hasznát. Nem én
kapom, Te kapod. fogadj
szól, javadat akarom. Javadra,
a Te javadra irom azt, amit
irok és irtam.

Milyen a trágyagödröd? EI
folyik a jó trágyalé ugye, ha·
sok az eső? Hej! pedig de
kár ezért l Ez éppen olyan,
mintha feleséged kiöntené· a
jó huslevest s csak a madza
gos, száraz, rágós hust adná
az asztalra minden lé és Ízelítő

mártás nélkül. Olyan eZ,mint
ha valaki kiönlené él mus/ol és
a szőlőből visszamaradó szó'
lőhéjáf tenné eléd, hogy él·
vezd, ugy szárazon és kemé,
nyen.

Nagyszerü az a trágyalé a
rélre, ha jól fel van higilva. Jó
higitás nélkül is, de csak akkor, .
ha vastag hóra önlözöd, vagy
qagyon vizes, hóleves ré/re és
legelőre.

* *
fel Vi'ln,e már szánlvél min,

den földed? Értem alaHa él
tavasziak alá való! is. Ha nem,
~kkor ~gyekezz azon,hogy

edves
E nyáron meg'irtam, mi a I

teendőd ősszel a mezőn. mi
a gViimö1csfáiddal s azt, hOgy·
ősszel kell él 2 méter magas
gyümölcsfacsemetéket iilletni
és hogyan. Most számon ké
rem tőled ezt '3 megkérdezem,
hogy: Le vágjad-e a fákról az
elhall és beteg galyakat még
mielőtt a fa összes lombioit
elhullatla volna? Októberben
voll,e él fatörzsén jól záró te
nyérnyi széles gyiirü, rovar/
fogó csirízzel ? Ha !lem, akkor
számithatsz arra, hogy eszten
dőre lesz rovarkárod. Nézd meg
fáid minden vékony ágát. napos
időben. nem Jálsz·e rajta újjnyi
szélesen sá.rgás, vagy a fa,ág,
hoz hasonló színű gyÜrúfaz()n,
apró pclékből. Ha igen, vágd
le ezt éles késsel és /üzeld el,
különben azok hernyói eszik
ie a legzsengébb hajtások le'
veleit jövő tavaszon s ezzel
elpllsztitják a gyiimölcstermés
lehetóségét.

A vastag ágak hónalját erős

kefével kikefélted·ejól? A fa
sebhelyeit kiváglad,e, beken
ted-e gyümöJcsfakálránnyal?
(A közönséges kálrány árial·
mas, mert rossz g'ázokat fej,
leszl). A fatövét feiástad'e?
Felkapiiltad,e? t\!Jegtrágyáz·
tad-e? Agyökérnyakat megs7el
lőztetted-e? Agyökérnyakra,
vagy egy gyökérre magára, ne
tégy trágyát, meri az ott, ahol
a gyökérrel mint trágyadarab
érinlkezik, rothadásnak indul,
mert levegő is éri. A trágya a
finom és hajszálgyökereknek,
más szóval, a táplálékot felvevő
gyökereknek kell és nem an·
nak a vastag gyökérnek, mely
olyan, mint egy faág. Ez éppen
olyan, mint az étel, mely a
szádba téve táplál, de ha a
zsebedben vagy a kezedben
hordod, tested táplálását nem
szolgálja és megpenészedik,
megbüdösödil<, kárbavész.
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Szeretnék együtt lenni véled
Mig véget ér ez' álom élet
EJmennénk messze fájra,
Feledve élnénk boldogan
Tiinődve néznénk[:mint SU/IIUl

Az ifjuság, s az élet el,
Melyegy könnyel sem érdemel
Sa szivünk mégse fájna.

l'Vlerengő május éjszakákon
Égő szemed hiába váram,
A szívem, óh mily árva.
Megállok csendben, szótlan én
Egy régi siker hűs ölén
Még mindzg l'iss:mvárl'a.

Szeretnék
együtt lenni véled,

űvelődés.Köz

..lMiflifi1lt6m1iiiffi:•• \
l ennyi a rnagyar mezőgazdaság

tartozása?I A Péll:tilllc:zcli [(özponl k(17- I szemb(';11 II lcRnagyabb hilel
I rcacioll havi érrc-,ilójc ig-cn ér- ,I ig-é!lyekct II rnezógazdaság lá-

elekes aeinlokal tarlalmaz élJ: '1lnasztolta. Ugyanis a 2957
ors7.ágbcHl elhelyezett i<ikék, pliliiós össLCgkihelyczésből

naRysá~/élrór COs élzokgazda 6 ,1:513.7 millió pengő! (44.4 szá
sági ágak szerini való Illeg' blék) él mezőgazdaság. 546.9
05z!ásáróJ. A Pénzügyi ,l\.i)z- lniilió, pengől (l8.6 százalék)
pon1 mcg'óllapilása szerini 1932 az ipar. 346.8 miilió pcngóJ
évi szeplember ;SO-áll CI ma- (l1.7 százal<.?k) a kereskedelem
gyarországi Dénzir,lézetek 2957 veli igénybe, mig 746.6 millió

A legutóbbi kéj szerdai es- millió pengő! kövclcl1ck il kü- pengő (254 százalék) esik az
Jén dr. Balázs László és Kner lön!)özö adó::;októl, amely él L'gyéb lcrmészc!ü kihelyczé·
1 L" ct'· j' ]' sék re.Imre l\ozgaz 'asagI argyu e O, következőképpen oszlik meg:

d ' ·t I 'l lj lj k A 'II A !dhclyezésck ~'azda::;ági
él aSQl .lal ga, la II '. Z él a- ~\ blldc:pesli pénzintézetek
l , !" 'd k" 't j' állak szerinI való felosztásábólanosan wzer c 'u es cnl.llSél- I (azok vidéki fiókjai ué!kiil) J

gos két cJóadás él legnagyobb i 902.0, a fővárosi in/ézeiek az is killinik. hogy él mező·
f· ej ~, e'rd"'nl ,lle ~s 'd - 2",~azdasáQ" aiimenlálásában leo'Igy, cn1Li "" e c J 0- vidéki fiókiai 245 és a vidéki ~ 5

szeriiségéné! fogva is komoly I . l' l! J'l J ,. 8097 nagyobb, mértékben a vidéki
ag:n c;:e,' C \. <Ile yezesel <- .1 .llaginlézetek veszik ki részükel

édékkel biri a közönség előtL [111',111·0' "enno-. (.. l'h l ,.! 644 '
" IS OSSZ,,] (',yezesli .;: . szaza 8

Köveikező szcrdim az Ipar· Az ország' pénzinlézeleivel ~,'ékávai}.
tcsmlet Jermében ismét l-Zner Felelősség kimondás. Békés-
Imre tari előadást, maid Klein I ~ " vármegye 1örvényhatósági bj-
Sándor dec. 7,én él Kisréli zoltsága Gyoma község Elói'

Olvasóban és clr. Seffer Erzsé- egke it. a soro!zatos betörések iáróságára a tetemes adóhálra·
bel dec. 14,én ci Kisréli Ol, , lékok miall kimondta a vagyoni
vasóban. tettesse, fe!e\ósséget.

Az Egyesület a legközelebbi lopott holmikról pontos nyilvántartást vezetett. A szenvedélyes vadász.
!m!llll: esljéJ d~cembcr hó 2~im, Szakállas Miklós szenvecJéiyes
pénleken este fél nyolc· órai Jó fogást csináll a napokban l :nck ,scm szabad éhezni az vadász, dc a kereselből nem
kezdeHel az Apolló mozgóban csendőrsegünk.·Elfogta CI so· !'országban", igen futja adóra és terüleire ;

fogja megtarlani, melynek fórozalos betörések leltcséi:B6dó" Hát egvszerüen csal, bjzto~igy hál csak n/okban \'ad6sy.
el6adÓia Tiba András ref' le]· ,Sándor gyol1lörIakoss~cll,é',sih)lIamagáJ az átmeneJi időre.ga/Dt! a nlaga "szakállára". A

készi'csi. ," ::\11~~})Sp:, A~ ~)l;?cl)s~1l,,9orJ1,Jili.:H:,G, i~R;s,r;l (/g k~J~~?j2s, dfJ;?~'Y ikÖZ:'?lmu!Ib él fl ,j~01~o z.l ElI~et ló fe
A kisé'fó műsorban föb15 ér- lúilcgész raktár kei'ül!' nfe'g: ci lényjeg , "magyar, embc:r,c". 'egy vadászfegyvert, most él

dekes;tij 5zámmeJleltMo'lnár' zsn·, 'szalollllö; cSl~irlbi.' s vonatkozik· e reá ez aZ'1 hélen peqig már a .másodikat.
Gyula és l{éri Piroska har 8 ing, !zabál, szappan: s~ija~ szrn~igél"\;t, mer! a Ryermekm~nhely' Egész .kedélyesen,méghéJiló
llladszor jálszák cl az Egérke slb. A tetfes egészponlos llvi!- voi/ából plántáJódolt ide s ill kai is vilt mógával. Igy az!án
címLi dialogus!, meiynel< meiy- vÉm1ariásI vc/é!ell arról. hogy I azliJn meg is ragadt, s szegény többe kerül a puska - nem
nek minden szava és mozza· mil 11011"an lopuil ej. Ugy :.3:- ITlaiakaJ boldogit ja, áldá- is számíiva EJ bünleJést - minI
nala páratlanul derüs és lw' siik nem győzte bevárni a sasnak éDen nem nevezhető i az adó és a terülel. De hiáha,
caglaló. kormány igéretének !eljesüJé· mLinkájáv'al. l a szenvedély - csak szenve-

A terem mrve lesz 1 Sél: hogy "cgy magyar ember- dély marad.

"5, ~'""

TÁRC"l\
A vámsorom'pók

megszüntetésének és a valutaforgalom álltlmi
monopolizálásának elvében jelöltük meg azt
az egyedüli utat-módot, mely a világgazdaság
terén duló "bellum ommium contra omnes"
(= mindenki harca mindenki ellen) nevével
nevezhető, már-már világgazdasági katasz
trófává fajuló beteg állapotok gyógyulásához
vezet.

Ha ezen kettős, egymást kiegészitő és
egymástól el nem választható uj elvei az
egyes, most kínai vámfalakkal eltorlaswlt és
a mesterséges va!utaértékhullámzás "áldás"
aiban fuldokló államok magukévá teszik,
kétségtelen, hogy az egész világgazdaság mai
állapotában változás következik be.

Az most már él kérdés, hogy milyen
1?atásu lesz ez a várható változás az egyes
államokban, egészséges-é, azaz gyógyulást
hozá;é, vagy pedig nem. Mielőtt megkisér
tenők válaszolni e kérdésre, helyén valónak
tariunk valamit megjegyezni.

Vámsorompóink és vámkezelésünk u
gyancsak kivannak építve., Ha tehát él várn
határok megszünnek, (mondhatja valaki,) mi
történik feleslegessé váló vámkezf,Ol~si appa-

rátusunkkal.
Hát először is nem válik feleslegessé,

csak megfelelőképen . átalakul és pedig a
következő módon: Tegyük fel, hogy egy
budapesti bálványulcai behozatali cég, mond
juk, 2 vagon posztóárut hoz be. A vám
hatóságok kezelik éppen ugy, mint eddig,
csakhogy az importáló céggel nem rovatják
le él vámot, hanem csak eJöjegyzik. A cég
azután abban a mértékben szabadul a vám
összeg terhe alól, amilyen mértékben áruját
továbbadja a kiskereskedelemnek. A vámteher
pedig l1ííségesen követi az árut a közvetlen
eladól1oz. Mikor azután;) behozott árucikk
a detail-kereskedelem mján a vevőközönség

hez kerül, akkor követkeZIk be abehozatali
vám beszedése '-- a kiUföldi árut vásárló
fogyasztótól. Ennek lebonyolitása körül a
kereskedőn kivül elég munkát fog találni a
vámkezelési apparátus.:Hasonlóan a forgal
miadó apparátushoz.

Ezen megvalósithatóeljárás bevezetése
módot nyujt egyrészt a már állami törlesz
tésre lek0töt~ vámjövedelemnek vámsorompók
nélküli fentadására,,(mert ;lkinek lyoni' se
selyem, brüsszeli csipke, rumburgi vászon
stb. keH, az ezután is tl1egfogja azt venni,)
másrészt pedig egyszeriben lefog hullani a
lep.ela )) magyar gyár~!J.1ány" cégére·alatt

forgalomba hozott idegen árucik,kekr61. (Az
úgynevezett félgyárimányok után ott szedendő
be a vámilleték, ahol azokat "fogyasztják",
tehát ahOl egész gyártmány válik belőlük.)

Ennek előrebocsá!ása után mostmár
megkisérelhetjük arra a kérdésre felelni, hogy
az emlitett várhaló változás, (t. í. a vám
sorompók megszünése és a valutaértékhu1
lámzás megakadályozása által előidézett vál
tozás) az egyes államok gazdasági életére
egészséges, azaz gyógyulást hozó hatásu
lesz-é, vagy nem, Miután a vámiJIetékek be
szedési módja, (valamint a valutával való
belső és külső kereskedés szabályozása) min
den államnak belügyévé lesz saját területén,
feleletünk megadásában kizárólag csak a mai
magyar területet vegyük figyelembe, Isten
ments, hogy más államok belügyeibe avat
kozzunk. (" Seperjen mindenki a maga háza
előtt l")

És most .íön a felelet. Nem is egy.
Először is, aki nem országos érdekbő!

szükséges külföldi árut vásárol a bünbakként
tönkrecsonkitott Magyarország területén, tudja
meg, hogy nemzete ellenségeinek anyagi
boldogulását segit i elő, azokét, akik úgy
szólván egy kanál vizben nem sajnálnák
megölni a szegény, árva, vérző, trianoni
Magyarorsz~got.Ám fQlytassa az ilyen m~~
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tll.·tesités. A gyomai pos
tahivataltól nyert értesülés
szeririt a kereskedelemügyi
m. ldL Miniszter ur f. hó 16
tól a tárbeszélö távolsági for
galomban ugynevezett nultás
dijőveket rendszeresitett. Ily
dijőv központja: Mezőtur

Pusztapó, mely áHomással
Gyoma, Endrőd, Szarvas és'
Turkeve 80 fillérért folytathat
nak beszélgetéseket.

Egész Európában egyedül
áH. Igazán áldásos megálla'
podás az, amit Tolnai Világ'
lapja hazánk egyik legnagyobb
bizlositó intézetével kölöft. Ez
a bizjositó intézd Európa
egyik legnagyobb társaságával
áll összeköHetésben, amely
Svédországban 160 millió pen'
gős vagyon feleJl rendelkezik.
A megállapodás értelmében az,
aki havi 1 pengő 28 fillérrel
előfizet ToJnai Világlapjára,
egy élelbiziosilási kötvény1 kap
a biztosító intézellől és már
az előfizelé'St kövel ő három
hónap után beálló halál esetén
is lOO pengó temetkezési sel
gélyt és 100 pengő évjáradé,
kot kap hozzálartozója.' Tehát

összesen 3 pengő 84 fillér
előfizetési dijat fizeleH, amiért
három hónapon át kapta a
lapot, hozzátórlozója pedig
összeseri200 pengőt kap kész'
pénzben. A temetkezési segély
és az évjáradék az évek fo
lyamán - amennyiben az elő

fizeJő előfizető marad 500

pel1gőig' emelkedik. Részletes

tájékozta/ól dijtalanul küld

Tolnai Világlapja Kiadóhivatala,

Budapest. VII. Dohány u. 12.

A szomjas betörő. Az elmult
hélen a feisórészi Olvasó.
Egy!C'lbe törtek J:)e. ahonnan
a szomjils betörő lefejlelte él

hordóban talált borI és vagy
30 üveg si'lIwl együJt elvi/te.

Kecskemét feliratban kéri a
miniszterelnököt, hogya falu'
telepllési akció során Puszta
szeri épi/sék fel az első or,
szággyülés lörlénelmi neveze
lességü helyén.

50 ezer svájci frankot kap
Henderson, mint él leszere!ési
konferencia elnöke.
~~~RRA~nR~RftftRftAnRAft

Bohém hercegnő
MOLNÁR GYULA 3 felvonásos

vidám játéka.
Január 14-15-én.
~~~UWW

. 31 millió pengójébe kerüli a
. postakincstárnak a pe'51i és

vidéki telefonközpontok auto
malizálása.

Szeged 800 haszonbérlóje
51 ezer gyümö!csfacsemetét
kap minden ellenswlgáltalás
nélkül.

Gyorsasági rekordot álli/ot,
tak fel Pozsonyban a házépités
Jerén. Ugyanis 26 nap alaH
épitettek fel és teljesen berenI
deztek eg'y halemeleles palotát.

1753 vadat lőHek ferenc
bajor királyi herceg sárvári

. birtokán.

Megtalálták él Sárga tenger
.ben az elsülyedt Petropaviovsk
orosz vezérhajó!.

Buzakenyér helyett puliszkát
kapnak a diákok és a katonák
Romániában.

Elhalálozás. Özv. Béres
Sándorné R. lZováes Eszter
élelének 71·ik évében 10 napi
bclegeskedés llJán elhalt. Ha'
lálát a Béres, !Zovác:". Oláh,
Harmaii és IZ, uchió családok
gyászolják. Temetése novem'
her 26-án lesz.

. Nyitott felsőserpenyős mér,
legek használata. A kereske
'deJemügyi miniszterium meg'
klilclötte él kerQ')kedelmi és
jparkamar~knak a nyitott felsó
serpenyós mérlegel, haszná'
lata tárgyában most kiadotl ren
deletét. Eszerint mindazok a
hyitotl felsőserpenyós mérle'
gek, melyek tulajdonosai a ré'
szükre valamely mértékhitele'
silő hivatal állal kiadott igazol,
\rányt fel tudiák mutatni, továbbá
az oly régi rendszerü egyenlő

karu mérleg, valamint 5 kg-os
és ennél nagyobb sulyok, ame- .
Iyek nyilvántarlásban fel van'

. nak véve, szabályszerii hitele
sítés, illetve időszakos hitele,
si/és mellel1 további rendelke'
zésig a közforgalomban hasz
nálhatók.

Romániában több milliárdos
vámcsalást lepleztek le.

Kétezer családot juttat föld
höz a kormány telepilési terve.

83 millió pengő folyt be az
elmult évben gabonajegyekből.

ebból az összegből a boletla
árusilók 145 ezer pengő juta
lékot kaptak.

A férjgyilkossággal vádolt
Baghy Károlynét az itélőtábla

is felmentette.

A borcsempészek 200 ezer
pengővel kárositották meg a
fővárost.

Is<:hiásnál egy hohár TCi'

mészclcs ~Feren<: Józllief"
!,,'verűvÍz reggel éhgY\l1110ITd
véve.' c'lőmozclÍlja él gyomor és
a hekk f11űködé:;él s hinnI ű
sLc.'k:cléíet biztosí!. Orvosi ja'

pasztalalok dicsérik él Ferenc
József víz azon ki/ünő hatá
sát, amelyet vese-, hó!\a~",

prostafa- és végb i2'lbajokntl! is
kifejt. A Ferenc .Jt~z§ef

keserŰVÍz gyógyerJárakbcll.
drogériákban és fűszerlizlcíek

ben kapható.

A szeged-budapesti út,
mellyel a nemzelközi aulófor
galmat Mag'yarországon ál le'
heine lebonyolilani. cea 12
millió pengőbe fog kerülni.
Ebből az összegból körüibclól
300 kilométer 5 méle.r széles
belonalapu. belonhabarccsal ki
öntött kóburkolatú útat lehelne
megépíteni és ezekből Jaltm
nekünk is jutna egy pár kilo'
méter.

Az idegen forgalom 25 mil
lió pengóvel gyarapilja Mé'l'
gyaror~zág fizetési mérlegél.

Debrecenben 5337 munka,
nélkiiJi családfő jelenlkezetl az
öS'3zeiras első négy napján.

Légett . a temesvári szesz'
gyár.

Amerika új elnököt válasz'
tott, ki megszünteli a szesz
liIalmaL Hátha az amerikai pol
gártársak földrajzi ismerelét is
kibőviti a szesztilalom me$?I
szüntetése és a magyar bor
révén megtudiák, hogy néhai
Wilson elnökük rövidlátásából
is mennyire megcsonkítolták
Trianonban Magyarországot -'
igazságta lanu l.

gyar nemzetrontó vásárlásait, elégitse ki kül
főldmajmoló "viszketeg"-ét; (világért sem
akarunk pId. Divat "ő felségé"-vel vitába
keveredni,) de - fizessen is meg érte.

Ez lesz nálunk il legelső egészséges
nemzeti hatás.

Ha azután a magyar fogyasztó világo'
sabban fogja tapasztalni a saját "bugyelláris "
án, hogya külföldi iparcikk és árucikk
szemmelláthatólag drágább, igyekezni fog
inkább hazai iparterméket vásárolni.

Ennek egészséges és üdvös hatását
ugyan ki nem látja be? Ez lesz csak az
igazi magyar iparpártolás ! Az a mostmár
kevés, elegendő jövedelemmel rendelkező

gazdag e szomoru hazátlan pedig vásárolja
tovább a külföld nálunk luxus-számba menő

árucikkeit es fizessen érte. Váljék egészségére!

* *
Eddig behozatalunkról volt szó. Beszél

nünk kell röviden kivitelünkről is. Hogy
miért csak röviden, a következők során ki
világlik.

Egyik előző cikkünkben azt mondottuk,
hogy inditványozzukazon a világgazdasági
ügyeket tárgyaló boszorkánykoflyhán a vám
sorompók kölcsönös megszüntetését. Nos, ha
ez megtörténik, akkor a magyar export igenis
Ilat~lmq$an fellendül, Ne féljünk más európai

(pId. kisantantbeli) államok versenyétőJ.

Mert a magyar búza, liszt, marha, ser
tés, zs ir, baromfi stb. stb. minőségénél és
földrajzi helyzetünknél fogva megfogja találni
a maga piacát. Csak magyar föld kitermelte
termék legyen, nem pedig "székács", "dió
szegi", hanem tiszai régi magyar búza, nem
leghorn, izlandi, meg a fészkes fülemüle
tudja, mi az ördög baromfi legyen, hanem
magyar paraszt-tyuk. És igy tovább.

Mert ez a maroknyi magyar föld saját ter
mékei minőségében, tápértékében, ízében,
zamatában "verhetetlen", földrajzi helyzeténél
fogn pedig más, távoli országokkal szem
ben határozott előnnyel bir szállítási tekin
tetben.

Kivitelünk fokozása mellett tehát meg
van nekünk a mi ajánló levelünk, a magyar
föld világra szóló szava.

Amit a magyarföld igazi termékeiben
mond, azt nincs emberi erő elmémitani, mert
az a mi " Igazságunk! «

* **
Végül meg kellcmlékeznünk a valuta

forgalom állami monopolizálása körül fel
merűlhetőaggodalomröl.

Ezzel kapcsolatban ne felejtsük el, hogy
nem vajutaforgalom korlátozásáról, hanem
ennek a forgalomnakminden quantitativ

(= mennyiségi) tekintet nélküli (és pedig
monopolizálás alakjában való) szabályozásá
ról beszéltünk. Kérdezheti valaki, hogy hát
az idegen pénzzel hozzánk jövő idegen valu
tájával mi történik?

Erre csak a következőt felelhetem. A
boldog békeidőkben bőségesen volt alkal,
mam tapasztalni, hogY::l külföldre szándé
kozók minden további gondolkozás nélkül
vásároltak akár otthon, akár ott kint olyan
valutát, amely abban az országban pénz volt,
ahova utaztak, vagy ahol tartózkodtak. A
valutaforgalom állami monopolizálása esetén
ezentu! most is meg lehet ezentul most is
meg lehet ezt minden "hátsó" gondolat nél
kül cselekedni, mert hiszen az állam nem
korlátozni akarja monopoliuma esetén a va
Jutaforgalmat, hanem csupán "szabályozni",
amihez joga van. Ha másért nem, a néha
nálunk is " forgó « idegen érdekében is, hogy
megóvja őt a - zugügyesektőL

Az olyan idegen gentlemanokból pedig,
akiket nem kell óvni a zugügyesektől, sőt

nemcsak személyesen akarnak nálunk "fo
rogni", hanem némi "forgalmat " is szándé
koznak csinálni - valutában, tisztességgel
legyen mondva, nem kérünk.

Gyoma, 1932. nov(:mber hó.

IZSÓ M. LAJOS~
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ilj. WAGNER MÁRTON.

Értesités.
CSEH iMRE
bornagykereskedő

értesiti ft nagyérdemii közön
séget, hogy iizletét Kató Endre.
házából Bogát· László Arany
János utca 213 számu házába
helyezte át. Kéri a l,özönség
további. szives pártfogását.
~~~~~.~
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DUBLIKACIÚ.
Bácsi Lajos szabómesternél valódi

tiszta magyar gyapju szövet métere
8 pengő 26 fillérért relldejhelö~

Hitelképes egyéneknek 3 havi részlet
fizetésre is.

A Hangya Vezetősége felkéri
mindazon szülőket, kiknek gyermekei a
ll1Ult évben cipővel lettek ellátva, mérték
vétel végett jelentkezzenek a Hangyá
náL

Folyton égő aiig használt kályha
eladó. Cim akiadóhivatalban.

lakodaimaiua, elöadásokra. mu
latságokra székek, asztalok korlátlan
mennyiségben kaphatók a ligeti pavil
lonban 5 fillér kö!csöndiJ mellett.

Savanyitott és fejes káposzta ál
landóan kapható Fried Gézánéná!.

Értesités ! Cégünk megállapodott a
Békésmegyei Általános Takarékpénz
lárral, mint a FlItura Magyar Szövet
kezeti Központok Áruforgalmi Rész-·
vénvtársaság föbizományosával, hogy
Gyomán és Ei1ldröolöl'I gabonát
vásárol a Fulurának. Vásárlásainkban
a Békésmegyeí Általános Takarékpénz
tár gyomai fiók.ja is reszt vesz, igy
akinek eladó gabonája van, az ol! is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelőinket,

kérjenek tőlünk is ajánlatot, mielőtt

eladnák gabonájukat. Wagner Márion ,
Fiai.

Fegyverneki utca 7. sz. ház eladó

W32~.évi nOV,lÍ1ó 9'én~·

OLUDOVÁCZ FERENC
kir. bir. végrehajtó,

mint birósági kiküldött.

Arverési hirdetmény.

Pk, 954. sz. 1932.

I. o. gázgyári d ió-k O k S z és
különféle szén kapbató

WAGNER MÁRTON FIAI
fakereskedőlmél.

~ftiltftftflM~~

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
~~~itW~

~i1l.iTIrlnii\tiilf~nft.íil,•••1l
~ ,

i Tisztelettel értesite~~~;~d~~ ::nSegel, hogy
~ Vatay Gábor asztalos-mestertől géperőre berendezett
~ . üzemét átvettem és a mai napon megnyitottam.

~ Elvállalok és készítek mindennemű épület és bútor~
~ asztalos munkákat a legegyszerübbtől a legdiszesebb ,~
~ kivitelben u. m.; ajtók, ab1akok, szobapadlók, "§!jf:I üzleti portálok, iizletberendezéseke-l:, bútoro~ I'
i
~.: :::o~:;: :~~n:~é~l:z:~~:iS~:~~~:~;;:::~:::i==:.

hajlHoU székeket, egyszerü székeket, fotelokat,
li§. szalongarnítúrákai:, a fentieket a kivánt stíl szerint
~ festett avagy fényezett kivitelben. II Miután a minden irányban való pontos, gyors és ~

I.

' jutányos kiszolgálásró! előre is biztosítom a n. é. I~

B

kEÖZRönSEégNet,ckes·relmKa nVaglYLraMbeCosülst :.'~ szíves támogatást és vagyok

~. teljes tisztelettel;

I épület. ésmübútorasztalos. I
;; G y o m a, Kossúth Lajos utca 35 szám. .

E Költségvetés dijtalan! Költségvetés dijíalan! ~I:
Egy jó házból való fiút tanulónak felveszek.

~~~~...

Pályázat ipari munkáskiUinteté
sekre. A kere,,';edelemügyi mini"zter
pályázatot Júniet olyan ipari munkások
100-100 pengövei és oklevéiel való
kitiíntetésére, kik legalább 25 év 6ta
11Iegszakiiás nélkül állanak ugyanazon
munkaadó szolgálatában. A pályázni
kívánó munkásoknak munkakönyvük és
erkölcsi bizonyitványuk mellett azt is
igazolni kell. hogy nemzethüségi "zem- Dr. Leopold Elemér ügyvéd altal
pontból megbizha16 magatartast tanu- képviselt Schell Kőolaj Rt. (csatl. Sin-
sitottak. A pályázatokat folyó év de- ger Mór W. özv_ és fia 105'-,-) javára
cember hó 21-ig kell a kereskedelmi,. 300 P töke és több követelés .járulékai
és iparkamaránál benYlljtani. erejéig a gyomai kir. járásbiróság 1932

é~;i 629 sz. végzésével elrendelt kielé
gitési végrehajtás folytán végrehajtást
szenvedőtől 1932 évi máj. hó 25-én
lefoglalt 1810 P becsült ingóságokra a
gyomai kir. járásbiróság fenti számu
végzésével az árverés elrendeltetvén,
annak az 1908. évi XLI. t-c. 20. §-a
alapján a feni megnevezett s a fogla!á"i
jegyzök!:inyvből ki nem tünő más fog
laltatók javára is az árveré" megtar
tását elrendelem de csak arra az esetre,
ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha
ellenük halasztó hatályu igénykereset
folyamatba nincs végr. szenv. lakásán,
Endrőd IV. ker. 134. házsz. alatt leendŐ
~egtartására határidőü! 1932 évi

. december hó 9 napjának délelőtt

11 órája tüzetilc ki, amikor abiróilag
lefoglalt gőzkazán, sertés, ló, cséplő

szekrény s egyéb ingóságokat a
legtöbbet igérönek készpénzfizetés
mcl'ett, esetleg becsáron alul is - de
a kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabban nem - el fogom adni. Azon
ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási
ára egyezer pengön felül van, az
56lO!931 M, E. számu rendelet értel
mében csak azok árverezheinek, akik a
kikiáltási ár egytizedrészet bánatpénzül
leteszik.

·Oyoma,

Az egész világon miniegy 100
millió munkanélküli van.

Az osztrák földl1livelésligyi
miniszJcrium haszon és Jenyész
serléseknek jnvábblar1(Ís cél
jából Ausztriáha való hevileiét
l')ékésvármegyc egész területé
ről megliltoHa.

KáUay Miklós földmívelés
iigyi miniszler bejelentette, hogy
a kormány mintegy 10 ezer
holdon 20 uj falut létesit tele·
pítésse I.

Az épitési házaclómentességet
nem terjeszti ki a kormány. A
Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara
már régebben felterjesztést intézett a
kormányhoz, hOg'f a 30 esztendei adó
menteséget, valamint a közsegi póladó
mentességet az egész ország területére
terjesszék ki. A pénzügyminiszter el
utasította a k~relmet, mert nem kivánJa
az évitkezések mesterséges fokozását
elősegiteni, nehogy a lakásokban tul
kínálat legyen, ami ugy az u.i &pitkezés,
mint pedig a meglevő házak jókarban
tartását !~he.tetlenné te.t1né. A Községi
pótadómentess~g továbbá a városok és
községek háztartására is káros lenne.

Budapesten hamis rc5gi száz
pengósökel lalállak. A hélInis
pénzeknek legjobb ismer/elő

jele, hogy közönséges fehér'
vízjel nélkiili papirokhó! kéq

szűl/ek és rajz uk töbj) helyen
elmosódot!.

A Tisza szabályozásának
munkálalainál mintegy 10 ezer
földmunkás jut munkához.

Szeged város egyik fahidjá
nak burkolatát akácfáva\ iaví
totta ki. Nem lehetne él mi
közuli hidunknak a rossz bur
kolalát szintén a körösladányi
út rnellöl kikerűl! akácfával ki-·
javítani?

A baromfi etetése. Nedelkó
János gyakorlati kisérieteket
folytatott az állatok cgészsé q

gének feliavilása ICírgyában.
Szép eredményeket éri el az·
zal is, hogy a kikel! csirkének
56 óráig csak homok és fa,
szénpor! adol!, később pedig
hántolaIlan köleskását és ku~

koricadarál. Hatásra langyos
jódos vizet használt és halhe·
tes korukig egyetlen csirke sem
pusz!uH el. - Tapasztalat sze~

rinttejjel csak az takarrnállYoz
zqn, akinek saját tehenészete
van, mert fontos, hogy ugyan·
azt él tejet adja. A kísérjetek
azért fontosak, mert él tenyész·
tók magyar eleséggel is
megleheinek és nincs szük
ség drága külföldi takarményra..

Megatakult a Jugoszláv-
Magyar Gazdasági Kamara,
melynek ügyvezető·igazgatója

dr. 3ényi Pál, kit olvasóink is
jól ismernek több, a lapunkban
megjelent cikkéből.

--HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

Gyomai anyakönyvi hkek:
Sziilettek: Kereki Enclre. T,)
kár Anlal, V. Szabó !slvéÍn,
Megycri ISIván. CJlJiyás Lajos,
Kéri Antal, !mrc Gyula, Sch,
warlz Zoltán. Házasságot ki),

töttek: forgács István-Majo·
Hernyókárok megakadályo- ros Annával, f'arkas já.nos-=-

zása. Élénk emlékezetben él földes Erzsébettel, földváry'
az, hogya tavasszal milyen Nagy Sándor-Czef,:lédi Klá
óriási hernyókárok voltak. Má- rával, Makro Sándor-Simon
jusban az u. n. zöldhernyók Annával, Pfciffer György-5.
teljesen lekoppasztolták a gyü- Szabó Margitlal, Juhász Lajos
mölesfák nagy részét. Megál- Petneházy Piroskával, Klein
lapilható évek óla folyó kisér- Mihály-Tólka Rózával. Elhal·
Jelekből, miszerint ezen vesze· tak: 5ariik József 3 hónapos,
del mes kártevők ellen a leg· 'c .ürovelz Lajos 3 hónapos, Nyi·
célravezetőbb védekezés a~<; las János 33 éves Ádám Te·

~I 'gyümölcsfák enyvgyürüzése. -";~j?réz 21 éves.
Most kell fe~rakni azonb,an az!Sl~~&~~~&~&
ő sz fol y élman él he rn yoenyv. 1111 11111 II IIl1nJ II 1I111fll 11111111 IIlnllllllnllllllnllllllnllllllllllll\lt'III,IIIn11111 II

gyürükel (Hiberna, Solor), hogy GYOMA és VIDÉKE
. megakadálvozzuk a fára átte·" 'át t é". , . k' t -k reszere sa] erm su
lelés miatt felmaszo ar cvo ef b'
a fáraiutásban. Tavasszal ezek O r a I m
ellen a kártevők ellen már elad.áskárl~tbi~Otm~nhYi/erakabtot
sokkal nehezebb a védekezés, 6haJto e est em, o. nagy an
ezért mindenki a saját érdeké· 25 literen felüli
ben cselekszik, ha él hernyó- tételekben átusitanánk.
enyvgyürüt mielőbb felrakja. E célra megbizható sajátházzal

rendelkező urat keresek.

Ajánlat küldendő:

KISS ANDRÁS szölőgazdasága

Ujbőg. (Pestmegye.)

~-
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Ezt a hivatalos uton meg
indult aklát egy gyors tár
sadalmi szervezettel kell alá
támasztani.A leendő gyomai
járás három községe (Gyo.
ma-Dévaványa-Endrőd) tár
sadalmi egyesületei azonnal
küldjenek ki két-kél megbi
zottat, ezek alakuljanak egy
bizottsággá, ez sürgősen

olyan tervezetet dolgozzon I
ki, mely szerint a községek

Dé\laványa átcsatolásil'
A mulikori cikkünkben ki- I

fejezetl kivánság, hogy Dé
''1)[~l!ánllá! a P'VOlTWi J'áráshoz .
~'j ö ..

csaloljók, hatalmas lendiiletei
kapott Z. Nagy Ferenc és
300 dévaványai kisgazda ál~

tal Gömbös Gvula minisz
terelnöknek szeméfyesen 6f
nyujlott kÖl'etkezö kéreimével:
Nagyméltóságu Minisz.íer Ur!

Kegyelmes Unml{!
Alulirott Z. i'hgy Ferenc gazdál

kodó dévaványai lakos és alul irott
kisgazda társai, valamennyien dé
vaványai lakosok ugy a maguk,
mint az egész dé:vaványai gBzda
társadalom, valamült községiink
rninda1:o-n pG}!~ár:d ·nevéJl€.rI. 'aJ-dk
községűnk érdekeit eifognlatianu t
é:; öszintén él szivnkön viselik,
azon alázatos kérelemmel járulunk
Nagyméltóságod elé:

méltóztassék a NagyméJtóságu
BelűQyminísztt:r Urral és Igazság-

u J t' t" lügyminiszter l rral egye er oleg
Dévaványa ktlzséget BékésvArm t

gyéhez agyomili járiJshoz át-
C"ato!ni ucrv köziQ37.2'atásila!{, min!

,J b..- ,',' l

igazságszo]gáltatús szempontjából.
Kérelmünk indokai! a követ ke

zökben terjesztjük e!.ö:
Szolnokvárrnegye térképe első

pillantásra meg~~ltatjB, hogy Dé
vaványa község Mezőtur, Kisuj
szftllá~ és Karcag megyei városok
egymásmeletti láncolat] által van
a vármegye, valamint Kunhegyes
járási székhely területétől szerve
sen elválasztva. Dévaványa a
vármegyének egy teljesen elkülö
nit.ett kiszögelő csucsa s mint
ilyen, territoriális szempontból
Békésvármegyének képezné szer
ves alkotó részét, mint Gyoma,
Körösladány Szeghalom közvetlen
közeli szomszédja, amely közsé
(Tekkel benső gazdasági, ipari és
b

kereskedelmi szoros kapcsolatot
tart fönn állandóan. Mig viszont
járási székhelyétőr, Kunhegyestől

56 km. távolságra s a kedvezőt

len vasuti csatlakozási viszonyok
folytán két napi járó földre fek
szik községünk, ugy, hogya já
rással való érintkezés igen nagy
nehézségekbe ütközik, igen költ
séges és tetemes időveszteséggel

jár.

kérdése a rendes közigazgatási
uton lefolytatandó közigazgatási
eljárás utján helyeztetnék folya

Ma, amidEll1 minden gYJlrsa- matba.
ságra Vilil fölépítve, pál1Ít3anul E sokat szenvedett, a világhá
álló eset Európában, II ogy egy . borueó] osztály! észét dicsőség

több, mint 16.000 !en,et számláló teliesen kivevö sokat nélkülöző s
nagyközség polgársága, ha köz- m~i kötelékében Szolnokvármegye
igilzgatási ügyében személyesen ,által mostoha gyermekként kezelt
eliárni akar két napi járó földr? község derék. szorgalmas gazda.
feicszik ct járási székhelyétöl, él~ társadalmára és összes lakossá-

· azt hár vasu!on vagy tengelyen, gára nézve nagy megujhodás, föl-
· nem is em \itve a gyaloglókat. Ez frissülés és reménységeknek a
· magyarázza meg és teszi nyílván- tavasza lenne ez átcsatolás iránti
valóvá, hogy Békésvármegyél1ez kérelmünknek szerencsés megol
való átcsalolási mozgalom mind dása. Ismerve Nagyméltóságoclnak

· szélesebb hullámokat vet s a köz- lángoló haza szeretetét· és magyar
· ség polgárságának mind égetőbb szivének a közért való öszinte és
szükségletévé válik. E kérdés fOll- önfeláldozó lelkesedését. közsé
tos Dévaványa küzségre nézve (Jűnk beléietére, kulturájára, gaz-

o ~

ugy k.özleke.dé:'. ID. iut... iPa. r, ke.r:s.....~l dasáai életére és minden mas
kedeJem, általaban . il gazdasagléletn~iIvánulásáraC'lyéletbe vág6an
élet. igy cl mezögazdas{íg, vaia-· fontos nagyjelentőségŰ ugyunk
mint il J\üzigazgatás szempontjá~ sorsát jobb kezekbe nem helyez
ból. Csak természetes, hogy hetiük el, mint Nagyméltóságodé
Gyoma vezető társudalma és pol. ba.' Azért jöttünk Kegyelmes Urunk
g:'lrs;:)ga osztatlanul a legnagyobb szine elé aggódva hazafiui érzé
rokonszenvvel fogadja a testvér- sü~k, bizaiI~unk és szereteHink
vilros csatlakozási mozgalmat. ujjmutatását követve kérve Nagy~

A már negyven év óta vajudó méltóságodat, hogy kérelmünk
és kÖlségünk gazdasági' életének ügyét kedvezően eiintézni kegyes-
annyira az elevenébe vágó Déva- kediék..
ványa és Gyoma községek közötti Kérelmünket még aZ7.al vagyunk
kt\ut kérdése ez átcsatolással egy hátrak támog.1tni. hogykö7.ségiink
hatalmas lendületet nyerne s mind közóhajának 11 megvalósitása a
azok az aclminisztrativ nehézségek tradíciókat sem sértené arra való
és akiJdályok, amelyek ez ut ki- tekintettel, hogy Dévaványa a
épitésének megvaJösitását mind a multban is tartozott a történelem
mai napig évről-évre elodázták, tanusága szerint Békésvárnlegyé.
elíminálva lennének. Dévaványa e hez s hogy ez átcsa tolás tuJajdon
kőut kiépítésével összeköttetést képpen az eredeti és a község
nyerne a f6vonalhoz, amelytől természetes fekvésének leginkáhb
most KisujszáJláson át 31 km. megfelelö szerves kapcsolatot biz
távolságra fekszik. Ugyancsak tositana községünk részére, azt a
Kisujszálláson van járásbirósága jövőben nyugvópontra juttatván.
is, holott a gyomai járásbiróság- Tisztelettel:
hoz való átcsa tolás esetén felé- Z. NAGY FERENC

és alulírott társai.nyi utat kellene a dévaványai jog-
kereső közönségnek megjárnia.
Egyébként is a gyomai kir. járás
biróság csekélyebb ügyforgalma
felette előnyössé és a járásbiró~

ságra nézve kivánatossá teszi ez
átcsatojást.

De amily üdvös Dévaványa köz
ségnek Békésvármegyéhez való
átcsatolási törekvése. ép oly kár
volna Dévaványa községnek e
helyes célkiíüzését belefu1Jasztani
az akták tömegébe, amely fenye.
getö veszedelem minden esetre l
bekövetkezne, ha az átcsatolás

képviselNestülefei mielőhb

szavGzzák meg Dévaványa
átcsato!ásáf. Egyidejiifeg dol
gozzák !ci egy olyan társa~

elalmi propagandának a tel
vezeté!, melyszerinf a három
község közvéleménye 171inclen

· e~fogadható módon, minden
közre;átszó hiJJatalos és fár~

sadaimi tényező igénybevé
telével azon legyen, !zogy a

·dévaványai polgártársaink
által a minisztere!nöknek
őszintén és tárgyi!agosDí~

jelfárt okok alapján oz át~

csatolás minél hamarább
·megvdlósllljo17.

Fogjunk össze, éph'sük
meg magunknak az új gyo
mai járást.

vv.

KépviselőtestUleti

gyűlés Gyomán.
Péleken e1élelújj jarlojj~l (1\'0

ma község képvisc[ötcslü!cie
közgVii1ését, melyröl al al~b~

biakban számolunk be:
A l)allaH:óhid kijaviiilsál CI

föszolg'abiró rendek:;térc a köz
ség elvégezteti és lépést jC'~;z

oly irányban, hogy a7 úlal cl

tulajdonos adj;'! flj a ki'\7S{g-

nek' és igy az cl mezei közös
d li!ló útak soréÍ ba vé' tcssé lz fe J.

.A községi pénzeket él c!ól~

járóság javaslata sfcrini fele
részben él Gyoma- Endródi t-li
telszövel!zezetnéi. felerészben
pedig a Békésmcgyei Állalános
Takarékpénztárnttl helyezi el él

község.
A tanonciskola feli.igyelő·

bizottságba Biró Benedek
é1sztalosmeslert válaszJotlél meg',

clhatároz!a a Széchenyi uli
gyalogjárda kiépilésél az 1933
évben.

Szabó józsef képvisG,Iői tag
sürgeii a gróf Tisza lsl'ván úti
ártéziku! ügyét és a végrehdj·
tók erőszakosságát 1eszi pa~

nasz tárgyává. Pánczél József
főjegyző megigérle az árlé/i
kut ügyének megsürgelésél lS

él végrehajták elleni panaszok
kivizsgálását.
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GYOMAI UJ5ÁO 1932 dec. 3.

ElhdlElrozla az iskolák kérel
mére - Bácsy Elek igazgató,
főm::fOök javasiaiára, - hogy
él Rév!aDoson a levente gya
korlótér melleH, a Kisréli teme
lőnél, a régi gabonapiaclércn
cis él Füszfászug rIoll·Körös
meder melletl megengedi az
iskoláknak él fásitásl.

Ezután Pánczél főjegyző be
ieienli a normálstálusoall meg
állapítoH tiszlviselői és segéd
tisziviselői létszámot, mely sze
rinl él Belügyminiszter Gyoma
községnél: 1 főjegyzói, 1 adó
hivatal vezeló jegyzői, 2 segéd

iegyzői, 6 írnoki és 4 dijnokí
segédtisztviselőben állapilotla
meg a létszámot. A normálstá
lusbcn nem szereplő árvaűgyi

jegyzó és mérnöki állás csak
nyugdíjazás vagy elhalás ese

tén szünik meg.
Azulán előlerjesztelte az

előijáróság iavas!atát, hogy él

normálstalusba felveti 4 dijnokí
áll(Ísl vegyék fel a községi
szervezési sza bályrend eletbe.

A iava:-lal előterjesztéseufán
WeigerI József esküdt beielen
telte az Előljáróság nevében,
hogy mivel ezen kérdésről a ha
tározati javaslat meghozatalakor
kellően tájékoztatva nem voltak:
az e{öljárósági javaslatot 'vissza
vonják.

P. képviselőtes/ülel több tagja
agg'á!vosnak Jalálta a javasla
lot. LelJe/, hog-y ennek tudala
alati leHe meg' W"igerl esküdt
hcielentését, me!y bejelentés nagy
jeltíínést és megüfközésf keltett

A képviselőteslület a javils
latot II szavazaltal4 ellenében
nem fogadla el.

A polgári iskolai pénztári
számadások elfogadása tItán
a közgyűlés véget ért.

Képviselőtestüle1i

,gyűlés Endrődön.

l\özel három hónapi. pihen
teil'" utén- a vármeg'ye alís
pánjának ulasilására november
29-én hiv!ák össze gyülésre
f:l1dröd község képvisclőlcs/li

lelét. Hogy rendes vagy rend
kivüli gyülés volt-e ez, mai
napig vHás, mert a meghivó
nem liinteJi fel.

Vaszkó Pál albiró-elnök nyi
jotta n1eg a gyűlésI. E,iielölte a
hiielesiiőket, a jeg'yzőkönyv

vezetésre felkér/e éJ főjegyzőt,

de a "szabályszerü összehivás"
kiielenlést elhagyta az elnök.

Dinya Vilmos képviselő rög
tön észrevételezte ezt és sza
bálytalannak minősítette - az
összehívók azon ténykedését,
h01H Homok Mátét, a község
megváJasztott, esküt teJt pénz
tárosát - korábbi alispáni
rendelkezés melJőzéséveJ

nem hivták meg él gyülésre.

Finta Albert főjegyző. utalt
arra, hogy él vármegye kis~

gYlilése megsemmisitetle il.

pénztfirosi válasz1ást, él járás
fószolgabirájél pedig - a szám
vevóségi fönök javasiaIára 
október végén az ellenőri <11
lásba 'helyezte vissza Homokol.
igy tehát Ilem iog'osul! él pénz,
tári liszItel összekötött képvi
testületi télG'sági jog gyakorlá
sára, Ezért nem engedhette él
meghivfisát.

Vaszkó Pál albiró kijelen!i,
hogy fnég az összehivás elótt

törvényellelll?snek jarlotla a fő

jegyző áJlásponlját és ismétel

ten megtagadta a meghivó
aláírását azon indokkal, hogy
Homok mellózésével szabály'
talansá~ot követnek el. Csak
akkor irta alá. amikor főjegyző

feljelentéssel fenyegeHe meg

azon eimen. hogy "főjegyző

kivánságra a biró lartozik ősz

szehivni agyülést".
A meghivás mellőzése miait

Homok p,anBssza! fordult hoz
zá. Bemutalla a vissza nem

vont. ma is érvényben lévó
alispáni rendeletet, mely szerint
Homok m~ghivandó él köz
gyülésre. Hiva/kozot! iovábbá
arra, hogy aldsgyülési hatá
rozalol megkllebbczte él Eöz
igazgatási Bírósághoz. igy le
hál az nem iogerős! Már pe
dig ('lZ uj törvény szerint -'--- az
ilyen közigazg'atási határozatot
végrehajtani, tehát Homokot él

pénztári áliéÍsától - feR'yclmi
ok nélkül - elmozdítani nenl
sza bad, Enné)fog\'ö a közgyü.
lési meghivás! utólag' PÓiOltéL

Homok az elóIjárósági lanács
ülésen meg is je:enl, de fó
jegyző több izben távozásra
szóljtolla fel s amilcor [-Jomok
jogára hivatkozva nem akarj
távozni, bár ő elnöki minősé

gében lijlakozoJ! iJ főjegyző

erőszakos fellépése ellen, él

főjegyző karha/alom fenyegeté
sével kényszeriteJte 1ávozásra
f-Iornok JvliM pémfárost. Ezért
nem jöhetet! cl a mai gyiilésre
scm.

Csernus Mihály apálplehit
1l0S az 1929 évi XXX. tc. 55.
§, ának 1 pontja értelméhen
törvényeJlenesnek tarlja Hornok
Mélé me!lözésé1. Annál inkább
sulyosabb beszámítás alá esik
ez, nlert az alispáni rendelet
még ma is fenn áll, az hatcily
talanilva nem volt, annak ereje

köjelezi ugya járás főszolga

biráját, mint a község fójegy
zőjéf. Helyesnek vélné, ha
képviselőteslűleJ utólagos SZéJ

vazással korrigálná a dolgol
és meghivná a gyűlésre Hor
nok Máté pénztárost.

Finla Albert és Tóth Libor
jegyzők liltakoztak a szavazás
és Hornok Máté meghivása
ellen. Szerintük él képviselő p

leslületnek nincs joga állás!
foglalni ily esetben.

Csernus Mihály jegyzőkönyv

be kéri foglalni azl, hogy a
jegyző urak az elnök akarata
ellenére nem engedi ék mega
hivni rImnok t"liitél.

Kövelkezelt a gyárnpénztári
és község'j berétpénzek elhe

lyezésének elhatározása. A
második szavazás közben su
1yos incidens závarta meg a
!árgyalás!. Amikor ugyanis el
nök megkezdte a névszerin1i
szavazást. finla Albe,l főjegy

ző hangosan ulasiJolla Geliai
l.ván esküd/ej, hogy hag'yja el
az üléslerme! és menjen a
kezdődó árverezések ellenőr

zésére. (Jel/ai Isjván tillc:kozotl
a kikiildés ellen, mert az el,
nöktól engedélv! kért és ka~

polt a gyüiésen való részvé

telre. Elnök megerősilelteGel
lai kijelentését és utasítotla 
a fószolg'obirótól behelyeltesi
telt Timár jános "végrehajló
esküdjet", hogy ő menjen az

árverés ellenőrzésére. Finla
hongqsan felkiáltolt, hogy neki
van joga az eskűdlek kiküldé,
sére. a biró nem íogosult erre.

Jvlcglillja. hogy Timár távozzék,
viszon! köve/eli. hogy Gellai
azonnal menjen, Az elnök
uiabb nltakozására Csernus
Mihály megiegyzi, hogy a !őr

ví2ny éSélnlég' érvéllVhcll levő

régi szabályremic!c1 szerinJ az
CSkLicl1ck fcleili rendelkezés
joga él birói ille!! l11el:~'. [Ointa
kikér1e él hcavc.!kozásl és is
mét köve/ldlc Ciellai távozás/ll.
Csernlls Mihály /iltakozoU éJZ

uiabb szabályfölanság ellen és
kérle jegyzökönyvbc foglalni
azj azza!. hogy e jogtalan lör
vénysérlés mtI!' megkezdet!
szavazás közbel] jörténll~Z7el

21 képviselőIestüleli télg el

hagyta a gyiilés termét. Vaszkö
Pál pedig anrwk kijelentésével, I
hogy ily szab61ytalan ,\lyiilést
veze/ni nern Óhai!. átactla he.
lyél V(lszkó CiélsjJdr elnöknek
(~s eltávozolj él ~yülés s'linhe
Iyéról.

A Viss7iwlarac\t rész ezuléÍn
IcfárS!,\'tllta éJ lár~\,sorozat ronl
icil. Mint értesülünk - a ho
zotl határozatokat egytől

egyig' fel!ehbe7ésseJ támadia
meg a keresztény községi pi:Írt.

tabIeHeik
csak az ereddi CSO~

mag,oláslnm a Bayer
kereszttel valódiak.
Mindenféle pótszer! uia.

A szegedi kamara
akciója cl vasuti

kedvezmények ellen.
AbJ:)ól az alkalomból, hogy

nagyaládi Szabó Isiván szohrá
nak lelcplczésérc a kormánv
öt napig érvényes 66 sZéÍzalé:
kos kedvezmény/ adoi! él Máv.
vona!aira, a vidéki iparosok és

kereskedők védeif];ébcn él sze
g'edi kamara felirt él kereske
delemügyi miniszterhez és
kérje a llluJtkormány azon mi ..
niszlerlanácsi ha1ározatának
érvényesilésél, hogy ezek a
meneldijkedvol1lények csak
IJárom esetben: a nemzetközi
árul1lintavásár, az ors7ágos
mezőgazdasági kiállítás és cl

S7ent jsJván napi ünnepségek
alkalmából cnf!.edélyczheiök.
Rcimulaloll él KéHllura l'e!ler
jcszlésében arra. hogy ezek a
a kedvezmények a vidék leg-
jobb vevóközönségét vonják
el s a vidéki ipari és kereske
delmej igen érzékeny módon
károsiliák, ÉrtesülésünK szc
rin1 a kereskedelemügyi f1lj~

nis7.lcriun1 honorálni fogja a
kamara l'clszólalásál oly mó
don. hot.!y ol. fiO :<záza!ékos
kedvezmények éj me~íelöll há
rom alkalomra szÓrillasséll1aJ.:,
Lesznek ezenkivül 33 százalé
kos kedvezmények. melyek
azonban á!iaiánosllck !ckinlcn~

elök és a vickki városoknak is
megadatnak ofyan alka!makkol.
mid ón nagyobb számu utasr,,)
lehel s7ámilani, l\1egrnaradnak
azonki\'iil II fil15rc" vonalole
amelyek i'lzonbéiIl 0 7 eddigi
rend s7erinl csak vdsár- és
ünnepnapokon közlekednek,

Teljesitményük szerif'jt
osztályozza a szovjet

.a munkásokat
A szovjcl kormány a n1Ull~

kásak élclmez~sénclzgyökerés
reformját Icrvezi. A szovicl
sajtó szerint c:zentul, aki /öh
bej dolg'ozik, többel köp enni,
i\ munkásokra jó és rossz
mllnkéÍ~oké1t oszíjcík. A két
csoport leljesilménye közölJ
legalább 20 százalékos kli
lönhség lesz. A.ió munldls~k
osztályát rohal1lesapaloknak
nevezik ci és ezek a löbbiek·
kel szemben elónyben része
sülnek. Külön élelmiszerieg'ye u

ket kapnak, de évenként ujbóJ
bizonyitaniok k"ll a jogosult
ságukaI. A rohamcsapatok tag
iait az üzletekben külön aszta
loknál kell kiszolgálni, a sort
állásnál mindenkit megelőznek,
több és jobb ruházati, ipari
cikket, fülőanyagot, jobb lakást
és Jöbb szinháziegyet kapnak.
A munkafegyelem megsértése

esetén él szovjci biróság meg·
foszthaJja ők\?/ előjogaiktóL
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szereplőknek megköszönték él

fáradságill és további l1111nkáro
buzditoJták őket.

Ugy Judjuk, (1 közeli hekk
ben megisméilik az előadást.

gazdatársam t

a gyermekek is, a Nagylapos
lelepiek közül sokan, az éjen
dr. Tüköry József családiával
és vendégeivel, kik Dinya Re· l
gina lanilónőnek és a iobb

vagy· a budapesti kereskedő'

r.ck kilönkéni 60 fillén;el.
akkor kdplam ('62Y fa után 40x
60-2400 fillér!, vagyis 24 pen~

g'Öl. Ez fdér ma falun is 3
mázsa, huza árával, kél fa al
mája 6 mázsa buzával, 4 fa
termése 12 mázsa buzával. Ez
pedig egy bold föidnek a Jer,
mése.

Udvarorn 4 fáia, az1 lehel
mondani, semmibe sem kerül.
Ellenben mennyi szántásba.
boronálásba, velé,sbe, veló w

magba, pácolás ba. acatolásba,
aralás\>a. hordásba, cséplésbe,
magtározásba, szelelőrostálás

ba,ha vizesen tárolódoiJ
forgi'llásba, l1lázsálásba slbibe
kerü1J a 12 mázsa buzám l!!
Oondolkoztam! Gondolkozzál
egvszer te is e felejt és mond,
hogy nincs-e ugy, ahog'y én
az! leirtam!!!?

100 kg. buza Budapes/cn
14 pengő, 100 kg. alma Buda
peslen 120 pengő.

Beszélnek ezek a számok?
Mondanak Neked valamit?
Érdemes e felett ei,n kicsil
gondolkowi '? ? ?

100 kg'. alma megtermelJ 2,
vagy 2 és fél fán és elfoglal
20-25 négyszögmélerf. Elfér
1 magyar holdon, (1200 négy
szögö/ön) vagyis 4410 négy
szög méteren 441 fa. Tiz év
után ez ad átlagban 30 kg.
almát, az kitesz, 13.230 kg. al,

Ma. hozatJflm:)OO kg. buzát, I mát. Számitsd cz160 filléres
pengő 14'é,r,t és 100 kg. ulmáf, l', (iirra] és zscbre vágsz érje
pellgő 120~ér1. " ' 7938 pengőL Fc!1é\T. hog)'

Ma. d. e.' 11·kor meg'éhcz- csak mindcn második évben
112m. A szolgám Iiozol! egy terem. akkor is esik egy évre
drb. öklömnyi. sárgásan zöld ennek fele, vagyis 3969 !,cngö,

almá/24 fíllérk~rt, nyomoli 20 fla él kihalt fa pótlására. L1
dekát, bon;) a" ICQt'ínol1labb ápolásra évi 96C) pcrgríj szá~

kenyérb6J 20 deleál 9 fillr5H~rt.' mitllílk. pedig ennyibe az nem
tvlini gazcb, elC"ll éj követ- kerüL akkor is vun hoicianként

ke/()leg Wnóc!lcm : évi 3000 l)Cng'őd Jiszián·, egy
P., alma nyers és 20 deka magyar ,hold földről. t)uzaés

24 fiilér, cl kenyér kereszli.il kukoricából hány hoJdat kell
ment a malmon. a pék kezén neked szánjani, vcini. aröini és
és !<emencéjén és 20 deka csépe]ni. mig 3000 pengö lis/ta
csak 9 fillér, hasznot tudsz zscbbc tenni?'??

Az almafái 2 mélercs korá- Ajánlom az e felet! való
ban l rengőért v~tték, A;,~ g'onC!o!lwzást keclves gazdG~

óta nem csináljak vele semmij társaimnak, éj városi meg köz
és most 10 év után terem ne· ségi gazdas7övejkezcínck és a
kem éven/e 10-80 kgr. almát előliáróságnak,

és adja a ió árnyékot azud~ Vanl1i'lk váro:,! földek? !-Ja
varomon és háló helyet Jyuk- igen, tclepitsétek Jele fokoú~~

iaimnak. Nem csinálok vele tosan évről-évre azonos gyij
semmiJ és az almafa mindig mölcsfával. Azonossal azért,
ad. ad és ad. de nem kér hogy eg'yazon fajbólteremjen
semmiL Ha csak 40 ki!c>t szá", neked és az egész vidéki1ek.
milok mint termésl és azt el- Haa kercskecLőioláL5 Vi'!U~
crU<"Jlll ÍJctylJCIT a lwr""lü,dőüe'h gonra valót. akkor 1öbbej Gel

érle, mint akkor, amikor min
den 100 kgram más-más faju.
Példának hozom fel. hogy
ezen a nyáron panaszkodot!
nekem egy külföldidinnyeke'
reskedő, hogy bejárta Magyar
országot és nem találi 3 vag
Ron egyazon faju és rninöségii
görödinnyél.

Lásd kedves Gazdalársam,
ezt nevezik észnéJküli gazcíáI
koclásnak, szervezcllcn, terme

lésnek és ez az oka annak.
hogy nem kapsz árat a jó
porlékáclérl.

A községi Ieg'clől, azt hip
szem, körül lehelne ültetni
kör/e, vagy sziJvafákkal. Ez
nem kerül sokba, nő a fa és
van a marhának árnyék. Mond
jllk, hogy a falu gyermekei a
termést mind megeszik s nem
marad eladásra semmi, akkor
is megmarad. Ha el akar a
a község, mint olyan, adni
belőle, akkor ültesse tele az
egész legelőt vagy a községi
szérüskertet. Ültesse tele azt
a nagy gi5dröl, melyből a falu
valamikor kiépült. Az Alföld
legtöbb faluját és városát ilyen
vályog gödrök veszik körü!.
Ezek szélére, - sokhelyen
ezekbe is - lelletne gyümölcs
fát üItelni.

Milyen gyümölcsfát ülless??
Olyant, amelyik vidékeden a
legjobb termést adja. Ne le·

Kuiturmunka
Nagylaposon.

A tisztelet példányt meginditottuk és
kedves o]vasóinkkal együtt várjuk az
évek alatt felgyülemlett adósság ]etör
!esztését. - Nem bucsuzunk el, tudjuk,
aki élete legszebb éveit itt éHe le Gyo
mán, ha egy idöre ittis hagy benülI
ket, visszajön. mert ha másutt jú is
lesz, ele mégis jobb volt itthon.

Kézcsókkal a Szerkesztő.

kérem, ha ugyan megérclemlem,
indítsák utánnam a tisztelet
példányt, - talán innen jobban
rászolgálok.

Mindnyájoknak jó egészségetl
Budapest, 1932 november 26.

MÁNYINÉ PR!GL OLGA
l. Horthy M, ut 144 sz, fs'Z. 3.

Csütörtökön esle ba! órakor
a nagylaposi uradalmi iskolá
ban Dinya Regina tani1ónó be,
tani!ásávai az uradalmi fialal,
ság három egyfelvonásos da·
rabo! adol! elő.

Btróék meglakják Pestet (ir/a
Péczely józsef) a köveJkező

szereposzliisban: Biró János:
Kajla Lajos, felcségc: Eajia

Eszter, leányuk: l\:aila .i;ranka,
vendéglős: Balázs imre, cl fia:
Kajla János, miniszteri íiszlvi~

sclő: !-lagymási László; pincér:
HéJllUszka lvliháiy.

Ebben a darabbé'lJl Kaj!ö La
jos VQIt-o legjobb, -ki- olyan

ollhonosan mozgolI a :::zinpa~

don, reméljük egy iá ,műked~

velő tehelséggé fcjleszihcH ki
magát. Jók voilak még: Kajla
Eszter, l(ajla János és r-lanuszka
Mihály.

Késik a vonat (irta Gyula diák)
a következő szercposzJásban:
Gelei: Tóth Séndor, Mari :Csi
kós Teréz, Tera: Varga Ju!csa,
Tórh Ambrus: Kajla Margit,
Katona: hajla János.

A darab nehézségeihez kép
pest mindenik szereplő meg·
tette a magáé!.

A törvény előtt (Ióiból forclitva)
a köve1kező szereDosztásban :
KClmor járásbiró : Balázs Imre,
Éhes zöttségárus : Kajla János,
Tollrágó irook: Hanuszka Mip
hály, Bera kómi.ives: Hagymási
László.

Itt Hanuszka volt a legjobb.
Megd~esérji.ik Dinya Regina

lanitónót, aki e fáradságos
munkájával, melynek további
folytatására buzdiljuk, nagy
kulturs70lgáíatot tesz, mikor a
tanyai fiatalságot kézbe ve$zi,
kimüveli őket, eközben elvonja
őket a haszontalan idő pocsé
kolástól.

Kellemes meglepetés volt,
hogya tanyai nép körében is
találni olyan eredeti 1ehetsége

ket, mint Kajla Lajos és Ha'
nuszka Mihá!y.

Az előadáson 011 volt az
. egés?: uradalmi lakQsséig, még I

Kedves
Szerkesztő Úr!

Nem volt "csillagtalan sötét

éjiel, de ugyancsak szépen

"sülöll" a hold, amikor a vo
nathoz menet. senkilől el nem
köszönve, búcsút vctlem szíí
kebb kis hazámtől. Nem men'
tem én el örökre, csak épen

álleltel'n él "kovár/ély!" ide a·
s2:omszédba, Os Budára, a mi
Gyomához egy kurta gondo
latnyi távolság. Igy már meg
is szoktam, csak a kis lakásom
aTánYi:1j,,'éil nem vagyok se'

hogyse kibékülve, az egészből

csak az ablak a kielégiiő. (Igy
szöiván egy egész falaI elfog~

lal Ám a kevéske bútorokat,
oldalé1!ll épségéJ féltve folyton
szcrpenHn utakkal kell hogy
kerülgessem, bár minden meg'

van,anli szükséges. (Főleg

horgol! csipke, ami kibékitően

dekorália avelell1 együt! meg l

élcmedelt öreg bútor-társakal.)
Hanem kényelem az van,
vagy il:kább eélszerüség. Par'
kelt, vízvezeték" gáz'konyha.
Az udvar négyszóge parkiro
z04t. kertész gondozza, abla,
kom széles. tágas utcára nyílik,
épiiió s már elkészül! villákkal,
szemben a Sós-fürdő ős,fái,

mig kÖ7.vetlen előllef11 a rácsos
keriteSeIl helől még nyilik a
fehér' ószi rózsa. Fö!ölkmkéí
emelet, honnan bekandíkál hoz
zám a vadszőlő rozsdás levele.
A lulsó front boi!, üzlet és

bolt, a mikhe jó budai egy
szeriiséggel akárcsak odahaza
Gliickizknél - mindent barát~

ság osan vásárolhat az ember,
- a lojáslól a villanyköriéig.
A Duna Biztositó Társaság
modern kis bérháza a lakók
minden igényérőlgondoskodik.

, Délutánonként terepszemlére

indulok, gyalogosan, mert él

Budapes/re futólag felruccanó
ember mindig csak a nagy
arányokat látja, ig'azi megfi·
gy.zlő csak a magános ban
dukoló lehet. Egyelőre a saját
körzelemben mozgok, a Horthy
Miklós uton. A Svábhegyi
Szanalórium és a Ciladella
rám mosolyog, a Szikla·
templom galambjai barátságo'
san üdvözöltek, a szabadban,
vag'yis inkább a barlang elő,

csarnokában felállilolt oltáron
gyönyörű csipkél fedeztem fel,
- azonban a padon ülő kol
duló asszony becsapott. Mi
helyt megkapta az alamizsnát,
már nem re')zketelt föbbé a
bebó1yulált keze. , .

Megyek Jovább, nem szé'
gyellek meg-megállni, gyö·
nyörködni s azt se szégyenlem,
hogy egy könnyet törülök ki a
szememből az "lsten rabjai",
nagy irójának készülő szobor
íalapzatánál ... És most nagyon
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Gyümölcs és ribizli hozama.
1900 drb. fa, 1900 ribizli.

•••

a szilva, cseresznye, meggy. bar:: ck,
dió. mandula, mogyo)<) leszclieH ,<11::
potban már nem érik be, lelriÍt ezek
a teljes beérés előtt (azaz, ha él gyü
mőlcs gyengéd csavarási'a leválik szá
rától) legfeljebb 2-3 nappal hamarabb
szedhetők. A befözésre szánt gyü
mölcsöt szedd félérettcn, lekvár és íz
készítésére szá'nt ?yülllöic"öt pedig
teljes beéréskor.

6. Nedves' vagy felmelegedett gyü
mölcsöt lehetőleg ne "zectj, mert az

• ilyen gyümölcs g\,ors romlásnak indul.
Ezért a gyümölcsöt korán reggel
harmat után vagy <!Irkol'ly:::tkol"
szedd. Ha nedves vagy felmelegedett
gyümölcsöl szedtél, ugy azt csoma;;o!:ís
vagy elszállitás előtt száritscl meg,
illetve hütsd le. A gyümölc,öt kizáró
lag i<ézzel, szárral együtt szedd
a fáról. Vigyázz, hogy a gyümölcsöt
ütődés ne érje vagy a szcdésr.él meg
ne nvomd, mert az ütöllött gyümülcs <

jele'ntékenyen kisebb értéket képvisel
és könnyebben romlik.

7. Vigyázz a gyümölcs csoma
golására ! A leszec!ett gyümölcsö!
rakd óvatosan tiszta papírral kibélel!
ládába vagy kosárba, de sohasem I:e
gyesen! A gyümölcsöt válogasd és
osztályozd minöség, nagyság és az

.érettség foka szerint. Férges, sérült,
apró, tulérett gyümölcsöt ne keverj il

jó közé, mert az lerontja a jó áru ér
tékét is. Egy ládába vagy kosárba csak
egyfajta, egyminöségü és egy osztályba
tartozó gyümölcsöt tégy és a vevő

l1legtévesztésére ámidat ne dis7.ílsd.
Igyekezz egyforma előirásos cso
magolóeszközöket használni.

8. A gyümölcsöt az értékesitésig
tartsd hUvos és sz<:íraz helyen,
hogy az lehütve és frissen kerüljön ;t

piacra. Szállitásközben óvd a gyü
.Vll'o!cSöt rázódástól, portói és meleg1ől,

s ezért a gyümölcsöt lehetőleg ruga
nyos kocsin szállitsd vagy ha ilyen
níncs, rakj a ládák vagy kosarak aljára
vastagon szalmát és a gyümölcsö! fedd
le takaróvaL

9. Közős munkával - nagyobb
eredmény! Vedd tudomásul: olcsóbb
a facsemeték beszerzése, könnyebb és
kevesebb pénzbe kerül a kártevők el
leni védekezés, jobb eredményt és ma
gasabb árakat érsz el az értékesitésnél,
ha mindezt a többi termelőtár*

saddai együtt közösen végzed el.
Ezért tömörülj, egyesülj társaiddal,
mert közös erővel, együttes munkával
többet és könnyebben tudsz elérni,
mint egyedül, önmagadra hagyatva.

10. Miként jön segitségedre

a Gyümö!cstermelők Országos

Egyesülete? Ha tudni akarod, hogy

milyen facsemetéket ültess,
honnan szerezheted be a megbizható,

ellenőrzött, kedvezményes áru olt
ványokat,

milyen gyümölcsfajtákból várható vi
dékeden .a legjobb eredmény,

miként ápold gyümölcsfáid,
mily módon védekezz a legeredmé

nyesebben gyümölcsfáid kártevői

ellen,
mi gyümölcsöd részére a legmegfe

lelőbb csoma~olás,

miként értékesitheted legelőnyöseb

ben termésedet,
hogyan szervezkedj, hogy mindezt

könnyebben érhesd el,

ugy fordulj bizalommal a "GYÜMÖLCS
TERMELÖK ORSZÁGOS EGYESÜLE
TÉu-hez, a magyarországi gyül11ölcs
termelök központi érdekképviseletéllez
(Budapest, Vl., Andrássy-ut 8~ Telefon:
202-94.,) amely minden kérdésre kime
ritő és szakszerü felvilágositást nyujt.

segit. Ez az ig?lzi szó. Ne: ha
ra~l1dj érle. Tudom, hogy nem
esik jól a tani/ós. sem aL' igaz
szó. t\.kg a közmondás is azt
mondja: "Szöli igazal és be·
törik a fejed".

Hál én tartom a fiZjcmcl.
Össze volt az már törve Lern·
bergnél. liát azóta összenőI! és
rr:osl duplán kemény. Birja az

az ig"az szól belörés nélkiil is.
Tanúlság', amit cikkeimból

meri!hcfsz! Nincs okod pa·
nClszra, ha használorl ]slcnlól
kapott cszedct és azt termelcd,
amit az és a tapaszlalt gazda
neked diktál, ilIcive tan~csol.

Budapest, 1932. november hó 29.

Ormándlaky Waisbecker Antal
okI. gazda, országszervező.

Gyümölcstermelők

tizparancsolata.
1. Gyümölcsfáid értékek! De hogy

megfelelő jövedelmet hozzanak, kellő

gondot kell rájuk forditanod és lelki
ismeretesen bctartanod mindazokat a
tanácsokat, amelyek segitségével több
és értékesebb termésed lesz.

2. GylJmölcsfacsemetéidet ne a
piacon vagy faluról-falura járó házalók
tól vedll meg:, hanem megbizható,
ellenőrzőtt faiskolákból szerezd
be! Sohasem tudhatod, hogya kéz
alatt vett oltvány nem fertőzött~ és
hogy milyen gyümölcs terem majd
rajta. Könnyen behurcolhatod gyűmölcs

kertedbe a legveszedelmesebb 11övény
h<:>t<>g.wg<>i .,)",-"ron1«"""teheted:c+.'Cgé3z'<~fu

állonlanyodat. Vagy hosszu évek multán
jössz csak rá arra, hogy egészen más
gyümölcs terem a fán, mint amit vártál.
Gondosan válaszd ki a fajtát, amit
termelni akarsz. Mert nem érsz el
mindengyümölcsfajtával megfelelő ered
ményt. Gyümölcskerted talaja, a vidék
éghajlati viszonyai, a szállitási lehető

ségek határozzák meg azt a gyümölcs
fajtát, amely a legjobb és legértékesebb
hozamot igéri. Ne termessz sokfajta
gyümölcsöt! Jobban jársz, ha csak
2-3 féle gyümölcs terem a kertedben.
És csak olyan, amit a környékbeli ter
mclök is termesztenek. Mert igy na
gyobb minőségü,egyszerre érő gyümölcs
lesz a körzetben, amit könnyebben le
het értékesiteni és szivesebben jön le
érte a vevő.

3. Apold gyUmölcsfáidat! Ne
hagyd öket vadon nőni. Ne mulaszd el
kellő időben a szükséges szakszerü
metszést, a talaj fásitását, a trágyázást,
az öntözést stb. Bőségesebb termés
hálálja meg munkád.

4. Védekezz a kártevök _ellen!
Csak egészséges gyümölcsért érhetsz
el jó árakat. Férges, beteg ·gyümölcs
nem kelendő portéka és rontja a jó
áru értékét is. Csökkenti az értékesi
tési lehetőségeket is. Egészséges bő

termésre csak akkor számíthatsz, ha a
kártevők elleni védekezésed szakszerU
és az előirásoknak tökéletesen
megfelel. De nemcsak neked kell vé
dekezned, szomszédaidnak is. Mert
hiába a legtökéletesebb védekezés, ha
a szomszéd ápolatlan kertjéből átke
rülnek hozzád a kártevők. Kisérd fi

.gyelemmeJ a szomszéd védekezési
munkáját.

5.A gyUmölcsöt kellő időben

szedd le a fáról! Ne hagyd tulérni;
mert igy könnyebben romlik és hosz
szabb szállítást nem bir el. Jegyezd
meg: az alma, körte, birs, naspolya
utánél'lk, tehátféléretten is szedhető;

Használd
is meg·

4.205.75

3 éven M

nyári!, utána korai karalábél,
b{1I)01, lcncsél, alacsony bor.
sól, ha letszik szegfűl, vagy
más virágol és akkor lesz
olyan jövedelmed, hogy nem
kell iajgafllod a nagyadó és

a végrehEli1ó miatt. Ha gyümöl
csöd domboldalban van, akkor
ássál fent kulat, vagy vezesd

oda a közeli forrás vizét. Épijs
sikságon cemenlgödröt, nagyot,
abban gyüjlsd az esó és ku!,
vizel, ezt este kapával csinált
csatornácskákon folyasd egyik
fáJól a másikhoz s akkor a
szárazságlól se fog lehullani a
gyümölcs már érellen korban,
meri a fának lesz ereje mindet
megérlelní.

Nos kedves Gazda1ársam!
Ki az oka a te nyomorodnak ? ? ?
Annak, hogy nincs adó ra, nincs
iskolára, nincs egy pohár
borra?!? !

Magadra vess!!!

eszedel és élZ Islen

acid el nyersen, szárilva, marme
iádna\ (si.irü Ickvárnak) fózve,
a hullaclékszilvából pedig égess
sLilvapáiiilkál.

Gondolkozz! Használd csze
dcl! Azért aell cl a jó Istcn.
hogy hasznát vedd. Azér1,
Ilogy ha il..-m tudsz megélni
a buzá n, akkor ne bu.-:ával
vese! Ide minden fölcledel, ha

nem mással. I\la pl. gyümölcs
fát lclcpiis. Lálja él vak is.
hog'Y ez ldlheli magát.

Peng6.

ha az az ültelésnél, viss:lavagva, 2 m. magas.
1900 fa, = 9~,OO kg. 3 éven át, =c 28.SüD kg.

= 19000 " 3 57.00P
" = 28.500 " 4 115.000 "
" = 38000 " 5 190.000 "

1900 drb. fa terem összesen 389.500 kg. a 30 filI.I 16.850

8~O kg. 3 2.500 kg.

1700 .. 4 6.800 "
2550 " 10 25.500 "

1700 tő ribizli terem, összesen 34.850 kg. a10 [jll 3.485
Összesen: Pengő .. 120.335

Ezt elosztva 20 évre, esik 1-1 évre, pengi'> = 6.016.75
Ebből le értékesítésre költség, 30 o/ú 1.811.-

Evl bruttó bevetei, vagy ho:zamérték, Pengő

1- 3 évig 0.- kgr.
4- 6 0':;0 noo tő,

7-·10 " 1.-- ,,'
ll-20 " 1.50 "

20 év :.:lalt

Bevétel.

Gyümölcsfa:

}- 5 évig = O. kg.
G- S 5.
9-ll = 10.

12-15 = 15.
15-20 =~ 20.

20 év alatt

Ribizli:

Kiadás.

1900 drb. fa il 0.50 P. = P. 950.-
1700 v rilJiz 0.20 ,. 340.-
1900 " karó D.50" ". 950.-

madzag 30.-
1900 drb. gödör és falHie!és 316.- 25g6 P e;i)sz!v::l 20 évre, 129.30
D-o>-....~ ...~.i-Oo-"'"~.;:'_ !\.PDJi.L",,-, h~__ IU:~.6..e..e:~...c.L v6.s-0-=:iteto-d17

~vi l P filnként, = 1900,
4 ribizlitő l fa 425 CVI 2325.-

Összes kiadás évenként Pengő 2454.30
Tiszta n y e r e s é g évi 1751.45.
Végösszeg, mint fent, ,,4205.75.

Ezt O1cgtermi 4.3 kis hold, ha 10 négyszögméter terliletet számitsz egy fára.
Oszd el::lz évi tiszta jövedelmet, az 1751 pengőt a holdak szálJlával, vagyis
4.3, akkor esik 1 kis holdra tiszta jövedelem évi 407 pengő. Ezért a pénzért
neked több .mint 40 mázsa buzát kell hogy teremjen l kishold.

Ha magad ápolod fáidat. több a hasznod. Számitsd még azt a jöve
delmet is, amit a bab, dinnye, tök, retek, répa, hagyma, lóhere, lucerna, vagy
más, ami a fák sora között megterem, különösen az első 10 évben, mig a
fa termése és terebélyessége kevés.

Ha értesz a bryümö!csfákl1oz,
akkor egy;cgy fának nem kell
10 négyszögl11étcr területeI adni,
hanem elég 6 is. Akkor knlire
elég 2 kat. hold, vagyis, 2 és

fél magyar hold. számítva azt
1200 négyszögöllel, más szó
val, 4410 négyszög·mélerrel.
Akkor a fákat alacsony törzsü
nek neveled, vagy ugy, ahogy
azt Budapeslen a heg"yekbcll,
pl. a Sasadi oldalon. vagy a
Rózsadombon látni, hogya fa
koronája, különősen abaracké,
egészen a földön van. Minden
hernyót, minden gyümölcsöt
létra nélkü] szedhetsz le kézzel,
az érett gyümölcs a szedé~nél

nem ütődik, nem csik le s
azért jobban ellarlhaló, minő-

sége jobb és érléke is nagyobb.
Ügyes gazda, még az ilyen
fák között is tud valamit ter·
melni, pl. káposz1ál, cékJarépát,
hagymát stb. Ezek a közbevetet
tek hozhatnak annyit, amennyibe
a gyümölcsfák ápolása kerül. Ül
tethetsz e filk alá téli salátát,

gyen minck:n fa más-lilás faru

és' ne kgyen CSUPCl koránéró.
A koranérö I~\ i.LlJölcsnc:K II e III

nagy az ára. élJ: éj Icgl\:rgcscbb
és azl nem leilel cllc]rtani, mert

hamm rothad, hamar PllcJvá
sodik és czérl alig pár hétig
lehe! értékesikni. A most pidC
képcs gyümölcs L'sönérÓ. Ezt
hónapokon ál elkhel tartani,.

ennek éira elérI nal-,;Y. A hul·
ladék gvürnölcsból pedig ké·
SZilS gyümö[cscccld. A szil vá!
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Boldogságra vágytam.

Létrejött az árpaegyezmény
Svájccal. A svájci~magyar árpaegyez
ménnyel kapcsolatban a Magvar Mező~
zőgazdaságí Kiviteli Intézet és az ex
portőrök között megállapodás jött létre,
mely szerint ól<tólJer~november havi
leszállitásra 100,000 q.~s kontingenst
osztottak szét. A szétosztásnál első

sorban azt vették tekintetbe, hogy mely
cégek rendelkeznek árpakés"lletekkel,
hogy az elvállalt kontingensek valóban
kivitelre kerüljenek. A magyar kormány,
hogy a kliringkötelezettségének mea~

feleljen, áldozattal is elősegiti a sváki
árpakivitelt. A Nemzeti Bank és a MAV
igazgatósága hozzájárult ahhoz, hogy
az exportküldemények a svájci~magyar

kötelékben pengőben legyenek bérmen
tesithetök, mivel bérmente,;itetlen
szállitmányok nem jöhetnek tekintetbe.
A 100.000 q kontingensből nem csak
fővárosi, hanem vidéki cégek is kaptak
részesedést.

ítvágytaJa.ns.ár.;.~"1ál,
J"O"Z ~YOillOI'l!(li, iJéirL'K, IÍc:OI.' ,

1',_'11 y l1\:: e illéSi: J, snc I. c: J (V" l-:

esc rc /<'lVarok I I iJ! • cs éli éil t k i il iL:-i

m?1 és bőrvis/kcksnél cJ Icr
l11észe!<?s ~FcrcJnl.c JÓ:?l~efli>

kescrüviz reI1l1lwlJuZ/u éj tnO
Illor és a belek műköJésl'l s
megsi:élbaclitiél éJ lesI el éJ fel
gyii Icm ieI rollwd ó él fl Yagok Icl i.
Az orvo:-31uclomfll1V löbb ÚjIÖ~

rőie mcgállapílollé1, lJo~y a
Ferenc JlJlzsef vii (Jbs/o~

lut megbizható hasbailó. A
Ferenc József kc:seri"tviz
gyögysLcrlárakb, ll ..c1J"()f.' éi iak
ban és !Lis/CI Üzl"i, klicn kap
haló.

A vér íölfrissitése céljából

ajánlatos néhány napon ál ko

rán reggel egy pohár Jermé

szeles "Ferenc József" keserü

vizet inni.

Tanácslwzások a buzaldvi~

tel megengedésérőlés a rozs
lisztből való kenyérsi.itésrő1.

fontos tanácsko%ások fO!Ylléik
a buzakivl1el megengccJésér61
és a rozsliszt l<ölelező haszná·
latárÓl. Néhány hét elul! cngccl!c
meg él kormánya 1'0/S ki\ jle
lét, azonban az eredmény nem
feleli mq~' a várako7ásl1i"k.
Buzaterrnése gyöng"C voil. !Zi
viteIre csak a le}2jo!JlJ minú
ségü volt haszIlállléllö, czérl a
kormány mindjárt a IcJ"lnés

után a buzökil"itcl1 ellillolJa.
l\'linthogy azonbCJIl él r07S nem
helyezhető el a kiiiföldiin. ell'
a jóminőségü bU/ára volna
vevő, az a terv kerül előtérbe,

hogy vigyük ki a jó i)uzál és
használjuk fel il!l1on a fcles
leges rozskés/lelekel. EZ7cl
kapcsolatban fe l 111 cr-üIt ez a
terv, ho~n' rcnclclj,z el a k!Íl'~

mány él rO/siis;':I!Jó/ való ke
I1vérsülést, eselleg- a rozsnélk
buzáva! való keverése ulj2in a
félbarnakenYc'r siilés,,;/' Az
idevonatkozó 1élnáeskoxások
az összes érdekeltekkel már
bel'ciezőcltek és <l kormány
rövid időn belül c1i';nt ebbfIl
a kérdésben.

Megindult a nagy gépezet.
I-iónapok óla folynak Tolnai
Világlapja kar,jL'sonyi SZblllá-.

nak elö k é sz i lé> III Llll k áIat<li. A
nagy gépezcl llicgincluil és a
hatalmds ['oléÍli()sok IJlál' is

nyomják a népszerü képeslap
karácsonyi számáJ, amcly épen

olyan meglepetés lesz, mint
eddig mincJiZn eszti2111JŐbcn ..
Egyébként Tolnai Világlapiállak
az az ujitásB, hogy eIőri/elői

éielbiztosilási kötvény I kapnak,
akkora érdeklődésIkeltell, hogy
edclig 682 levél érkezcl1 be a
kiadóhivalalba b. listás lisz/
viselőklől, tönkremen! keres·
keclőklől, iparosoklól, sőt csa
ládoktól is. A levélírók lllirJcl
nyájan a biztosítással kapcso
lalos előfizetők gyüjtésére
vállalkoznak. Tolnai Világlapja
czulon is kéri öket, hogy Ic·
gyenek türelemmel, mert aján
laluk bcérkezéslZ <;orrendjében
fogják őket munkába állilani.

Magyar-Jugoszláv ÁrUforgalmi
R. T. Belgrádban. A kereskedelmi
miniszter jóváhagyásával megalakul t
Belgrádban a Magyar-Jugoszláv Áru~

forgalmi R. T., mely vállalatnak fela~

data lesz a két ország közötti árufor
galom fejlesztés e, amety az utóbbi
idöben a devizanehézségek folytán
erősen visszaesett. Magyarországból az
iparcikkek kivitelét kivánják fokozni,
mig Jugoszláviáb6\ a fakivilelt igye~

keznek legalább is a régi niv6ra emelni.
Hasonló vállalkozás Zllapitását tervezik

~Aű'5z-{riával is.

~UUUUti6i~~utiSUUU~

Korzó 4000 évvel ezelőtt.

1\lár négyezer évvel ezelőt! is
voll korzó Egyiplornban. llog)'

iZza korzó milven volt, urról
pompás cikkben számol be
a Délibáb Hi s/"árrának riÍdió

rovata. Ezenkivül folytatásos
regény. novella és keres7lreil·

vény Véll1 a Délibáb e heti
számában..Ára csak 20 fillér.

Magyarország kUlforgalma Né
metországgal. Most tették közzé a
német külforgalom első háromnegyed
évének adatait országok szerint. Ennek
alapján Magyarország bevitele Német~

országb~ az elsö 9 hónapban 24.5
millió márkát tett ki mindössze, mig
behcJZatala Németországból 32.9 millió
márkát, vagyis a mérleg Magyarország
terhére 8.4 millió márka passzivummal
zárul. Egyébként a német összbevitel
ebben az időszakban 3.4 milliárd lllár~

kát tett ki, mig kivitele 4.3 millió már
kát. Amint látjuk tehát, dacára a kii~

lönbözö külforgalmi nehézségekben, a
német külkereskedelem még most is
megtudta öri'.ni jelentős aktivumát 847
millió márka értékben, ami ugyan lé
nyegesen kisebb a mult évinél (1926
millió márka), de még mindig igen je- I
lentös. A csökkenés főként Európá'lal
szemben állott elö, mert a tengeren
tullal az aktivum 765 millió (a m. éven
896 millió márka). Ez igazolja legin
kább az európili válság mérvét.

Bohémhercegnő
MOLNÁR GYULA 3 felvonásos

vidám játéka.
Január 14-15-én.

Párisi tanuJmányuf. A lvla
gyar r:gyctemi és f óiskolaí
liaIIgalók Ország'os szövetsé·
gének Idegenforgalmí és llla
zá si lrodája december hó 28
án rendezi gazdag programm
járól közismer! 1éli 15 napos
párisi tanlllmányutjá!. Részvé
teli díi 020.-, diákoknak 260
pengő. Jelentkezni lehet az
Utazási Irodáhan minden nap
d. e. 4-7-ig (IX' ferenc körut
38. fsz. 2. Telefon 872-74.)
levélben is. Érdeklődőknek

prospektust és Qrogrammot
dijtalanul klild az Utazási Iroda.

Meghiusult CsudabaHa ei~

szall:adása. 1-\ nilpokban érke
zel/ meR él dönlés il mlmsz
Ieri11mból C"llclaballa elszaka-

C!'.í".'n [·Jf2\'l>IKn .. ;\ m:lliS7lcrillm l
IWIll engedJe meg az els7aka·
ddSI és cl Turkcvéhcz való
cStlllal·;()zásl, hanem c helyel1 1
ki">lclezic GYOfllél k()zség [Ió!
járóságÉlI. hogy az ottani la·
kosstIg iigyes-hajos dolgainak
elilllén'se véRcjj minden héten
Ilwghalározoli II apon ("gS jegy
z{j és egyesldicH sL'álljon ki.
jár!olkészilés, adófizetés, pa
naszok felvéte1c Jehi'll helyben
fog jörléJlni és nem kell a
fölc!llliveléssel bibc!öclö gaz
cli'llkodónak 1 napot elveszte
getnie a l'alul)(1l1 CRY kis szo
ros hárány járlatának kiállilá
sával.

kusok ~zánla 5.634.000, a ~ö

ri)$2katholikusoké 201.000. a
rcrorméÍlusoké 1,81.0000. az
ágostai l1itvallásll evangeliku·
soké 5.04.000. él görög keletieké
40.000, végül az izraelililké
445.000,

Kimentem a faluszéli rétre.
Várt il mező sok tarka virágja
nevetre, kacagF{l.
A.z én szegÉny, bolond szívem a páriát kereste ...

Mohón téptem a sok mezei virágot.
Forró kezem kis csokorba'
Ll szellőtől, széltől óvta . ..
Az én szegény, beteg szivem bcldogsdgra vágyoit . ..

Forró kézzel siforongattam II sok· sok virágot.
Odaadtam volna értiik az egész világot.

Lement II nap. Est pihent Q tájra
s körülöttem lehulltt szirmok !71Índ~mifldelhervalil'O ...

ivfessze néző szemem könnyes .
jorró kezem üres . . ' üres ...

pedig az én beteg szivem bo!do.g:ságra rágyott ...
Pesti diák.

Beteg SziP,'fll boldo.{!.súgra vál;yott .. _
Emberek/ól messze mentem;
hideg volt (itt minden . ..
Az éJ] szcs,;' ény, beteg szívem meíegségre vágyott ...

Megkétszerezödött a válóperek
száma.

Emelkedik az átlagos életkor.

.D. hÖZPL)Oti SJalisztikai j-!iva~

tal most készitettc cl 1930. évi
II éps 7 ci 111 lá lás c l'Cdmé II vét. iV

mell' .3HTinl l 920:,-öO·ig·, vCJ~yis
10 évalalj 699 ('zel' ftivel emel
kedell tvI?lgyarorSÚJ8' lélek
száma. A llJai tvlagyarország
nak R,688.000 lakosa van, mely
ból 4 millió 250 ezer' il férfi, a
nók száma pedig 188 ocrrel
több. Tiz évvel c7el()1\ még
2;)8 ezerrel voll l1li.1ga:-;iJhh a
nők szúma, mer·t a háboru
kövclkcz!éhen snk nt) jutott
özveRysorbiJ. ~\kkor lvlcl2yar
országon 1000 fédüc 1062 nti
csel I, ma 1045. l:melkcclcíl az
átlagos élelkor is, meri 1920
ban csak 238 ezer emoer lépte
tlll a 70 életével, mig 19.00- ban
319 ezer, ami 34 százalékos
emelkedésnek felel meR. l

A cs::J!ádi tlllapol szerini való I
mcg'oszlás azt az örvendetes
eredményt hozla, hogy a há
zasok száma és aránya erőscn

emelkccleíl a népességben. A
házas férl'iak száma 166 szá
zalékkal, a férjes nóké 14 szá~

zalékkal leli nagyobb, holott
az egész népesség csak 8.8
százalékkal növekedet I. A fér
fiak között korra való tekin let
nélkül házas volt liz év előtl

41.2 százalék, most 40.8 szá

zalék, a nőknél az aranyszám
40 százalékról 42.4 százalékra
növekeclett. Az elváltak száma
az utolsó 10 év alaH megkét
szereződött.

A népszámlálás ál/al meg
állapitolt felekezeti megoszlás
a következő; él római kal holi-

iBB.OOO-rel több no
van az országban

rnint férfi.
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Bácsi Lajos szaból1lesternél valódi
tiszta magyar gy.apjlil szövet métere
8 pengő 26 fillérért rendelhető.

Hitelképes egyéneknek 3 h,wi részlet-
fizetésre is. '

folyton égő alig használt kályha
eladó. Clln akiadóhivatalbal1.

Lal<odalmakra, elöadásokra. 111U

latságokra székek, asztalok korlál1an
mennyiségben kaphatók a iigeti pavil
tonban 5 fillér kölcsöndíj mellett.

Értesités ! Cégünk megállapodott a
Békésmegyei AÍtalános Takarékpér.z
tárral, mint a Futura Magyar Szövet
kezeti Központok Aruforgalmi Rész
vénvtársaság föbiw;nányosával, hogy
Gyomál'l és Enarődön gabonát
vásárol a Futmának_ Vásár!ásainkban
a Békésmegyei Altalános Takarékpénz
tár gyomai fiól,ja is részt vesz, i?y
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelöinket.
kérjenek tőlünk is ajánlatot, I~lielőtt

ebdnák gabonájn\at. \\iagner Márlon
fiai,

Fegyverneki uica 7, sz. hflz eladó

I. o. gázgyári d ió-k o !{ s z és
küiönféle szén k<lphai:ó

WAGNER MÁRTüN FIAI
fakereskedőlmél.

rtesit ' S~
IT

BERENCSIK VILMOS

Tisztelette! értesilem a nagyérdemü közönséget, hogy
Va!ay Gábor asz!alos-mestertöl géperőre berendezett

üzem ét átveHem és a mai napon megnyitotfam.

Elvállalok és keszitéJ-; mindennemü épütet és bútor:
asztalos munkákat a legegyszerűbbtől a legdiszesebb

,kivitelben u. m_: ajtók, ab1akok, szobapad1ó~"

üzleti portáíoK, ffzlelb erendezéseket, bú{oro:
okat u, m.: háló, ebédlő és úriszoóákat, heverő'!:,

recomét, divánt, sezlonl, Konyhabútorokat,
najl:HoU székelket, egyszeri'! székeket, fotelokat,
szalongarnaúráka';:, a fentieket a kivánt sli I szeri nt

festett avagy fényezett kivitelben.

Miután a minden irányban való pontos, gyors és
jutányos kiszolgálásról c]öre is biztos](om a n. é

közönséget, kérem a nagyrabecsült
szíves támogatást és vagyok

teljes tisztelettei :

Seprenyi Lajos (nős Molnár Eszter
rel) gyomai lakos vett egy beltelkes
házat Kéri Péter (nős Csizmadia ju
li:lInnával) orosházai lakostól 2000 Pért.

Dinya Imre (nős Kurilla Franciská
val) endrődi lakos vett 2 hold 1326
négyszögöl köleefenéki szántó t Györi
Lajos gyomai és Györi Sandor dél"a
vá nyai lakosoktól 1700 P-ért.

Kruchió Gáborné B_ Marjai Sára
gyomai lakos vett 142 négyszögöl és
3 hold 896 négyszögöl tanyai ingatlant
Szabó józsef és neje B. Marjai Eszter
gyomai lakosoktól 3000 P-ért.

K. Csapó Imre (nős Vigh Rozáliával)
és Kenéz Sándor és neje K. Csapó
Róza gyomai lakosok vettek egy bel
telkes lakóházat K. Csapó István és
neje Varga Sára gyomai lakosokiól
1000 P-ért.

Bodendorfer András (nős H_ Kovács
Terézrel) g\'o:nai lakos vett l hold
252 négyszögöl és 1215 négyszögöl
cirrakerti ingatlant T. Kiss Sára Marjai
jánosné, T. Kiss Zsuzsánna Molnár
Lajosné, T. Kiss Eszter özv. Gecsei
Jánosné, T. Kiss Mária Seydl Józsefné,
T. Kiss Róza Ürge Béláné, T. Kiss

, Sándor, T. Kiss Gáborés T. Kiss já
nosné gyomai lakosoktót 1550 P-ért.

Baráth József és neje K. Kocsis
Mária gyomai lakosok vettek egy bel
telkes lakóházat Pólus Zsigmond gyo
mai lakostÓl 750 P-ért.

Ingatlan forgalom.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN.

A gyo-;lai kir_ járásbiróság, mint lkví
hatóságtól.
3428/1932. tkvi szám.

Árverési
hirdetmény-kivonat.

Bkésvármegyei Altalános Takarék
pénztár r. t. végrehajtatónak Török
Gabriella, Török Hona, Török Amália
és kiskoru Török Valéria végrehajtást
szenvedők ellen inditott végrehajtási
ügyében a telekkönyvi hatóság végre
hajtási arverést 1500 p tőkekövetelés

és járulékai behajtása végett a gyomai
kir. járásbíróság területén levő, Gyoma
községben fekvő,. s a gyomai 2934. sz_
betétben A l. 1 szorsz. 6372. hrsz. a.
1 hold 604 öl területü végrehajtást
szenvedettek nevén álló félhalmi szán
tóra 689 P. ugyanezen betétben A l. 2.
sorsz. 7259/2. hrsz. 2 hold 382. öl te
rülelü végrehajtást szenvedettek nevén
álló félhalmi szántóra2182 P. 50 f.
kikiáItási :írban elrendoelte.

Az árverést 1932 évi december
hó 30 napján délelőtt 9 órakor
telekkönyvi hatóság hivatalos helviSé-
gében fogják megtartani. .

Az árverés alá kerülő ingallan a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonvabb
áron nem adható eL .

Az árvereIni szándékozók kötelesek
bánatl(énzül a kikiáltási ár 10 száza
lékát készpénzben, vagy az 1881: LX.
t.-c. 42. §-ában meghatározGtt árfo
lyammal számitott óvadékképes érték
papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy
a bánatpénznek előleges birói letétbe
helyezéséről kiállított letéti elismervényt
a kíküldöttnek átadni és az árverési
feltételeket aláirni. (1881 : LX. t.-c. 147.,
150., 170. §§; 1908: LX. t.-c. 21. §_)

Az,. aki az inga!lanért a kikiáltási
árnál magasabb igéretet tett, ha többet
ígérni senki. sem· akar, köteles nyornhan
a kikíáltási ár százaléka szerint meg
állapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáie; kiegészíteni.

o(1908: LXI. 25_ §.)
Gyoma, 1932 évi augusztus hó 30 n.

Dr. Ladomérszki s. k. kir. járásbiró,
A kiadmány hiteléül:

PIJLUGOR
tkvi. kiadó_

HUMOR.

Hogyan mentette meg
a magyarok becsületét.

Egy perjámosi kereskedő Pá
risban járt s eldicsekedett, hogy
hOi;yan mentette meg a vonaton
a magyarok becsületét.

- A kupé zsufolva volt 
meséli; -- Egy üres hely se akadt.
Volt ott fTancia, angol, német,
olasz, sőt még egy japán is.
Egyik állomásonfelszállt két gyö
nyörü angol nő. Tanácstalanul
néztek körill, de senki sem moz
dult, hogy átadja a helyét. Erre
éh .. _

- Felálltál ...
- Nem. Hanem elkezdtem né-

metül beszé/ni, - hadd higyjék
a hölgyek, hogy egy német volt
velük szemben udvariatlan_

Kanada buzakivitete az uj
kampányban. ,~ kanadai föld
mivcii2>;·igyj l1linisllcrillnl leg·
utóbbi kábeljclenlésc szerint a
kanáddi buzali.iviJel az uj kam
pánybClil. vagyis ullguszius 1·
lól oklóber 31-ig· 91 millió
busheir lelt ki él multévi 53
millió bushelIel szemben.

A csehszlovák. mezőgazdaság

eladósodása. A csehszlcvák földmi
velésügyi miniszter az agráriroda kong
resszussal kapcsolatban kijelentette,
hogya csehszlovák mezőgazdaság

adósságlerhe 35 milliárd csehkorona,
amely az utóbbi 3 évben 10 milliárd
koronával emelkedett. A rövidlejáratu
hiteleknek olcsó és hosszulejáratu
hitelekké való konverziója a csehszlo
vák kormány egyik legsürgősebb fel
adata.

Egy u.j földesur.
Egy konjunkturás uj főldesur

kiment az 500 holdas uj birtokra
s amikor intézőjével at udvaron
sorba áflitott ekéket megpillantotta
igy szólt.-

- Intéző ur! Még mindig borJ

za1J71as rendetlenség van a birto
kon.

- Micsoda?
- Látja? - (s rámutatott az kk. Hatvani Ilona gyomai lakos vett

udvaron heverő rendes, szabályos l hold 612 7 öl félhalmi szántót Nác
hibátlan ekékre.) - Az ekék még dudvari Mihály (nős Izsó Esz1errel)
mindig nincsenek rendben s ez gyomai lakostól 1000 P-ért.
nem tíínik fel önnek? Simon Alajos (nős Nemes Sáráva!)

- Hogy !zogy?! - néz kér- gyomai lakos vett l hold 1342 7 ül
dLien az intéző az ekékre illU fo- fél halmi rétet Bakulya Jánosné Mara-
gató uj földesurra. dék Mária gyomai lakostól 750 P-ért.

__ Kérem kérem! Ne csodál- Csáki Lajos gyomai lakos vette egy
kozzol1, /zanem nézzen ide. Mé.[[ bettelkes lakóháznak 2/3-ad részét _~---"~~.V'_..__....--~
nlindig nem egyforma az ekék Csáki Imre, Csáki Lajos, kk. Csáki . VASUTI MENETREND 1932. május hó 22-tőL
kereke, - Minden ekének es!y Dániel, Eszter, Imre és Balázs gyomai

~ l k l • ' l 600 P , t 19yorsl Igyorsl IgyörSl !gyorsl
nagy és egy kis kereke va. a 'OSO«O -er . ~'f' K" G·b ' I k tt fi'15 9-0013"3217'0020'50 i Bpest k.p. é 5·0010'4511'4519-1019-53
Hogy nézheti ezt el?! ll· en a or gyomaI a os ve -----

haszonélvezeti l·oggal terhelten 3 hold 11'0611'5718'07 19'59 2'10 é G 0'32 6·02 8·5214'28 noo
A k · ~ . K' h -~ 6'3811'14 12-02 18·1520'04 235 i yoma é 0·17 5'52 8'Sl 14'2016'59 19'04

IVaJ1CS! O n. 915 négyszögöl tanyai szántó és 296 7.31 12'0912'40 19-10 20-41 3'38 é Békéscsaba i 23-15 5'00 8'14 13·26 16'2218·12
Kohn elment feleségével a dok- négyszögöl tanya és udvar ingatiant

D k L
· (.. K 13-5312'4017'3020'05 i Gyoma é 7-24 ll-47 W-41 21-56

torhoz, aki egy lázmérőt adott át omo os aJos nos ruchió Sárával)
gyomai lakostól 1000 P-ért. 4-21 13 0817'5820'33 é D' i 6'5311'16 16'10 21-25

az asszonynak azzal, hogy tegye Özv. Kovács Béláné Biró Róza 4'26l3'131S'03 20-38 i evaványa é 6'481l'1l 16'0521'20

l al ' e' tart b k 4'5713'4418'3421'10 é i 6'1510"3815'3220'42a nye ve a s sa ecsu va a ::yomal- lakos vett e::y beltes lakóha-z- Szealjalom~ :; - 4'5813'4518'4521'11 j '" é 6-13.10'37 IS-31 20-37
száját. nak 12/144-ed részét 360P-ért,24/12108- 5'1714'0419-0421'30 é Vésztő i 5.5310'1715'1120'17

Kohn ezt látva, odafordult az ad és 1/575 rész legelő illetőségnek 7'2716'10 20'58 é Békéscsaba i 4'05 8'20 13"2418'24
orvoshoz : 12/1S-ad részét 116 P-ért E. Kiss Esz- ~~~-----

_ Doktor úr! Ez nzinden pénzt ter özv. Fekete Lászlóné, Biró Lidia, 'Ut"ll'Jftfifm(ltfm~ft~ D 19 il! :II g l(D! II II :ilII I n JI[ ll: II g nr
B. Izsó Jánosné, Biró Teréz Dutkon Nyomtatványokat lapu.nk Szerkesztésért és kiadásért felelős:

megér! - Mondja kérem, hol Istvíinné, kk. Csáki Róza és Piroska nyomdáiában készitíessen. 'l h '1 t b '? .J ifj. WAGNER MARTON.
e et egy lyen eszereznl. gyomai lakosoktól. ~~.uw~M~ U llJutUIJI""llrijUU IUltlUl\l U t

~~e:aP~""~~~~~~~""""''''''~1$~~~~~~-~

NyomtaHa, a .JR1NGARIA" könyvnYOtl"Hfg} váll15l1at Q y-;ul1án ° felelős c;égtu!~idol1os; TEKET SÁNDQR



Gyoma, 1932 december 10.Ara 10 miér.
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Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék. tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésné120 százai~k és
félévi hirdetés esetén 25 százalék ke(h-ezmé~~,tadunk.

Negyedévr~;~: ~;:~,~eÉ2~~p~1:s~~\l'=';--~Felelös~z:rke~ztő: iij. WAGN;R-;;ÁR~ON II

Befizetések postacsekken : Szerkesztőség és kiadóhivatal:
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszá:,] IS.280. "HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA I

Lapzárta c s il t ö r t ö k este 6 óra. G y o m a, Kossuth L.ajos L1tca 64.

iVlegjelenik milJden szombaton reggel., Telefon: 22. I' ..
"~-~--~---.----------a::~----------..~.;i;i·_·- ...-=...v"'_"""i.o-rm==·..._.......--_=wzc:iiö=-..iiii====iiiiiiiiO==ii;;;_=iiiiiiii~==_-..--..·""'··"'iiii=======--~~~

A "Polgáriiskolai
Tanáregyesüiet"
Békés-ArélClmegyci k(lr,~ c

hó 8-án Gyolllán léH/olla ez
évi rendes közgyüléséi, .:1. pol
gári iskola JJelyisc'gébcn szép
számu közönség gyült össze,
részben az egyesület tagjai.
részben a helybc:li érclck1ó·
clőkbóI.

Az elnöklő Schr:cibcr OWi

gyulai polg. iskolai igazgalón
kiviii képviselve \oilak az

egyesület kerelébe tarlozó poJg·.
iskolák egy-kél kii<ii1cli)l!c1. Igy
Békéscsaba, C]yulö, hilczőbe

rény. Tó/komlós, Ekkés • .szar
vas kiküldöl!ei.

Ag'yü!ésen 111C[;iárgyalt2'lk

több aktuális és éj iestii!C!el
·igel) kpzrz!róI.érjnJÖ kérdést. ,,,,
p,9Ig'L isI\.. , k!?,:'\í;j\l.ö ,reform
nyugdijkerclést. stb.

Fische!' Nánc10'!'ll2 gyomai
polg. isk. tan. torna bcmulalöt
larJoll nagy szakértelemmel és
sikerrel. Ruszka Sándor g·yo
mai polg. isk. lan. pedig "A
magyar nyelv lanilásáról" tar-

. tott előadást nagy figyelem
mellett.

Végül a tes/nevelő tanáro!(
szükebbkörü megbeszélést jaí'
joltak az előkészüleIben lev6
10rn-a versenyek ról.

Örömmel láJluk éj vendége
ket községünk falai közl. Etil',
hogy az idő rövidsége miajj
nem tudtak iobban mcgiSl1\(T
kedni községünkkel és önrwk
lakóival.

már most megvethetik az I
alapját a későbbre szóló kul
turális és gazdasági együtt
működésnek.

*
A községi politikában nincs

esemény. A Miklós-napi va
csorák nem feküdték meg a
gyomrokat, a pipa továbbra
is ízlik, a Körös meg csak
áradjon, ha kedve telik benne.

W

bold, 140 mázsaátlagjerméss~l

mil1!egy eg~' millió .fnétermazsa.
. AzOk ,él .pá,szforok, kik él

közlerws'~,fí~;SginJ§,Y,ö. ~:lJptQkp1
fl dél fol y a,mifp. ,,j:óIJéstnégfi? le-
16ciJ;gb~idozzak;'ia Föli:lm'lverés
ügyr wHriiszferitim hlfal 'ccélr:a

. kiufaJt . összegaól julalomban
fognak részesülni.

A szeghalmi iárásban, Gyu·
Ján és Békéscsabán 300 drb.
rhode . izland tenyés7.kakast
osztoUak ki darabonként 1
pengós árért.

Scrtéspeslissel 6233 udvar,
tanya és mnior volt ferlÓzve.

A,lavaszi és . őszi faüilc:ésl
befeiezlék cl !örvényhalósági
ulak melletL Eiül/ettek 25589
haszonfáI és 2620 gyiimöksfái,
összesen 28.209 darabot. Egy
fahusángro csö ()sszes költség

25 fillér.

Alispáni jelentés.

..,.
.J.•

Tű/cs,'! .s8 ízben voll 25.856
pc Ilg'ő jű;: ká na 1.

A közga?dasági jelentésből

mcglucljuk. hog\' a várlllegyé
bCll 151028 kat. hold Icng-cri
\'("1(25 \·olt. melynek átlagos
szCI11l?slcf'mr.!sc hoJdanként 13
métcf'mázsára tehető. cca 2
millió mélermázsóra. A CLIKor-1
rélla vetés területe 695.8 kal.

Sz~ptember,október, novem
hel: fél hónapra dr. Márky
••. ,1 ' ',' I ',' - • - ,; ,

Bqr.nél alispán ielenlóében· a
r ' .. ' : " .!. I ~ . I • ' • '. ',' i

kÖi~cgés2íségiigyé.t;a,vármcgyé

nd~ aZQl6zól;öz kép~stnagy"

foku rosszabbodéíssal ieJzLVér
has,i'cHnboIÓ t;)fokJob· ,Ú kü
IÖ:1ÖSCI1 ahasihagymáz beteg
ségek vollak ellerjedve. E két
és fél hónap 0laj1 115,cn hal
lak meg fertőző bclcgségck
hen.

A járási politikában Dé- I
vaványa átcsato!ásának elö- j
készifése folyik. . Régen volt II

ilyen szép egység egy köz
érdekli dolgunk intézésében.
A déval'ányaia!d{QI már meg
van az érjntkezés. Ha a
három község egyesületeit
ügyesen hozzák egy nevezőre, .

nemcsak az átcsatolás ügyét
lehet megszervezni, hanem

*
A vármegyei politika hul

fámai nem (gen érnek hoz~

zánk, a megye szélére, de
mert most személyi motivu
'mok bizsergetik megyebizoft
sági tagjainkat is, ők is
hozzájárulnak a két felsö
házi tag kiküldéséhez.

Heti esenlények.
Az országos politikában a

helyzet változatlan.
Az adóbeh(~itásoka meg~

kezdett lázzal lolvnak, de
nem sok eredménnyel. Aki
kel'ésnek van pénze, az fizet.

A "Vezér"fáradl1afatfanul I
lobogtatja a kibontottzász~ I

I
lót. Vasárnap Nagykőrös I
volt soron.

P~rlamel1ti ujilást' fervez- I. -.........0•..,,-""'.......""""''''''.............._'"''''''''''"''''''''''"''''''''''"''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!'!'''........~''''''''''''' ........''''''''''................................'''''''''''''....

nek, . hogy il fyiilések Q dél
utáni időben tartassanak, úgy
ahonatyák hivatalosmurzka·
idejét.' ,lelite, redu!tédják .. s
tállín ~ez ,adta; oa gondolatot,

·~-~gi~~,lf/~~E~[~f:I·Ri~t!Z,ft~~f!!P}'l
1$, et~Sd,liP. J,e eu~. ". o.' I, l

Ismét o kisért' astdtárililn l
l'issÚláflitasának réme :a
sok, rossz Gömbös-vicc tei'
jedéséne!c nem tudnak más
ként gátat vetni.

DU

TJ-\RCA
Kinai szemmel.

(Megszoktuk, hogy Kina világát a fur
csaságok, nevetséges groteszkségek földjének
tekintsük és ehhez képest csupa guny és
valósággal "kiröhögés" a sorsa a jmJturált
európai népek ei6tt a szegény" kinézer" -nek.
Nagyon kevesen vilgyunk innen, az ó-világ-

. ból, akik mügyüjlök által' a copfok hazájából
Európába hozott mü!árgyak révén valamelyes
halvány képet. tudunk 21ko~ni magunknak e
hatalmas sárga faj ősrégben gyökerező és
sok tekintetben az európail messze felül muló
művészetéröl és kulturájáról. S amit látunk
képeken alkotásaiból, olvasunk kulturájáról,
mindaz igen sokszor még az elfogulatlan,
tárgyilagos buvárló arcára is mosolyt csal.
Míért? Mert európai szemmel nézzük a ki-

nait. Azonban fordítsuk meg a dolgot. Ha
mi, európaiak európai szemmel oézzlik a
kinait, hadd nézzen egy kissé mínket, "nyu
gatíkullurnépeket" akinai - kinai szemmel.

A XIX. száz2d ulólsó évében, egy vér
beli kinai császári történetíró, akit még akkor
nem "fertőzött" .meg az európai kultura,
mert hiszen a Mennyei-birodalom császárá
nak, az Ég fiának udvarában élt, közönséges
halandók elöl elzárt fényes palotában, negy
vened tudós magával, császára parancsára
körutazást tett a "lemenő nap földén" lakó
népek közölt és erről az utjáról égszinkék
selyem re, aranyos tussal ékesen megirt mun-

. kában számolt be mának. A derék kinai
történet1udás neve: Tu-kic, munkájának eime
pedig magyarul: "Körvándorlás a lemenő

nap földjének népei köztHt ". Az igen érdekes
munkát most forditja angoira és németre egy
jamsheddij Ro Rao nevü fiatal índus tudós,

E sarok írójának alkalma volt részleteket
olvasni s a forditó engedelmével néhány
részletet magyarra átültetni a készülő fordi
tásból. E szemelvények azon módon, minden
változtatás nélkW vannak átültetve. Az olva
sásukkor keletkezett mosoly olykor bizony
nemcsak a tudós kinainak szól, hanem ne
künk, eur0paiaknak is. Mert kinai szemmel
nézve olykor egy kissé mi is "megmosolyogni"
valók vagyunk, mint a mi szemünkben a
kinézerek. Halljuk tehát a tudós Tu-kie-t).*

"Négy holdváltozás (négy hónap) ide
jéig ette meg naponta a sötét Gonoszság
(az alkonyat) sárkánya a tüzes napot (esthaj
nal), 6h Égnek fia, (a kinai császár) s ugyan
annyiszor ragadta ki sötét öléből véres küz-

*A zárójeles szöveg magyarázat a ne
künk szokatlan szóképekben iró kinai 1uclös
l$ifejezéseinek .könnyebb megértésére.
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Jóváhagyták a J<3zség
jövő év@ költségvetését.,

Gyoma kÖZSL'?~cl cgyiill csak
7 község- köl!ségvcléséJ hagyla
jóvá él miniszlerillm, ezek, 50
százalékos pÖladóvai áliilotlák
ÖS.5ZC kö!fségvclésükct..4 tö'hhi

község-ck mind (SO sxázaíélW!J
fc liii \'[j[JJlak. lehál azokköH.
ségvelésél a minisz!crközi bi.
zollsitg fogja Ictárgyalni.

Miklós=napját
most is megünnepeliék a gyo
mai iskolák. Este az egyesü

letck egy része vacsorávai, cl

löbbiekiJné!klil ünnepeljék meg'

!vliklós napjá!.
A nyoma.sz!ó g'azdasági hely

zet már az ünneplési.inkbenis
,uósen érez/cti a halásár és
legtöbben. il mul1löl ellsrócn."
most nem fényes !dilsóségek
I11cllell, csak szerényen egy

buzgó fO!1ásszal kéri ük a ma·
gyarok Islenét. hogy Kormány
zánkal még sokáig éliesse.

vienié! müvészi előadásban.

Különöscll rnegrendiló voll él

"Napja lsten haragjtnak" ó:;i
/0',:)1151' égi háborurél emléke/
lelő mennydörg\). fcnsé[~cs

zenéjc.

Azonhan él rekviem 1,)hhi
rL'S/C !lelJl VU!i olyen 5ö!éJ

sí:i!lC'zcrü. Jnkóbb Ih'líéJlclö. vj
Raszla:ó akkord{)k. s?ink' viv

dám. ütemcs !lwneliiek. rninlha
('gy szebb világ' szépségei!
riJjzt)!oak. hová az ('dc. clju~

lofíak ncm ,,:szCgi.'lJ\TÍ\", hanem
a reg! szó~ft.qn:ód s7crinj:
"mcgboldogultak ".

l\. sok cg'j'másnak feleselyell).

sz ö Iam Él ba he kén ek it) m li vés;' i
hiJnf;7él\lqrbBn mL'gis cl kelleli
mosolyognol1l lllagf1maL E·
sZ~~J1lbc iuJolt a jó örcR frid
rich bác5i II :;2yomai !cmp!om~

ból. Vajjon ill is nem ugy
fohászkoclnB fel hangCJs szóve:! :

Oh Urdlll. hnllgallllsd cl ökci! " ..

!(arÉlcsOni'l"G héualllcgyck!
Szíves köszönléssel :

~(edves Szerkesztő Úr!egkapjuk
l"" , • " J.a I\ovezen va.rno L

Kner Erzsébetet, aki Budaf)cs
ten könyvkötő mestersége! foly.

lat, az orsz~gos mesterverse#
nyen remekbe készülj munkái- '
ért a nagyezüsl é,emnlel tün~

let/ék ki.

,:-" ritka szép kiILinleíés!:ez.!
- amely él 1\l1er család ba- i

I
hé!'1.;oszoruját gyarapi!olla -I
ós:dn1én gralulálunk mi is,

Én ugy képzel/cm, IIOgy bu~ I zegRzugos folyosókon csarno
déli rJ1ogányomban mojd kipi-l kokban iildögéló hivek és frj- I

Ezcl(i!1 három évvel azzel él llL'oJÖf4[2Vf:I, frj5~ ,fantéziávéJ\ I 1a!oskoclók köz!')lt kiismcri a? l
viÍrrlll'x\ci bjzja!ác:sa! men! cl IllclHlyire ráérek rej:zgc1cnkén! I ember magál", C:"'(ik ö milrv6n'(- 'j

kö?sé'2 bcle" hORY (J J-lósök a .. lliuzsákké1!" !ársé1!ogni. dc szobrok világi!(mak fehéren. a
Emlék" ujja déli s~aki:!szál rész~ I ha igy megy. Iassao fogom feiiiirói jövő knY~,7.órök mcg- l
bell ki::;kó, nagyobb részbe.l i letörieszteni <:17 z:dö"'ságOlllj/ ~ 1 viiéÍRi!"B."/inle g'iöriánJl (véz- I
kéir,:legű b:lonburko!altoj épíJi ,4Z co))er) a körűlménvcil \"c. Minden fiiikékcn o!!tJr, A j
ki. hOj?)' él k,övezeti vámot áJv . les/ik, él helyzeihez aiakul. ~'c-' <:,~g-zlllOO~on kcrcszlii,,1 me g#!
engedi cl vármegye a közsé?v !eszülclCll llián?ási' öszíönénél !1()rV\2; hallik B nllse-szovcg, - I
nek. Az úlépiJéséhez szükséges 1,'0,' gva öllkény.!eknül mindig J' valtl!Jonnc.n szent beszéd,,!
85 ezer pengól akkora község ',lliÜ.,tmaimoL el-,ból lesz lu- il mondanak. de él :;zós/ék nem

I \ " ". 'l
részbcn a polgári iswloépl- dornányos :~yelvcl1 s;;:öln a j Játszik. Egy remeg{S hangu
tési és vicinális utépitési alcJp- !L':'''1'L·qi'·,jl'''''7,'(;'';~ '1'('1'''1 ~1'("\'.'J'j . (lrej,Z roD bC~7l'1. l\lajd halkanI l _ b ~...> <._ '''''~ I .~ U. 1 .....-.' U L I l \;,;. I .. '- _ •

b ,o' 1 \""119 ',<o" I,CSO'" ll. mr/ly adós- I 'I ", . 'l 'k ! I l 0"'00n" hlJ' \,,,1"111'1 )'0)'1'121' l'a", ~ - . ~ lOg\' «JcsocJaJ (Olne· 03/ c,) CI- f'"'''' i" iS t •• u . C' l " ,-

ság még ma is fennálL kon. vagy rónám él7 avarj cl !oká-I! zatról s iito!; elkésve sirllui hoz,

.4 község' beadványa éj me· somelótli nagygyenes térségen.', 7á él kisérő advcnJi ének: llar' I
gye ujján idejében fel is kerűlt I nézném él gubbaszkodó madár- j J1lélionalok, égi, 11Io15050k! A I
a rninisí:lcriumba és már há- raif, (j min! meqLiI c~;y-e~r l :,"olok ',neiiCIt,' ~jilllc..o s;;:l~!ához l
ro;,l év óta fekszik olt. mikor esöpögö ~é1;iyt\ kopas7. Un" I IOl',llvo. - 11ll1lc1cnllii Icanckr#:

" már:n;éír az: ,,,hiHÜk: nem ,cn# I "ögy kÓS7fl1nék él forgaia~ban.1 fá.k és cseriélc ott tcleltetik I
g'eliJ al a lmmszlenum cl vam- mell' .~]?\', pereg elóllem., n:i~lr l öke: a föld alatti iallg'y levcgön.\

cr1c>si jogo! cl kÖ7ségnelz. l egy eiO flim. - kapom cn lS l [';iz()[]y<'Íra ilj ök URY vál'ink a.'

~,lélfIán, l\fon úgy értcsíílliink, Iél "prad~cr"-j s b~lehnillrf1l.ok I villanyfény!. mini f-:nl él napOL.. '
Jalán mégis megkapjuk a vám· a rcg~"(?iJ pufoglaio kOl1ccrlnc. i P)chuny/aill a szemeIne! s ug}',
sLcdi!~,i íOí5O! s ebból ki is I jÓlelK, i cs;'in<ics kis lonyánwn l k,':;pzclicm, fTIÍnllla a huicLln-1
Judiuk r~iajd évek multán fizcJni I llll.;g nem rcndC7lcm 7511]'(,kiJt kori Ka!akolll1ni k islCní-lísz1e-.

a Hősök emlék úljának ldépi- I s lllagam is. -- to..ióz;?skénl. - I !eién \'oinék!

léséból lárnad! adósságunkal. l leveleit sarukkal. lépek bc. ha I. ~.I(;sl vasárnap él rádión iÓI-l
,. '''''''_M"';''''-'''''''-= l ncm is ,ég.Ö." Li,C l,éJngVO"ra Hi·, 'I. ismcrt kedves és nagyénékli.

l iÖil c5ipke ,,1)ucJo<'irO"J ló. ha. A szónok· l\(lpunkat: Tóth T:l1a-
Kner Erzsébet i hangulat elröpül cl kiiinc"f::'- I mér (jrL aKarjam elevcnben

!
ll y eSilés mli\'L'lele kii7ben és I I1lq;i5!1:L-rn!, ele él hangia szinje II

IK·!+u".n°l.j.e~e~ se. I . I' \. I k' h - l i~ _ ' !. Ilo)" meg al ,)!ó,(o' JS . OJllo- , iO!J!Jan él''':2nyesüi él mikrofon!
Ilyosan iniegetnek ! Budapesl II közveljiésévcl. Anrn..' j nép volt "II

N "j "k""" I ,- ,
l cm reQ\ )eil eriC ')lll!1CICS I majdnem olyan ki',dváros, mini I' él kmplombdll. vallásfelekezel i

Kncr J7icl~rl. amikor 50 éves ,I Loncj() l \30 51 Ini'· "r "'t 1'\ 1- ." ",' 1 I I I f" !
I i, l L "CI o LUUara. I ílCl',l!', ,10gy ,)( cie l egyel 'I

jubileuma (Jlka!mával a 1\:01'- I - /x[is7kii) Jók: él:.' öreg 0(':-1 Ó:'C]. ci mig mini valcJrni cscn-.
mányzó lll' óförnéliösá,Qa erC'd- I lé!-I. dc a mil () viss/aü}en, az l' elcsen llsdJ gáiY~!il a Illlliámzö
ménvcs közéleti mííködésí! el- , ózon, i lömC;2 ki\'ol1ui!,,' példás uc!wJri
]'''01121';''', ('51"'11. kitülllelésben része- , ," l" -'" Eí-2yelórc III mii1CJig il íclrl'": iJ:"SiJi2gal. r\tll1yi bízonyos, 10gy
silelle, ido:"! él család lllásii.: ploIllokai icírom. f\'lull vasárnap cl kalÍl, templomok mlivészi
!aúia kilLinfcléséról kell hiri a Szikla 1elllpiomban ha!lgal~ killescí s lör!élleimi emlékei
"CJ,IJ!',l')!,.r. • " A' 'l .. , l "I. l I •
u •. ' Iam a [l1lSC!. 'DBI'IClngl<ápo!nák öro" )Cesü ertcl;c (S ezl ,cg-

vf,!c;mi csodás misz!icizlllussai Íllkább a kliifölcl i:"mcri el s
halnak, ,~ helon' kólömq?(~ ból I rnéliányolja,,' t.s hegy utoljára
fardgot1 fülkék, ollárok, ülóhe~ ,. hagyjdm a leg:Sí'cbbet: ma éi

Iy"k, szobortalapjalOk, osz# !Za:sseiik ferenc halálozása év
i01'50rcJ!" i:l lllellyczetJól ilt~01j I fordu!öja alkalmábó! éi belvá 6

mcgvilialló fén}szcmekkel va- rosi tcmpiomban celebi'ált
Jami föidöniuli titokzatos szél I g:yászmi'3én. kél óra hosszu

pel mulamak él félhomályban" Iidőn xcrcszllil, fáLva, de talán
j-\ouá kell sLokni. Illig él tár- a gyöllyörüséglói horzongva
gyaki'l! [iszlán láthatjuk, mig' él hallgailfJll1 végig Mozart rek 6

de!emben (hajnalpir) az Igazság őrökifju

sárkánya a fényes napot, mikor hajónk, me
lyen elküldöttéi nyugat föidjére, áh Mennyei
fényesség, kikötőbe ért. (Tu-kie tengeren és
pedíg vitorlás hajón jött Európába), Hajón
kat csodálatos, fekete füstöt okádó, apró
szörnyetegek vették körül, aminők a vad
idegeneket szokták birodalmadba, áh Menny
nek nagy fia, a nagy folyamok hátán eJhozni.
(GŐzl1ajók.) Ezek vitorla nélkül, sebesen ro
hantak ide-oda a hullámok larajáll" Csodá
latosságokkal tele nagy város terül el ezen
kikötő partján ... "

(Tuqkie feladatához hiven kiszáll a
hajóról. megkezdi az európai száraz földön
körutjáL Természetesen mindent kinai szem
mel néz, Ját és úgy ir le, ahogyan ő látja.
Egyelőre két ilyen, európai eJött furcsának
látszó, de eredeti leírást adunk)"

"Egészen a tenger partjáig egymástól

mindenütt egyenlő távolságban futó vaski
gyókat (sin) szegcznek fadarabokra (talpfa)
és ezeken avaskigyókon szegletes ketrecek
(vasuti kocsik; gondoijunk csak a viJágbá
boru ,,40 embernek, 6 lónak" szánt vagon
jaira ;) szaladnak kerekeken, miközben a
vaskigyók, vakognak" (A kerekek kattogása a

sínek összetojásain,,) Ezek a ketrecek egy~

más után vannak láncolva és a sor elején
egy fujó, prüszkölő, pirosszemü vasszörnye 6

teg fut zihálva, melynek a ketrecek utána
vannak kötve. PI. vasszörnyeteget kagylófényü
fekete kövekkel etetik, melyek meggyuladnak
gyomrában és mennél több ilyen követ
(szenet) hányn:Ik belé, annál dü!1ösebb gyor
sasággal forgatja karjaival lábait, melyek ke
rekek és igyekszik menekülni az utána kö
Wtf ketrecektőL PI. ketrecekben sokszor em
berek ülnek, sokszor meg mindenféle tár
gyakkal rakják meg 'őket és igy szállítják az

em bereket és a különféle árukat ". (Ime a
vasut és vonat kínai szemme! nézve),

, Más részlet
"A nyugati népek különös állatot tar

tanak a lakásukban. Három lába van és
amikor akarja az ember, éneklésre szorithatja.
PI. férfiak, még gyakrabban azonban a nők s
akárhányszor a gyermekek is odaülnek eléje,
fogait verdesik s időnként a farkára lépnek.
Erre az állat nyomban el kezd énekelni.
Éneke zajosabb, mint a madaraké, de nem
olyan kellemes hangzásu. Borzasztó fogai
dacára ez a derék állat sohasem harap, nem
is kelJ megkötni, mert sohasem akar elfutni".

(Remélem, mindenki ráismer ~bből a
leirásbóJ a - zongorára.)

(Alkalomadtán foly tatjuk.)
Vén deák.•••
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olcsó és jó butort

I
akar,

I
eresse fel

uj butar készletét és asztalos áru ipartelepét. Raktáron: polituros ,tele hálóK, keményfa betétes
szobák és különféle hajlított székek.

Ozlet és üzüm: Gyoma, I<ossuth lajos utca 35 sz. (Von Vatay Gábor-félé üzem.)

Kérelem,
1~~JY csztcndö\ci C/ciöll kérő

SZÖVe:! fordultam kÖ7Ségiillk l
hlíndcn nemesen ér7ö lagjához

l

S,/, c, ~;é II Y i sko I,h s, "Q)'(rI,nekC j nk II

él'llck,:'hcn. r-!ü,,;. Z1l1likllr egy

eS7ícndti után m.'~ Icic:bb iu
tollunk a rnagyal"ll\'orJ:Ol'Us[:g: I
siralmas ösvényén. mikor szc#
g('n}' iskolás ~:2'ycrlllckeinksorsa
ti l LCg' !(iCllcncbbé és S70mo,

Hlbbá vill!o megismétlem kéré#
~eí1':et 5 his/'cm. hOi:tV kiálló
r5 sej,;'éiy1kér() Sldvam meg#

hallg'alásralalcil azokntJl, akik·
nek siÍvé<[ijölmég llC'm, hail ki It

éj. klchCJi'ilií szerelel .. , 
,'lioJ.!\' lllílycrl a moi momo I

" ... ' ff l' jmorusi'lj:'. (171 ilC!1lKCj1 1Q IC' 1 I

ci a7. aki be nem leki nJ az I
iskola falai kö;é a délcl6ili és
ckiuliÍlli loniliÍs ideje ké:lZé csó
11-;--2 óra közölJ. Gyerl11(;kek
IJöllrlOk. akil~nck bakójában ke·
nyér scm akad, mert oliiJon
sincsen. llog'Y hozzanak ma,
gúr<'kái. Tömegévef \'áilnak.
öV.ik ruhiJllanság míall nemiö#

1Jl'ln-zk iskoiába s igy aL em

INri mLi\elbég legelemibb
éJliJpjálól foszlainak meg,.,
Ezeken se,giteniink kell! És ez
asegités még a mai nyomo
rul! anvfÍgi viszonyok közölj
sem lehetellen . " C'3ok akar
nunk kelt J

Vad eg-y pál' emberból álló
nemes - Cll1berbaréi1i csopor!,

ll1eiy igen szép cbédei~elési I
akciót hOllosilolt meu mar a I
a mull évben s fol~ialia az!
mos1 ts, Dehát csak ők azok,
al,U~,nek:az lsten adotl?

Épen azérl az volna a ké·
résem. hogy has:-:náll. már nem
viselt rukáinkal adiuk össze
s ki, amil (jdhal. adjon ezeknek
a szegény gyerrilekeknek. Aki

, tellen, fog-adjon házához ebéd
re, vagy többen összeáll va s
egymás közölt felosztva, egy
egy szegény iskolás gyerme
keI. S aki sem az egyiket,
se'm a másikat nem leheli meg,
az járuljon keg'yes adományá,

val hozzá e nagy cflluerbaráH
céfhoz ...

Éi! pap vagyok, de nemcsak
prediká!orn ezi aszerelelet,
hanem példái adandó, egy
gyermek ebédelleJésél és' fel'
ruházását vállamra vettem.

Szives adományok és ajánl
kozások beielenlésél szerelel·
tei várom december hó lS-ig.

~ 6.· -..

TIBA ANDRAS
ref. lelkész.

Könyvadornányozás I
Dr. Lé[2lády Ollő a "PesJi I

Hiríap" föszcrkcsz:ője felaján
JOlk!, !logy él Pesli I-lirIap kla

dás6brill l1leg-ielcnó ,.A Pcs1i
t-li rli:l p Nycl \'C) IT" eimíí m Lí \'CI

valamellnyi il!lo'ni é3 ncm
állami aisz'. és ki)zépfoku is
kolö lanári (!f111i:()i) és ifiusági J

köilyvliÍrCl, Vai(!lHinr (Jz összes I
l1épkönyvlárak s::ámára aján, ,I

ckkkcPPcl1 mcgkuldl. '
APcsi; l-liricJp Nyc!vórél

K0'57loJcinyi Dc:c~ő szerkesz
leik s él mű l~ir(ho:uís(lban

közrc1l1úköcllc!:; Nég-vessv
László. Ciomb()C7 ZoJlá!). ZOl
nai Ciyula. !k)r~.:cr i\n+a!. To·
naí Vilryos. Zsirai Miklós, IZcr
tész lVfdllt\. Balassa József,
Lotz János és Nagy I. f"éla
II vej vészek.

Az üiánclékot él rnLí értékérL'.
várható per!élgóg-iai hasznára
és él céliában foglalt álialános
nenózcti érckkekre való JeLin

IelIel elfog'adla tvliniszler Ur.

mivel a méí használala nagy-
ban iTonájárul Ilyelviink Illlla
los IllC':,2isrllcréséllCZ, a helyes
és tiszla magyarság használa
tának erósbilésélleL

A könvvel al: ajándékozó
foi;tja llwgkiílclcni cl folyó év
karác'iOil)'o láján közvellenül
az iskol6k-és l,önv\'lárak ci·
III ére,

A Gyomai Iparos
és Kereskedő Ifjak
Önképzőkörének

agilis vezetősége és lelkes
műkedvelő g'árdája nagyban
dolgozik a karácsonyi műked

velő megrendezésén, Színre
kel'ül "Sibil" láncos operelt.
A próbák javában folynak és
minden előkészület megvan és
meglesz léve arra nézve. ug'y a
darab megrendezése min! a
nagyszálllu közönség' elhe!yez
kedése a leglökéleiesebb Je
R'yen. Mer,j e? lesz az Ön'
képzőkörnek egyik legsikerül#
lebb mula/sága. A leg/ehelsé'
gesebb szereplők fognak be,
mulatkozni, ugy láncban, mint
ének számokban elsőrallguak.

Ezulon is fejilivjuk cl kedves
pártoló közönség'el, ezen szép
előadás meg'jekil1lésél ne mu#
lassza cl. Ugy ludjuk,110gy ez
előadás három estén lesz
megrendezve.

Jövószámunkban részlele'
sebben fogiuk ismerleIni a
továbbiakat.

Az endrődi református isten
tisztelet folyó hó 11·én MI
CIÓll II órakor lesz, ;\z ün
nepi lslcnlisxlclct pedig' l,ará
csonv második napján dé!elötl
10 órakor forrolik úrvoesora

oS7tássa I. t\ !ind ["éi aik aiom ma I
preclikál 'libc] András rclormá
lu;.; leikési.

A1. első hó c-,iitör!ökön rcg-
gclrc eselJ. Érezhető voit. hogy
ilem I1lElrad meg', annyira enybe
idő volt. Nagy része már ej·
Gi vad!. Illir/IŐl! a II él P kj sü!öjj

vollla, ,Az egész c."llpán annyi
voit, hogy Télapó nwgrtizla_
egykicsil a szakiJilál, csaj: nem
t,uc1.jnk. nem-c haragjában, a
miérl nem ludolt eddig hideget
csiiJálni. V"Igy csak úgy. meg

szokásból?!

A vármegyei kisgyü1és él

Stefánia Szövehé~;[ gyomai fi·
ókjának300 pengő segélyl
szava/'otl meg.

A H-ik számu vadásztársa
ság egyik körvadásza!án egy
nagyapa korban levő hajló
homlokába c:-japódO!1 egy pár
sörét s ezer szerencse, hogy
egy kis darab angol/apasszal
ellelleletl intézni a dolgol. A
mesferlövő Nimród ugy ma·
gyará7Za él dolg'ot, hogy a
meg'lőll nyülról pa!lanl oda a
sörét a hajló arcába. Ugye,
hog-y fapuska való dZ olyan
ember kezébe, oki ilyen mesé
kel lud Idtalálni?

Uj egyházi felügyelő. A
g-yulai ág. h, ev, egyházközség

december 4-iki rendes köz
gyüléscn dr. Tragcr Ernő mi·
niszleri tanácsost, (j gyorsírás
országos kormánvl;izlosál, a
m. kir. miniszlerelnökség (Clnö],i
ligyosztályának vezetőjét vá#
lasz!olia meg eg'yhangu lelke
sedéssel feliigyelóvé.

A békési járás mezőgazda

sági bizotJsági gyűlésen a fel
szóla/ók többek közöil azt ki
vánJák, bogy a régi adósságok
a -mai pénzviszonyok szerint
érlékeltessenek ; a kamalláb a
meződazdaság iövedel mével

legyen összhangban; vezessék
be él búzaadól; a tisztviselők

búza fizelésl kapjanak, még a
miniszrerek is; él búza ára 25
pengőben állapillassék mcg;
az állalldvilcli engedélyek na#
gyobb részét CI gcüdáknak
adják.

Szenved@ n~Hl:6:.nH (1

tcrll1és7cfes q~jf.c:E:·<en~: .1"'';;""
zse:i'<I' kcre:"űvíz J.;Öllll'jlL cr,ji'

ködés n.:lk li I "a 'ö lJ.,'[k i(l III ic "I

idéz ciö és CzéllE1J ~~nk C~('l"

iWIl l"CmJkivlil jöld:CJIIY hClIÉ'S'

sal \'éH) a h=Jz~· ~zcrv;,,'Lrc. !\
nöi 1)(: Icgségc k rc vc' I: r: I k ( iZ cl
!UCIOllláilYOS ir('cL,loil: 1i)"I'
mCRalkolóía irl!I, Id>5-:\ cl

l~·ell.·en(: ,Jó;r:§ef viz kiil'll1C'

halásáról a sc:jÉlr l;i~ólc!ci

alapjá n is aIka\ m.J \'0 II ln Cl2

gy()?öcJé~1SZCI-c:-:lli"A Ferenac
J6z§ef kescnhíx gYÓilYszcr
lárakban. drogóiftkiJélil cs rü
szeriizlclckhcll hc:phaló.

Rögzitett adók felmondása.
Azok az adózó! :t~~dk a rl)g-

zi tett általános vcre5clk illchc
jövedelem- és vaf!yonBch',ju!-.:al
iövedelmi és vagyoni viszo~

nyaikhoz képes l iul magcsllok
túrlj6k, január hó l"uiy,;nliJlI az
adöalapoknak ujiJói való mef!~

állapílását kérhelik. Az c7

il'ánybB benyujío!1 lzé[véllVd~

bélyegmenlesek és azf ji.1f1 uéÍ r
végéig az illeléhzs kir. ,i\dó
hivatalhoz kell bcnyuitani. l\
kérvény hez szabálys7crü be·
valláSI is kelj I1lcllékclni. ömcly
bcvaJ!ásnak jarlaimaznia kell
az adózó mult évi jövcdcimé
nek részieJes megállapításál és
uZ 1930. deci?mber Z>l-i vagyo
nát. A január Z>l-ikc után be
l1yujioll kérvények nem vétet'
nek figyelembe és a rögzilelt
adó mérve ellen később már
egyáltalában nem lehel felleb,
I ',) íZ Zll!.

Értékes találmány. Mindenki
ludid, hogy mily megbizható
szer az Aspirin fejfájc'lsnál.
mc:g!JLilés-, rheuma· és minden
llemü eredelli rcíjddimélk ellen.

Számos ulánzata van, melyek
azonban részben eS0"kélyebb
hatásuak, sokszor pedig' kelle
melíen mellékhatásokat fejlenek

ki. Az Aspirin-tablet1ák valódi.
ságál az eredelÍ csomagoláson
és a tab!ctlákon lálhaló Bayer.
keresz/rőJ ismcl'heljük fel.

Eckhardt Tibort választotta
meg él független Kisgazdapárt
vezérévé.

~~~~,~
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁRTüN.

Vata)' Gábor Kossuth Lajos utca
35 sz. sarok házában egy üzlethelyiség
borbélynak, . vagy más üzlet céljaira
január l-ére kiadó.

I. o. gázgyári d i ó-k o k s z és
különféle szén kapható

WAGNER MÁRTON FIAI
fakereskedőimél.

A helyi áliatb. SZÖl!. vezetősége

felhivja a hátralékos tagokat, hogy a
dijakat súrgősen, legkésőbb dec_ hó
20-ig befizessék. A végrehajtásra ke
rülő hátralékok utáni eljárási költseget
is viselni tartoznak.

Kerekes Károly borkereskedőnéla
kitűnő zamatu kadar bornak li/erje
50 fillér.

Bácsi lajos szabómesternél valódi
tiszta magyar gyapju szövet métere
8 pengő 26 fillérért rendelhető

Hitelképes egyéneknek 3 havi részlet
fi zetésre is.

Folyton égő alig használt kályha
eladó. Cima kiadóhivatalban.

lakodalmakra, előadásokré'Í,mu

iatságokra székek, asztalok korlátlan.
mennyiségbenkaphatók a ligeti pavil
Ionban 5 fillér kö1csöndij mellett.

Értesités ! .Cégünk megállapodott a
Békésmegyei Általános Takarékpénz
tárral, .mint a Futura JYlagyar Szövet
kezeti Központok Áruforgalmi Rész
vénvtársaság fóbizományosával,. '. hogy
Gyomán és En.drődön gabonát
vásárol a Fl1turának. Vásárlásainkban
a BékésmegyeiÁJtalánosTakarékpénz~

tár gyomai fiókja is részt vesz, i?y
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelöinket,
kérjenek tőlünk.is ajánlatot, mielőtt

eladnák gabonájukat. Wagner Márton
FiaL

Fegyverneki utca 7_ sz. ház eladó

Jókai utca 20 számu ·házelad6. Ért.
Sebessy fíóküzletében:·

Vatay Sándornak 2 hizója 'és 200
kéve leveles csutkája eladó_ II. kerület
Gárdonyi Géza utca 30 szám alatt.

Domokos Lászlónak 150 klgr. hizója
eladó, Hősök utja 81 szám alatt.

Domokos Mihálynak 150 klgr. hizó.ia
eladó.

111111111111111111111*"
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DUBLIKACIÓ.

~fflfflMIlmIMbl_

HIRDESSEN
LAPUNKBAN..............

60 vidéki városba kiál !ilási
vonalol<al indit a Máv.

A vér fötirissitése céliából
afálJlalOs néhány napon át ko
rá fl re f:!'ge l egypohftr lermé
szeles. "ferenc József" kes~rű-
vii~1 inni. . ". .

Vendég: Pinc.ér, van üres asz
tal?

Pincér,' Itt a sarokhan van egy..
MegfeIel?

Vendég: MegF:s most kérem.
hozza he a böriindiimet, amihen
Tolnai Vilái,:'ln pj:l karácsonyi
sz-ánul van. Egy éY.ig senkise za
varjon.

Pincér: Egy éyi,;~ ;-'
Vendég: !\lit csndúlko/!];: -ezen?

Tolnai ViJúgbpj:l k;",r:-"'sonyi
szánla 3 né-gy ln~n{"kI:JH(ll együtt
836 oldal terjc(k'illJli

Gyomai anyakönyvi· hírek.
Születtek: Tóth Piroska, Kél'
suba György, Farkas . István,
Cs. Nagy Piroska, H'erlúAltila
PéÍl, l\ocsis LajösBéla, Maléth
Mihály, Beinschrólh György.
Házasságot kötöttek: K Imre
[~ászló-Tar Máriával, Uhlyár
András-Beinschrólh Rózával,
Ágos!onGábor-NéJgy Ilonával,
Lukács Lajos-Csapó Piroská
val, Zöld László-F. Kiss An
návai. Halálozások: Szakács
Piroska. Papp Bálinl 72 éves,
Tratyik Gáspár 83 éves, özv
R. Szücs Sándorué Diószegi
Eszter 72 éves, Herler Mihály
4 hónapos, Szabó István 5
éves, özv. Cs. Szabó Alberlné
Eszleró lviária 67 éves.

Kávéházi vendé.g

*ftR~A~Aft~nR~A~ftft~~RAftA

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készitíessen.
~U~UU~UUUUUUU~UUUUWYtiU

VASUTI MENETREND 1932. október hó 2-től.

Igyorsl 'gyorsl Igyorsl Igyorsl
----"6-:-·1.,,.:5 9'0013'3217'0020'50 i Bpest k. p. é 5'00 10'45 Jl-4519'1O 19'53

1l'06 11"5718'0719'59 2'10 é 0'32 6'02 8'5214'28 1-:;7-~0~0--
6'3811'1412'0218'1520'04 2·35 i Gyoma é 0'17 5'52 8'51 14-2016'5919'04
7.3112'09 12-40 19'10 20'41 3-38 é Békéscsaba i 23-J5 5'00 8'1413'2616'22 18'12

13'53 12'40 17'3020'05 i Gyoma é 1'24 11'47 16'41 21'56

4'21 130811-5820'33 é Dévavány'a i 6'5311-1616'1021'25
4-2613-1318'03 20'38 i é 6-4811'1116'0521-20
4'57 13"4418'3421'10 é i 6-IS 10'38 15'3220'42
4'5813'4518-4521'11 i Szeghalom é 6'1310-3715;3120'37
5'1714'0419'0421-30 é Vésztő i 5.5310'1715'11 20'17
7'2116'10 20-58 é Békéscsaba i 4'05 S'20 13'2418'24

A Kereskedelemügyi Minisz
ter a Máv. vonalain 00 s;,(Í·
za/ék utazási diikedvezméll l I
engedélyezett a Nemze1i Vadá
szaJi \/édcgvJctnek él r'>udélpes 4

!t211 a fövárosi Vigadóban cjc

cember 15-51-ig tartó VadáSl:
lrófea kiállitása vidéki lálog-alói
számára olyan értelemben, hogy
él használt VOnéjlnemll.c!" in\2g
fclelően az 1. é~ 24 ik kocsi·
osz!álybim a tényleg' igénybe'
v,,1I kocsiosziáiynál közvetlen
alccsonyabb osztá lyra vállalj
egész menelleg·gyel, él szemiJy
vonalok 0. kocsioszláiyán sze
mélyvonatli fél 2-odoszláJyú
jeggyel, a gyorsvonalok 3. ko·
csioszlályán pedig a gyorsvo'
nal 2. kocsioszlályára érvényes
féíjeggyeJ utazhassanak. Aki ez!
az ulazási dijkedvezményl
igénybevenni óhajtja, küldjön
dr. Éhik Gyula rendezőbizojj·

sági tag eimére: Budapest, Vll!.,
Baross'utca 10_ sz. (Nemzeti
Muzeum Állaltára) 2 (keltő)

pengő!, mely összeg ellenében
postán egy belépöicgyet él ki·
állilásra és egy kedvezményes
vasúlijegy váltására szolgáló
igazolványt kap porlómcnlesen_

Küzdelem azáttelelő rovarok
ésgomlbák ellen. Az idén nagy tö
megben jelentkezett a gyapjaspilJe és
nagy kárt csinált· a gyümölcsösökben.
Petéit külónösen a birseken és körte

!ál~o~. l~?,et m9st;ne9~~\~Wi,j}-.--2,Cll,1.
átméröjű foUói{ alakjaban_ Dr. L'Eplat-
tenierlrtrl'é, .akiválOszékesfehérvári '
pomológus feJhivjaerre. akártevöre éi
figyelmet és azt javasolja, hogy ugy ez
elIell, min~ a különböző pajzstetvek
ellen karbolineumos permetezéssel most
kell védekezni. A gyümölcsfákon telelő

gombák ellen legjobb a 3 százalékos
rézgálicoldat l s?:ázalékos kénnel. A

rovar- és gombaölő hatást egyesiteni
lehet az úgynevezett kaliforniai mész
kénIével. A· permetezésnek lernosás
szerüen kell érnie a fát, ugy annak
koronáját, mint törzsét.

A zord időjárás és a vidéki
kereskedőknek él karácsonyi
forgalomhoz fűződő érdekeire
tekinletlel Karácsonyig nem lesz
több Filléres gyors_

Szabályrendelet készül ö
sorompónéiküli vasuti á1járók·
ról.

December a méhesben. A méhek
most már téli pihenőre tértek s a vé
dett telelőhelyekenfürtökben pihennek.
Csak alig hallható zümmögés jelzi,
hogy élnek_ Mostantól kezdve figyelni
kell a méhek zsongását, legalább is
hetenként egyszer, de zajtalanul, ne
hogy a lárma feJizgassa őket. Ahonnan

'. zugás hallatszik, ott .baj van acsalAd-
. dal. Gyakran egér ,garázdálkodik a
kaptárban, vagy pedig a cickány. Az
előbbi léptörmeléket, az utóbbi méh
hullAkat eredményez a kaptár aljában.
Ezeket az alkalmatlan vendégeket el
kell üzni, ha másként nem, úgy, hogy
a kaptárt meleg helyiségben fel kell
bontani. Ha vizhiányban szenved a
méhcsalád, akkor ezt cukormorzsák
keletkezése jelzi. Amennyiben a telelő- .
helyiség hőmérséklete Ofok alá menne,
a szellőző nyilásokat szükiteni kell, 6
foknái pedig viszont bőviteni.

a képviselők

400 pengöre

*

Úgy hírlik,
fizelésél ha.vi
csökkeniik.

Régi mesék - uj tanulságai. (A
selypilők és sanditók.)

Gellert (Christian Fürchtegolt 1715
1769) német mesemondó könyvében
olvassni{ a következő tanulságos mesét:

Hol volt, hol nem volt, - volt egyszer
egy falu, ahol mindenki sántitott és
mindenki selypített.

Egyszer odavetődött egy ember, aki
egyenesen járt.

A falu apraja-nagyja összeszaladt és
csodálkozva nézték az egyenesen járó
emoel't.

- .NinL - kiáltoztak - ez az em
ber nem tud jární!

Az idegen erre megszójaIt :
- Tévedtek barátaim, én egyenesen

járok, de ti sántitatok.
A községbeliek erre még hangosabb

zsivajt csaptak. Összecsapták a kezüket
és csufolkodtak:

- Nini, ez az ember beszélni sem
tud. Még csak nem is selypit.

Kinevették az egész faluban.

1\ m;::;zögazdaság sulyos anyagi
bélj;a1val kapcsolatos az is, hogy
ásványolajfogyasztásunk egy év óta
lényegöen csökkent és az idén a felét
fogla el\~l'i1i a tavalyinak. Az első félév
hehoz:ltala 593.474 métermázsára esett,
5.] miJli(', pengö értékben, a tavalyi
e];;ö félév 809.588 mázsájával, 8.1 mil
lió pengőédékével szemben. A ha
nyatJást a falusi világitásban fillérekig
meni:í takarékosság és főleg a motor-'
üzem igényének nagy csökkenése idézte
elő. Az országban levő 4500 munka
képes traktor háromnegyedrésze üze
men kivül áll és legtöbb helyütt állati
erővel történt a szántás. Tizmillió hold
szántótöldből tavalyelőtt másfélmilliót
szántottak géperővel,ez az idén őszön

400.GOO holdra csökket.

Balassa Pál törvényhatósági
úlbiztos nyugijazásál kérle.

Dr. Bartha Gusztáv község:
OI\'OS tanulmányi segélyl kért
CI vármegyélől.

Dánia a sel"tésekkel eteti fel 
a marhát. A dán szövetkezetek elha
táw?ták, hogy a huspíac tehermente
siiésáe és a vajpíac válsága folytán
csökkentik a marhaállományt. Egyelőre
14.000 tehenet fognak vér- és huslisztté
feldolgozní s ezt a takarmányt a ser
tések hiz\a!ására ford itják. Az a hir
terjedt el, hogz az ottawai egyezmény
folytán egymillió láda gyarmati vaj van
utban Anglia felé, ez tehát a tejterme
ési árkatasztrófával fenyegeti.

LVlezőberényben egy veszeIt
ló kéi emberi harapott meg_

A madá, - a kisfarmer barátja_
A sopl'Onmegyei népmüvelés előadása

során Tass Pál evangelikus tanitó
ad2.tokkal bizony:i,totÍiéJ.1(hogY(\\!<i.,']~~rt

ondasá"ban a legdrás-ább növényvédő

izerek s~m hajt;nak akkora" hasznot,
mint nehány rnadár. A kertészetmun
kája nem lehet el a madarak segítsége
nélkül s ezért müfészkekkel és mű

odukka1, valamint etetőkkel kell a ma
dárvilágnalc segitségére lenni.

Eddig a Gellért meséje.

Az uj tanulság belőle pedig pedig az,
hogy manapság annyi ember sántités
annyi ember selypit, hogy halálra ül
döznek mindenkit, aki egyenes uton
jár és bejefojtanák a szót mindenkibe,
aki egyenesen, világosan és közérthe
tően beszél.



6792:5
641'2.1

819'2'7*
79668*
.762'42*
755'86
741'-*
727-54"
719·23
69446

*A csillaggal mcgjc!ö!lck
adója K-élszeresen van ",zámiiveJ.

A legtöbb adöt Iheló\( név
jegyzéke 15 niJpi közszemlére
ven kitéve a közs,\;házáná1.

Adolf, Ener Izidor, dr. Vogel

l(ároly. Harlellskin Ignác, !via·
daras Gyula, Giliek .L\rrnin pC"

dig ruha és cipöncll1üt külön'
bözó mennyiséghen ajitn10ltak
fel.

Érlesiti az Elóijáróság a
község közönségét, liogy ugy
ezen célra. valamint az insé
gesek elláiására gylijlóivci bo
csájt ki és kéri azokat, ök ik
vagyoni heJY7eiUknél fogva Cll

meglehetik akár pémoeli akár

13. Lénárt Bálint
14. dr. Christián Kálmán
15. Mihályi József
16. Lénárt Péter
17. clr. Szirtes Gyula
18. dr. Tardos Gispár
19. Lénárt József
20. Hartenstein Ignác

Póttag:

l. özv. Szabó Benedekné
2. Ailer Jviártoll

Qyoma, 1962 december 1

község viriliseL

Jótékonyság.

Oyonla

A szegény iskolás gyerme·
kek cipővel vélló ell(ílá~ára a
községi Elóijáróság mo/galmat
indila!! s ennek ereUll1é:J)'ckénl
a következ() adományok ér
keztek be:

Jótékony Nóeg'ylct, Uri l{a~

szinó, Önk. Tlizoltó Egyesület,
Izr. Hilközség (Szentegylei,
Nóegylet) 50-50 pengó, IparI
tes1Lilet 15 pengó, felsórészi
Olvasóegylel 10 P.

Grosz Zollán, Bcrkovics

1. vitéz Purgly Emil 7993'24
2. özv. csákói Geiszt Gyuláné 238690*
3. Schwartz Gyula 2071'36
4. DebreczelJi Endre 1S90'32* I
5. Ozsváth Sándor ]650'63
6. Kner Izidor 151060
7. Pikó Béla 1456'64*
S. dr. Vadász Pál 1275.44*
9. Hajnal Ferenc 1246'22*

10. clr. Debreczeni Iván 1106'86*
ll. Kovács János 93527
12. Máday Aladár 909·92* .

A gyomai járás főszolga

hirója Gyoma köz'iégben a
leglöbb adó I fize/ók névjegy
zékét 1933 évre cl kövelkezó· I
leg áliapilolia meg:

Ara. 10fHíét.
s;; "

,""'";". ,

(_ _ \ e SJ~

i Felelős szerkesztő: ifj. WAGNER MAR1fON'TI' ~ Hirdetések dijszabásai:
I Szel"k~;;zt5ség é! kiadóhivatal: 'EiYhasábosi (55 mm széles) 1 cm. nl3gas !,j"detés
, "HUNGARIA" KONYVNYOMDA I 20 fi!~él. Ötszön hi.de!ésnél 10 száz~Jó:" tizS7crinél
: G'1 o m a, Kossuth lajos utca 64. lj 15 százalék, r negjedevi' hirdctés.lél Z~1 ~?ba:é.; és
; Telefon: 22. ! félévi hir',l;etés esetén 25 szá'7,;,lék kClhe;r;) cn:', ad'~I1:é.

tétele. hogy ime, a román nép még 1 !,vih1g) ·nem oly ii'II .tökre l'on

ma is ösei, a rómaiak l'1yel-bizrJw, mint az.öné.
ezelőtt elköveteIt egy vaskos vét beszéli, akkor nem goTi::. Nincs ll/lyat7 '(1 magj'arok
munká,t,. an..lelynek dme: dOlja", hogy :g~m.á:t "po-.I (lak Ineg a,17wi 17zf:'t;csonkitott
"RomOflll1 torténete", szer~, fozza az a ket al!ltasa, hogy I {ÍllapofábaFl sem (ZiTa szlik-

zöje /or~a. lÍ~, a !C.tJitézlet.f II a .:nagyarok m~g?r~ztéknyel- ség-e, /zogyhllIlarabíó e!!err
roman mlnJSZícu:lnöl;:, egyéb- l'llkel, nemzetlsegllket meg ségei, jdjje.l1ek segitsrgére
ként egyetem! professzor, A l el\!cszitetfék? igazaértJolyialotf Imreában,
könyve/ég vaskos még tár- Bizony, kedIJes jorga pro~ azonban fenti. áJlitásdéd
gyúhoz képe,<-;t is: a szerzi) fesszor úr, kiérdemesiilt rek- majdnem l11ég azt ishdj!an
e(fogl1ffságtó/ lIemzsegö áfliq fora a bukaresfi flldomány- dók vo!náhk 'mo/idani, hogy
tásai és AÖl'efkezfeféscipedig egyetemnek, kár önne! még jutalmazzG··. mer; . :.érte a
még vaskosabb tévedések

o
csak egy piífo.natra is ko- magyarok iste(7e. lE!é.~· /)a

melyekre még az a menfség molyan vitatkozni. Az az ön talmas és gazdag az oh!zoz,
sem alkalmazható, hogy nem "nagybecsíí" álfitása nélkül I hogy baksist osz!ugaillasson.
tudatosak. is fény, hogya magyar "l1fP- Majd tovább adhatja jOlga

Hagyjuk Jorga llrat a törzs" csakugyan megőrizte úr TitlllesCíl úrnak,' az meg
maga Potemkin - történel- századok hosszu során át az ő ke.dves ]J Vasgárd{j"~já

mének tévedés -:.. dzsungelé~ l nyelvét. Annak, fl megitélése nak, "czujká"-ra, meg "bu
ben·szPnderegilí,"mdjr{fele['.... . azonban, hogY-'megtaJ1otta~e I kátye"~ra. Bátori/CiS cefjáb61.
feszti öt a történelmi fei!ő- nemzeiiségét, vaJfy sem, ezek Tetszik már tudni!)
désnek az ilyen képzefgés lltáf1~ (már engedjen meg a l Kolozsvári Vén deál{.
alkoffa elméletecskéken .VÍ- ......'"""'!""!""'~__""'._-"'!'~"",~..._.....,........",.,"=""""""""''''''''''''''''''''''''''''!'''''''''!''''''m'''''_......'''''''''''''''~~._~_.'"''''''''
méletleniil keresztülgázoló'
szekere. Csupán egyetlen
állitásával foglalkozunk itt
annak bizonyítására, 110gy
milyen magyar irredenta ér
dekeket szolgáló nélw még
ellenségeinknek is egJI- egy
éppen nem ily szándéku vé~

leménynyUvánitása.
forga lÍr nem sokat fog

lalkozik történelmében a
magvarokkal, hozzá még eb
ben a kevésben is úgy epizód
sze!üen igyekszik agyonlwll
gatni a lwn-avar-magyar
másjélezeréves történelmet.
Még legloyalisabb akkor, mi
kor azt irja a magyarokról,
hogy ennek a "néptörzs"-nek
sikerült ugyan századok
110SSZU során át nyelvét meg
őriznie, azonban faji saját
ságait, eredeti fajtisztaságát,
szóvalnemzetiségét ehJesz
tette.

Hát kedves Jorga projesz
szor úr "megérkeztünk mind
akét szekérrel". Ha ön abban
látja az oláhok római utód
voltának legfőbbbizonyifékáf,

"ura

p O L j T I K A I, T A R S A D A L M I É S KO Z.G A Z1 Q AsA G I '!

Jor

vu. tvfolyam 51. szám.

ELÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
~Hilí!gári&-nyomdaGyoma" csekkszám 18.230.

Lapzárta c s iJ t ör t öl{ este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

sac

Most, hogy Bukarestföl- ,
Aradig borsódzik il "Mare
Romanie" sajnálni való népei
fO/öt! uborkafám kapaszlw
doH, magát római utódnak
hirdető érdekszövetség háta
a trianoni {zatárok közzé,
szorított magyarnak igazsá
got köve/elö, immar vi/ag
lJisz!wngof pedi hangjától,
teljes jogga! harsanf1atnának '
lel ajból a magyar irt"eden
fizrnl1snak ulóbbi időben na~

gyon is "sordino'"-pa halkult
kürtjel. Azonban ne kövessük
(majd azt mondottuk, 11e tnaj#
moljuk) dkiifönböző mág
lleseskez[fL1:,s'VoS'1/".' "janl{[l ir,

"Hám" stb. gardák illját, ne
nev.ezzük el a szegény, a
fölötte uralomra kapott ér
dekszöveiseg kiszipolyozó ba
sáskodásál'al egyet nem értő

román népet mindenféle jel
zőkkel ellátott, "csoport"
nak, (rorúánu{: "gloata" =

mindenfelől összeverődött
csomó). Ne fáradjunk feles
legesen. Adott a végzet en
nek a szerencsétlen népnek
éppen elegendő "nagy fér
fin"-f, akik elvégzik helyet
tünk is azt a felvi/ágositó
mnnkát, hogy mennyire kell
taksálni a "dákóromán" né
ven ismert iéveszmén alapuló
"More Romanie" nevű tákol·
mány történelmi sulyát.

Az a bizonyos "hátbor
sódzás"-nak nevezett, riada 6

lomnak is beillő neveletlen
komiszkodás, melyről szeret
jük hinni, hogy sikerül kor
mányunknak !eszoktatni (is
mételjük) nem a román né
pet, hanem a nyakán "szivó
san" megkapaszkodó érdek
szövetséget, mondjuk, az a
neveletlen komiszság eszünk
be juttat ezen "nagy férfi"
ak közül egyet, aki pár évvel
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Főjegyző és biró pereskedése
Endrődön.

Közművelődési

december hó 26-án, Karácsony
másodnapján tartja az Uri Ka
szinó összes termeiben sze
zonzáró, kabaréval összekötö!!
fáncmulalságáL Nem SZÜKség
ennek az egyesüleinek műkö

désévei s .mulalságaival bő:'

vebben foglalkoznunk. Hiszen
mindenki előli ismeretesekazok
a szép,· vidám összejövetelek
ésmulalság<Yh\amelyek'z.fíúen
egyesülel hosszu.éveken ke·
reszlül rendezett. Mindig kivá
lóak és eseményszámba menők

vollak azok. A régi nivóló!
mos! sem marad el. BiztosUéka
ennek a szereplők és rende
zők nagyszerü gárdája ... Épen

A gyomai Közművelődési

Egyesülel népszerű szerdai cs,
Iéin 1932 okI. 6·ikálól-dec.
14-ig bezárólag: dr. Legeza
Tibor, Szőke ferenc, Domo·
kos János, Tiba András, Daál
Sámuel, Herdy Béla, dr. Ba
lázs László, Kne!' Imre, Klein
Sándor és dr. Seffer Erzsébel
tartoHak egy-egy érjékes és
tanulságos i'smerelierjeszlőeló
adásI. fáradhatatlan kullurmun
káíukért ismétel/en őszinte elis·
meréssel adózunk. Kérji.ik, hogy
továbbra is legvenek lelkes
katonái a nemes célnak. Ugyan
csak a dkséret hangján kell
megemlékezn ünk az egyesület

derék műk'edvelőiről és a kis
szavaló ifiuságról. Az egyesület
egyik legulóbbi előadásimelő-

zés!.

Dr. Haller József "édó .0 per
beszünlelését Izérle. mnt véle,.;
méllYc szerin! él ílcr él !)C!er
jc:-;zlcll jegyzókőllyvi kivonat
i:1lapján indul! meg. t\iár pedig
ai inkrill1ináll részi - a tárgy
sorozfl! UiO!SD pont jánál és
nerr: d JO ponllai elóbb if!!',

Qvall imaház-!elekkcrd-isénéi
tü'nieli fel ci hivélidl0s jefTI;ió":

. könyvi kivon,a l . Ehitdcsl<ivo·
na! lanu~ága szerin! dZ imaház·
telek Ügyéílél semi\lémelh. sc ITJ
Kalmár fe!s7.ólalásáról nincs
szó, ií!y lehát . ókc:l e eimen
felelősségre vonni jogi kép1c·
lenség. Az ilickkes közigöz.
galásiHCllóság ~·cgy "a"rő

jegvzötöl ·is ('!ismert tév<ts·rClt\!'"
zőkönyvi kivDnéll· valóHao.éld.'o:"
Iának a1.~pjtlíl -adja .meg, a.f~!'

halalmozás! él felielcnlésrc. r:
léveci~s áldo7~1~ leilaz ü~YG~'(
ség is. 16gsz<?finiilt' esakö~
láqrYalbaló. hOlJV aközségf
belé lek kérdésénélmondották·c
Némelh és Kalmár aZ inlo:imi
minél!!. kifeiezési vagy nem.Mi~

vel a főjegyző e!ism~ri a;.t.. . . - . -.. , .-... '." .

hogy ekkor nem mondták,a
per ezen az ölapon lováhb
nem fO!\'la·lhalő.

Ügyész uj 'vádat emell vád·
loitakelle.n azona eimen. ho~y .
él . kérdésesmzgjegyzést .07

imaház-ie!ekkérdésénéi lel/ék
mcg·... Hailef véd/j réÍnjuialc~iI

<", ,. i' ',' ',__ ~ ',- -. ',' l' r' ,-'- í :' , '_ '. ,.:':'! '. -,.'

arra, hogya hlvfllalos jcgyZü·
könY\' egyszó\;al sem ern liti c
lárgynál Némel és J.\:almárfel;"
szó)aláséÍL

~\ lörvényszék helyi adotJa
"ádn.é!k és elrcndelle él bizonyi
tás!. fenli lailUk, n<:ovacs Péter
és társai) akik· él nynmoz·ás
során rCllcllilcll:onü! Ol! valloi~

Ijk, hog'V václloilak cr betétek
kérc!ésénél tagadiák C1z1, hog·y
a föjegyzö javas!ma "elöljáró·
sági iavas!al" is, n1os1. felliinfJ·
láiékozotlsiiggal és bizlosság
gal valloil<':k azt, hogy az
imaház-lelek tárgya!ásánál S7Ó

lallak fel utóbbiilk s iti hasz
nál!ák a sértő kifejezés!.

A védelem lanui azt bizonyi·
Jolták, hogy Némclh János az
imal1áz·teiek - hosszu és h
gqlmas tárgyalása után azt
mondotta a szavazásfelléleJe
elótl: "döntsön végre él köz
gyülés, az elöljáróság' ugy is
alTa bizIa", S amikor ezt finta
tagadásba velle, s referálumát
elóIjárósági javasiainak mOll'
dolla, [(almár biró azt a meg·

ll!'
jegyzés! telte, bágy "esküM
urnak van igaza".

A tanuk legnagyobb része
azt is valloita, hogy Kalmár
biró az előJjárósági tanácsüié
sen szavazást nem rendelt el
és határozatot ncm hirdetel!.
Az is beigazolódott, hogy Varg'a
lmre és· Kajla István C'sl<iidlek·
az előljárósági lanácsülésen

esték.

vei'seilyen mindazok, akik az

esiélyreiegyiikel előre meg

váliják (Szeméiviegy 1.20 P.

csaiádjeg'y ;) személyre 3 P.) l
te.liesen. dijl~la~ul veheinek J

reszi, mint nezok. I

Természetesen ilyen értelem~

ben adatoli ki az iigyészi vád
irat is. Németh János és Kal·
már IlIlf'(? jagadlál" hogy a
községi t)énzck elhe!yezésének
kérdéséné! felszólaltak és la·
nuku! iJeneveztek az előljáró

ság' tagjain kivül Jöbb képvi.
selőtestüleli tagot is. Kalmár
Imre különö'5en hangsulyozta
azt, hogy ő - mini az Enclröd
Gyomai Takarékpénzlár igaz·
galósági tagja - már érdekelt·
ségénél fogva sem szólhdlo1t a
kérd0shez, merj az egyik pá,
\yázó nevezetl inlézel voll.

Az 1932 december bó L3·án
tar/ott főlárgYillás során finta
Albert mindjárl kihalIgalása ele
jén azzal kezdte, hogya köz
gymési jegyzőkönyv 'tévesen
lett megszerkes7t\re, mert Né
mefh János nem a pénzek el·
heJyczésénél, hanem a refor
mátus ima!láz·telek kérdésénél
mondták az inkriminált kifeje·

azér! felhivjuk reá községünk
szíves figyeImét s kériük annak
szives tilmogatásál ... A veze- .
főség ezuton adia tudtára éi

közönségnek, hogy az előadás

pontosan este 8 órakor Kez
dődik.

Egész nap pedig ugyancsak
az Uri Kaszinó nagylermében

.píng·pong .verseny lesz a bé
késcsabaierl< részvételével.. Ezen

ször voli alkalmunk hallani a
Gyomai Dalárda kebelében, alig
néhány hele lllcgalakull ve- l
gyeskarj, Pánczél Emil főjcgy

zónk vezetésével. Az első

nyilvános próba, bizlos igérck\
nyujto!! arra, hogy községünk
rövidesen e;sőrendű \'egycskar
ral dicsekedhetik. A közműve

lődési elóadások, lekinleilela
közbeeső ünnepekre 1933 jan.
4·ig szünetelnek.

Január hónapban előadáso

kal. iarlanak: rlerdy Béla jan.
4. F,,!sőrészi Olv. dr. Balázs
László jan. 6. Kultur esI. dr.
sarkdcli Nagy Pál jan. 11.
Egyetérlési Olvasó, lvladarass
Gyula jan. IB. 48-as· Olvasó,
Nyisztor Péter jan. 25. Ipör,

testület.

Sport. ClubGyomaiA

[::'intö Albert községi főjegyző
feljelentést leli Némelh János
esküdt és ({almár Imre biró
ellen azért. mert az Endródön
1932. évi február 24-iki képvi
selóteslületi közgyűlésen él

"községi és gyámpénztári belé
tek elhelyezése kérdésének tár
gyalása során Németh jános
esküdt és Kalmár Imre biró azt
állilották, hogy az e tárgyban
él főjegyző állal elöadoli javas
lat nem a tanács javaslata, mert
a tanács azf nem fogadta el,
hanem más határozatot hozolt" .

Ilyen értelemben álliHal ki a
45/1932. kg·y. 4661/1932. ikt.
sz. képviselóieslületi közgyülési
jegyzőkönyvi kivonat, s ilyen
értelemben tellek vallomás' a
nyomozás során nyolcan·kilen
cen, köztük dr. Kovács Péter,
dr. Weisz Aladár, Szabó József,
Kovács Libor, Hanyecz Vince,
Hanyecz Pál, Kovács Isiván, dr.
Tóth Libor.

A "Oyümölcsiermelők Or·
szágos Egyesülele" SIernád
Islvilll kormányfőlanácsos,ügy..
vezető alelnök e!nöklete mellett
december 7 ·én szőlőbemuiaiói

rendaeIt, amelyen megjeleni
gazdasági és kereskedelmi ve·
zelő szakférfiak előlt a szőlő

nek egy hosszu kísérletezés
után beváll ujrendszerü és rend
kivül olcsó konzerválási eljárását
ismerlelte. E konzerválási el
járás ."jegilségével él szőló. a
frissebb állapotban oly idő·

paniban hozha ló tetszés sze
rinj forgalomba ugy él bel·,
mini él külföleli piacokon, ami
kor e rendkivül tápláló és iz·
ielcs lömegfogyasztási cikk már
csak rninl csemege s emellett
me!;!fizcll~l?l~lIen áron került
ed(\íi pYacra. ,-

Az ismerleleli ~laIZenaur·féle

uj konzerválási eljárás köllsége
oly minimális az elérI siker
meileU, hogy az valójában
szóbi'l sem jöhet, mert él kon·
zerválási köllség a munkadijjal
együil kilónkin! 10 fillér, él hü
jóházi leöl/ség pedig havonkint
és Idlónkinl 2.4 fillér.

A bemutatolt szőlőt (Othello,
Izabella, Chasellas, Mézesfehér,
slb.) még ezévi október 19·én
szedlék le és a megfelelően

preparált szőló a bemutalott
eredeli gyékényládákba cso·
lI1dgolva október 21·én kerülj
él 11Ülöházha.

Al ujfajta konzerválás eliá
rás sikerét misem igflzolja job-

.han, min! az, hogy él szedést
követö nyolcadik héten is hi·
bállan és oiyan volt a szőlő,

minlha az a tőkéről csak most
kerüli volna le.

Az egybegyüll szakférfiak
egyönlemen ama véleményük·
nek adlak kifejezést, hogy a
Malzenauer-féle uj konzervá
lási eljárás sikerül(, a szőlő

minósége teliesen megfelelő,an
ndk semmiféle mellékíze nincs,
a kisérjet közgazdasági szem..
pOlllbó\ a legnagyohb figyel ..
mel érdemli és alkalmas arra,
hogya szőlő érlékesitésének
időpontját hónapokra kitolja,
a ha7ai szőlőtermelés ügyéI
sikeresen előbbre vigye és a
szőlőkereskedelem érdekeit, fő
leg a kivitel szemponJjából
bi~losijsa és clóse~;ritse.

A szőlő

konzerválása.

pedi~ bármilyen iermészeJbeni
dolgo!: élelmiszerL gabona ne
mUl, esetleg használ! ruha és
cipól1emül ól1é1jlanak ezen célra
adományozni jegyezzék él gyjjj.
tóivrc vagy pedig az Elóljaró
ságnál ielentsék be.

A község a maga ré::;zéről

is megfelelő összeggel fog
hozzájárulni él gyüitéshez. Az
adakozóknak él község ez
uton ís nyilvános köszönelei
mond.
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olcsó és jó butort

I
keresse fel

uj butOt üz:letét és asztalos áru ipartelepet. Raktáron: polituros tele hálók, keményfa betétes
szobák és különféle hajlitott székek.

Üzlet és üzem: Gyoma, Kossuth Lajos utca 35 sz. (Volt Vatay Gábor-féle üzem.)

':-;'. '

!lH)l1dja, hogy minden háztor
jási alkalnwzol! után havonta
;) péng-ő b J2tegbiztosilási jujél~

lékol és 15 fillér balcselbizlo~

silási dijal kell fizelnÍ.
l\lllnkanélküliség eselén min

dell háztarjási aikalma;;:oij egy
pengő Jt!ppél1l,t kap. Az! is

kimondja él rcndelet-tervezet, I
hog'Y az örq,~'ségi iáruliik /ekin q

lelében a kiróil járulék 905Zá
zalékál befizeleilnek lekin!i, tc·
kintel nélklil arra, vajon a
munkáltató befizelte-e munkása
ll!án az öregségi járulékol.

Az üTI elnökség'e Iillakozo!1

az egypengős táJelpél1Z ellen,
mert eddig 3 pengő 60 fiilér
voll az ipari alkalmazollak leg'
magasahb 1áppénze. Tiltako
zotl egyszersmind él 1öbbi
szolgáliatás c5ökkentése c1\en
is.

Hogy akarják eltüntetni
az OTI 8 ésféhnHliós deficitjét.

Nedves telet, kevés nagy
hideget jósol Sidus, de
azt mondja, hogya téH
kabátot csak ápriHsben

tehetjük le.
Sirius l\leskr kíacllo l~ji jós

laíál. 19yIJunf;'zik:
"hkgá1!apilásom szelÍnl köw

zepes tél igérkezik.. Jönnck
k6z'hen persze 7o;'daIíh l1~r;'Ok

i:;;'i de~lté)Iában a, nagy hid"g
csak rövidebb napokra fog
szorilkozni és éJ Iéi inkább
ni.?c1ves lesz. l<arácsony lájálJ,
ponlosCln decembel' 20'ló! 27q
ig- crós hic1t'g lesz, helyenként
!lóva!. A nagy havazások ideje
azon han csak januárban, feb

ruá.rhc1ll kövc!kezik. Decem
berben sok !zöd lesz. A lavasz
nehezen fog mcgindulni. t\lál'

eius első rele csós \esz, ele cl

télikabáto1 csak április közepe
ItljálJ akasllhaljuk be o szek q

rénybe.
Egyébkéni a pénzpiaeoll cl

léleil jó hirek jÖllnek, a ta
vaszra - ugy Játszik - javujni

fog' a helyze!."
Rövidesen cn'kel árulja cl

Sirius mester, öld tudvalevőleg

a csillagokból jásoi, abszolut
csailwtatlélTl s lia mégis for·

clLrlna elő valami olYiln, ami
jás!afával nem l<lappol, akkor

sem ő lévcclclt, hanem az
időjárás.

Gyomai anyakönyvi hirek.
Születtek: Cselei Mária, fa
ragó Károly, Ballil 1mre, Varga
Piroska, Házasságot kötöttek:
T. Koc5is Mihály-Zöld juliá·
val, Nagy Lajos-Szilágyi li
dia Ilonával, Izsó Lajos-Nyit
rai LidiávaJ. Elhaltak : Zöld
Piroska 3 éves, Arany Jál\< 5

75 éves, Balla Imre 6 napos
özv. Suslik Islvánné-J.\ovÉ\cs

Róza 48 c?ves.

A gyomai IpéJrGs é'i J\ues
kcdó Ifjak Öllképl(;!z('1iC 1932.
december 25-c'11 (l\cirácsony
elsó 11Clpjáll) 111lil(cc!vciü ropI ó

bál,lr1932 C.h,'cull!)er 26'cin (má
sodl1f1p) mükedvelö elúodúst és
zártkörii tállcvigafmld rendez cl

Hollel' siáIJöbi:l!l,
Belépti díi: l-~ö heiy 1 P 50 f..

II-ik hely 1 pel gó farl,a,
sinszky Imre zenekara Il1u/~siká'.

Szinrc kerül: SylJil1 3 !'cho
násos operel/.

MOkedvelő előadás.ság:gaI prael11diumkéni hasz q

náilla!ók. t>..lodern h,armonizél'
Lás minden tuhás éserólictejJ
ség né:kül.

Az éllekfüze/('k egyenkin! 5

pcngöérl kaplwlnk o "Y(all~.

{(ánlor-Szövelség" közpon!l
ii oClaJabarl ' (Blldápesl. VIII.
!\Jária Tí:rézia lel' 8,)0 .szen!

!sf\'án-társulélll1ál (Buc!öpe;:;l, IV.
hccsi,cméli LL) é s a Sz erL~ón eZ 1

EndrÓclbn.

nek mondot., ki ,az iigyvédet
egyrendbeli . sik~asztás biin~

tetíébens ..ezért héthavi börtönre
itélte. Gergely felleMezett.
.:Gergely '. István heve . közismert

nálunk; mertmin.i, :köztlldomásll;
6: volt Ze5kei An.tall k'ép\!is01rJpe
ticié/á ban) ~,éSi 'Tm'nc1r:Jiir, or? OO' "rj('ép'iTise~"'"

·lől'elÖ-Ss~ejügg(j pdeS' figybtil
.védője illetve ügyvédje,

l\crcs;.-tcs-fischer ferenc hej":
i.ll:;'yn1inisllcr keddcn '\zé'1 érle":

kezleÍ\;1 IBl'1 0'1 I fll üll szaná
Jósa ügyélwfl, il 7. C'R'yiket él

1ll11I1kaElcló\{, (j másikal a rnlln

kflsok \<é'pvisciöinck f(?szvélclé

veJ. Ezzcl a/jón 1)(2 is fejez/c

az ezzel El kérdéssel kapcsola

los lanáeskozdsokol.
A Szanálásra vonatkoz(j rcn

(kl<elek is elkészüllek.

December 20-ika kör iil jelen'
nek meg il rendeletek és január
t-én már élctbe is lép az üTI

uj renelie,
A kiaclancló korllJdrtyrcnde)c

tek é1Z! állapilják meg, hogy az
üTi 8,5 milliós hiányának cl
Ilinlelésére milven inléli,,,,clések
váinak szi.ikségcssé.

A Icrvezct az elsö és máso·
dik napibéroszlály Jdvélelével
a mosiani 60 százalékos íáw
pénz! és az anyasági segélyt

50 százaJékra csökken1i.

A bizlosítoil, oki betegel je
lenI be, 20 filléri Fog fizetni a

munkaadói igazolványéri és éi

kiadoti reeeplek uián 30, illelve
20 fillér!. A rendelelqlervezet
egységesili él háztarlási alkaJ
mClzo1tak biztosítását es ki-

Gergely István bpesti ügyvédet
sikkasztásert ,héthavi 'börtönre I

itélték,

I<önnyen éne\{c:ll1clc\. 11élngl1q

léilü", erö", magvaI' ' mo:i\l1r11U

cialialllok onélkiil, h,ogy. vilá
f,:iCl5 ~zirll;zciüc:k\oinál1ak. l)iz
IUS{1l1 tudiuk. bogy hamarosan
az q!ész ország lemplomaiban

és zárcláiban fogják. énekelni

á vC~5)es cs fC'rfj~kari leléire l
is iiJ"'!l éiikf:lméls lllelódiáfzaL l

A !lC]l'In(líli;;:áJtísl S/fára Sánáorl

l~pc:sli k i: 11) p;"; Y, l11l'sleriell VI> ,I

gc/le. Az ének l,isérC:lc!\\'alóq

elhB"11gzuU I'ílavcgen. ez.1 a'

kiicllillJésl tcllék: bizzuk (l·clo: q

gpl a kÖzf,;yüIésrc.

!AZ i.if;!Y~S1: vtlcllA'5zédc ulán I
t,Jolkl' védö,haíairnas bcszéd q

lJc.1l ~lnJlcH011 rá arra. a lel1<2kl~ I
len ullcJpulra. lJo~V f",gyelrm l

b~in'kkst érdcrnlö rosszul szer, I
kC5zlcl! jq'>'y76köll\,V. alal'ián I
ic![.:nl<.?ktstcl1 dologmia!I, lör- I
\',,;nv eié hmcoiianakhcesiilelcs,

1~.')I:;CSSé~ttl~r(;,k{)z,seg,i . C,IC,Jj-l
Jan1kal. .~ Inrvql\' es Joggva q

korlai ililopi!iü :m;\-2'. IlOgy ahol l
ti',fyh c:,cwyni él" k' l ciJcrtJ i Q~'as

!al, 'ri:cliciÍ',(i:l)wdi~ Z,l:clyen l
iS"iu\'csollÓk (I lelek acliis!) 1
:').7 (]v{1.zi\s, ck l1'l,,:g-C(2\,'öl1!ctlíí

jiFClS\cll melleii is" tla a hatá-I
rűz.a.·t., ,t\i,'!lH..l.l1.cll'a 11,•. i.l~CS, 0!1 alT.ól
!"'S7""" 1····11' Jj ,1"'1 l'j'l cl 1. 11' 1 A "Maf;yarorszdg" szerdaiszá- J

; L ..... L'-.:-- i .. i ~\.;. , l.. J."-. 1 c.. l\, 0:.,

• • < mából vesszük alábbi hlra<fást :
üg')'.0~z 'S?l.?nnl l,í.)jCg)'l{) -. a
jölih'~(;< fogósából "iöhis:zcq Az iig)Jészség megvddulta Ger-
miil:n" g-onc1ollwiiB lanácsige1y István ügyvédel, hogy egyik
iilva",lfllnök rdcrálumál, llgV cn • klienséMl· .!ellenik J6zse/ve!1dég
il!'Cll, si)1 jogi 9cmpcÍil1ból [ős/Sl 2S.o00pengőie{sikkasztotl.l
iJillbsabb ",I,;pon moncJh,atldiuj . Az ügyben' töbh trirgyatás.,t1af;-',
\1imcrhfilt'CJs. ht)gy O kÖ7g\,íi- l' fDfLPen-essJJs"herelw1 ,>h5fV0fíJ!'gZ.i1Ú,1

ks dön1s("Íl, fl!err· kimondo!i I biró. Atörvtll)'szfk a mai 'túr

IJö18ro,.'ZBI, .nem !(,'5rk:nt, és nem Ig)'ofáson itéletet hozott és bünös-
\'()il e kérdéshell.s meri I<.al- -_-....-.................._ ......_ .............""'!'''!!''!'''''''''.....''!'!!''..................-~....._---

n iÉ) I' ezt nh'Qen)sÍlclle, csak cl I
:' Z1lú,kn yI ~ ii~ IJjlot/ll I!l Ci?, V édó

I,.:[fllC[1I'::5! Ker!. I
;\ I(jr. Ti'lI'v~nyszék 100

100 PC:lgÖ('C ikllc a Viídl()!io:tKal.l

f\Z iléíclcl fcll'iíggcszicllc. Az
liR:Y'ész, fl V(:c!ö, dc a václ/nttak I
is fciiebbcz:cl" I

"'J '.- I

1
·1

Uj egyházi énekek'
t

A napokban hagyla ,,\ él

sojl{jl ,c\páczay lslván cgyhó:d
énekeinek kél flizelc. Uind~

cí4yik ['üze! 20-20 oldaloIl
?isszeSCIl 51 énekel tarlalmaz.
!vlise- rcggcli q t\1ária-al!,almi
énekek, gyászmisékre teiajáIlq
lási énekel< les7ik vállozalossá
az énekqgy[ijleményl, amelyel

él debreceni Apostoli l<ormány
zói Hivatal engedélyezejt egy

iJázi használa/ra. Apáczay bl
vánl -(valódi nevén: Csernus
Mihály endrődi apó~lcbánosl)

nem kell benlulalni zeneked

velő olvasóínknak. Dallamos
credeliséget és komoly egy
házi IÓOIIS! viseló énekeil az

egész országban ismerik. Ed
dig négy fi.izelben ielenlek meg
éllckri, dc ugy elkapkodták
őkel, hogy ma már sehol sem
szerezhetők meg. Az uj éne q

\<ek teljes POlilpában mlítatjál<
Apáczay zenei talentumát.



GYOMAI UJS'&O 1932.d~G.11.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

ifj. WAGNER MÁRTON.
1""'1111"1'1111111'"

Ij'II'IIIIII"IIIII'III.

A gyomai Haflgyavezeiösége fel
kéri minden kedve!; vevöjét,. hogy il

Hangyában kapott kasszablokt<okat
naptár átvétele és a visszatéritésát
adása végett jan. !-2-én okvetlenlH
hozzák be.

Mindazon szegény gyermekek
felhivatllak, akik il Hangyáhan cipőt

kapnap, hogya cipőt felpróbálásra.
minél eiőbb jeleníkezzelll'k a Hangyác
ban,

Ifj. K. Nagy Gábor január l-ére fel
vesz egy benkosztos bérest. Jelent
kezni Mirhó ut 541 sz.

Borbély mühely biz.to:'! kőrzettel

január l-ére kiadó. Értekezni Endr{:íd;
öregszőHii Hangyában.

A helyi áilatb. szöv. vezet5sége
felhivja a hátralékos tagokat, hogy a
dijakat sürgősen, legkésőbb dec.· hó
20-ig befizessék, A végrehajt<isra ke
rülő hátralékok litáni eljárási költséget.
is viselni tartoznak,

Kerekes Karoly borkerc8kedőnélc!t

kitünő zamatu kadar bornak literie
50 fmér. ..

Bácsi lajos szabómesternél valóm·
tiszta magyar gyapju szövet métere
8 pengő 26 fillérért rendelhető

Hitelképes egyéneknek 3 havi részlet
fizetésre is..

Folyton égő alig használt kályha
eladó, eim a kiadÓJlh'atalban.

; ,<\":-.,-.. :o '.' :,\ "-\ "'.

Lakodalmakra, elöadásokra. mu
Iatságokra székek, asztaJok korlátlan
mennyiségben kaphat6k a ligeti pavíl
lonban 5 fillér kölcsöndij mellett.

Értesités ! Cégünk megállapodott a
Békésmegyei Általános Takarékpéllz
tárral, mint a Futura Magyar Szövet...
kezeti Központok Áruforgalmi Rész
vénytársaság főbizományosával, hogy
Gyomán. és Endrad~n gabonát
vásárol a Futurának. Vásárlásainkban
a Békésmegyei Ál talános Takarékpénz
tár gyomai fiókja is részt vesz, igy
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük termelőinket,

kérjenek tőtünk is ajánlatot, mielőtt

eladnák gabonajukat. Wagner Márton
Fiai.

Fegyverneki utca 7. sz. ház eladó.

_.
DUBLH<ACIÓ.

I. o. gázgyári d i ó"...lr (I k s z és
különféle SZéll kapható

\fAGNER MÁRTON FIAt
fakeresi{edöknél.

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
WWWWWUU~WWWUU~W~WUUUUUW~

11'0611'5718'0719'59 2-W é 0'32 6'02 8'5214'2817'00
6'3811'1412'0218-1520'04 B5 i Gyoma é 0·1'? 5'52 8'51 14'2016'5919'04
7.31 12'0912-4019'10 20·41 3'38 é Békéscsaba i 23'15 5'00 8'1413'2616'2218'12

3'5312'4017'3020'05 i Gyoma é 7'2411'4716'4121'56

4'21 13'0817'5820'33 é. i 6'5311'16 16'10 21'25
4'2613'1318'0320'38 i Devaványa é 6'4811-11 16'0521'20
4,'57 13'44 18-3421'10 é i 6'1510'3815'3220'42
4'5813'4518-4521'11 i Szeghalom é 6'1310'3715'3120'37
5·1714'0419'04 21'30 é Vésztö i 5.5310'1715'11 20'17
7'2716'10 20'58 é Békéscsaba i 4'05 8'2013'2418'24

VASUTI MENETREND 1932. október hó 2-től.

_-."....,.".!I~gyorsl Igyors! !gyorsl !gyorsl
6'15 9'00 13'3217'0020'50 i Bpest k. p. é· 5'00 10'4511'4519'10 19'53

A gyomai Márky Sakkör f.
hó lS-án vasárnap délel«5l! 11

llrakor lartia közgyűlésél él

l(özpontj (Uri) Kaszinóball.
Ér/csili él kör él tagokat, hogy
a sakknapokal kedden és pén·
leken 6 órától tartja a Köz·
ponti Kaszioóban lévő hely·
ségében_

A közszállitásokra tett aján
latok illetékei! a pénzügymi'
Iliszter él mai napon közzéteU
158.752-1932_ számu rende·
lelével ujból szabályozta. lia
az aján lati összeg 50 pengő!

meg nem halad - az uj ren
delel szerint - az ajánlat il,
lelékmenle'5: ha az aján!clli
összeg 50 pengő! meghalad,
IIgy az okirat első ivérc 200
pengőig eg\' pen~ó, 10.000
pcngóig kél pengő. 20.000
pcngóíg öt pengő, 22.000 pen
gón fc Iii I tiz f)engó i1!e/ékel
kcil leróni. Az okirai más~ldik

és minden több ive, ha az
ajilnlatoi cl nem fogadjál" iI
lelékmenles : az elfogadolt aján
lal második és minden több
hérc-, amennyiben az aiánlai
összeg'e 10.000 penQ"ón alul
marad, ivcnként egy pengő,

egyébkénl pedig ívenként kél
pens::;6 illelékel ke!! Ulólag le·
róni: az erre szükséges bé
lycgekct. az ajilnlaHevő az
aiánla! elfogadásáról való ér
íesűlésélöl számiloH 15 nap
alaJl köl,dcs él l1atóságnál
(lizemigazgalóságnál) beszol
gállaini ; a hatóság (i.izemigaz
galóság) a bélyegeket az aián
lali okiralra fclragaszfélni és a
hivalalos pecsétlel feiülbélye'
gezni kölelcs,

Ha fáj a feje és szédül, ha
teltségel, bélizgalmat. gyomor
égési, ll1eilszorulást vagy szív
dobogásl érez, igyék minél
előbb valódi "Ferenc József"
keserüvizeL

Bohémhercegnő
MOLNÁR GYULA 3 felvonásos

vidám játéka.
Január 14-15-én.

A békéscsabai állatvásár
forgalma. Felhajloflak fl vásár
ra : 850 iovat, 95 ökröl, 527
lehene!, 169 borjut, 8Z) bikáI,
160 növendéket, 66 tinól, 328
sertést és 169 juhol. Gazdát
cserélt él vásár foly'amán: 152
ló, 17 ökör, 378 tehén, 128
borjú, 59 bika, 98 növendék,
21 linó, 206 sertés és 42 iuh.

~.7#~~ft~fa@ltftAftftftft

Kicsinyek,
agyak!
lehet korcsoiyáznU

A NÖEGYlETI
JÉGPÁLYA MEGNYilT.

Olcsó bérlet!
Gyermei{ és kisérő jegy.
Járjatok minél többen,
a bevétel a szegényeké.

~~~~~~&'.ulltlilo1»Jj

ÉRTESITÉS ! ,'" TiszG!11éllof11
énesili él Ilugyérclernü közön,
ségel, hogy él karácsonyi ün~

I1cpckre való tekinielIel él mai

naptól folyó hó 31·ig él góz~

fürdőben minden fürdőnapon

délutánra zóna fürdésl rend

szeresít, mikor is él rendes 80
filléres jegy helyeI! 50 fil!ércs
jeg'gye! lehel fürdeni.

Számtani probléma. Alapos
fejlörésí okoz mindenü!1 az
országban Tojnai Világlapja
karácsonyi száma, amely négy
érdekes mellékleltel összesen
826 oldal terjedelemben jelenI
meg. Ára mindössze 1 pengő

76 fillér. Ha ezt az összeget
ötlel elosztjuk, akkor 35 fillér
jön ki. Ennyil fizetnek az ol,
va sók egy menék/eléri, holott
csak a "Neg'yvcnezer kilóméter
az ismeretlen Ázsián keresztül"
cimü 388 oldalas könyv boI fi
értéke négy.pengó.

Országos vásár Szarvason.
A legközelebbi országos vá
sári Szarvas községben de·

cember 16-17 és 18~án tartják
meg, melyre vészmentes hely,

röl mindenféle állal felhajtható.

97 százalékos lesz Gyula
vtiros pótadója,

Elron.tott gyoOlOr'l bél
zavarok, émelygés, kellemel!cn
szájiz, homlok.fájts. láz, szék
szorulás, hányás vagy has'
menés cseleinél már egy pohár
természe/es ~Fere:nc .Jó...
zscf'" keserűvíz gyorsan. b:z#
10san és kellemesen hal. A
gyakorlaii orvosludomány iga·
zolia bogya .f'erenc Józ~u~f

viz haswálali'J a sok evés és
ivás káros következményeinél
itgazi jótéteménynek bizonyuL
AFerenc Józ~ef keserűvíz

gyógyszerrárakbéln, drogériák.
ban és fúszerliz!clekbcn kap·
haló_

A M.A'v gyomai főnöksége

közilirj~ teszi, hog'Y dcc.zmber
12,'i,~;1 kezdve héJköznapokol1
a rakb~d hivatalos órák dél~

elóI I 7-12 és délután 10'30
18 ó/áig l;]rlall1ok. V é!sár- ün"
ncplL1pokon és Szt. Jstván
napián c1éiclőtl 9-12 óráig
tartatnak.

Két lelkész helyet cserélt. Dr,
Rdffay Sándor püs)ök enge,

déíyével Rohály IvJihály csor'
vas! Il'lkés/, Tátrai Károly
gYUlflj Jelkészszel cserélIek.

December 21-től január 3-ig
tart az iskolák karácsonyi
szi.ineíe. Diák, s Li.i!ó, lélnár
egyfornléll1 várla már a vég,
leges elhatározást, hogy az
idei iskolai anévb"n mekkora
lesz a karácsonyi vakáció,
Nöpokkal ezelőt! olyan hire:k
ieriedick <zI, hogy a karácsonyi
sziinci öz idén hosszabb, kj,

adösc:bb lesz, mint mtis esz

lendóIJC"l. Értesülésünk szerin!
il!clékcs helyen már mc·ghoz·
lák éi dönlésf. amely szcrint az
iskoicJk karácsonyi szlinete
ciccc:m);cr 21 Jól, januéÍr 3-ig lart,

Mll.gács Kálmán öiödik nÓD

L'i:3k('ilyvél adta hl, melynek
i L i '2SCS kiállítása, a benne levő

husz uj nótával és 3 pengós
árával olcsó karácsonyi aján,
dék (IZa aló Neldor ~\áimáll

Budapes!, I\árolv körui 8 szám
alaf!.) .

Mega!akuIt a Békésvárme
~!yei Gazdasági Egycsü!cl Rét
és Legclójavilási szakoszíálya.

Inségad6. A m. kir. Be]ügy~

miniszter az ínségadó fizetését
60 községb<:n eirenc!elic, Bé,
késvármegyében 4 községben.

Békésen, ~v'lezóberény ben,Oros
házán és SzarvasorJ. Az inség
aeló lailcsa a jövedelemadó, él

lársuiöii és Janliéme adó 20
százaléka és él kereseli adó
alep 2 súlza]éka. A városokra
az ínségadót az oldó ber 22· én
n12gjc!cnt rendeletlel bcveL'cf
ték,

Az Ivánfel1éki Á.rmentesítő

Társulat f. hó 17-én Gyomán
a iársulat székházában köz,
g'Yli!ést tart.

Három nagy botrány. lvIi
okozza a bolrányt, miből ke

ielkczik és mikor okoz nagy
hoirány! a szinésznó ruhája?
Erről közöl rendkivül érdekes
képekkel illusztrált cikket a
Délibáb uj száma, amely gaz 6

dag lartalommal jelent meg, A
népszerü képeslap minden szin
házi, film és rádió~eseményrőJ

ponlosan beszámol, azonkivül,
hog'y pompás illusztrált buda
pesti és külföldi rádióműsoro,

kai közöl. Egy szilm ára 20
fillér.

~~~~...~~ ~~~-
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Befizetések postacsekken : I Szerkesztöség és kiadóhivatal:
,Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám IS.280. I "HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMOA

Lapzárta c s ü t ö r t ö ll:: este '6 óra. G 'f o Al a. Kossuth Lajos utca 64.
i\legjelcai!( mjmlen szombaton reggel. Telefon: 22.

-
Hirdetések dijszabásai:

Egyhasábos (55 mm széles) l l:!n. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri l1irde!ésl1él 10 száz<lh~k. tizszerinél
15 sziJ.zalék,l negyedévi hirdelésnél 2C! száz21&!, és
félévi hirdetés eseléll 25 százalék kedvezmény! adunk.

sálJó! hívta össze Gyoma, Endrőd

és Dévaványa összes társadalmi
egyesűleteit, hogy e mai értekez,
Jelen megvilassák és elhatározzák

Dévaványa nagyközség Békésvár
megyéhez, közel€bbrö! a gyomai
járRshoz kívánó átcsatolásanak
Jehetöségét. Dévaványa átcsatoJási
Jwzdeményezését Gyoma és End·
rőd társadalma nagy örömmel
veszi és minden képess~gével tá~

múgatni kivánja e mozgalmati

ismét dr. Szeberényi Zs.
Lajos ev. esperest. a pót
tagságra pedig Harsányi
Pál ref. esperes! válasz·
totta meg.

Hatalmas társadalmi megmozdulás.

Felsőházi tagválasztás.

hogy az á!csatoJás mieiCibb mcg
türtén ilessék.

A szüi{ségcs intézkedések, biá
rások \iégzésére egy hil! t<1gu ill

tézöség megváiasztására !lívIa fel
jelenlevőket, kik e blwHságba
választották

uyomáról: dr. CiJíisztián Kál
mánt és ifj. Wagner Mártont;
Endrődről : Csernus Mihftlyt

és dr. Tóth Istvánt;
Dévaványáról: dr. Paezek

Gézát és ifj. Z. Nagy ferencet.
Úgy II mai gyíílésre. mint él

további (jgyviteln~ dr. Kenéz Béla

békés-bánáti ref. egyházmegye dévaványai űgyvédet ajánIia e!-
nökHl, kit értekezlet egyhcngu\ag

tisztújrtása~ megvá!asztott.
Dr. Kenéz Béla átvette az

nokká dr: SzélfOyulát, él elnöklést, röviden ismertet1e a

szegedi ügyvédi kamarcf c dévaványai akció eddigi eredmé

elnÖkét választották megnyeit, melyek szerint bízni kbet

újraegYh<lngulag. Egyházi azátcsatoiás sikeréhen. Egyben
főieo\,ző Göncz\' f)éla vi' kijelenti még, hogya dec. 27-Hd

. ~. "dévaványai képvisc!ötestüieti gyü-
iági főjegyzö dr. Pelneházy iésen ő is al. átcsatojás mellett
László leJt ujból. UgYCJil- fog szavazni.

csak úírfl vt1laszlotlák él Or. Paczek Géza ct nellézsé

tiz világi tanácS'birót, él gekre hivta rel a figyelmet. Dr.
tanár és lanUá f\épviseló- Chrisztián Kálmán beszámolt,
! t hOQY a ~vomai és endrődi 161'-\{e _ ~ ~J

vényhatósági tagok dec. 10· én
Békésvármegye fő - és alispánja

támogatását kérték.
Pétermann József a követ

kező határozati javaslat eifogadá

sát kérte:
Gyoma és Endrőd községef(

társadalmi egyesületeinek kikiil
döf/ei a két község 27 ezer la 'cosa
nevében egyhang II határozattal
kimondják, hogy Dévaványa köz
ség közönsék,ének azon óhaját,
mely szerint Dévaványa község
egész határával jász-NagykllTl
Szolnok megyéböl kikebeleztessék,
Békésvármegyéhez és annak gyo·
mai járásához csatoltassék - el,
viiázhatallanul jogosnak tartja,
mert nem csak geográfiai fekvése
predestinálja arro, hogy Békés
vármegye vele kikerekittessék, ha
nem Dél:aványa községnek köz
igazgatdsilag és igazságszolgál
tatásilag, tánüf!,yileg, gazdaságilag
szerencsétlenül beosztott helyzete
is~ Azért il két fcözsék, társadalma
Dévaványa község társadalmának
ó/zaját magáévá teszi, vele eg)'
erteimtileg az átcsatolds! kivánja
es azt illetékes helyen kérelmezi.
Megbtzza a kiküldött bizottsdgot,

évaványa átcsatolása
ékésvárme yéhez ..

. Vasárnap délután 5 órakor
Gyoma, Endrőd és Dévaványa
számottevő egyestiletei 70 kikü!
döttcI képviseltették magukat a
KÖZPOf,li Uri. Kaszinóban meg
tartott értekezleten, melyen Gyo
máról 40, Dévaványár61 15 és
El1drödrő! is 15 tag vett részt.

Pétermann JózsefllY. főjegyző
5 óra utánnyHoltameg az érte,
kezletet. Bejelentette, hogy ;l gyo·
mai Köz~onli Kaszinó megbi?á~

December 10~én töl-
tötte be Békésvármegye
törvényhatósága a sorso
lás utján megürült egyik
felsőházi tagságot, melyre

A

Oyuláró! jelentik: Nlost
űdtál, he cl presbiteriúmok
az egyházrnc-gyeiliszlujHói
meghijéJtásoj,ra -szóló sza
vazcJtail.;aL A szavéJwtok
Feloon!ásél szerdCin történt
rnc~.; él béhés,blÍl1áli refor~

márus egyházmegyei bizoll".
St~~ elóI r. Ennek ercc1mé~

nyd,énl espcress2 Harsányi
PöJ!, egyházmegyei goncl-

csonkitott jizeféseért aggódó I mll!!.á:~al l~j hittel indl1ljun~I
,tisztviseló és nyugdijas ko- l a ./OVO jele, mer! a beth/ellenu
patt lakásába. v'igaszta/, bá- l csillag az emberiség útját
forit összefogásra szálit, mert nem a tespedés jelé jelzi,
hite, hogy ezt a fájdalmas' hanem il tisztultabb erköl
éJelef csak összetartássa! és csiség magaslatát világitja I

együtfdolgozással tudjuk el, meg. Ide irányitsák a vezé
piselhet/Jvé tenni és előbbre .rek. nemze/eiket s akkor nem
vinni. lesz több ilyen szomorú· ka-

A krresztény népek e mos- rácsanya az emberiségnek.
iani su/moru karácsonya el-l W

Karácsony.
A rw/!y luíború utáni lát

sz.ó/agos l'ilágfel!m(/ülés ma
gasan szárnyaló reménysége
számyas.?f:'geilen vetgődik. A
nagy és kis nemze/ek kétség
beesett eröfeszitésé!1ek víha~

rában keg}:elienül .megcs~f~' l
kitottorszagunk las lWJoJo!

újabb é~ . új? bb. !wrmányo-I
sokkal nanykolodlk. il nem
zetkö::i politika viharzó oce
ánján. A nemzetek és egyesek
adóssár{/wllámai állandó el
meril1éssel' fenyegetnek. A
nagy felfordulásban felsza
badulnak az emberi szenve
délyek. Az emberi iletnek
már nincs értékE. ha egyéni
szükségletekről Fagycsábitá
sO/iról van szó.

A fáradt idegzet az éll
ezredek alatt jelépített em
beri műveltség elvesztését
lálja egy tragikus gazdasági
összeomlásban, melynek min
dent je/perzselő fávafolya
mául a munkanélküliséget
ál/ifja be. Az emberi agy
zseniális gépfejlesztö ered
ményei feleslegessé teszik az
emberi munkát. A gigantikus
fúltermelésben sok millió em
ber éhezik, fázik, rongyosan

já';.. föld 2000 milliá embert I
számláló sokaságában a mi
8 milliós magyarságunk szo
moru karácsonyát köszőnf

iük az Úr születése utáni
1932-i/{ esztendőben.

Egy fanatikus hitű magyar
járja be csonka országot. Egy
jobb' magyar jövő hitével
kopogtat be a szegény em
bereknélkiilöző, hideg haj
lékába,. a termelés kuc/ar
cátólelkeseredett kisgazda
tanydjába,. az eladósodott I
iparos].kereskedő.rideg mií-l
helyébe, üzletébe,. lJ'· megQ
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1080·87
1013'48'"
1001'14'"
88802
876·54*
776'78
691'66'"
59U6*
484'31
481-44
479'12
4HB'37
47561
469'48'"
467·8~

464·90'"
4-5094
439'34'<'
433'86
418'66

401'22
400·
395'10

kéts;;eresen

Rendes tagok:
L özv. Czihat Károlyné
2. dr, Kovács Péter
3. dr. Ádám Ferenc
4, Szathmári András
5. CsernfJs Mihály
6. Timár Imre
7, dr. Weisz Aladár
8. Alapy Andor
9. Hanyecz Vince

10. Varju Fülöp
ll. Kalmár Imre
12. Bácskai István
J3. Grosz Zoltán
14. Stercula Jenő

15. Kalmár Károly
16. dr. Bartha János
17. Iványi Imre
Hl. dr. Izsák Adolf
19. ifj. Kovács Dániel
20, Varju József

P6ttagok:
L B:llogh Mihály
2. dr. Tóth István
3. Uhrin István
A '~gal je1öllekadÓja

vlilfl:ldmitvf!..

Endrőd község
virilisei az 1933 évre.

alszanak el élI': örák .alall ?
Testileg nem maradnilk vissza
il fejlődésben?

3, A tanügl'i~;f'. népi2gész~

ségiigyi halóságok vizsgálii:k c.
hogy a vidékről islwlbha járó
9")'crmckek mikor indu!na.k ej

ollhonról? mH\Or és flOt;",'i'lP

löi!Íl~ (lZ id(j! (lZ bhoUin kivül?

GyomáióiBékéscsabáig
'GyomtirólG,38 ón-dwr indul

avonöLCsak egy-kél d it, j;:

iiÍr be Ovo!i1,:}r('l Csahári'!.
Mezöberénylg nép cscndc:"c!1
ol vél sg [j! il fl k.

tvk:zób~rél1yb('11 11dllgOS é
léoksc?f!Qcl lenk 1l1<.'g cj \"ügOil

csupa C> il bel U] jélró (j jilU, c, l.
Persze iit is bcfug-yvfJ c) ,.!O

re.g;<<2il u, ),V0i1DI\'.áf/lslli1ni1lC~t3

kod:!! hiddé1kít cLl clózö f]öpi

ful1JaJnlccsn,j, r()!yk1iié:l, Hi is,
de oiyelO i,lrl11jsan, hogy lj.

~fy(~lmczleinike); éldíákllfakc;j, i1

többi uta~.,.ls sY2r~"'117c' eOl"'IPl~""'(lJ-.::". U .... ,_ ~J ". I

.d;s!(uráinL cH1ííj azonbon cs~d.:

az li Itlrmi1julwűk a JuHdabfl
lásóvid !chcinck meg. III
már kis cij:Hlrellázöcsoporiok
alakulnak, szinlc ki(pik, hoi.<Y
erre cSdk al. uJa;:ás Ulléll\lw
csáhHj<1 (,l.u?i- CI nagyok Ls

rágják acigareflál vnél:nJuHMf',

A P,0!céscsalnírű fél nyo!cl,or
több irányban beérk..:zé vonf1~

lok cs:rd, ugy onliák a sok
yidékróI.lx:jdrÓ laóulól.

. Vélll-e, aid figyeli ezeknel, él

gyermekcknek a feilödését.
testileg, lelkilcg, szellemiieR?
Az! hiszem, ha mérlegre 1<2'

hc!nénk él nyereségel, meg~

döbbenló mennyiségben á!!anö
ezzel sZCmb'2l1él vesztescg.

BizIosra veszem. hogy az
alv(Ísuktól megfoszloH gyer,
mekek ezj valamilyen formá.
ban nn=s:r sZéÍmon kérik a lár
sada!omJó1.

1. Szabad e él 10-16 éves.
fejlódésbf20 levő gyermekeket
szeplembert6! jullusig naponta
hajrialban kirándgáJni az ágy
ból és kikényszerlleni él sölé!
éjlszakába, Wrékeny egészsé
gé! ezer veszélynek ldlenni ?
2, )lv1il figyelnek meg él tanárok
ezeknél, az alvásíól kegyetlenül
mi?s:r~boH~Y(j!r(l1ekeknél?Nem

kálVilá! és hátrave!cit fejjel,
l<icsavarl nyakkal kínlódolI az
álmosság leÍ<üzdéséveJ. Egy.
szerre a;;. egyik fiú ,össz~rtlz

kódoU, a lüzeskályha vörös
világánéd megnézte az óráját,
felrázta él társait, összeszedc
lözk("Id!ck és beindullal< cl más
fél kiíométerre levö polgáriis'
kolába .. ,

.,. DévovéÍnyálóI idáig any
nyira kialakul1 bennem az ilyen
fialai gyermekek ilyeléni isko-

. lilzlalasa iránli ~llenszenv,hogy
él szülőktől, tanílókiól, halósá'
goklól a következőke! kérde
zem:

is robotosai.
Gyomát61-Vésztöig.

tan

Reggel félnégykor megnéz"
tcm él h0n1éről, minusz hal fok I
Ce!sillst mulaloii. Fázva siet-.I
fem ki az állomáshoz és a
3.5-3 órakor induló moler [lod
o5z!ályu füíkéiébcn egyedül
ásiíozlam, télikabálban ülve.

Dévaványan egy 14·15 éves
diák szállj be afülkébc, kinél
él "jó reg'g'el1" köszönés be
fagyhalott ... Alig mult 4 óra.

I<örösladányban már többen
szállnak be hozzánk, mind
annyian diilkok. A háHzsákiai
kal nem lesLik le, 1éli kabát·
ban, felgyLirl gé\\lérral Glodc
Egy darabig beszélgetnek, fá·
ződnak, aztán mindannvian
szunyókálnak.

Öt órakor érkeziünk Szeg~

halomra. A diákok mind ki-o
szállak, megint egyedül ma·
Tadjam,

Negyed hatkor érkezlern
Vésztőre s mert még sölélvoll,
beülle!llBVáfÓterembe. III négy
pQJiil'óri~tQ . fiú ülte !\örlij CI

A tanitóság
karácsonyi nag'ygyűlése

Budapesten.
Az Ország,os. TaoHöszövel" Tail!tóegycsi.ilci elnöke iJ lél

ség december 29-éndélclóli 9· niiói nyugdijügVr6!. viléz Csor

órakor rendkivüli szl)velséf!' bo Octön. éV Állami Tanilók
tanácsi nagygyi.1iésllart il fó- ·Orsnígos cgyesü!elénekföli!
v8r6siVig'adóbari .. lVlégjclené#· kórapedig az ifju lanilóncm
s~( mcgig·érle (]ömÓos 'Gyula z::clékról fari CIÓélcliÍsl. l'/lind él

kormfm'y'elnök, Hóman Bálint. kéj kér~lésllCk él léÍrg\'fjiása

vaUás- és 1«:.izokEdáslí@-yi I1lÍ- fontos esemény les%B kará-
. niszler, Huszár Aladár fópoi- csollyi nGg\'~niilé5nQk, meri

gármesJcr. Sipőc /enö póil?ár- cnnekkcrelébcll él sok sérel-
mes/er, él hlvalülösés ·Ianiigyi meJ szcnred(i magyar Jani!ó,

élet Jöbb képvise:öie.· A . gyi.i- ság cgéz oggodaima fog rneg-
lésrc nagybön ké:;zü!ódlk él nvilaJkozni bizony/alan ildyze-
íimí lóság. A l\}acloH hiv eüa :05 Iének i1\cgn ~'ugldió kicl!iJlr.uitlsa,
rn.zghi"ó is ai-! bizonyilid, ho:;.!\' johhrafordui{ÍsiJ érdekében, A

•akü!i:ill!JÖ;:Ö iéllliiÓi érdckc!J- jónílói illclmén','ck rjoiHcíbcw
s0gck, c "zékesfővárosí tfmi- sl..iniél1 !1édcíroiöJi jiJVDS!iJ! ke-
lóségg('li· fzar(dlvc, leHes egv- rül éJ mrgygyliiés cJé, mell!::ell
ségben vOllulnak fel a kará~ él jélllij()ság il föld· és Jcrmény-
ásonyi nagygylilésrc. A nopi- járandósiJgok mq.;szünle1ésél
rend szedni a7 c!nöi-zi meg' és fl l,ö:qJénzléÍrak U'jim való
nYíló ulán Finta Sándor, il l(filh. q,~'Y5égeskzszpémJízelés rend·

'Tanitöc!gVc~iilcrOrszéÍ52osSzö- szerének élcjhdlépieKsé'l slir
vcbég':lJck eillökc emlékezik geli. /'1, Tdnilószövcis.zg Clulon
nh'g' Klchds[)err,r {(unó gröfró!, is kihivji'! cl !anilósáRol, hogy
majd iJ gyliiés lJlCgiSllll:11í a mi!léi l1agyobb számban jelen-
lcnilósiJgna!z a nyófcosziitlyú je;lckm'cg a karácsonyi rend,
népiskola, ' . a l~öúcpjskoiai kL'ü!j S;'.ö\'cl:'égianÉlcsí gyü!é-

'ércl!ségin' fü!,jpliIÓ magi:ísabb§ s.en. mc!y Cl' alkalommal egy
r:ndb t~ni'cíképz('5'.j6va1:báanapra kriedó egvclcrnQs la ..
sz;~ksz'ei'ü rshoröf~ilig'ydk! ~'l~g- niió2yiilésnck is tekinlh,c(ő_
valÓsilására ; \,:onGikózó,ní~f,t\ karficsoliyi nagygyülésl
kcmíbbcm c1foglaii áí1§sponljál mcgclözo n8p0I1. deceinber
és 11angmJajjaa janUói szol- 2g~~n déinic'in 3ói·akor a Ta:'
g'áli1li szabályúJldkésziicZsénel< niiószövciscg igozgatósDgél larl
süq~ö:iségél. f:.zu!f1n . Omlós, ülési a F:zr':nc József lanHók
Lajos, az Országos R.zformáíu.s Házában.

Tisztújítás az
ev. egyházban.

hogya vonatkozó memorandumot
elkészifse és azt a három község
nevében. illetékes helyre mielőbb

elj[[itassa,

A határozati ja\ritslatot egyhan
gulag elfogadták.

Felszólaltak még: Csermák
lajos, dr. Poszvék Ödön, Vad
Gyula és mások,

Az értekezlet szárnszerüségébell,
megnyilatkozásában is erőteljes

kifejezője volt a három. község
egységes óhajának. Ez az első

összejövetel is reményt nyujt,
hogy él három község társadalmi
megmo7~Ju'ása nagyban hozzá
járul ITldjd, hngy az átcsaloiás
InegWrténJék,

Az azóta elIeit idő alatt szer,
zett ér;esillésünk szerint minden
remény megvan hozzá, hogy a
dec. 27-iki dévaványai képviselő

tesi ületi gyüiésen e.gylwllga· fw
tározatof hoznak az átcsatolásra..

A kh cvangeiíku3 fCgyháznál

méÍr é\'ck óta nézeLel:én.'sck
vannak a lelkész és G~n;ház

közöl!,

Ebben a;'. évben Cl7.cQyház
löbb5~'6'! a lI~jk laniiónak lél~

káslll í'zgy hazaI vCllblróiár
vcré"Jcn, az e vétel' ki5rüi· lá
madtnácleilérésck még- ,fe
szültebbé leliék él viszonyt,
most már nemcsak cl kmész,
hanem anna;, béllyia, cl ll-ik
laníló és egYÍ1cíz !zözóU is.

[vI03/ vasárnap rnósodik a1
kalOJ1Jmal jöi!ek össze az
egyház hivci gondnok és nyolc
presb;ler váiasziására, n'crl él

kél hé! elöm gyülésen meg...
választoJlak nem fog'adlak el él

liszlség'ekeL E gyütésen olyan
impozáns hal1RUlai nyílvánul!
meg Wagner Adám régi gond
nok ismélcll megválasztéisa kÖm

rlii, hogy Wagner P.,dám nem
judoil kiíéi·ni és az egyházia'"
gak nagy örömére ujra elváj,
lalta a jelen körülmények kö
zöl! roppant ne!1éz és felelős

ségtelies íisztségel. Wagner
Ádámnak köszönhető, hogy a
gondnokság vállalásával az
ujonnan válaszloH presbílerek
h elvállallák a presbiJeri tiszt
ségekeL Ui presbilerel< lellek:

Gondnok: id. Wag·ner Ádám,
Pénztáros: Haibach Mihály.
Presbitereknek 6 évre: Pfeiffer
József. vitéz dr. Haviár Gyula,
Wagner Márion, Herter Márlon,
H,zrler Ádám, Herlel' Ádám.
Presbiterek ő évre: Patil
Kriszl Márlon.

A közgyűlés cgyuHal elren a

deHe az egyhuzambán való
tani/ás! minden év
l·lól~áprms1~ii terjedő időr/?



. zA

Január '5-ig .
t1'6m f'ss'i'a'á~'aNerés

Decelnber hó 15'én élet·
he'lépeftaz ugync\rezettl<iiné.
leO szünd,'amdyc! akotmány

·'I<ellde.H el' (i'katácsonyi lInne·
'.J)0Krevalő!ekinteHeL Eszerint
ijjeutuar S;'ig' n:Hl1del1adové~te~
:tU:lJtils es 'árV'eI'es mos. - SzE.
.nelet'tenála'l adótarfozás· fe.,
iébell1.'~i~fo.glaH 'ncmnik és dc.,

.VIMI'iószágok elszallHá~a(inm·

'sferálósa) ." is: A tiledom il

közíarfozé!sol, minden faHára
'\foriaHwzik.lIycl1 adö5seí~ mitlH
kimék;lí idöber;foglalni ::.:cm
·1011(;1. A lHd10ln (l műgól1üllW..
r.ésol~ril nem VO!1fl!!({)/ik, A
,rotj@~fihilí?l,n(ik ,lwhaiHwJJflk
l{öv:éle!Cscík{'L . ., .... ., ,.

i - 'r;'-' ~~ ,A ,,~ _~ , 0' ~\'

t_,_'·.'

..',., "

A szatial(fe:mókrata
"árt ....g'!:Jt;1éSei.

Vasárnap d'éll.llan fél kcít6~

kor él Nenl'ej\larbs'f~sii ~1:'rs21·

hóban Esztergályos jonos szóci

áldemolúáia párH országgyll
lési j<épvise10 zsufolt leremben

politikai \-ll2szárnolóllarl011. Kü
lönösen ci BéthJCn kormáliy
tényke:iléseU hiállfa. A 06tn,;

J)ö§kb'rniányMjk is lút61t cl

birájaiból.
Innen az Egyetértés .~Ivas69

egy!\Z-ibe menj, höJ szIntén sök

haUg'oM elótl isméiéHe meg- lJ·

blfa IattH. . .

Az 'építési i{h)6évr~vtJn!er

vezve.
lvlClgnHog~)r.:;k \'tlrosflJwklöl

il ,r,vár-aklóJ,fneiyekl1'ek mún
ká;~l les.lirekölaKosat 2.
kilomélerre &púLt\l~öiponl-.
b{l{l\cszne1-í: a s:dnhiIzak, áru
házak és e~H'esUtelihelytségek.

Egy-egv· épülellönfbbel1W.OOO
ember fúg laknL Az ép;trlelJ.·
lömbök mez6vel lesznek egy~

mástól dváltls:ifv'él. A ]akásdk
heosz:iáso csaláili jel'i~~ii:Min;,.
den cSi:l~adkapel?yldKóh~Sif.
mely ,till'$af.g6bótkét'Mt6tjól,
fürdósZQháhóL kis kon~'háb61'

és IdoseIIból áH. Azclófétmár
azzal él lavolalrbi el-gÓn(lol'ás;,.
srll van kiképezve, . högy ké~

sóbb kÖ7:öskafl vhákrendszeM

rére. lérhcssenek éH, l\i1inden
épü.letlömhben egy szab5d
p'iactér '.'.'(111 beikta~vil, mely 8

piac elmuHávai másra is fer...
használheiió,

'b

Távol az :étet.
Tavol" lj Város.
Itt; a csend rtiagailybs ...
KöriH él természet békés é6hufm~fos,. ,

·C~tUagtaianlepél··:bbrult
él pihenő fÖldre,
Ködös őszi 'este ...

. 'Elj'öHa"beke·,'..
, ..

Az' ős~i lombokldjrül ..
e-g,y-egy himp6 :fénye .. .... . .' .

. bUf,fyoflgait iimg~8dt~n iletve ". '\'. .'..'.' '., ....
'. ;Ped'ifi' körm,· '>köt'ös;·kori.il' elHjtl. fll}ék~, '.'

,j" \'."t

Egy'aaglY 'fa :al;att
állok egy:edUl, ..
TávoI·a'Zeletzllf~lcs.e.ndeáül. , .
Körül. körös~köfm ~'b-~ke iH,

l~Oilíe'm heree€)nŐ
ÁHokeg-y migy..:nagy ff! aLaú ,. . 'Réstl{i!fMohlÍlrOyt:la :3 fe1t"l'!1i\s("S

, . . vidám játél<iíból, mclynel,januiir lil~K"ödösőszi. este .. '. l5-én lesz a benWlal;', clí,adú;;;l nYí'ITl;lH.
A lelkemben beke. , . Ha~tn~airk f~lvHnás
És kint is k(jriil, kÖrös·küral~ii(jffi:'l l)~ke. . . '9.ikJel'énet.

'Pöstitffák, ...

..... _ , _.. ,!"".'!'!! _ "'!!""!._ -'..;.:..""'L!o!!L!""~.~~.__ ~Loi!i!~__tii!·.lio'e.~'.""'yoi;o~_!'!!:,'~~~!Iié;f'!o.•~.""!..•~~il'!l·~_""'.:,"!!:oi!!l·:»I'l.~ 'ce~~~t~d~~,~;~~!h~;) (.;~{;~I,J k-r-

Anna I"::n eSilk' lilll' q;\'-"r'.:'~

(Den, j\nna, l\kJ:q'Arnfw.
A-go'ta' Ár . ,. T;?hi'il 011. 'il ,',

üki'miall.cz fl IHjrlhv. lI()~n'

ugy mondielln, egy ldcsil meg~

'akarl halni ep .

A,ma Igen. Én, én vagyok
az is, akiéri mosl már élni fOl!.

Ágota (llnom ir(DniiÍvql) Pqr
don, <lZ ~n vagro!<. AF. :én
"kézlyüm aka e!! él kezébe iil

revolver helyeIt.
Anna BiziQSilll hálás voH

érte. él hercegnönck.
Agota Annyira, hogy visr:

szalÖtl a'hoz, illd ti revolvert
nyuilolla felé.

Anna· Ne c50dállwlZon her~
cegnó. ·Egy revolver sokkéll
kómoíyahb. dolog, mini cr;:y
!)árk'ezlyiL , .

'Ágota Égy férfi mind a kel ..
16tó'l;könnyen elvesz1i él fejéL

Ánna Most mil al<ar a her·
ceg-lló,? .

Agota .Azl mo~t meg magam
sem tudom. lvlinden esetre
furCsa, hogy iH áll'unk szemben
eg)J"mas?al.Kél nő. :VarjÍJk:;o
té'rjet, aki lnajd .halár()znifo?
íj sorsunk felelt. egyikünk
rnehlli rOg. Azt hiszem. én le
szek az.

'Anna Én már elmentem
egysz('f. Masl' él hercegnÓn' a
sor. Kqnnyebben megt':,h'efi,
mint én. t\.1ert mi volt O ~
he(cegnÓn~k: .. Egy kis nap..
sUtés ... Egy kis flört ..• játék.
S;~n~s Jéggomh, amely könnyen

.12!§iál}. ." . ' . '.'
·,J\g.ófaf;erc~.hogy tÖbb voU...
Atln~ NemannyirEl, mintne-r'

lieb1- .Nekem áz &l~je:t ielenti.
Af:'élhWaTBst(l<csaiádot, él

ferffi~fötaet, (l h~lközriélDOt.él
rilun~ál, az ünn'2pel él t~mpl0'
mot!

Hogyan épit
a Szovjet új Várost?

T-aVéJJy már jelezlük olvasó·
inknak, hogy May Ernő, khráló
némeiépilészmérnőkegygáfda

fiotalnémeJ mérnökkeJ úi vá;,.
roscpitési megbizással Orosz"
országba men!. Már erósÍ(?tn ..
péban épűl i:s az UraHYélll" ci

'May Ernó tervezése szeritÜi'
város, melyn:eklVlagntfogórsk
él neve és QOO.OOO mtm~á8·I~kó

befogadásáravi:!rJ tnéreJezve"

NN~~:::~~~;,~~::,~~~:1
kori a léli hónapokban il ese·
cscmök kÖZÖlJ ü;' flf1g0lkÓr
ellcricdé:'ic. mell' ,bdcgs"cgnek
cgyccHili Ol'\'osságafJ helyes
~S rcnd,.:s liq,lhlkozás me!1elt.
erős rUlpfény. El B70nbanNé· .
mclorszagban (,S ('J k ahMóm
nyári hónapoé111 Véln. tehál mes:'

lerségö f.lapfénYI cslnáfínJk és
ezzel gyögViiiilk cl ~secsem(j~.

kel, \:ilgy me"jcrs<?gcs n(jIAény~

[lyd erÖSCI1 sugárOili:ilják. (}
!cj(:f, fll('\!ye! cl CSCCSQI1,ókcl

táplálják.
E hetegséie! leginkább sze

gény szülÓ'k gycrmel,ei kápjiJk,
kikne}, táplálkozásából hián y
zZIIlak cl . \;iklll1ínok és fl úáp~

fén y.
Fl"Clnkl'ur! városában a léli

hónapok 'alal! !1uponía l1iirüegy

roOOli'ter ilyen hesügárzolllclcl
adnak atlgblkóros szclté'oy
c'secsemök nek.

. , ,Nálunk talán nincsei1ek
is ilyen beteg' gyetnlckck. hi
szen mi i1yesmiröl nem is hal·
lun!~ errefelé.

Beteg
a társadalom.

!v1ondj-ák ma sokan az em
berek közül: és. sajnos igazuk
van. Akik hivalva lennenek ti

társadalom haiait gyóg',yHani,
hol ébhen. hol am.1bban Ei ne·
vezelesebb városban gyűlnek

össz~, hogy minia:r. orvosok,
s/o~ták; kOllziliurnolladsanak
él n'J~Y hdC';l fölöl/. De amint,
él hclc c'-nc!;: mil scm használ,:
ha az~rvosok alcgmégfeie
lC;bb gyógrsl.c·rekd rendelIkis,
de .'1 heleg' V.lJ~\' (} környeze/e
nem ismerTe he cl heleg'sé};;"
knn101yságnt, a rencldésel<el,'

l1em lariijk il c' és cl6scgilik"
liOfil' il \íC!C~' mjcl\~,hh nl,zgl

hdl., , rla névi;" CI mai élele!, él

helnel !l~-Y(Jna7. nemeSE,\{ Hagy
i! \1 alilno'sSlághul1. de közelebbI

rój ls, tl.c.~.n. YS7Cl;-. rcil.tll~' hal.lc.ll~j
juk a k',l7clrnll!:banJs, llOf;H
iCl11ÜII, míivelr emherek eg\,-'
milstgylílölik. ~ú!i?gcljk és oil.

;lfli;,íli'lk q;;vrn"'::;niJk ..- e7le!
~~'Y\i\l lw;..;yon 50\,o;Z(lr II krl7-~
nek \S, - ü!lni tudnak", MI

Cl. lw nrl1l hk:!cg-:'iég ?
Lld egy (llyan cmher, fl l·d I

n\'oliio~u"fW mc~,drH'L aid g'yer"
n;,"kkorálól kezdve szcrelö,
szivcs, mcgérló, ió szól alig
knpoll, akinek l1em adldmeg
~/' ·;ll'l ·1'",)0'\' az elemi iskola(1 _ I..... ,. ~ ~ iM- •

pM oszl(jiyhn janllllaton kivűl

más Ju!lásstl1 is 11Ji,'lyilsc il,

1,11";1 'l'lél Ilven cmbcrböl
'l' " ..... " .

kiJÖl'l1ck a7. indulatok. fJzon
nem '_':':;{l(l ci !lU) z ha! II fl k. cl e ha
olyan e~y,inck hO:S7.ik ezl, akik
a ;ál'sada lom "eli!" ~ jéhe z szel '
rcJik rm:wukal sorozrlÍ: eléggé
el nern ifélhclő. Ennek igazo~

iására ekg- uialnolll az egyik
környékbeli l';<:lzség képviselő

Jeslűlcli gyülésrc. Al. ot! !ör
lénlekre az clfogulal!an stem·
lé!önck szinle eszébe illi a
[\'1', e, 44 március idllSéL Akik
ismerik a jörlénclmel tudiák,
mil jeknt ez. 011 is az elva l

klll! szenvedély áldozata lelJ
egy olyan férfiú. akiról az uló
kor még ma is iiszlelellel em
lékezik meg. Az emberi hálál.
lanság fö!ölí érze!! c\l,cscredés
utóliára is <2zt él szól adla aja
kára: "Te is fiam Brutus"?
És 23 lőrdöfés!l.}l találva hol.
Iéin maradi él római szenátus
tanácstermében. , , Az él Jársa·

dalom is bekg volt, el is pusz

tuli. Ismétlem, beteg a mai is .. ,

Van azonban egy gyógyszertár,

amelyikben erre él betegségre,

- és a többi ehez hasonlókra

is - biz/os gyógyszert kap·

hafni. Ennek a címe: OyógYI

szertár a Becslildhez.

fCrLÖp
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dat' rs
Mmi6.merl leszalad benne cl lT18~ff~l .viz, az esó, le mélyebbre, sem

. III hogy el· szóló, vagy a fagyö;
kerc azt <;Iérhetnd. ilyen formán

ugynevezett "Többtermelés", vagyunk'a mczógazdasággal
rój másra kell áttérnünk, . is. Ami iÓ~ecskeméten, lehel,'

A ffiagyargazda kitűnó gazda. hogy az nem jó Oyomán, vagy
· Bámulatos az, amit előtua mu· nem, jó 3zabo1csban.
falni' lób'an, borjuban, elefánt~.· Ma', 'mikor a gazdák sorba _.UW~
szerü bikában és tehénben. De dobra kerülnek. láli<ík oZI, hogy
ez nem elég. Kereskedórek ,n.cmludnak a; v.áLtozott viszo·· pesl1ck és mivel ugy gd7dál
azonban rOS$Z.. Egy ió gaz'da nyokhozalka1mazk01dni, nem kodík, ahogy leheic!! 100. 500

· 40 százal~k&(jri legyJn: gazda fudnak a búzagazdálkodásról evc,láf.. ·de a mB,' él változo!!
és 60 százaré\{pan kereskedő; állérhi,gyümölcs.: mogyoró, viszonyok mir1ií milI' nem le
imás SZó'Vdl. előszőr adjon' el, kend~r.,r,epce, hagyma, köles, . het és nag,;, bm:uierméséi ncnl
aztán vessen. Ezt ugykelI ér· stb, termelésre és .Dcem ludnak ludjacladni. Mil, lál haszllot
leni, 'hogy azt termeljen~ amit ál!~rnia lermést minden egyes él sok buzilból, hanem !~ija a
jól. haszoa!116zón tud era'dhi. . évben biz/ossá tevŐ öntözŐ véwdwjl61 ,"S htlíJj'1 házJI){l!l
f-Ia 1 hoid búza hoz 20 pengő gazdálkodásra, Albániában 5 él dobol. ['\z ilyen !clepHéssei
hasznot és 1 hold alma JOOO évalaU 40.000 holdat leltem nem érünkcéll, nem !cslünk
pcngót,c akkor lermeljenalmál Ön.l9 zhclóv(, gépek. nélkül, senki! scm ho!doR'Ri:Í, kormj~

és él családjának szükséges' egyszerű vizesiirkokkai vczei· nyál áldó trlcpessé. <11li:l7~n~k
búzát vegye. meg'a'piaeőn.Ha· .vén il vizel. a búza, (l kukorica ri1egbb:haj() pillérén:. A telepi
1 holdTéí hoz 'l1eki5ü pengő slb, földekrc, Tiral1é1 fóvárosiJ, tés csakakltfJt (;1' J!utami!, ha CI

· hasznpl" .merI i1zonstlVanyúból megy egr orsziÍg:uí DUri}7- telepes! képessé tesszilk a me.f{

széna terem, mert a rét vizes zóba. A hegyekből' leszaladó Iélfletésre. 11' kamat fizetésére. il

és forrásos. akkor szánisa llzt vizzc! hara~dákbaí1 á7.!aJiák ríltörleszteni tudásra.
fel, vess~1J bek:: J,<en;derL,és a hegyoldal 'szántóil· és rélil'il. . Ezen. Uraim, eZen fordul meg

alall rcndszerini~ztértjük.hog,y ,hárofTls,tp.~;~!1nYlqdsznDtkap Nem keH ehhez sc· öntöző nem csak a hdepcs sorsCJ, !w,
egy n<lf;ydarab földel feldé1rél~ ugy6Ilélnn··{l.holq.bqJ,j:;J-la él kanna, sc lapát. mint azJ él nem a mai kis és nagygazd4k
bolunk kis darabokra, arri:lép~-fégei(:ikÖves, szjklás,' semmibolg-árkcrlészeknél látjuk, hogy sorsa, végeredményben az arszqg
jCJJ?/{cgy kis'~aiatsQl~)-Ha .' vagY·k~vésh.aszri.djho?'.old~orlap6Haf'íocso!ják'a barázdából sorsa.
ez kisz, .~ valahol ggyc:rcló, ássonpennc,'g,ödröt, ollanol él . .vizel a?:ölds~grc. A viz él . hogyán i e1H:: J ot clémjQ
szélen. 'n~esszc a faitllóI,p'jac- . IUclcl~bha,:~~tess~lr:g.eszt~nye, barazdtrkhóJ k0riilainczei.ul bkolf.lzássa!? Nem!' Fizc!ni
jólés vasuiáll'omá~tÓi,~ak!wr di.q,:v(lgy .;;ahuafól;.· ha "délre ke~~kQS:(l:pájilba~azPi1 .folyik már az elsó éVben kelL Nincs
azoldhl 'bclcieszünk l; ~lg~',~c~.y.néz:'ó,'·)~Üó,nVé1jí.;'akkOl',h~r~c:, lüvábbs, ahol J.,cli; 'oH 'Cf{Y ideje cl teíepe.snek .. lanlll§sri:1.
szegény családot ésazt mond- " kRf.'i:·Yéi~yma/]du~af~Ii:" i,'l' <Isonyi földdQl·azt dzál'já!<;akkdr sem, ha áíézckróJ \'illl

)'Ll·k<·,.I(-o.··civc",.·Ool.g··,"'I·ta"rsam':).··j\il'a<, 95·' t""lrc;-·,.j l lk'" po ' '! 'l' l' "1 'b-I" '···n· d'lk" j"'" ,)' l"
y" J i' u - .~ eV·eol·t";..r~~"'·,}~P~~·~}!~{[<1l.~o- Hll(íZ 4!lep,o·. (eFe; {(~s(jpa o 'e's 's2{)~0az éli OC DléIZ lUC!. (;';1

Jól· kezd,'c magá!,.,Telepesnek" megyebefl, . T()·rcs\;'árl1:ál.,ne.m folyik oldólI cl !<llkoricába, o llem csak timult, !Janem évc
nevezzük, foglalja el dt i:U<is IÜi~rólag,lüskéIlJermő,s,zIl~Jás gy'ümőlcsfák Jövén:. Tiranánál, ken ál japasz,all és ciks(c
h·á7al. ezl él' pár hold főldel, fö.l.cl.ön legeIÓI~:Jé'esileHegy ho! 9zu1 egyH" hol a másit< régi, gvakorlali enlberck,lanuJI
teg\/cn'vcJe anIHél'i{{'ú ésfíi~S6 bra..s,s9íiigyvédigensokhu5z.úki:'lban vezdik .a vizel a S2'e- és nem lanulI emberek fogil
sen adót; kamatot és j()rie~~' iloladó gyümölcsösi; a!n~afák.. rinl.hogy dZ úl rnelyik oldaláísál,tapasz/aialál és az. lslcn
tésL Ha szorgalmasan fizet, tik. IH')!.' (Bó,ra!rnákhol). Kecskemét akarják 24~48 órai vizráeresz- megálcloHa megfígycló lehet
kor majd. égyszer '13 .maga és vidéké csupa· homok, sok léssei 50 cm. mélyen átáz!olni. séggel, ~ajáf szernc>vel lalní
1ulajdol1a lesz ez;' ügy IC·he1. a fulóhomokkal. ,Apáink tdejében t-Iae"? meglörlént - s czt eI- tudással és saját feiél'cl vaíó
fiáé,'de ha 2~5 év millva nem ezerl' még az ig.énylelen; . mél~ végzi egy mezillábos cigány Rondolkodni tudássaL
l11c!fizelni, akkor jötl él 'véfire- g.r{ilf nosszuszarvú fehér marha egy kapával, akkor a vizfolyástHa jC'lcpitLink, {együk azt
hajt'ó él dobbal és ->fel is ut, sem tudot/elég, legelÓt találni, elzáró Jöldhányásból néhány központi vezcté:sscl való gaz
le is ut, mehet IsIen hirével. még- ak.l<ür .sem, ,ha növendék kapával kivesz, hogy 500- dálkodással~ arra alkalmas el-

. Ez a sorsa' volt eddig él marha volt és nem l~ielő. 1000 lépéssel odébb m.zgint mékti és gyakorlati gaz.dáj
telep\?sckJegr1c1gyobbi·eszént2k. Ma? Ma lele van szebbnéJ. felduzzassza él vizel 5 011 má, válasz!va ki erre..4 telepesnek
Eza sor!S(l ma. törpe, kis, de szebb szólÓvel, szebbnél.szebb sik táblát áraszl·asson ef vízzel. csak akkor adjuk azi át, él te,
InC'IT'" leaio"!Jb::;O höt'clas bir- Ir' .. I' t'" l l lk' d'll·d

5" 15 Li gyümö!csfávaLAz, akinek ma\.etszen Vize araz aserl egy eptZS csa { a.; or gaz a {O -

jo!~osokl1ak is. 5 holdja van, abból több hasz- nyároil szivesen fizet minden hasson ug·y. ahogy ő akar, ha
Miért volt· ez igya telepe, not kap, mint az apja 150 gazda holdja után 15-20 pen' a központi vezetőség azl méÍr

sekkel, miért van ez igy. arilai . holdból. gő vLrdiiat. A víz elárasztás bcgazdálkodta, a telepel, min#
g'a7dákkal?'1? lehejsecres a magyar dombok den élő és holt felszerelésselErre a szpv(lmra azt hihetné b

Legegyszerübb azt mondani, és leJ·tő.k leo-Iöbbikén .és lehel. egyült már kifizetje. Addig doI-valaki, . hogy minden . silány 6

azért, mert rossz a világgaz'; séO'.es O"oma és vidékén, a gozzon a te!epes mint fizetetthomok, olynagy hasznol fog Eo J

dasági helyze!. Vagy Trianon- adni, ha azt bei.iltéjjűk szóróvzl sikságon is; ha nem hegyi munkás, rendes évi konvenció
nak, az .átkok átkának lulélj· patakból, akkor a t<örösből, mellett a <lelepen ugy, niinlhaés gyümölcsfával, minl-lf Kecs-
doni!suk ezt. kemét vidéki homok Ez azon' avagy lmiakból 2-3 Ióerejü egy nagy uradalom csek~djc

Ez is igaz, de az is, hogy ban nem .. ál!. A Kecskemét motorszivaltyuk segifségével, volna 20 év alaH a központi
sokn1ak v~.gyunk mi, magyarok melvek f(;lszerelhelők eay la- vezetőség begazdálkodja min'vidéki homok azért rossz J 6

azD~~:'m~er 3-iki 'cikkemben gyepnek és gabonának, mert licskára és tolhatók, mini a dennek az árát, mindent fizet
.. Akk' ennek gyökere alig megy mé. kubikostalicska tele földdel. és él telepes eddigi fizetésén

arra már rá is mulallam. bor Iyebbre 10. cen·tl·.m·e'te"'n·e'l, ell·e·n- 1I.~os' veszem 'e'SZI'e hoay '" kivül menkapja ingyen és ne-számokkal bizonyitottam . e, ,lVI l - '6 u 1&

t I ·t I -I k t b 'l" vére irva a telepet. Az énh'agy . a mai viszonyok mellett ben jó szőlőnek és fának, mert e epl esro a aram esze nJ

4 ' -, h h t számiíásom szerin I a legkisebbis' jQhct haszn()l'hozóangazdál~ ezek gyökere lemegy O cen; es nem erro, . anem II aszno-
. A I 'k h' dAólk d' '[ b 'e'll m jele.pnek 15 kisholdnak kellkodni, L i. akkor, ha azt ler" lire és l}lélyebbre, . {QCS 12:- ozo gaz u o asro esz Le.

. . O T tt t k d O d t' lenni )- ó földön, telepifésre al-meljÜk,amit el tudunk adni es méli homok azérl jó, mert 4· e em ez e ves az a ar#
c , t t I 't' k kalmas teriileten. Kell e területnem azt, amiteddigveteffürik, 50 cm. vastag' homokréteg sam azer ,mer a le epl es csa

...... ,.' . kk ' I 'f h ·t· I azért, meri ma a telepen kivülamiből eddig megtudturik élni, alat! vizet tartó 'agyag van, él 'or er va ami, a él IZ epes
l . l ' t d' t l t t i . k' nem tud senki pénz! keresni.de ma már n12m, f. i. él búza! búza mint ,altalaj. Há czaz a ta a; meg u Ja a e epe aram, I'

. k t d' I f' f' M·t . Ma cl kubikos, ha kar· hi5zatés húzo 'vetésb61, a sikér/arIa"'. nem agyag, hanem .homo, u]a az Ize m. I er ·az "él

h .' i' h;o;!' v"'o-y k"'V'If'Q, "k1rnr "'.7..,. "'. h,Qm,,",.1r. . fol"'p "'molll"l Áj",rln"'k f>ay 1010" letör.lq~7!~~re, hozzrá 1 hold!QmnélkUli vYZQfermc,~sf.,J"'" , az··· '"'Ii! ....... 'OA f\.... ,,'" '" 'l. ""ft ,»..., ,'" "".'" "' .... \,\ ," '"/ff l".... .• ,

A d Ize";· :5 6 iki szilmban . talál;
kozlunknloljárll. Akkor össze
oasqnlj!oitam CI búza árát 12s
h01~ankinHhóZélmát az.~· alitul
árával és ~él,gyümöLcsös'höl

da[]k~njihozamáva!.·Me.grriond·

iarn,mindent lehel afialat.:a
. frissen iHtel'etl gyümöJc~faso'"

rokközé;üHetrH, ilogyaz hasz
no.i hozó, Ie~yen addig; mig"l a
fnümőlcsfaleremni kezd;tlzr;'
méshe jöni,'
'. December hó5-iki" ;cikkem,.

ben olváshaHád a költség:"
vetését .és terméskimutajását~

hozain stámHássalegyülf, .ki..
mulai~a annak tisz Ip.' nyer~si~
slit 20. évLátlagban;

Mos!., kedves gazdatársam,
besz;éJjünk<tgykiCsü '~ mosta
náj:FJn;oly s0kszor"emlegetell
"TelepHés".ról.

.,~Tejepité~u
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s iOb:bé nem ragyog .. ,

Karácsonyeste.

VállOl, boldog kárácsonyt, az
QszlCl1dó leiáratával pl2dig bol
dog, békét', sznctettclics, egy
má;,;1 megértő és gazdálko'
dásbBlJ eredményes c:iztendót.

BoldogUJÉVET!!!
Ormá~akyWAISS!"C_ ANTAL.

Hull a hó, az égi hó,
A földre hull. A földhöz. 'SImul s többé nem ragyog,.,
tompa, szürké végtelen folt
az égi hó, , ,
fölötte mégis mintha csendes~m, valakitől félve
égi öröm pihenne, lebegne .. ,

Az égből hófehér ruhás angyalok
égi szárnyakon a földre szállnak,
Nyugalmat hoznak, nyugalmat adnak ...

Hull. ~"hó, az égi hó,.
'A földre hull, a földhöz s,imul

tompa, ~Zi)rl<e .vég.t~len foH
az égi hp, ,'. .

Bibor.barsonnyal, selyem l'Ongyokkal
'takart minden kis szöglet,
Vakitó fényben, rádió mellett

.ülnek. dalainak, nagyokat nevetnek.
A szoba közepén hatalmas fényőfa.

Reá sem' ismerne kint, igy fényben úszva,
a többi, a hóval fedett kicsi karácsonyfa".
Van rajta minden. Ragyog, csiliog.
Alatta egy kis gyermek játszik; égi szót motyog.
Karácsonyeste van. Minden csupa fény, ragyog.
Az, ablak alatt karácsonyt köszöntenek:
"Békesség légyen földön embereknek!"
szegény kis árva gyermekek,.,
S bent bársonnyal, selyem. rongyokkal
boritott minden kis szöglet.
Vakitó fényben, rádió mellett
ülnek, dalolnak, nagyokat nevetnek
· '. s kint egyre halkabban, mind távolabbról,
sóhajszerüen 'karácsonyt köszöntnek
szegény kis árva gyermekek, , ,

Hulla hó.
· Minden hópehely, amely a földre hull
ragyogó, csillogó, ..
Az égből jön mind s aztán a füldMz simul ...
oly tiszta voH és ragyogó. : , .

az "égi. hó., ,
A földre ért, a földhöz simult s Hihhé nem ragyogüH. ' .
Tompa, szürke végtelen folt
az égi hó .. '
Fölötte' luégis mintha csendesen, villakll(,j fél \'C
égi. öröm. piheni1e,. lebegne " .

Fáradtan pislogó· öieg oiajmécses

sárgás, szomoru fényt sz6r szerteszét
az öreg szobál1ak öreg lakói-ra~ Minden oly' csendes.
Kezük összetéve, imára Iwicsolva. Szemük flH'SSZC néz.
Az ajkuk néma. Gondolatuk fáradtan repdes
ami;ltb~ 'vIsszá-vlsSzJ. Fáradtan verdes '.
s'ziitilk amultra. ·Csak ketten vannak: ők. az öregek. "

, Kal'ácsbnyes1~ val'J'.Stornpa, szi1rke Végtelen folt
, 21' mult Göröngyös, úton vissza:- visszatérnek; . '
'n1üHtia}alamitlléfuánidkogvb', sírva.~eres!l~nek.,,

·'aUiajslölt· h6lIToktÖITéfl·leroskadva, ", .
'kŐtu1yes)Si~mekkel, 'neriiári egymásra' neinek . : :'
Karácsonyéste' ~áú'.' S '{]ft fár.adia.Jl, némt\n',

· .' -,' . -,', -: ' ,.~. ~ . ': ' - .'~ ',: J ' I; ,;' -: , . ;

<~~masba'karo~'ia":"i . " i

,á' 111 ultó'i .
rnindig \lissza~vissialérn~k'. ':.

" Lelktfkben, szeri1ükoen, arcukon a mély gondredőköl1

", mégis"rhintha égiörompihenne, lebegne csendes, igaz öröm.

. nél több albán család, majd
, mind nillcsl~feí1 es" mind él.
• Ezek aiál1dékozlak meg a legI
szebb elismeréssel, a "Babes
bujkut" ~-- a " Gazdak apja"
névvel.

. Befeiezem üzeneleril.cI S lll,

szenl ünnepek aU~almából'ki· .

földel. akkor ebhől is kilicifál· mikor földdek gazdálkodásál
ják, Ilwrt ha ü!,i11' SQm tud vezeti, azt elienárzi es ezzel
KlIhikolássa! kel esni annyit, iövedc!mcrel<ct fokozza. meg'
cHl1c n OVi az flc!ója. él saját dllplázzéL Az ó fizejésének
maga és csalác1ía megélhetése. be~F!Zdáll<odás(jlazó gandia;

NG':!1l jobb, ho bíztos fizelés nem il tiéldc. eHcnben .vala
1l1\211e1J dolgozik? Nem jobb, melinyilek gondlaaz ő gondia,
h(} a lelepél él közpon li veze· valamennyitek kenyérkCres6ie
tóség egr éle! immlástival és és vagyonio!{ megiartója ő lesz,
tapasztalalilva! kezeli, az! le';', Oondolko7.7éllok egyszer e,
!örleS'zti és 20 év nlulva azt len és ha váléIszitok ag\' vez~
!)iZIOSal1 megkopio, hogy bde- !ögazdál. éPI válasszátol, .meg
iiihz.'\sen, nlin! egy tehermen· magalo!;:.
ks 15 holda:; gEl7daságnak Ne' vegyé/ek ross Y.' nó'cn
horljlian uri'!, ki a központi Jölcm, hogy lan ácsol <:Jelük. kl
\'czel<.;slöl megtanul/a a ke- lkkésmegyében, CsofYéson
1'-:51\ l'd ';',1.' m· j I>."' ri·,"',l,]" d· {·'.I11" Cl,'! ie SI. j. iZ' 'l'o j'n (f ", .. ,~ 'a'I L ( ,'tn'l ('l' ,'" I (' I' '~, • "" .. """- "Zl"~,,, /,>U/,d, i\h " , .. ' )"-1
s;'ii\'<?lkczc:/i o!apon, tvlq~'la' /. levcles Razdd!lsi'l, Oli hor:osl
Jil.1llD. mil kiv/w i.J PIcle, hOf!yan' jOl/{1 JncQ prin:cipálisOnl' az ~

kell (J/! clöilílilJ!lÍ, pj(H.'kcpcssé l oiilszcirok-sepröclrok IC'rme, i
lenni" csonH'!kolni és (\557e- j lésél. () aiapiiolln meg - :ésd
kC,rlckss·,."! j,lr(, S'/iíVClkl,!eI l Iliv,la élelrc o;;. c.lsz, L~ilÜk~({pl'<~!
llljAn Ö]:tlOS(iJJ (s j(ll érJékcsi· gyúral OrOS:1UZ[lfL Toll~;,Szabo l
l('iÚ (l b,+ ,,','-. ki'dföhl,:Jn. sz(" l~;n()s kCls7nflr lJrlÖ!lanul!am l ,
i'ól kl'reskl.>L:ll\i\ 11ClSiOl1hoz is meg í?F.1Ldnsági slcmckkci láfni, j ·
i[!lní. mindenl n1e~ngycinL fl né1wl!,

llog)' mi,;r! irok én Ndcj-ek. éS.,m~LnL~sokal SZI:'l';lni éS, ~c~ !'
k,_'dves f.'\·omdi(Jk, ily ré,;z!e· csuinL !-Jire::: galda H?lJb'<:,!ole. ! i

lessérweJ errrd. mlkor Ti mind suk hönyvcl irl:Japasz!a!tllflirói, :
saj-6t földün éilek'? ,i\:éi'I_l11erl mÉlsok oktdés<:írd. Neki kÓS7Ö-

lltJlalok i-; sc\knl jiÍ!' (j végre' 'nöm ma is, hogy szigortj, vol!
hajló. ClZ adóhfJlra!é!ws iv, so- hozztlíll;bo~,!,YkitJOszná!la mun
kal s/öi o dob. SllfJgy l?ondokkabirásomaL~12y>:szdkmi,jeR.·:·

nyomiák váljajlokiJl. ScgiJení Iminl n7jk(lHil~Z.; l11erLebbóJ ,la:,.,
3zcreln,2k !'tlllainÍ\. Szere.tnél,n 'nuHam m~,g;hogY.l1l0n,nvjj·k·:'

lcv,,-:lmi a gondol .a hátalokrúl,; , heJ"k övelelnlegY:,kll1ult ·em..
szeretném flz.elnibc1v;::lieiek dil 'be{1p.l~kjq~'i;'.s2ségés.és DlWtJY,..;
adól és sler\?ÍnéI,1Ji föJd,eleket,inyH ,e,gIY9S'eJétliól; mCllü~{j.j egifi

mc~lartöni a Ti számotokra, hogy akkordha dolgm:óióL"
oZ .ne kerüljön holnap, 1~ vagyUlólslOrláUai1l i912~ben.

2,év mulva éJ· végrchéljió kc.,· egy kalonaigyakr,rialozás al~

zé re. {-!ei! IC-áj, nagyon fái ki- kalmái/al. Azólani'",ghalL A jó
mellni dobszóval csa!ádoslu! a htenáldja· n.Jeg haló.poraiban,
régi alveli földhőL a szülői is!
lJéúból, boldog ~Jyermckéveit1k KenúllY ember voll, meri
gOl1c1lalon helyéről!.. ludol!. Eeményvolt, mer! be·

Ettől, ellől srcrelnélek meg' csüklcs. voll. Kemény voll,
kimélni benneteket, A Ti sor' mert jó hazafi volt és kemény,
sotok is o!yall, minl a le!epesé. meri mindenkor ludott alka"
Nálatok is arró! van szó, há- 'mazkodni a váliozoli gazda·
zal, midej, linól, disznól meg' sági és lcereskedelmi víszo
larlél!1i, gyermekeiteket nevel, nyokhoz. Ehhez pedig tehetség

lelni tudni. Tudiátok ez! ma? kell, ez! könyvből és iskolában
Fogiáíok ez! ludni holnap és megtanulni nem lehel. Ez kell,
2 év mulva is? Nem volna ió hogyveleszülcssen ezembe!'re!.

nek/ek Gazdáknak oU Gyomán, Hogy azóla voilam gazda
esel1C'g Gyoma és vidékén liszt Vas megvében, Palsony
összeállni és egy fej vezelése megyében és Sopron megyé'
mellett gazdálkodni? Aki akar, ben, azt tudiátok abból a foly,
szóIfogacI, aki nem akar, az fafásos közleményből, mely e

nem fogad szól. egyik meg' nl'áron e lop hasábjain jelent
fo~:da érezni annak használ, a meg, Ebből tudiátok, hogy
másik annak kárál, ha erre a gazdálkodiam a megszálloli
vezefésre alkalmas egyéniségei Románia felén és 7 éven ál,
válasz/a/o/-e Ti válasszáloK (1924-30·ban) az Albán ki
meg, hlerl a Ti vagyonofokróJ. rályság egész területén, Azl is
megélhetés/ekről, vagy mini tlldjálok abból, hogy eDből az
mondani, "A Te börödről van örökösen éhinséggel küzdő és.
S7.ó«(, ~e nézzétek se eimét, 3-5 havi szárazságokban
származását, se azl, hogy hova- szenvedő országból, 5 évi
valósi az, akit válasz1/ok, ha· oílléíem ulán exporl állam lett.

nem azt. l10RY tud-e, rábíz· Nem éhezell, sől ke.nyérmagot
haliáio~(·e magatol<al és va' és hus! (é\óállalol,). tojásl és
gyonolokat ? Ha egy ilyen lej!enl1ékekel ludolt szállítani
kőzponli vezQ/ó gazdái vá- kül{öldre, meri volt már feles,
lasztafok. annak, megélhetésq.í lIege. Ebben az Albániában te,
ö maga gél:zdiil~odjQhe aldwr, lepütt az én. idómhen 15.000#
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S a nagy rohanásban újra me~újra megujult f~jd~j!pak,. , '
régi sebek mind-mind megenyhülnek,nHhd-mind l)egy6gyulnak ...
talán 1kis időre ... talán mindötökre , .. . , ,,'

vagy taián csak' eppen karácspnye:stére ...
. r-.

Dr. Bartha Gusztáv !<özSé~j

orvos tanulmányi segély! kérI
avármegyélől, melykéréssel él

december 9-11<1 közgyülés fog
IdlkozoH és azt elulasi/oHa.

A szolno!ki Fa~ és fémipari
Szakiskola l11otorkezcló l.an
folyaoJot kezel ifJnlHír 9 p étóL
Tandij 29:30 penge'\, ViTSgcHJjj
9.80 pengQ,

Január 4.ig- kcn headni v,

dohánylenndési cngedélyck
iránn kéreimeket.

Szerdán nvW meg il gyomcai
serléspiac, 6 lJctes malac <Íra
4-5 pengő vol!, ah.fzó kilójü
60~62 fillér mIl.

Szöts Ernőt él Rádió Lizem
vczetó~jgazgőlöiijj, aki \'án~ilé1

nul elhalt hélfőn Icmc!l('k cl.

Lapaiinczld Imréné endrődi

lakosI és ttirstll Eiben ál.
akik a B~csy ÍJankklrcvcze!é
sé vel e!-n' íngatlanrt'l köles{'fH
veítek fel. ZI gY\J!i1i kir. TÖIYény

szék csaltls mLll! 10-10 hö
napi foghirzra itélte,

Orosháza közsé€! il lavas;:j

fásilási prog-ramiiiban ílágyobh
mennyiségű cscrcszllYcfCJ eliil~

leíésél !ervezL

SEMMELWEIS~,AZ'ANYAK MEG
MENTŐ.lE.Egynllgy lnagyar mfV!',,;
regénye. Irták: Theo Ma!ade és tk Vú
rady Sándor. Kiadta No\';ík f~!J!doa és
Társa tudományos kőllyvkiacl4',illbIZlt:l,

Budapest, Baross-u, 21, Nag\'eanherek
életrajzai mindighaszflos é;' alkalmas
eszközl1CkbizoiÍYllltak az ern ben.'k ne
velésére. Örömmel és hálával kell ezért
iíd\'özölnünk a szerzők és a kiad;'k
vállallwzását, amely lehetövé letic. hogy
a .legnagyobb magyar orvosnak. az
anyákmegmentöjének. Semmelweisnek
az életét nemcsak. szakemberek ismer
hessék meg a többnyire nehezen hoz
záférhetö tudományos élelrajú'kbóJ, l1a
nem ebből a költöi, de mégis ilíí és
érdekfeszitően megiri életregényből il

nagyközönség is. Mérhetetlen nagy hála
és hódolat, elismerés és dicsöség su
gárzik a világ minden tájáról Semmel
weis nagy hazánkfia, - a tudomány
nagy magyar hősének emléke felé, Az
anyák milliói és milliói köszönik életii
ket, egészségüket, egészséges gyerme
keiket. E nagy magyar tudós éSllagy
férfiu küzdelmeit, bukását és diadalait,
szenvedések és megpróbáltatással ga7.
dag dicsőséges élettörténetét mondja
el nekünk e költőien, de a valóság és
történelmi tényekhez, hUen ragaszkodó
- érdekfeszitően megirt regényes élet
rajz. E művet elolvasva, nem fogunk
többé közömbösen és tudatlanul elmenni
az Ei'zsebel-téri szobor es az Apród
utcai emléktábla' előtt, hanem kegyelet
tel és hálával a szivünkben ,szentelünk
egy pillanatot a világ összes asszonyai
nak nevében - Semmelweis emléké
nek_ Talán nem is v?letJen,' hogy ezen
értékes mű megjelentével éppen a ka
rácsonyi könyvpiacot gazdagítja, meTt
ugy értékes tartalma, mint külső gon
dos, igen szép ~s izletes kiáJlitása a
legmegfelelőbb karácsonyi ajándékká
avatják. Ára a valóban feltűnően szép
és -gondos kiállitássaJ szemben, kötve
csak 3 pengő; füzve l pengő 80 fillér.

Herceg Windischgatz' Lajos
tönkrement, hHelezói a vagyon~

lalanságí eskü lelete lére akarják
kÖleJezní.

Hull;:l hó.,
Az ~gi hó. , ,,'
Karácsonvt köszfJnienek
örüU5) sZI~vel"örÜIÖ 'emberek,
szegény kis árva gyermekek,
koldUsok, királyok.
Máriák, Józsefek. "
Mind, mind, ;mihctörfii!ilek. "
Örülietek ti is! Örüljetek! Örüljetek!
Karácsonyeste van ...
Örüljetek!

Előfizetöir:eek, olvasói~

nak és hirdetőinek bol
dog karácsonyi ünnepe-:
ket kiván a s~GYOMAI

UJSAG" szerkesztösége.
É RT E'SITÉ'S. A'helybeH

postahivatal értesiti a közön..
ségetp hogyam. kir.kerés..
kedelemiigyi;mihisder rende..;
iete alapján ma~szomb a fon
24-én karácsony estére való
tekintettel csak '4'óráig tart
pénztárszolgálatot és csomag
felvételt.

MuJat~ág. A . gyornai Sporl
Club 1933 december 26·tlli,
J{arácsony másodnapján az
Uri Kaszinó l1agyterméhcu ka~

baré és láncesté4 rendez fél 9
, .

órai kezdetlel. BdépJi-dii sze·
m~lyel1kéllt 1 p 20 mlér. Csa
l~diegy 3 szemdlyre;) pengő.
s.zÍnre kerülIle!" : Üldöznek zi

nők és Ciprián meslerbohózal
é,s egyéb,.kabarészámok föl"

k.éJsio32;ky l~re mllzsikiiL

Békésvármegyében 11 Jpar·
'.testület JiHakoz.'Ott ,az

rehaításokeUen ..
'Tömegesen lépnek, be él

.~éplJíise!ők a' Nemzeti Egység
p,~rtjába.

A.p.qlg•. isk. ijj«ságiNijrös- Halálozás. Sokan emlékez-
kereszt'<;s.,<llportja ,ez idén is 'nek még olvasóink közül
meglarlotfa dec.SQ-áll, kará.' ~BeérJ' Kálmán 'menekül! iegy
qO\lyfa ürmepélyél,lJJ:elynekzóre.,ldaromán megszálléls
keretében 60 szegé·nvsorsu , 'oélLaíLközségünk szolgálatában
családot részesiletl élelmiszer•. <áUoíhés sokjóindHléllléll igye·
ruha, jáJékszerés"lüzifCl se-] ikezelta lakosságügycs·bálos
gdyben.l1ógya !I;>!kes kis;' do,lgélilelinlézni. f:riesülésünk
csopoNeZidenis megrendez- szerinl l1evezeli. minlnyugal·
hetfe hivalása ezen Ie'gszebt> "maz:oHfójcgyző Miszlún 70
ilklusál'- az az Ó szorgos és év.es korilb-aIl elhalL Özvegyén
munkálkodóke,zükön ,kiviil él kivül 12 gyermeke és sok

, szmók, az;iskolál és a szegé-' (mokájagyászolja.

nv-ek\tt s'zerelónCigvd'elkü ada- A leventéktéH szünete. A
,kozóktámogalásimakl<öszön· 'vármegyei Alispán (J karácso
hcló.'klilel,kiik"nöS0bbkőszö4 ~lyi ünncpckrz, vaiumlnt a bc#

. l'le!(':j és' háláF6rdem0lnekmilld- állj léli Időjárásra vaió lckin-
azok. akikmag'uk is meiZfo~ teHel cry. álíalános !cvcnJefogla!·
gyalkozvil.,láió szemmel és k07.á~j szünetel dGbcmber 20

Ügyvédi vizsga. Dr. Legeza,
s:dv\<e! 'jal'Ye'in. 111J<;gtáf- jöT-január <3 j ~ig rendelte d.

Tibor az egyesitc!t ügyvédi és
ják szenvcdó faiunksinYIÓdÓ. Elek, lajos g'yulai pénzü.gyi

birói vizsgál él Töreky tanács' ,
didergő. s-áPQdt virilgal- a f(ikHlátsos kéJpo'lI nwghizásl a

c(őll a Kurián él napokban leHe'
,'.,'. -' rllagyargyer!11ekeLAjó lsten r) e,' II ZÜ Q Ifi,,' il", 0., i:i1ói lecndök Ide·le. Az iig-'lveclil{ar Gyomán ,-, fC- ", ....

megáldja azokal,-kiknek, öröm iglcnes elláfására.
1.,smefní~gSZapÖ,rO,~d,íkCgYa,gii,iSj l " t ld_ . az irga massag esw ogság Sakkhirek. Folyó !Jó 18-éÍn
flalal ernveL Gra!ulaiunk.

a felszáritplikönny,Pélennanné, voll a ín'omai t\1árky~sakkör·
iti gllomai rerotmátuseEyház '--, j , l .; i.' Ad'
~J ~ a csopor, anarelnor.C. H O' neka!akuló gyülése. Elnök: tlá.

vezetőségehosszu menfontoiás l t', >CB" h 'r,' "l' . '1 I
ö {oz a {: (llog "-lYU alle: C Q - eSl Elek jjrs. iiZélzgató. pénztár.

után cJhalározla. hogy az miszer.ruhanemü, gyóg'yszcrc>k, nok: Biró Gyula, háznagy: Gaál
elemi iskolákban a 1élí hÓ,na. Bé'késm. Al!. Tak"pótztBr Gyo· Islv03n. jegvző: Kocsis Gyula,
pok alal! bevezeti az egyhu, mai fi6kja 10 kg. liszI, dr. ügyész: dr. tvlessinger AlberJ,
zamban való tanilásL Cl' ,.. ![ 'I ' . I

" lnS7.ilarlnél mannenl1anernű, Sn.1mvizsgéÍlók: Herdy Béla,
Vigyázatlan csuszkálás.A CsernayGéza5 ;P, fischer Weil Sándor és !{rein Sándor.

gyermekek alig várják már a Nándornéruhanemü,játéks7er, Választmányí lagole Beínsch.
IéI örömeit: a szánkáz,ást. kor.,; ,brassói Greiszin~-József ;) P, rólh Gilbor. Csapó Gábor, Kiss
csolyázást és a csusz'kálásL Grosz Zoltán 1P,Grosz Sa~ Géza, !(ruchió Mihály. Pintér
Ezt a téli örömet akarta már alomon ruhanemü. vitéz dr. lia- István és Tólh Ernó.
karácsonyi ünnepel«clóH meg- viár Gyuláné élelmiszer, ruha· Reklám helyett, egy uj hi-

" szerezni magának,']':Qkai L:ajos, nemű, ,Hartenstein 1lSnácné vatás! Eddig több mint kél,
10 éves kísfiu. aki merészen ,ruhanemü"Heimann Ferkó já- száz ember nyert alkalmazásI
neki indult a Körös iegének lékszer, Iványi Aladár-és IsI- ,egy olyan specii'ílis szakban,
csuszkálni. A jég azonban még' ván' ,20 kg, liszt, Lehóczky mely eddig Európában egyedül
nagyon vékonyan voll befagyvaKál'olyné élelmiszer, Máday áll. Mint érfesülünk, évekre
és pár percnyi csuszkálás után Aladárné ruhanemű, Mészáros szóló foglalkozás ez és egye-
be is szakadt ugy, hogy nya· LaJOS 2 pár cipő, Meszáros SQk kél-három, sót négyszáz
kig merült a vizbe. Az otl Ievó:'Mihály ruhanemű, id. OJáh pengő! is keresnek havonta.
fiuk sieItek segitségére:éslán., Lajos szalana"dr. Pálka Pálné Ugyanis az alkalmaztatás tár...
cot dlkotva, derékig menjek be ruhanemü, dr. Szász 'Laiosné gya olyan, hogy csak két kvaM
a vizbe és huzták ki, - hamar élelmiszer, TisCZ'amalom 25 kg, lifikáció kell hozzá és pedig:
párnák közzé telték a téli liszt, Wagner MárIon fiai cég kifogástalan öl1özék és intelli.
fiirdőzól. 200 kg. tűzifa, Wagl)~r Már- genCiél. l'v1inderikil saját takhe.
Orszá~os vasat Meiőtú~on. tonhé'ruhanemü,Wqgner Pé· Iyén foglalkoztat a vállalat.

Hivatalos értesilés szerint a terné ruhánemti, élelmiszer, Küldje be ajimlatál "Igazi
legközelebbi ország.os vásári Végh Béla 2 drb. táska. misszió" ,jelige. alall, ToJnal
MezÓlur városában jariu6r3~án . ", 'K€tl'~t!gő a pvlyka 'ki!qja a Világlapja kíadóhivatalának,
és 4·én tarlják meg, amelyre londoDI I<arikson'li piacon. ·enilifse meg családi állapotát,
vészmenles helyről mindenféle ·Közel200rendórliszfviselóf 'cddigiműködését, korai és
álJat felhajtható. ;n Yugdijainálí. 'fiZij~si ig'ényélt

"
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a ,olcsó és' jó butort'·aka

I
;:;-

uj buto,. thJetét és asztalos áru ipartelepét Raktáron: poHturos tele hálók~ keményfa betétes
szobák és különféle hajUtoU székek~

Ozlet és. üzem: Gyoma, Kossuth lajos utc~.'35'·S~ (VoH '.\1.atayGábor-fé~e üzem.)
.: ~

. Gyengélkedé§ ide"" l Februártóloksóbb: l:e$'z az i

j~n'!l kUlön.ö'3~n,Íla a rosszul-j utaZás.· A'Ju2rcskQdelC'fni'igyi
leL.:l s;u ..lr.uLJs tnkc,z.. za, .D., .. te. f# i. l.i ~orl11ány a vasu!személvszálli:"
11I-?:-i/..::II:S .,..,~·'elil'enc ,Jóa-;§ei'''' lj . l

j/l~j larifáiiltj93.3. .év fe.bruár. I
,. -''C·····;·I'''jz '1';·:,\ "V'llll'<; SLc7·I,'- ,.\.\.... ~,.\.:.j ~-.\,.- .... ,', ... ~ ,.,lI(., ................ --'-~ l ,. .: ... j
[j; ('il;,':;1 (;~, . kic!,'gil() cIJll':,zksl i _li

C

, I 2;,\ 5?ÓZZ1idd,aI I'()~ja nJcr- !
, I" 1-1' - l 1 Sc_;j·,·'·1'11···C'!!",,;_'\.·j ,.,·}j.,'.;I"J"·I"I'-)j·',... ·.H,d·. l'i:OZ .,'~~11C. l,ir,,,. nu o i'V();'1 C,, z a ' '-', ' u, '- ~

IC,,! I1i1 i-'\,obh cii"mcrc':'i lJailgján a 11H.~i':,;é b< \.[1 i !lz, t1 kÜrlllfll1yj

j·',.·l.' ,"•. :1' ....1 \.:,,·'k,:liFe§.'eu.c .JÓ"" ., l . . 1 . I' . I' . "1' l' J• ~ ,J... tildi}!} 11\11(,,:'/ '\.t"uc-~c z("ll0}2'_\'ic:-(11H l

:Jr.<H~f Vííf,-)), :ncrl \';: {l krí:ikus I :. ., j
{~4 VeSu.j[ ~z,cnH.··!\'tc: Lovf1blJil

kOr!lf;;1 hO:;~/(l!·h mon· ill ! .... '., j
l \.·~.~·lk1(~í-l[;.~'S~J·\...'. ~

a'kéiÍrn,p('r'I'·,. <'lic::kiii, ilogv. . '. '.' '.' '.... l
.,. _ ,. .• . . , j P"" .l . . 't a

\(11.1 111 " CI'C':i.li'.'C':\·'.: \·<11;(·í[1CI;. A l ansI es o aszorsz2g1a-:-1
Fe~..en<: J{,,~5t"'í L"s(,·rüví7. ni.t!mányut. ."\ !\ír'l~v{~r fgy~~ l
"·"''..'1''·S7''/'';''·'''I'1"-),, lJl1í"";!lClk-!ICIl1Í é-,; f(',i,;kohí l'i,jl1:.!fIJök I
I:"' j ,,' ~ \' •• '- ,1 ..... 1 " ., '. • - ;:-. ~ i
hem és fi'r::;:ic)i'\/!c;\.'!;.hcn k.ap·' OrSÚji2"~ :S.'(~i·;1 nc!( Ura ... l

filliö. l zfJ"j (?S'./.ltr!\'n:l\c.cc.Il'.'.bc.>.r ~.).'~ fl ..l.l I
' rendezl gazdi1i-: p!'ngrml1lmol

Fnmclaország ·1h.'J]l ih._el.IC'" 'j "~~ kÖíi:=;mc'rl !,clj 1fl nar;,,:=;padsi
Iii·:;!' .'-\ 1'1\ ('ri k <lll.lk i']{kc. j u. cn .'1' . ." . "

. Icnulmá:\\ ull ('5 lkCCll)lJcr ~9:
cs("(L.~i\C:~3 jlc~h();'u":' l(~j l'}l.ö::--af t j. !cn, ili( .u,)(·, .11 naj·)o-s.. O.10:,-zür-..
3., • ... i·, -c' II l
/.. 11;'<11:1 (,!'Hl ,fi;, illC cl '1 sziigi tall!.li!~lÉ1liytl:j·flL· A pálisi .

Erdélyben cl Ih,'nlICn'ié\-Ji Ic1!HiIr.rléjllY~jl ré:ózvéic!idilh32ü
oizo~··:b\)í cjh('1\..:~ó~(),n 111.G(?'-\,'ar" - ";1" , . 'k" 0'6' .'" pcq,ló. uitJi\o1wc <:;.,0 pengó, .
\ (Jsula5ö\\i.d ~l;;,,/ahclyC'zjk á!lEÍ~ Az' olaszor.'izági· lanu!manyúi

süi-.:héL .... . " .. '. ' .•1 rés/v,,'/cli cUja~~65 '!),?ng6.),<
.A ~isáfítán~ kÜíiigyniil:i~zlt?~1 ICIllke/ni lehel ciz :ÜraLási iro-:

rCl.f)(;!grndbol vIJa.@'gal dttbal1 nlfn:d\\'1:llal)i~L'ú,4~7'-í~f
hc1l':,<:~;iók, hogV él műveli IH2pck (iX. Fercl;c körul 38, f:sz: 2);
poiiiikai tC1!;.:rc:yc éliil:i!lallcm ő Tciefol1: 872-74, levélben is.

körü:öiliik forog. Érdeklódökhck prospeldu-.'j és:
Berlin és Hambu.rg kö;~ölj progral11ofdiJlaiéJllu! !<íild az.

2<'37 kiiorn~!cr távolság van. Ulazásl lroc!e.·
Ezl o !ávolsá~~ot egy óriási Visszaestiink a tojáspiaco!1.:
SillélUIÖ 2 órti é5 42 j)Q'fC aia!1 Megdöbbentő adalok vallnak
fl.lloticl meg, Az fHII::') l('gna~yobb a' l~logYfI;'''nél\1cj kivi!cli 515

scbesséf:2'c 150 lziloméler volt. liszlikában. A mos! kÖzí,é.éietl
Az "doig! vona/sebességi rc- hivatalos adalok szerint a n1a~

kordol 123 l:ilomélcrrel .Anglia gyor ioiáskivi!eiböl Némelor-'
tarlolla. szág csak l i ,3 miilló darabol

Hogyan lett az utbiztos Je- ve!1 éi aZ idei első 10 hónDp
ánya, a világ egyik legnagyobb aldl!. A tavalyi Síám {)4.6 mil,
énekesnöje ?Némelh t\,ilária,a liá darab voll, Ez annál mel?'
világhirű magyar opcraénekes~ döbbeniőbb, merj a náiunk
nó éleléről leljes regényJkö· !<ezdelleg'esebh balkán államok
Lől él Déli.báb karácsonyi jobbem érvényesü!lek. Románia
száma, amelyben 128 oldalon 215, Bulgária 166 millió darab'
pompásnál pompösabh cikke' Jojást helyezef!el az idén Né.
kel és képeket {alál az olvasó. me!országban. - Mérlegelni
Kéi egyfclvonásos:-s:dncJa'rab, _ kéll' azt is tvl~gyarószág.visz:
novella. vers, éraekl2srádió, szacs!2sénél, bogy élz)qei né
riportok, nagyszerü rádiómü g metbevitel 3055 milH6 darabot
sorok és filmbeszámolókIeszik felt I<i (107.6 millió lllárkaér'"
válfozalossá a Délibáb kará-íékben) El muHéviI99<)mii!ió
csonyi· számánaK ~razdag jaJ' durabböi szemben. - Anémet
tal máI. A nagy l<2rj<?c1elmű szám beyiiel icgnagyobb' éJvQzóje
árJ 36 fillér. vo!1 Hollandia 809 millió de'

Szabászati tanfol}'am. f. évi rabbal (tavaly 649 míllió) és
jdnuiÍl' hó első fejében megis.. Dánia 285 mjj]i6 dal'ábbal (ia ..
méllik él szabászati tonfo!ya· valy 113 mjllió) -,- Magyar#
mOTel rég! feW~lelek alapján." ország visszalwnyaHás;"loiyafi
Jelenikezlli lehel () khzségi szervi ~EJlra mufi'li, arnít alon~

fójegyzói hivatalbon. nal ('s 1"Jlaposönineg' keHerl~
Olaszország 100 mllliú pen~ vizsgá!ni. rne-rl egyik legna'

g6s adósságol engedejl <2 ll. gy~l~b i?..xporiérd eki.inkrti I ~ ~an,
Magyarországnak. . 37.0.

..t

..Békéscsaba ·v.áros. "öJláiió I
jG~r:V~I1Yh~IÓS~gI .. iOfjg-o:.felnr-!
llü"-otf'vé1rOs"al,ar ;Icmn:' . '. '1

, E:,gy,pofozkodÓ Jev-enlcok-I
~Ó.I':f ahék{sc8éillai rá!'ásbiró~tjg l
"o 'ptilg'ó"{lcnlh ijl:lcll'"i'c Í!élte. I

:.. . I

OA jövő évi magyar; selyem- i
tenyészté5~lfjmunl",á131:6L . A !
kcriileti ~Cl\Clli'!cn\(~? í fe"il-'I

í~ F..C',' i ,j.k n.l tj r h.c I: 1.3;'. Zé."'.. 1\ a.~ ... h)í'.c_.'.I·.!
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Bohérn'hercegnő I
.1\'lOL~~Áft ?Y~L~3felv"O,!1ásos I

" ,: ,yi~~m.ját~~~. !
·Janúár:;14-·15-én. ., j
",'... .' "'.":.': ..: . .1

~~~~~\
"A' Nemz'etköZi ·,iVh,~k.üjgyi.

HIvatal a munkaidŐ }eszám~

táhltslirgeti; J..\munkaidö riZn
uuésc céljábo! ianuár 15 én
kCl,dó (\61'(' ndk ivü!ikOlrfcrc Íl
cíáiárof:]' NernZe11<özi Munka·
jjgyiHivata!alo~'s'zeskónná·
nyakhaz kimerHó ieic!)íésl kül·
dött, a~~lY' nÜ~Iele;ln . foglal
kozik. á munkanéllüiiJsé-g IQ# l
ki:iz?ésénel< PI:ol~lém.áÍ\:Dl.. és
pedIg él munkmcio '. IeszallJlBsa I
r~\'~IL M~g~na~itia: hogy né' I
hallyn.ögYlpclrJ allamban al
munkásság 1/3 sől r-ísz)wn 1/21
része jelenleg nllltll-\anélkm!
vern. A világ munkanélkUliieinek
számát 30rililliora hccsüii. A
munkanélküliség révén -. él

jelenlés sz~rjn! - a nagy bér
veszteség 100 millió arany
trankra . iehetó. A munkanélküli'
ség, mely él világválság' egyik
kövQjJ{czmériyc, él válság 10'

vábbi fókozójavá válUc

Gyomai anyakönyvi hirek.
SzlÜ~ftek:.Putnok·i Irén, Arany
Dán!~l. BadoH Márlan, Sandor
Ivlargil, Oláh Erzsébe/. Elhal
tak: özv. !i,drifahrl IvJiháiyné·
~<:tm H.atalin 76 éves, el. Kiss
Róza 3. éves, Kovács Imréné
IA~iss Lidj'156 éves, Icsa János
7 <ls fél éves; Ploráih Róza 7

éves. Házesságot · kötöttek :
Kruchió Imré-PerdEszterrel, I
.sebők El\?ncdek--Rácz Erzsé
b~el(el:

.' Áldott állapotban levő ni.H{
és ifju anyák a 1crmés.zcics
"Ferencjózsef" kcscri'!\'iz haSi,"
nálala által rendes g\ omor, l'S
b(jlrni1ködéslérnck cL

Január közepéig lehet je
~~titkezni a tavaszi tenyész
álld-vásár és mezőgazdasági

kiáHitásra. A Jiwas;;j lcnyész'
állaivásar '25 mezőgazdasági

kiállilásl 1933 március hó 23-án
fogják mcg-nyill1Í. fontos r2r~

dekct< ldvánjá!<, ÍlOgy a ma·
fl\!ar gazdBkőzönség IH? ve
szilse cl mosl scm a kcclvi2t

és él rendes nll~rjékbcn vegyen
részt él kiállíiáson. A;~ érdek,
lődés már is meg van és
remélhető, hc.gy a kiálliiás
anyaga ép olyan gazdag lesz,
minr öz előző esztendőkben.

A kiálli!óknakjönuár közepéig
lehel jelen/kezni.

Egységes vezetés alá kerül
a magyar export~import. Rö,
videsen meg'förlénik a ~vle:;:ó~

gazdasági !{Í\'ileii inlézc! és fl

Külkeres!\ecleirni iniézet közös
ve!elés aiá helyC'iése oiy mó#
don, hogy minclen fonlosahh
kérdésben, amelyben edcli~1 fl

két intézel önállóan inlézl,edell
ezen/ui csak a közpol1ii föll,~

t()ság- tudlával és beleci?yczé~

'sevel Lehet dönteni,
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SzerkesztéséTt és kiadásért felelőSe :
ifj. WAGNER MÁRTON.

11.11-""111"111111"'11

Hj, Seprenyi La,iosnak 1 ballai résJ.
vénye, I fertály kölesfenéki nyilas<>
eladó,

A gYOMai HanglIB vezc\őségC' fel
kéri miw.ien keüYe~ ve,'öjét, hogy ;1

Hangyában kapol! kasszab!ükkoKiJ!
ll;ipt~r átvétele és a Yissz;i1é:ités ál
adása végett jr.w_ 1-2-én okvetlenül
hozzák be_

Kerekes Karoly borkeresi,edőné!a
kitűnő zamatu kader bornak literié
50 fillér.

Bácsi lajos szabómes!ernél valódi
tiszta magyal' gyapju szövet métere
él peng626 fillérért rcnde!he!ö
Hitelképes egj'éneknek 3 havi részle!- "
fizetésre is.

Folyton ég6 alig használt kályha,
eladó, Cim a kiadóhivalalbalL

Lakodalmakra, eléadásokra, nll1
htságokra székek, asztalok korlá Han
merlllyiségben· kaphatúk a ligeti pavil
Ionbim 5 fillér k6lcs(;ndij mell ct!.

Értesités ! Cégünk megállapodott il

Békésmegyei AUal<\nos Takarékpéllz
tárral, millt a fu/ura l\19gyar Szövet
kezeti Központok Aruforgalmi· Rés7
\'énvtársaság föbizományosával, hogy
Gyomán és Enarődől'l gabonát
vásárol il futunínak. Vásárlásain!cban
il Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár gyomai fiókja is részt vesz, igy
akinek eladó gabonája van, az ott is
felajánlhatja azt. Felkérjük tenllclőinket.

kérjenek tálünk is ajánlatot, mielött
eladnák gabonajukat. Wagner Mártol1
fiai.

Fegyverneki utca 7_ sz, ház eladó,

Nyomtatványokat lapunk
nyomdájában készittessen.
UUHUUUUUUuuuuuu~uuu~uuuu

ó'15 g·oo 13'32l7'00 20'50 i Bpest k. p. é· 5'0010'45 ll-45 19'10 19'53
1l-OGlJ-57 18-0719-59 2-W é .. i O-32 6'02 8'5214-281"='7-"';"00';'---'"

6-38 11'14 12·0218'1520'04235 i Gyoma é 0-17 5'52 8'51 14'2016-5919'04
7_3112·09 12-40 19-1020'41 3'38 é Békéscsaba i 23-15 5'00 8'1413'2616'22 lS'12

3-5312-40 11-3020-05.i Gyoma é 7"2411'47 16-41 21 '561'

4'21130S17'5820-33é i 6-5311'1616'1021'25
4-2613-1318'0320'38 i Dévaványa é 6'48 Il-H 16-0521-20
4-57 13-4418'34 21'10 é i 6-1510'3815'3220'42
4·5813'45 IS-45 21-ll i Szeghalom é6'13m-37 15-31 20'37
5'17 14-04 19'04 21'30 é Vésztő j 5,5310·1715-11 20-n
7-2716-1020-58 é Békéscsaba i 4~058'20 13-241S'24

VASUTI MENETREND 1932. október hó 2-től.

liYOrSl liYOrSl 'Igyo;:sl jgyorsl

Kicsinyek,
nagyok!

lehet korcsolyá:zni
c NÖEGYL~t'I\,

JÉGPÁlYAMEGNVfLT..
Olcsó ~rlet!

Gyermek és~isérő jegy.
Járjatok mil1él többen,
a bevétel a S:zegényeké.

ftftftAAfifiA~~~U~U~uu~~u

DUBLIKACIÓ.
Ha azt akarja Ön, hogy évek

hosszu során át emlékezzenek (lnre,
akkor ünnepi, l1évnapí vagy l1ászaján~

dékul szép. fali képet. -.vagy tükröt ad
jon, amelyet mélyen leszál!itoU árban
heszerezhet Bari Pál üvegesnél
Endrődőn az Ipartestület mellett.
Szakszerücn és olcsón vállal képkere
tezés!, ovál, kör és szegletes keretbe,
Ugyanott 11agy kétkirakatos üzlethelyi
ség laldssál és berendezéssel egY,üH
kiadó,

A felsőrészi Olvasókör italméröi ál
lásra hirdet pályázato! ujévrc" feltéte
lek llZ Einőkl1él ludhatók meg,

A Révész fuhanagyárul1áz több 100
megmaradt női és férfi télikabátol,
bundát és bőrkabátot a jan. 4-iki me
zőtl1ri orsz. vásáron fogja olcsó áron
ánlsítani. '

",~_·_._·-'_·__I'-'I '_.'-'HZlO-._"-"

i ' i
I ~5:z 51~;~~Q~.t?'~6i~r~~s~~~1
~ kályha és takaréktűzhelyfűtésére alkalmas ..
i i
I j
i .... t
tii tojás bri eltel i
Imely mázsánként 4.40pengőért kapható i
! WAGNER' ÁRTü FI i
i fakereskedésében. 'j

i Ugyanott mindenféle tüzelő anyag, belföldi i
I és külföldi hasábos tüzifa, dorongfa, ,pécsi i
j tojás szén, baglyasaljai darabos és ózdi szén i
i olcsón kapható. i.. ..
L.~_'-" I_R""'.__.-'''-._'-.J .

,ilr1árton Lajos (nös TariZsuzsaun,á
val) gyomai lakos vett 1 hold 632
négyszögöl félhalmi szántót Oláh La",
jasné Vízsnyai Eszter és Vizsnyai Jó
zsef {nös Kun Máriáva!) gyomai lako
saktol 1000 P-ért.

Csatll Endre és neje Cselei Mária
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Martlnák Katalin gyomai
lakostól 1800 P-ért.

Faragó Károlyné Izsó Teréz gyomai
lakos vett 1486 és 133 négyszögöl pu
sári ingatta'nt Tóth Mihál}' gyomai la
kostól 500 P-ért_

Uszkai János (nős Varga Zsófiával)
gyomai lakos veU 7 hold 585 négy
szögöl tany~i szántM Szelei Alldrás
gyomai lakostól 7950 P-ért

kk. Bogya Lajós vett 1 hold 1497
négyszögöl pusári szántót ÖZV. Bo Kiss
Lajosné- {\'legyeri Rebeka gyomaj la
kDstól 900 P-ért

Hajdu Sándorné Tóth Eszter gyomai
lakos vett egy beltelkes lakóházat özv_
Raufeld Ysigmondné Katona Erz"ébet
gyomai lakosl9! 650 P-ért.

Bula János és neje Hanyecz Erzsébet
endrődi lakosok veHek 2 hold 208
négyszögöl kölesfenéki száll tM Biró
Sándor (nős Bosnyák Rczáliávai) gyo
mai lakosoktól 1500 P-ért.

E, Kiss lajos és neje Nagy Róza
gyomai lakosok vettük egy beHelkes
lakóházat Izsó LidÍll PlltllOki Józsefné
és társaitól 125:0 P-ért

Gábor Antal és neje Kiss f_ Erzsé
bet.gyomai lakosok vettek egy beltel
kes lakóh{ízat Házy Imréné Pikó Pi
roska, Pikó Béla és kk. Kató Jlizsef
gY9mai lakosoktól. 3030 P-ért

Zöld Lajos (nős Csökönyi Erzséhet
'tel) ,budafesti lakos vette 16 hold
1416 fiégyszögöl zöidlaposí szÍlntónak
lOíl2Ö~act részét Zöld jános (nfls
Szántó Máriával) gyomai lélkostól lOfJfi
P-ért.

Özv_Ágoston Lajosné Harmati Mária
gyomai lakos vett egy belleIkes lak9~

házat izsó Mihály gyomai lakosIól
1400 P-ért.

Nyiri Sál190r és neje Horválh Mária
gyomai lakosok vettek 2 hold zöldla
posi szántó! özv, Vékony Józsefné
Putnoki Sára g~omaUakostól1250P-éft.

1932 jul. 28-án meglartott birÓi ár
verésen Szerető István vett 3 hold
1345 négyszögöl zsófiamajori szánt6t
Kató István gyoTnai lakostól 1700 P-éri.

Nagy ferenc és neje gyomai lakosok
vettek 31 l négyszögöl és 5 hold 100
négyszögöl .csergettyfii szántói özv
Homok istvánné Radusk~ Mária és
társaitól 2500 P-ért.

Benke Márton és 'neje gyomai lako
sok vettek 1 hold 809 négyszögöl fél
halmi szántót E. Kiss Lajos (nős volt
Csatári Tóbitával) gyomai lakosoktól
1000 P-ért.

Szilágyi Bálint (nős Slferető Erz.sé
bettel) gyomai lakos vett egy beltelkes
lakóházat Sándor Mária gyomai lakos
tól 1150 P-ért.

Tóth P. Lajos gyomai lal.<{)s vett egy
beltelkes lakóháznak ! /3~ad ré~zét

Tóth P_ László (nös Csapó Rózával)
gyomai lakostól 400 P-ért.

Kovács Lajos (nös Tóth Erzsébettel)
2/B-ad, Kovács Róza fekete Dánielné
2íS-ad, Kovács Gergely (nős Kiss Lí
diával) 3í8-ad és Kovács Teréz Szabó
Elekné HB-ad rész tulajdoni arányban
vattek 751 négyszögöl félhalmi szántó
nak lí3~ad. részét Bagi László (nös
Domokos Máriával) gyomai lakostól
50 P-ért.

Ingatlan forgalom ,HUMOR.

Hová tartozik?
1'dilzály bácsi nagyon zárkózott

természe!ü ember volt, lldlasztások
alkalmával soha nem lehetett tőle

megtadni, hogy melyik jelöltnek a
hive,

Et;y választfi~:alkdlmával igy
szóit h()zzá egy ,kortes:
-' Mihály báC,si, mondja meg

nekem egész bizalmasan, hof[Y
voltaképpen hová is tartozik?

- 1"'0, ha olyfInnagyon ki
váncsi, hálmegmQitdi){l1_ - Tar
tozom 'a takarácpV.ti~tárba, az
adóhivafall1.lrJa JakaftSzomszéd
núk, il kav'dcsri"ak, meg a szabónak_

Al, orvosi rendelet.
Három ember át akar melllli a

határon, de csak egy határátlé
pési igazolványuk van. ,::-:... f{;y
szól az, akinélaz igazolvány van:

- JöJJetek csak velem, minda
keifcn dljötfök_ Ha IdtjátoR;hogy
sza ladok, ti csak nyugodtan sé
táljatok át a határon, senki sem

, fog' feltartani benneteket.
Amint a határhoz értek, a pasas

kereszlü(fut a határon és meg.:.
állás nélkül fut továb.b. Az összes
őrök utánaveiik magukat és a
niásik két ember nyugodtan átsé
tál. - Erre a futó is megáll. 
A vámőr rákiállt:

.- Adja ide a hatáiatfépési
biionyill;ányáU

Itt van,
H át akkor miért futott ?

'-'-:: Mert a doktor rámparan
csolt, hogy fussak_

- be miért nem állt meg?
Nem látta, /Zag}' mi is maga
uián futunk?

- Láttam én. De niit tudom
én, hogy nem futnak-e maguk
is - orvosi rendeletre_

Tojás, mint - óra.
Egy angol' lyukfarmon szokat·

lanul ritka tojást tojt egy tyuk.
A tojás fehér felüleién sötét vo
nalak láthatók, amelyek óralapai
dbrdzolnak, a 12 római számmal
és két mulatóvaL

Az óra-tojást tulajdonosa az
angol mezögazdasagi muzeumnak
ajáfldékozta_ A mezőgazdasági

muzeum tud6sai most töpreng
helnek a ritka eseten. Mert arra
volt már példa, hogy egy óráról
kiderült, hogy - krumpli,' De,
hogy egy tojásról kiderüljön,
hogy óra, erre még nem volt
példa se a mezőgazdasági, se az
órás iparban,

Semmi esetre sem ajánljuk,
hogya tudósok ebből il tojásból
rántottát csináljanak és megegyék.
Könnyen megtörfénhetne, hogy az
illető gyomrában a rántotta - ke
tyegni kezd_

Annyi bizonyos, hogy a derék
lyuk nagyon megbámulhatta a
toronyórát, mielőtt a szóbanforgó
tojást fojta_


