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mivoltának ősi jele, melY$
ben győznie kell: tiZ apos'
toli keHősi<ereszt, éppen
ugy szimboluma él ma~yar

lélek Krisztus követésének,
mint a Nemzeti Egysig
rnozgalmlÍnak. Ez~r évltn
át keltős volt (} k('T~SZt,

amelyet a magYlIrság a tör·
ténelem legtöbb3zör kólv<i-

Iriii~ utjtm hordani kénysr:e·
rült, mert ezer esztendőn

át kellett kiizdenie azért,

hogy véd~lmezze a Nyullat
és az önmaga kereszt~'én

mivoltát és ugyammnyi id~
ig azért, hogy az marad,
hC1sson, ami öncélus6gi1t
iga-zolveJ é5 örökéldét biz p

tositja : s cl i 6 t o s kulturáiu
. mi':lgYé1r!

I
és az is baj, ha kapnak valamit.

A csomagok kiosztása végezté
vel nagyszámu haligatóság előtt

Wagner Márton a szövetkezet
igazgatósága felkérésére üdvözöl
te a szövetkezet udvarán megje
lent nagyszámu hallgatóságot és
a vendégek közül dr. Zeőke An
talországgyiiiési képviselőt, Sztoj
ka Károly ny. Hangya titkárt, az
Uj Magyarság munkatársát, Nagy
Sándort, az Országos Magyar
Tejszövetkezeti Központ igazgató·
ját, Bakos József főszolgabirói,

Lehóczky Károly járási gazdasági
felügyelőt és felkérte Sz!ojka Ká...
rolyt ünnepi beszédének megtaro
tására.

I·szemben biztositia a nem
I zel ellená ]!óképessigét, ak·
kor a nC!l1let megtett€ "kö-
telességét önmagával is;
ugyanakkor lsten és il 'ke
resztyén ].::ultura szellemé
vel szemben is.

1764 propaganda csomagot osztott ki
a Szövetkezet vásárlói között.

SZÖVETKEZETi
PRQPAGA EPÉ

December 30-án déleiőttől kezd
ve késő délutánig a Horthy Mik-

, lós u!cai szövetkezeti üzlet előtt

nagy tömegben szorongtak nők

és férfiak vegyesen, hogy a SZÖ~

vetkezeti propaganda csomagokat
átvegyék. Feltünő sokan volta.k
ideát Endrődről is. Az izléses és
terjedelmes papirtáskát kiváncsiiJn
kutaigaUák a boldog tulajdono
sok, de ugy látszott, legnagyobb
részük nem tudja azt a közmon
dást: "Ajá:Jdék marhának ne nézd
a fogát!" - mert csalódásuknak
hangos kifejezést is adlak, azon
ban a csomagot mégis csak ha
za vitték. Ugy látszik, az is baj, ha
semmit sem kapnak az emblilrek

kintetben Jis;dult idealizmus
zászlaj MiíldtnüJi, ahol
a nernzeti mozgaiinak meg3

indulwk, egyetlen egy vilá$
g05 és ej,;,yszerü tételre ve

zelb vissza célkitűzé-

I seik; rninden nemzet 1e-"
rel1HSe meg a maga sajá
tossCígaihoz illő, krisztusi
alapra helyezett szociális
életét: ez az cl. gondola.!,
m2ly körül a nemzeti moz·
galmak elméleti formuleli
és gyakorlati me~-nyilvclnu

kisai kikrisiályo30dtC'lk.
A magyar nemzetre néz-

ve, me!y ma me~int egy
I szer C'I történelem válasz~

i utján áll. inkáhb életkérdés
: az, hogy meg tudja-e ta-

lálni a helyes; utat, mint
bármelyik má~, nagyobb
nemzetre nézve. Ha itt si
kerüi minden rendelkezésre
Cílló erkölcsi is anyagi erő

nek mé1reldékta!,'m összefo#
gásij, vag-yis sikerült () nem
zet egységének olyan meg"
alapozása, mely minden

Iv á r ha t ó veszedelemmel

éV

j !Il

Ig

A na görög böícs @:3 ki'loszbó! !;jvi2zeíő 1l2herő$

tudós kus sZDvaiva! sigt?ket, SZe,l] előtt k1211 r~

~Ive "ha ClZ ern ber elrn u! t rani. hog'{ cl

d o g o k r ó i !ldolkodik bizonyára iilódjiSball iS
rend~sen cl drc~ tfl:1<int ie, vallja ~~~-yfaju, eg-ynyeivű és

pedig a j () v ö r ő l, az cgyvérűemhertipussal meg~
egekbe néz ." Ebből a koronazni cl föld teremt$
sl.cmszögh6l iarisunk serQg- mrjnyeit és ha nem ez tör~

szemlét CI mul! iclÍnk vég~· tlint, ak ezze! bizonyára
~)ő okai s a jövendó r~mé- meg \'oltak a céljai. Soha
nyei és teendöi !'cleti. még az emberiség törléneJ-

c(!,y SZÖ1'llyi_: keHősség m.ánek folyamán nem mu
vC7.elett az iZ válságii- tatkozott meg oly világo-
hoz és az emberi intézmé... san, ez a szó "em-
I1}/ck eltorzulásMlOZ, mG/Y beriség", vtBni ki-
inr-57'nén vé~J,e é l feiezés, l ern ni fn-

rnindallnyian csak az lg-alom, de él lörlénelem
emberi szellem "meghosz- !csak nyelvükben, ku rá~

szabbi árnyai". A fehér jukban, c'z!jail<ban és ideál~

~mber erkölcsi, jogi ~5 po- ! iai~\ban kü!örltdló életet élő
lilikai berendezkedése i al és egymássEll való nemes

maíl.u.k lurális összegsé· 1\ versenyre hivatott nemz.e~
Ll krisztUSI alapokon teket iSl11i$f. Csak a nem-

u;;szanak közel kétezer! zefeiz azok él valóban 112
év ót,'j, de ugyanikkor c'l i tező és önm(Jgukban zárt
g-lIzdasági berendl6zkedések l egészel képez6, Sí:1\át kul J

é~ i civilizáció ezdz- turájukbcm nJ,zg-csiszolt da·
kel eZ éllapok!,ö! hc>!'nloK- rahok, amelyekből élZ "eifl

egyenest dlzn vOilc1km betiség" arlaSl mozaikja
feílödiek. Nem éj iW!1 urá, i:ldódik.
nem is EI ci :j[izáció van vál- Innen van az, hogy d nagy
SágOall, hanem ö keHőn~k lcirsadaimi ts politikai !1l0Z~

lj :'3 S Z e nem hcngolható galmok alapját mindenütt
siruklur6ia vitte l"nÍrldke/tó- a nemzeti öfltud(líra-ébre~

nek hordozójáí. öz embítrt dé5ben kell ken?silünk. Ha
oly lenci válstigba, melynek eZ8K (j mozgalmak még
rom Ó hatdsát világT.rn~ nem tudrak mindenütt oly
gető megrdzkódlatilsok a· légkört ler~mte!li, me ly a
la.kjl'íban két évtizede SZilll- . 1/ólságba jutott emberiség
v~djük. nek vissza tudta volna éld~

Az egíész "emberiséget" n, lelki egyensulyát, akkor
~mliteJtem, mert a háboru' az O!lncm Vé2n, merr a ke~

nak kizáró\aR csak le\:j'\fó- reszh.'én k u l t u r cl és az
~ ce.

zöHjei voltak ig vannak anyagelvü civilizáció disz~

nd a IIIai napig s mert harmoniájából k ~ I e I k ez ő
nincs nemzet, mely meg ne bajok tömlZgq tulság-osan
<irezte volna az ezzel járó nl'j~y volt a II II o z, hogy
sulyos m@:griJzkódtatásokat. artmylali? ily rövid idő alalt
Egyébként cl z o II b t'I n, ha li?yőzelemre lehessen vinni
me~ a.karjuk irteni a nl él i q~y kor~z.rtí. és nd~n te-



ári meg

össz:e is

vj~;:EonvokC<

il habár él

a sa

(T (~ ~~..5!: n Je i~

száq. t:

n, semmi áron c!szcdí a
vn.'·"'·"'ny js ~áp

[jem bir;l1
rcjk~

az

r~den iró nevéb€n.

fredez1'evik Trdnd~H1kHjen fel 21!: ip~.r-

ól mO:l:í-

E cson;·':CL béna o-rsr:ágban
ez nillCS nlcf?~ ~AOS4 rnr3r 50\,

igé

nép ~neg LS válöszt vt?zetöfrr-
fina~(9 tanuU~ \iégze embe

de filem a kj: közölt van_
A is le bizalmái
nl]ndcnn~~ sz'Z[nben. Még ol

52'11 bizik. 19érn·zk

SL,ö-v~tk-QzeA0khe!E:

e7. vezető férfiak
mme! é:ii

ös~z,,~ía ás~o jciíek volna, minI

e csonka honbe:D. rna nagy
~v'L3~YcrGr,~ voin3~

nern D1ZUIlk eg-yrnásban, ncnl
i é tesii ünk s.Z ö· \r:::H(:2?~e jek e1~ bao""

$ZÍíH~~zt vagy Z"L1 irót. ,.c\zaz
azok él zord vü!Zon~rok,

százával vannak emberile,
nem is

ügyuen, nem is
nem jl; rendel

kelml!lk cibiROZ külfi,öve! él' ma migi~

nép boi

velök, Clk~

ük ~11,

cl ne (gViiH~

érzé~)c= ()~jsZ[JclrlB-s,a Báza és

is buki ak, ci,:;cára a mag.3S
bankl(amal1ábnak. Erre ö fele.

Szerb Darú, 6 voll, 24 iöl! !él p

nz e szé zad ba. szaporod ....
szöveikezeieik is: 14

10 uj le\l
L\ szerbek 5 régi mellé
szerez/ele Leglöbbel

az oijhok: az 1900uik
év előlt 17 voli, a.zóta 34 oláh
szövetkezeH léksii í.

De tarlolla fent ma~

g§J ez él sok és szövel-

lileg nem bukol/ l'
mindnyájan.liiszen

nái k is létcsül~t2k banko~c és

hd r.lern Jt~of;,: ~Cnlnlij cl n,ag'y"

SÖ,:i flj ,: ..

és vendéget IátoH vacsorán. Va
Csora után reggel 2 óráig II

jobb hangulatban táncoH a fiata~

ság.

(Folylaljuk.)

'" amint magyar IlZsivéreink
bivn IDckgednl.
Vezetlek egy földa!aili :5zál!éii
fa, ahol beváriam iFI a száD;

i kót, ~mellyel m 35 kiiómi-
I IcmYl uta Kelleti III nem.I [\"iÍríel1l, mi lál Mn?

! D<2szko ruhtls fá-

I
lt'adiBI1, !dmerüi! magyar kalo

• ákaL De egy panasz szó né!
kUl sJ.envdíek és n·ílki.iiőziÚ,

meri él szivük minden dobba
nása a hazáérI szólt. 17 napo!
löilöHem olyan faluban, ahoi
eSők kémények maradlök a há
zakból és ci lakossága föidön
fulóvá lelt az orosz ellenség·
től.

És a mi magyar testvéreink
védjék az ellenségtól a galiciai

népeI.

I
Lajos is megió:-:olla) kordOrJl
húzoli i'.l határs·élre. OyomÉJ

! ról is menlck sulum, emlrikez p

II he,nek még rá, Tuskós, BálL-:cz,
Ilgazfa!va nevő iciepjivéllve:wz,

i~~Ó~~lSeLkakO~3hi~,~~Ó k;i~l~t~nl~
~ pedig abbö is hd~'yla az l2gészc::.

Hogyan birlt!·( összevenni

ezl él sok dei? Hol veliék cl

IpiílZi reá? [J, saiál Da
• és szöveikeze!eik uiián - és ö

Imagyar korméÍny !ámogaU15'.a
l állal oiyan formában, hogy ök

l békességben !egyenek. kisebb
l aclóku iC3Uk \10:1011, ,ni II az AI·

I föidön. Hiszen 1916 lian a ro·
mán bC1öréskor, ol/ azelóH

I nem ismerlék él rekvirá ást, 
II szászok nVJguk elmondlák
itthon meg már könnyes sze
mel mondiák szüleim: ,.Fíöm,

l nem birun\.: uirava'óí

! elrekvírál "
~

'I De czi fJögyiuk; .c:....bocsánaf.
I lv1erl ·1 e;ó1 még csak TI 2
I lÓI bank il aWliH] már 24

I Jelt. _ II béJn~ 5~ kete!kez:2i1
! 1900 lk ev e\oH, es 99 aZVian.

ÉA
A,Z

akkori kor p

az oláh ler

már Kossulh

A

~AZÉ

1"losi a vasutasok
mi földmivesek pe"

L/ az.
mánv észrevelle
jeszkedést, (s6t

dig rosszuL

Hai/iár és Kovács Jánost.
Este a szövetkezet igazgatósága

él. szöveit(ezel alkalmazottail, sui
mos meghivott szövetkezeti tagot

ezen címu Jrason folyla/ása
számok ban ez lesz: A 100
huic!llal nagyobb birlo!(oi, ak
3/4 ed része magyar ember ke 4

zcbcn vol: még 25 (iv elől!. A
hoboru első három eszlendc;
i<2"ben 21 kho'da! veszlell

él mag\ar. .6.. 16!ok 100 hOld
;l!,:Jll 14 ho!dal nyeriek. A bir~

:0:< parceiláúIsböI1905-1917
ig a magya! ság 200.000 k. hol
da! V,fSZlet!. A németek 15 eZD

rel, él Iólol, 85 ezreI. i:lZ olá
hok 75 ezrei, a ruthének 14 k.
ho da! szcrezLzk.

Háboru ci külföldi embe-
reK is ve!íek nagybiriokokat.

Ezen nagy veszteségek öK-

kor lilönöscn Er·
dél , rrd1wr 2 milíió ma-
gyar kivhndorol i. Beljebb, mi

or cl ?v1.6v magyar vasulassai
rakuC! rneg

Irla: idb. Joó Gábor.

zánkért: ha 1ak m~zg. rIat nl].

n'2n1 !::.ru~n\lénk, de flf:rn.

Mind'2o magyar a haz2zrl ke
hogy -iie ej fdáldozzG. Nehem
nincsen nekem nincsen
vagyonom, hogy özt fellsem,
hogy elviszi Iőiem aZ e11enség,

dc v(Jn egy élel@m. 5mel el
:nindw plii;:; n cl iban ö hi'lZ Él mé rJ
fziáldo:wm. -3 kcii nevelni

,~.kel, i'l nl:1iY h~zE!p

iJiz'zf,zleíba;n, i~'Y K{,:H éjnt nlin

deo Jl1agyör crnberneK , hog'y II

mögyar honér! minden la·
I [Hiiba az éleiél, Peiófi
"l hogy énekeHe meg él Talpfl1Imagyar-i: "Sehonnai bitang

ember, ki most ha Kell, halni
nzm 01121'. Kinek drágább rongy
élele, min! a haza becsülele. "

I -I Ugye O is meghalt él hazájá#
II árL Legnagyobb veszély! ke p

I reil(Sl a..l ű/közelben, hívla Ih

ci'

be-

ünk. Es

HIán 2: H-lrtenstein

• dl. De jön nemd

IlElpja, mikor

Az Un

ság131anu!

nyörű re!

37 cl nMgyar
Felvidék esd.:. meg vEIn szá\lvcl.

P r ri·/ve ezei

lezöknek engel,}:einE:k

.Az a\ft5 2lnber tudj
voJt nQk~>' ErdélyDnk,

rekeszteHc~

Ih/oa,.,.?!' }i(Járlon bejelentette a haH

i!110st van rnegszer
vezés alillt szövetkezeti értéke
silés és ez·', l1amarosan meg is

megy::! föld Cl fielek. Amit
II rnn,~y 1QsJvéreink v:f;;r;p

rel i',zta 'zS 2\"Je: me.g-haíi3ko

nc.? szaru1 d kcze~r 2:cn:-

-~Tde:,J:jt hitejezök tgy része?

kik ía:( n Ü1HJepéiyen. dr.
ZE5/ée Antal :(epviseió részvételé~

lrt~ és felolvasta: Záhonyi AladárD~.

{F~lytatás.~

on kapju~( a vasat, az

ércet, a De az~ nern
nek D!1\ van nak o U hallOI-

ia j!!s!vc: édesan}'imk
éd·2sŐpán>.. Nem ki
magu kal - Ö nBnijaikon, n·2m
vihelünk egy egy szá! virágot
siriaikra, .crl TriDnon igaz·

h e

SZiOjKű Károly régí, eríékes szö
vetkezeti ember. Beszéde közben
sokszor helyeselté:< meggyőzö ér
vei!. Utána Sándor tejszö,
velkezeti ig;ngató mondott nyu
godt, érvekke! alátá
masztOtl beszédet a szövetkezés
szükségességéről. dr. ifj,
Kovács lendületes meggyó
ződéssel,alos hévve! mondott
beszédével élénk hiltásl ért el.

kezdik. Ewan az

A hd álla l ;i.nos kérésé-
re dr. Zeőke Antal képviselő

szóla fel é:, szintén szövetkezés
-re s.zóli~otu) fel a 12kosságoL

Ll megindi~

táEát fl Har....
tenSit;;ITIl. l<épező in.-

- ez téglagyár és nagy-
F11ilgl'ár kivéteiével - mag;

L;o",."U", mérlegdk, rosták stb.)
és irodaI feszereJéssei ~: búzabHe-



sy,zi:ó<?g Duwl!.
didereglziő

reszkelJviZ.

ban.
Éitedre a J'2iLis, napf~nY2s és

világos id',)'3X6iwv. "
hel viharo.' /el szánj

.:) z Ö ! i (. II , Ü ri nl ej ~-S ,a cH) ti

iClskadva ier/ad ól kifosztotlcJi:.
,J meg nl::m érlel! lelkü,ekn.(,

j: élet üs:::kös romjai köy :1

k,~nyargö ndlézzs rögös llljál.

Ke~ves börátunk és teledill/-
,:den Ka ('sunk 1 Ime,

"rl: U~ hag sz nllnkei, ct ilH..H1;'ö-

uu,.vu(u:sakall hagyod a;:
1,5;:1 il léHllerme1,

beil él e ',ezeiés"dre !)iZ')lí
kis nö\· 'i iIJéhtZ~J~1 ,oly a~

szerelell(?, odaadó hűséggeL

áldásos, kj ,aló si:"errei veze!~

jed mindenkor. A l az
ismereleknek, a. hilnel<, öl na Zá

szereleInek drágú és nemes
magvai! hin/eHed kÖTÖíiÜk m125

!el'i módon. Valónan és
világosságo! !erje$;;:~ellet 30
é.ven ál, cl !cwilói
alaH.

Magyar nemzelünk
!ásának terén tökéleles. aHcsé
retesen eredményes és sikeres
munká! végezIéI nJinden időben

és helyen.lsleni gazdag
szellemi íehei:~égeddel egtobb
ludásodai beje vWed és odGl
áldoztad
Cselekedeleid valóban önzetle
nek, hazafias érzéseid El iáns
go ló lelkű igaz mögyar embef$
íJek s?ikiasliiárd a.lapokon
nvugvö érzései, Ille:;nryózódései
és hilval!ásai vollaK.

A Te 11JJeleg, nagy lelkedneK
sugárzó dara pazar kézze!
osztogallad élőszóval és irás
saidban is,

lvlinden dologban, társadai
,",'V',",""U' mozgalomban, békés
meQ'értésnek, a nemzeli össze-
fogésnak, felebarti szere·..-
lel ek leHekb,z11
vGgrehajlója, lűzcs és lánglelkű

szónoka, él a voiiáL
Az emberiség nagy eszrnéi; a

család, az egyház, népiliúvelés,
él haza, Iskn ofnc1gának épf
tései híviak T ~ged cl munkll

mezőre és meg'feszí!e!! eróvel,
köleiességleliesílésse! felelŐS'

ségludat!al adtad oda legjobb
eróidel ezen maf."aszlos célokért
és eszmékért.

Ulad itt, a sicGlk honában vé
get érj és hült lested e csendes
nyugvóhely ölén békés, 7avar~

talan pihenóiI talál.
Hálramaradoil három kedves

gyermedzednek hív párjfog'ój~,

gyámoliiója és védelmezőie le
gyen mindenkor cE árvók kö-
nyörüló mennyei Aryja, éJZ ir
galmas és ~ondviselő isten!

Menj &ludni sirod éjjelébl2 és

ölébe! Sirodnak köde felszáll
rnég egykor és az idvezüliek
honában ismél lalálk07unk Ve
led l

Virasszon sirhaniod feleli él

hú emlékeze!! PihellÍ csende
;,\ZD t ht/en Vek'd l

iö!! vol a,:
És Te ez"
éiszakaí ',(U'., V 1.1",.'.

lyel ez uj 12s21endö eiső m:Jpu
JáLldk hainölán kezed-

kiál

val kiadóknál, vagy lapoknái.
Nincs szllkség al ismeretlen for
ditókra sem, mert vallnak, akik
nek halvány fogalmuk sincs az il
lető nyelvhez, de barátaiktól szer
zett nyersanyagbói "versremeket"
faragn ak, amely azonban távol áll
az eredeti szerző !e!kéb~n fogallt
tól.

jaj, de S!:Ol1lOfU időket éiütnk!
Mindenre százával vannak már
emberek si ezek nem akarják, hogy
az uj idők uj dalaival - ahog}'
Ady mondta és tette - uj dalo
sok is próbálgassák szárnyaikat.

Jaj, de szomoru világban élünkl
Senki sem akarja él. haladást, él.

más szavát, nehogy meg kelljen
osztani kevés harapnivalóját, sok
szor talán nem is olyan ele
delét - mással ...

mil/us ó temetőbe. A gyászbe
szédet Tiba Andr5s ref. lelkész
tartoHé!. A iemelőben Szőke

FererJG ig'azgaló-tanító él l<ij$

vetkező beszéde! mondolta:

A sötéj sir megnyill ujra és

ime készen várja é2ldozatál,
hogy keblére fogadja, szeliden
csendes, lelő ölére zária
egy fáriildi vándornak kihiill
ieteméi.

F.:mlékezlel e sötét sir bCl1nün

ket emÍ)ereket az elml.l!ásra és
hirdeti nekünk, hogy egykor
eljön él mi végóránk is, mer!
nincsen semmi IZ földön max
radaodó, hanem minden a [nu
landóságé.

Óh, enyészel fejedelme, kér
lelhetellen, könyörülellen Ha~

. 1á.1, a Te ha/almadl1ak egyeilen
szavára eltünik éljiink napjá

I lll:lk su.gara és örök h-orn51 ,
él ~ir['jélk homálya fedezi az! be.

Ime most is, amidőn ili, CI

néma sirok csel'1de51 hazájában
megállunk, búsan omolnak
könnY'2ink. és :elkiinkel néma
fájdcllom borítja, meri él sz~re

tó lelkű édes apát61, cl lelkünk
minden $zeretelévei és nal;!yra s

becsüJés'2vel körülveli kar!5r
sunk, pályalársunkl~l, él jósá$
gos> li.milólól v\?szünk nvi
loit sirj<'1l szélén, keserves végs
búcsut.

Kedves pályatársunk, édes
ió barátunk! Lezug~H életed
habzöja, mini a bércek kövei
között leömlő pataknak viu;
megszakadt életed hirtelen, vá
ratlanul. amikor nem is vélhe/
tük annak bekövetkezését. Mi
azért megdöbbent kebellel és
zokogó lélekkel élllunk iH, az
eiváhis nehéz. per€ében, sirod
nak ~zélén, hOllV ulolsó búcsúi
vegyünk Tőled.

Te immár megfuiollad pá.~

Iyád, pih",n v~ndorboiod, m~'

ános rafo átus
gyilkos lett.

Domokos

merném mondani, mert nem tud,
ják, - sok ériékük és tehetségük
ellenére sem - áttörni a fölös
leges elörelátásból "toronymagas~

ságban" beszerzett ilJpilapanya
got. Pedig azok közölt nem egyet
tudok, aki nem m~gélni akar 21':

irodalomból, csupán lelke szép
ségét, gondol atai értékét és szive
melegét szerelné kitárn i barátaik
körét tulhalad6 közönség elött.

És még a forditókról! A fordi
táB ma nem csupán megélhetési
lehetóséggel kecsegtet (reménytele
nü! bár I,) hanem divat, mondjuk
korszükséglet. Igaz, hogy a leg
több ember németül vél tudni, de
vannak, akik az utódállamok nyel
vét hozták magukkal menekülésük
batyujában g mégis hiába kopog
tatnak az utódállamok irodalmá·

A gyomai r~form~!us lanitói
kar egyik leglev~kenyehbf(jgja
voll Domokos János. Da~áfa

három kiváló gyermekének,
családi élslében nagy megpró
bállea/áson meA! ál. A hiíljdan
állandó derüs hangulalu emher
az utóbbi idóbe~ már fellünően
kedvetlen volt.

Szilveszter esléién Erzsébel
leányával a ReformáiLHi> Leányu
egyesülel leaesléién voll, hon'
nan félegykor hazamentek. Le
fekvés után Domokos larlÍió
hamarosilll felkelt, szobáról,
szobárCi járt, v~gr2 beme:nl az:
irodáj6ba.Erzsébolleánya utána
ment, k(lll~ogtatott éi! hlezárt szo
baaílón, mire hatalmas revol·
v(5r!övis hangzott €ll és egy
nagy zuhanás - nHJly után
öklével betörll! az aj!ó üvegel,
kinyi!olla cl b;z\ülrő! bezárt aj
tót :3 éde:sellyiá! átlólt halánl~'~

kal, vérében laláHa.

Azonnal elhívltik dr. Vineze
Endre közsigi orvosi, ki meg v

állapitotla, hogy egy 8 milli,
miÍfl2res Silzyer revolverrel lőtte

magát agyon Domokos tanító.
A golyó a jobb haliilnlékon
ment bG, a bal halánl(jkon JÖI!
ki és 1?l falon egyik g-épbe vii·
gódott és azonnali halált oko
zolt. Dr. Vincu megállapilása
szerini álló hGlY7.~lben történi
az öngyilkosság.

Domokos tanitó levelet ha,
gyolt háka, öngyHkosságánélk
n~m adja okilt, d<€ láts7-ik, cl

mli:gvisell idegrend~z(zr jelen,
féktelen dolgokr", is nagyon
érzékenyen reagált és él lu1csi
gázotf képzelődés ville a vég
zek~$ utn:l.

Január i-ikán !(!meHék ~l

óriási r~szvét m<!:lllZt/ Domokos
János hajdu§zoboszlói SZÜliZ'

lésü 49 évlZs reformálus tanilól,
három gyel'm~k itltyját ij ndor-

születeH és beérkezett ipar-festö
szini- és: ir6miívészek, aldlmek
m uokájábal1 sokszor látja az "is
merelJen", hogy bi zony az csak
kc,:(TJek áriÍn, nH;,~:,jldolgozásból

es '13 kés~Ült. Én
2I.1:t hiszem, hogy éppen ez a zord

an;e!y f(itermeite a "be
"~",~,':r.,y' lenne\ökel, az termelte

",:"c~",:':P ki" :l szegényekből

m:,[ is. Mert bi,

zony cl magyar föld sok értékel
hordoz hátán s l1a nem mind
egyik akar, vagy tud érvénye~űln~,

de a legtöbbje mégiscsak klém,
Mgy a napilapok "másfél-kétévre
elfogadott anyagában" bizony
jC'enp',!akran napI/on selejtes ke,
~ C~ O~

amilyenhez legalább ill has()n-
lót az "isweretlen író" is képes
termelni. Oe mert a szerencsétlen
most fedezte fel önmagában az
írót, hát ebben az első "alkotás
ban" hamar napviL'igra kerül a
iegreménytelenebb teh::tségtelen

ség.
a tehetségtelenségek eHen

hadjáratot inditaoi, nemzeti köte

llfts5ég, de nem ugy. hogy k~t év
r~ lefoglaljuk a köz!~ndő allyagot
s ezen megvásárolt barrikádon át
ordítani - ember legyen, aki
vállalkozik. Az a . hogy kevés
súvre talál az ismeretlen iró. Min·
elen reménytelen, mert akiklől füg~

ismertté vájhatósága (szerkesztők,

színigazgatók, lektorok, filmren
dezők, könyvkiadók stb) azok
leverten, komoran - csak lapoz
gatnak - a bizalommal és re
ménységgel hozzájuk juttatott kéz
iralok között. Lapozgatnak, dg el
n€lm olvassák, mert hiszen ők né
hány sorból már mindent tisztán
IMnak. Hátha ez a fegyelm~í';Erltl€n

lapozgatás, ez a szeretetnélküli,
fáradt belekóstolás és ennek alap-

v;sszautasitó válasz, az írói
lelkiismerelharcának nem feltétele,
termeli ki él titkos irókat, a bá
mulatosan sokakat?!

Nem azt kell kérdezni, mit r€
mé!het az, akiben egy kis t-alen.
tumocska van, hanem meg ken
mondani, hogy van és hogy
mennyi az. Ugyanugy, mint aho
gyon meg kell mondani, ha til
jesen hiányzik. Ez az irói, mond
juk inkább lektori merev @:Jzárk6
zás, nemzeti szenmpontból káros.
Káros azért is, mert nem vil!$zi
észre, hogy ezek az ismeretlen
irók megéreztek valamint abból a

korszellőből, amelynek nyomán
a lelkifinornságokban jobb ember
tipus kezd kialalmlni. Egy nagy
lelki restauráció munkájából mi
nél több embernek kell kiv~nni

részét s ezt szinte maradéktalanul
végzi el a legutolsó iró is. MiR,
den iró előbb a maga hdkét te·
szi szebbé és ha csak ennyit telt
ig, akkor is figyelmet érdemil, mirt
szaporilotta a szebblelküek any
nyira szükséges létszámát önma
gávaL Az egész dunántuli irodaI.
mat az is,meretien irók táborának
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szinpGdv~ JtÉfsÉf

Ie: v (: j i2ire UI e r:-: C~,(! k a

zdradéko '2Z!2~';ék

Gk (z1zb=

hÉilrtJlék löriésére

I ;w.Ul..UU''',

lEtszlíák.

EladhaíóZ{ f[Z f[dóhátratél{ck
miatt 2\ g'(J;~~

d pana~z~ ogy d l

Uj VRk3;sztr:Hol.}rvény k"" sz i.J l,
nlc!y ~<>Z~ in) ~ eb·b HltJr
n~~j~{OSafl vá'! :~ unk. 'll\6LJQ

fóvárosi pi]crend,.::!el
kÖvdcl:c.

okos Alb\::rl vH~
i1ysserelö! arra 1Jogv él lee'
abb terve sz~r1nl ·készüi·ó

c;cn élZ elóadásáil muia,ja be.
l'ic.::vezeH évek óla 'totlDI!2!

olddSl már él

veJő,szinped ~ökéleles megvi·
lágilásának megoldására. E'l-
u!'cJÍ üjszerü, szin··
pcc1dl.ágiíásban élvezbejik él

rés::ivcvók. c): iroda-
lorn ezen érdeke." és érlékes
termé:;2nek eiÖ:'JdásáL

zalikái J törv:'?

vála57jédzcrü\ei\~keí l~ St,:ün!:z!=

nek metz."~ ,zpvise:6k 'j5 5lá-

p~ f~t~~szö\let3t~ ~{é'i:!'lY'!Tml~11:iF'
, .o
" ~ Ir- 1 0'l Pó. C ':J1USZOVQ

iloira ülései Mayer János
I elnöldc1lÍvel. Aoz i2tnök mct:',

I b-z3zédében li arra.
~ hogv ca fa!us~ la rHe~2'Se-

I gifé~'e é,rdci~ében él kormáfllVR
i nal( mUnkaoJKél mili k,cll icrem~

Ili
i Sürgeile él g5zdaadóssfÍ::?ok
I .I r,en "is"" lsi~~n
I dr., JI 5zov,,)seg I1gyvezeJo:
I igazgalója ierjesz!eil>z G/ö jlb

lie!1lés'21 él Szövels-zg €:?yesz:
'I' d' A'. '\'iO el m !"iZ jgaz;~I_ iolen'ishez Baross Endre
l GS Sramkó Káírnjn nó!iak
I hozzá. Vi!éz: Endre LÉ&szló - fó-

I
I szo:ga índilványozi6 ci kic

üldözött iugoszláv magyarok
sZi.únártl egy rnintaközsé~ !éie-
s1lc?séL Cc:ulán tárgjia!ás aiá
veJ/ék SdJöndi Károly inditva,·
n cl gyufaköicsön megváHá
sárói, melyhez iöbbcn szólal"
la föl. KU'isba;:h dr. éi

le,irendrzl,z1 t 1'C2iíi! szává,

Schliess1 ),ibcrliel

Csáki

A Vármegye JOVéll1Öf!'."C a
beíró WodiJncr árVaházi 3Iap:l·
vánv ré~z:él'c él nagyiél[Josi ma·

I
cla"orrJlói él si bDn 63 Ic

hold 834 n.-ö! kil'" sü föld·

I
nek.. 33878 pengö,zri való meg

. véL~léL

- Szill1ház EndrődöIll..

színliirsuia!a f. hó 8'án, k~d~

den kudi meg az endrődi

Iparles1ü1e/ben színi Gióadl:Í"éÍr
24 i<lgu !ársui<:'líá Vil l é~ saiál
j.~z~zenek 5 rá Vc l.

!JA tavaszi tenyészállatvásár
jelenlkezési halárideiét a
nyé3z6i1ijtok csoporlí"ba
nuár 15-ikében, ~ röbbi cso·
por/ball február fl ikében ril
ldpiíoliák nleg_

Oyomai
Szűie!eli: Gyuricza. Imre, Már
ion jános, Komáromi Erzséh

. Szabó Jözs\?f, T. ~{js Imre.

zasságol kölöH:
MÓzes-Marksieín Ilona Eihai :
Márion Mihály 14 lli'iPO§, íaó

7~ ~vel"

Domokos 10.12osmelegszivii

Betiltják 15 budl':lp'?sli bonk·

fiókok ItlóH a? 1:1lIlők parkiro

zásál.
Az elmult évben háromzt:er

fővel :szapcrodolla VO~- Ól

gépipar munkáslelszómel. A iét
szám 27.000 fó.

Az áUatszérumok bd! !cl'JJtál
liío!lo cl földmiveJésí.ígyi mi,'
niszler.

Pestkörnyék gazdái termelő

és él'lékuí!ó $zövelk'lzí;\lqkbe

fogna,!., iömörUlní,

És szétnézett emberekre, gyermekekre,
kiknek könnyet törölt,
kacagásró/ dalolt ...
A szeme könnyes a szive fájt
és várt. ..

És az emberi sziv kfutalt részére
egy pár lapát földet,
udvarias könnyet,
de semmit se többet,
de semmit se többet . ..

Tudod, milyen az, adni, mindig adni
és sohase kapni?
Adni falatot, édes kenyeret
és bánatot kapni.
És mikor az élet barázdál szánt
és magot hord, bánatmagot
s szórja szerte, gyermekekbe,
szived vérével úgy öntözni,
mosoly fakadjon belő/e.

És érette soha ,Jónapot" se

Ogy szórta szerte súve mefegéi,
mint a magvető.

Szórta, hintette és maga se hitte,
hogy egyszer elfogy mosolya, kedve,
hogy egyszer a szive feljajdul ...

Tudod milyen az, adni, mindig adni
és sohase kapni? ..
Nem. Ugye, nem ...

A r~formátus egyház gyá·
sza. Anlal Gha cl dunánIuli
refor,nálus egyházkerület piis;
pöke 69 iÍVQ~ korilban meghalt.
Temei,tSC íjnuár 2·án voi! Pá
pán, Anlől Géza él pápai kolé
glum nagyhirú lanára, később

pJ:;"pök, kÜlföldi s f{,leg hol
land iudomtmyo, körökb,w
igen jó hirnévnek örvendell

Egy százalékkal mérs!Íkq:llék
al. ctllam IH'lmalhoHájarulé!lál
el gazdaadóaok kamt:llfjzQ\!t~Mj

il él.

, ,
aras

ázat.
I

és

gun;~~nCi\ ..

A í1ÜVÖS nedves idóíárcsbl'Jn
a gyapju alsó ruha él legjobb,
viszoni állandóan ini hordani
egés:!.séiIl mivel cl 3zervlZ
zellCl e!puhilja és kevésbbé el
lenlálióvil jeszi él hideggd
SNmben.

A ruhi'izöllll':lk könnyedén ke il
feküdni d le5íen. Rendkiv;;J
i!gíZ:n:3égieien !'l ~7oro3 1(;,
r,lcrl akadáiyoLZl'J 13 v,zrnelz ,l
f(zib~n való áram!ásái :5 eztJlLiÍ

vérlolódá~í okOL: r.ll: iJ~gyvel(>

höz.
~<ülőn5~,,'~n áritllma:; ~ ny~k

ŐSSI€ szo;:iÉJSiJ rndeg ldóbeil
vagy ha l;ih~vJ~ünk, crrólkö;

diink.
A !\ü)őnő5M diV(lIloi

füLök vi~~I+'~~ pzdi!i$ l!~ryt!n~·"

~en (j;;~~go Akada~-I'Oi'!Zfi

Ié!ekzésl, cl ~yon1cr!, rn6j mü-
oa,eSQ:I, ezálla/ ('lZ: cmé:I2:Jést.

50), mái é!i ~'pe meg

belegede:S::{jik az ru oka még

ma 15.
Végül flJhtrztllunko! tartsuk

r.zr.dben, ';'H:iHsuk r~nd3zerc

!j,tn, meri ~ lIszJéJtEl!a!1 ruha

nemesBk "J.!~lE$égtq!e:ll,de un'
doril6 is.

D/. VINCZE ENDRE
ki:J1&s. orvos.

Az időjárás nemcsak világ
iájak szerint más és más.
nemcsak évszakonkénl inga
dozik, hanem folyionosan vál·
iozik. Tes:ünkre pedig a levegő

millden laidonságával hal
a hőmérsékével, nyomá

sával, nedvességével, mozgá·

sával.
Igaz ugyan, hogy bórünk

szerkezeiénél és hőszabálvozó

képességénél fogva bizonyos
mérlékig ffjg'gellenili ~es1Ünkei

('lIZ időjárás vállozásalval szem
ben, azonban nekünk magunk,

nak is !árno~;;aínunk kell azl a
védekezés!. Erre a céira szol

gái a ruháza!.
A mha védi jesIUnker ci hi

deg és m<'lc'g', a nedvessé~ és

::w:tl ellenében.
A ruházai mindég az időiá,

ráshoz és:) munkához aikal,

mazkodion.
könnyű, leneióieg vi'

lágos szinü, riikei szövésű ru-
téien pcdig nehezebb, me·

leg,ebb ruhát viselünk.
Szélben, esőben jobban kell

öllözköd mini derüll, száraz
- ámbiír hideg - időben.

Nedvesség ellen killönösen
véd<2lmezni kell lesfünKel, merI
a nedves ruha az elpárolgás
fol II éi legkönnyebben meg
II iili a leslel. T eh6 I, ha il táz:
tunk, l.ehe'lóleg hamarosan 61

lÖZKÖUlűl1k ál, nehogy su/vos
b'2Ic:;ségel szer'2zhessünk ma'
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ltlcerl'iamagot, tökmagct és min
denféle terményt a Futura (Wagner fa
telep) legmagasabb napiáron vásárol.

Szász
jegyző.

Értesittetnek azok a házhel~'hez jut
tarattak, akik már a pénzügyi lebonyo
liIásba bevont megváltott fOldbői, vagy
vagyonváltságföldből kaptak házhelyet
és azon hitel igénybi vételével épitkez
tek, hogy amig az építési kölcsön tör
lesztése tart, a házhely után fizatillndö
törlesztési részlet helyett a házhely
árának csak évi 4 százalékos kamatát
fize~hetik a kir. pém:ügyigazgatóság en
gedélyével, azonban, akinek ezen ked
vezményre igénye van és azt igénybe
óhajtja venni, azt legkésőbb 1935 évi
április hó végéig a községi adóhivatal
birtoknyilvántartói irodában a törlesz
tési könyv vagy nyugták egyidejű be
mutatása mellett bejelenteni tartozik.

Gyoma, 1934 december 31.

Érlesittetnek az arany, vagy liliist lIí
ézségi éremmel kitiintettek, hogy ha 21

földbirtokreform során részükre jutta
tott megvállott ingatlan házhelye a 600
négyzetölet, izantőnál vagy legelöné!
pedig tA 3 kat. holdat meg nem hall!.di~

ás egyéb ingatlanaikkal SillCS

600 négyzetöl luizl1elynél és 3 kat. holo.
szántónál és Jegelőnél nagyobb ingat
lanuk, a részükre juttatott s megváltott
ingll.tlll.nból származó házhely éli mező
gazdasági ingaHan megl'áltási árából
25 százalékos mérséklésben részegül
hetnek 1932 évi január hó l-t51 kez
dódőIeg s amennyiben a kedvezményre
igényt tél,rtanak, az igényjogosultságu
kat igazoló okmanyukat legkésőbb 1935
január 15-ig a községi ;;d6hivatal bir
toknyilvántartói irodájában törlesztési
könyvük vagy nyugtájuk egyidejű be
mutatása mellett nyujtsák be.

'"*" Ji-:

Értesiítelnek mindai!:ok, akik a fö,d
bidokreform során juttatott mezőgaz

dasági ingatlanok, tehát szántó után 
a házhely kivételéve! - törleszti:l rész
letet fizetnek, hogy ehelyett bármelyik
évben használati dij fizetésére térhet
nek át. Akik a törlesztési részlet fize
tésről használati dij fizetésre akanu.k
áttérni, erre vonatkozó bejelenlésiiket
a törlesztégi könyviik, vagy nyugtájll.k
egyidejű bemutatása mellett,legkésöbb
1935 évi január hó 20-ig jelentsék be
a községi adóhivatal birtokl1yill'ántar
tói irodájában.

• ..J1 J;. -
!rael.nrH~ny.

Ul~L~L pengő ar; oroskúi
gyHKO$§ág l1yom.ravezeMinek.
A közclmuilban Orosházán
"'"u""Y\iiiln"'lák Zisig~ Zsuzsánna

orosnál:i G55lonyl. Orosházi
hírek szerin! ól meggvi1koH BSZ

szcmy kéi li cl ~OO pengő kész
pr2i1Zi, vag',' 500 pengő ér/ékii
vállól lesz ic!(~jbc: s az összeget
az kapja, öizj édesanyjuk gyil
kosának l: \'omára vezet.

Gvom6f] a
poigÉ!ri iskola jonHk~rr~,éb(ln

ianuár i 6·!ól Kcz@ive három
bónapig lari@ l110dern !iZsinl!

v@!é::li kurzust linlul1K kenő

számu jelenlk~zó cseiében,
gyermekek, nök és füfiak ric
~zGre. Rliszvél!!lli dij 15

ha.vi 5 r'uletck-
ben fizelheló.) J('llá!lntk~Z:l1i leh~1

at: igazgöltósí1gnill.

les;dlrt .. " ez. ken
cl idegeknek. Egy fróm
cia bioi0guS á!lapiioHa eyl mG:jJ

akj azt ajánlotta, hogy
aE: intravörös sugMak be:őzől1

I~se ellen alkalmas szürókkel,

megfzlel6 üvegtáblí.kk§jl, vagy
függ6nyBkkel vtdekezzün~Az
ideáli::; függöny tehát az, mely·
nek könnvü, lyukClcsos anyaga
éi fén levegőt 6tereSZli, de
elóbb he:v~sségükel ldompiiia,

ill él függöny is, melyet
mint a Töndlfrujjak ajándékál
e:iiodálnak mosl e lap IIllőfize

16i, s QI magyar kézimunkemj·
ság oarilili. A 150xt60 cm.
méreH.i flil?göny ezenkivtil lep

nwk !Jerí!!ndezési tárgy is: 'i.'C~

rii szin{.í é:ii ko~ká$ m~IlŐkr0

van biZ0SZ!Vél, melyek min&!·
~gyikéb@ finornpll 'i>1l\izáll \fin~'

gok kerülnek az ugyancsak
(ijlÍnd6kul i;ldoil MI!!Z-fonálb61
himezve. A gyönyBrü
még vagy !1:rréli! cél! szol
gá 1hai annak, aki nem Clkaria
füt;;gönynek hanné'ilni. Valóban
kedves meglepelgs ez minden
oWlOn nám6ra, aki i 4.40 pen·
gövel 1:1 Tünd~rujjak egG.n év

márCl ciófizel, egyszerre
kettős gjjÉJn~ékkai k<idvQsk,zóil<
cs~ládiá!1ak. A!i.i nem akJr füg
gönyr. i,ilZ le kaphat egy

!ndanlhr@n-5zítgélyü !envilszon·
abrGszl, vag'Y ujabb min
ágynemúi, a hrJfom~

po1<~os ánv·á a kÖ1.l~m<:Tt

"FaKuli"-L
Gyapju előleg. A TiszánjuH

Mezógazdas'§gi Kamara, fel

hivJa?lz érdekel/ek figyeiméi
arra, bogya juhienyész!ő gaz·
dák jelenlegi nehéz helyzetére
iddnieHel él "rutura (( az eddj··
gi gyakorlaJtól elléróen elhal
tározja, hogya arló gaz·
dáknak megfeleló bonitás mel
leU, miÍr most folyósi! a jövó
évi gyapjulermésre elólegef. Az
elóteg€l 6'5 %·~s ka ma! mel·
letl folyósHj&k azzal, hogy az
egységáraI későbbi idópOlllbéliJ,
közös megegyezéssel állapíl·
ják !]leg és amennyiben ezen
ármegá!lapilás a tenyész!ónek
nGm felelne meg, vagy il gyap
ju leszáltitásának egyéb okok
ból akadálya volna, ugy a ler~

me!ó az előleg, annak ka ma c

tai és 2 ofo siornódii megfize·
tése ulán a gyapju felett sza·
badon rendelkezhel.

Lakodalomra, diszn6torra Kere
kes Károlytól vegyen kitűnő minö
slÍ:gü. zamatos uj bort 48 fillérért.

Domokos tanitó féle ház naizon
bírbe kiadó,

KEDVELÖl ELŐADÁS

A "Gyomai Egyetértés Olvasó
Egylet múkedvel6 gárdája ugy
anyagilag, mint erkölcsileg is igen
jól sikerült elóadási tartott ujév
első napján este, saját helyiségé
b~m, mely alkalommal Nagy Lap
jos rendezésében "Hazudik a mu
::sikaszó" cimú 3 felvonásos vig
operettet adták elő. Az előadásban

sze!~plők mindannyian nagysze
rűen és dicséretre méltóan adták
elő szerepiiket, dacára hogy
a darab nagyon nehéz, s az még
szinészeket és gyakorlott régi mii.
kedvelők,t is próbára tesz, nem
hogy ilyen - ilJbbnyire ujonc 
miíkedvelóket. Sok - jól megérdep

meli - tapsot is kaptak a szép
számban megjelent hálás közön
ségtől. jól lehet, hogy II szereplők

mindannyian igen jók voltak,
mégis kiemtljük kőziiliJk: Kéri
Lajo:s és Kéri Pirikét, előbbi Zer/
tay tengerésztiszt, utóbbi jutka
clJeléd, továbbá Imre Ferencet--

l jancsi kocsis és Tokai Esztikét
julia, ugy PeUJ Pirikéi - Zentay
anyja szerepében, akik kitettek
magukért. Igen jók voltak még
Kovács Gyula -- Silvió, Tandi
Ferenc - Pietró, Molnár György
- Duró, Nemes István - Tur
álló, Kakati Ilus - Lili, Kegyes
Mihály - Bandi, Ujlaki Ferenc
-jóska és Szebeni Ilonka-Olasz
leány sZlJrepében állták m~g he
lyüket. Igen kedvesek voltnk még:
Mészáros Ilonka, Tandi Irén és
Finta Margit - tengerészlednyok
és Petneházi Sándor és Csikós
László mint tengerészleg,Bnyek. Az
énekszámokat a rend,zővel /grétz
Ede, a táncokat pedig a rendező

külön dicséretre méltóan tanította
be. A sugó nehéE szerepét pedig
Molnár Elek töltötte be általános
megelégedésre. Elóadás után tánc
raperdült az ifjuság, mely a leg#
iobb hangulatban a hajnali órák
ban ért véget.

LTörvényszéki tárg}'alás: Klein
MihálV gyomai ózcdi ja
26 éves gyomai lakos nagyon
felháborodoii, ho~rY él községi
végr<3hajió rCl1dór kisére!éhen
ment ki a !any~jára és el akartd
hozni adóba Jcfoglelll !€'nenél.
VasviiléH ragadot! és! fenyegetni
kezdte éi végrehajtói és mi il ~

!.

d11m áro 11 meg aKarta mu/adni,
hogy ki éj legény a csárdában,

. és, hogy él jQhem?~ nem engedi

elvinni. Ha1ósBg elleni erószcJ!c

miall v~n(a felelősségre él gyu

lai kir. lörvényszék Llllgváry

tanácsa. A rendőr vallomásá
val beigazolódc;U, ho~n: 01 vas#
villát kicsavarlák a kezéből,

meri azzal veszélyesen feny€c
getődl1:öll. Ezérl ál napi fogs
házra és iS évi hivalfl/vesztés·
re iléllék. Az \liJcI iOizcrös.

a nap

MUyen álmot parancsol? Az
orvosluírlomány legujabb felfe
dezése: a kormányozbató illom.
Bárkiletszés szerint rendelhet

álmot. Erről a csodálatos fel;
f~dezésró! érdekes oikkb€11
sZé~mol be Tolnai Világlapja uj
száma, ~mely notilg~' terjedelem
b~m és; gazdag· larla:ornmal je·
lenl meg. A legkiválóbb mal
gyal' irók novellái melleH egy·

$2reg pompás eikkitt, riportol,
közel száz képet, valamint

folytatásos regényt talál az <Dl·
vas ó a népszerű képeslapban.

Intimitások ra 8zinésznőkről.

~ok intimitás!, pletykát közöl
el budapesti s~inészekróJ él Dé·
libáb ui száma, amely száz ol·
da) terjedelemben váitol[atos
és gozdag larlalommal jll!denl
meg. Képes rádiómüsorokal,
szinházi bliszámolókal, r~mek

filmrovalot, Itgyfelvonásos szin·
darabol, folytalásos rltgényt és
@z~r más érdekesstí3gel közöl
ill közkedvelt szinházi képeslap.
A Dálibáb ~'iJy száma )tO fillér.

feJílithefetlen élinényben volt
részük azoknak, akik a Lli
vente Egye:oüle! Szilveszter es
léj0rJ ol! voltai"

Az előadás gondos, lelkiLi'
mereles elkészilésél fóllZg ifiu
Pa~p Vazul végezle, de a si·
ker érdekében sokat fzírado
zot1 vitéz Molnár Pál is.

A rendezés vérbeli SZi!l0SZ·

munka Molnár (]yu/áé. Az ö
játékát oem lehej mükedve!ói

mértékkel mérni, {lZ ó játéka

külön élmény voll.
A többi szeri?plök a gyomai

mükedvdók $zine~iavi:l.

Tólka Terike béJjos is ter·
mész01es voll. Kéri Ilonka ked
vesen alakítol!. Nagy Mariska
rövid szerepe n Él I is Idcsillo·
got ö tehetség. (}yuricza tvla

riska n.apsugaral varázsolt
elénk. T. Domokos Piroska

sok GJevenséggel a!akilolla Sl!:C'

repi!. Biró Jánosné iátéka fos
kOll.ta a jókIidvet, E)arlhll R@

zsiké'l nagyon ió volt.
M\l:rcz Gyula jiitékéi· Il~gy

telsl-is! keltetl. Koió István sok
dlZrű! aratol!. Biró Islv6n iól
jálszolt. Molnár Gyula !cönnyet
esall iil n~z.ök sze mébe. Mol·
mir IL Gyula Bredl2li voll. Papp
j"oos szíipen jálszolI. Szabó
LlIjosiik mindam mozdulalukka!
kac(lgós! !{(.lt3/lek.

Aranyos voll if! gyer8kek je·

íl!i'llitt\!: Kaplak js; ílok löpsol IZ:'>

C!:ukrot. Előadás ulim rerl6'elig
tarló lánc köve!kez~jj, l<ilünó
hangulalbal!.

MeQha!ó voli. mikc)f él kö·
,l;Ulcl;)I<:l!I összeölelkezve 1l. Him
ílll$'Jizal köszöntölte fil. uj ~v"l.



vasutas,

Gyóni Ll 27, há-

u. 9y két dre.
U. 6, l db 60 kg.

u. 20,3 db 150

Bérbeadás:

K.ruC~tió László ny.
utca 11, egy cl :-b.

Özv. !\'i a'::t3 z n' "H "'" FO

Zöld Imre PetMi lL 58 :>z. hánJ( ha
sll:onbérbe kiadó.

(:gy drb.
Özv. h.éri

I
I

t rOU1 dar,:: b.
I B' ,.. . n ·.b '/?''' c' •

I, ,.. 1\.\)~/'j.,.>S U~ 01'1 ''IvfOsm.ail.ny-u ~5y

. egy 110 kg-os és 5 drb 8 hóna DOS r1iz0.

I 8i;'ó Dán;el, Nö.:;::yaládi-u. 35, hárorn
drb 120 kg-os.

I K'ss B. LL 26, kettő d~b.

! Szilágyi USlló, Dob6 r. utca 13,
I ',ot d,-bI ,~..' ,
l :\~o~~on ~ábornál egy hízó malac.

I dJSOl{ ll. ö6, egy drb.
~ Földv2iri Nagy hnre, Zrinyi··u. 2) két

der:'o.
Kiss Ádám, Széchenyi u.67, két db.
Lukács József, Bánomkert, 3 drb.
Gecsei Lászlóné, gr Tisza ui g],

egy drb 160 kg.
Mo'nar Lajos, Rál,;c\czi u. 18, há~()m

drb 150 kg.
IT Garai Lajos, Sz@chenyi ul"a 36,

r:-gy clrb 80 kg.
D;'\szegi Dániel, Gyóni u. 3, kettő db.
'l./ecsei Sánclor asztalo;;nál 150 kg.

I Özv. Fe!<ete Jánosi"lénak 2 drb.
100 kg-os, 8 hónzpos zsirsertése oladó.

I
PeUifi utca 29.

, . Z,Ö~d ,BáUnt~::'lk 1 drc. hÁzója van

l ela~l~:.~ze~~lélnYl u. 39,I hOS01( lHJa Sj sz., egy drb 150 kg.
" :P:'a"~il' 111"'1' V a'lrr,6 n R ~"D;l u ia., J. dL_, l""\. ol IQ. [a U..)., .",,~y

I dib 15'" ke;I V ·20'I ~j.ncze j6z~ef, Táncsics NI u. 21,

I.,

kelto drtJ.

. Csath Lal':)3,
e: f(éril 'r-" ,\lS S

ugyanott

A.
Magyar Kézimunka Ujság
Budapest, Szervitaotér 3,

CN

~~=~~=~~~=
~~>,p ""~.9"d''''

Számtahm érdeldödésre eHmzetö·
a P. egész évi előfizetesi dij beer-

kezése után 24 órár:1 bem! eHüHdjük gyöny,örii
fLigg5ny-ajándélnmk.at A 150x260cm. nagyságu
tiiHfUggörq megkezdett és a kH-dm
zéshez szilkséges MEZ gyöngyfonáHal ajándék
nak is nagyon aUralmas. KivMnságra szélesebb
függönyt is adhatunk ~{evés ráfizetésset Aki óhajtja
la függö ray helyett !.{aphat: egy Indathn:n-szegéiyü
lenvászon abrosz'!:, vagy ujabb ágynemiH,
esetLg hárompolcos állványunkat a nf a k u l i"-!.

SIESSEN ELŐFIZETNI!

Értesitjük tisztelt olvasó
közönségűnket, többek kéré~

sére elhatároztuk, hogy a
heti hirdetéseket (publikáció··

melyek péntek délig
Szerkesztősé!2'Ünkbe beérAez
nek, "HirdeÜs" rovatunkban

tE~adó egy 50 {i~)1:o5 lizletberende
zés, puHokj egy te!epes l-\ét
lámpás rác(i6, egy kombfná1t akkuTJlU

látor töltö; két drb erős vag já.rkerék:
Bary Pál ül'egesnéi ;:ndrődún. Ugyan
o1t kész ablakok is állandóan kaphatók.

Békési Horthy [Vliklós-ut

I
keres, aki munkájáért kosztot
kásí kap.

'I Özv. Cs. Sdl:abó A~bertnénál 3
hold ugari szántó eladó. Lakik: I. ker.

I Deák Ferenc u. 3. sz.l Dávid! Géz;;; fényképész Endrődön
• 3 nagy levelezólapoi 2 pellgöért, 3

1

\ nagy fényképet 4 é3 6 pengöért készit.

OiIc:sól"l elaldó : két lámpás Tele-

l,funkefJ gym. egyenáramu hálózati gép,
t hangszór6vai, 4 drb 213x94 cm. méreW

L' Ii livegezett kil'akat <J [',{, szárny, l nagyillrdetési eUénében kŐ.,
i mosóteknő alig haS7I'fIlt. 1 fali inga

zö!jtf/( le és ezen hirdetési I" óra keménYfa!~kb2';, metszett üveggel.

dijért még a Gyomai Vjság Gyoma, Horthy Miklós u. 23. szám

azon számát tiszteletpéldány- Ialatt.
ként is kézbesitjük. I Petőfi u. 12 sz. egy drb. Hól·:os sezlon.

ld. Papp VamJna: egy 500 kg-os
Erre olvasókőzönségünk Imérleg sulyokkal, eg:, drb. kerékpá!'.

óhajáll kivül az inditott ben- I' Porcsaimi László Szatroicska-u. 4\,

nün et, hogy egyrészt meg- , kettő áJb ló és iSláilö trágya.

a közönséget a hir= I Perei László rany3ján egy drb. hasas
'-" I' kanca.detés feladása alkalmállali Herter Laios Kisfaludi-u. 8, túzre-

ácsorgástól és várakozástól I való akácf/'.. o

, m.ásré~zt l~h~tŐJ)é tegya~ ~! ..Ye:es Sá;]dor ugari tanyáján fi drb.

hirde/es teljes anyaganak I su:do.Iismertetését azok részére is I Özv. Maász A~ldráslléná\egy szánKÓ.
l ki" a vas'·· . ,.brI, . ;.;, I lBeinschróth Adtil1 Andrássy-ut 26,
I • ll. . at napl PU Ll 'WCLOd , két drb. csirkekeltdő gép és Magtár-
I nem lelennek meg. iapusi s<:ántóföid.

M~gjegyezZfjk még, hogy I ,i-Iert::, ÁClám",!áncsics-u 14, 1200

ezzel a gyorsabb adás> vételt ! neg~ze.,öl ~zálJtol~ld; ...
is bi t "T'k .. . . l· ~ I TImar [y,enyhén ill. ker. 378., torek,

, Z~ 0;>[ ip· ; m~~[ r ".:PU~h l pelyva, szalma és csutkaszár.
II' mar. ::>zomoa.lon aelel~~l J~- I Biró Dániel Nagyatádi u. 35, egy ka-
i lemk meg, Igy olvasomk es I zal gyepszéna.

Ihirdetőink rnár ekk.or, sz~- I .~éha ..la!~,snái ~N.ag~~er ., '" ta-
, reznek a k'WTírJfrol I nyalán ot 010 5 !Jonap~s sli.do.i ,. . " ! .u. --.. . I KisIéli Oivasó;,ör évi rend,ts kői/:-
I Olcsóbb is a hirdelés, mert ;:yúléséi január 6-án fél 2 órakor tart-

l atm.ak cl~ia csak 10 ! í", melyre a tagokat !iszteleHel meg-
, Adfu1:" ttJh,-r[' T!'Jf'" fjff/l7C í_ I hívja az elnökség.

... ! p1 Lv t.. ·'C-' ....... V;j;u./'ll..... t. ".. ct·· J\~'I"" t;:) ~., . G ."~" ,_. Ozv. fel ITIlJJler !VI! iaJj'ne DOCSKl:ll U.

onkat a" yamm UJsagoan". 29, egy dib. diMiJ. derélc

Kiss B. u. 26, hét mázsa szemes

I 1.e" ~ -J o" Co, '1'..... .c:,,,-,u •

~ Töreket vesz Fried
2 dl·b. Jó elildó.

Tandi Sá<1c!}r fegyverneki u. 15, egy
tehén és egy :2 é'ies hasas üszö.

Bere bnre Zrinyi ,1. 51, t'lDvatö!d
, görbekutlaposi ptlsko-n

Pálinkás L8sz1ó,~js3 B. u. 2L egy
23. s;{h~'! :d,::~H! h~l;za ed'''?]'''lI '.':':'j':y fé! has3s tehén.

UQ-{~H1,)t~' '2"'-,0'."/ b;in:ii;.\"~~n ~ "(TO\TJ.",,, I .f.:' 1 ,. " 1 -~l'
-- u ll. 1\.. "'c.",;lr~[le "(e:·~S,{J;l ci- -u.

!:iühe1ynt:-k an~a!j-;LiS heJyisé.:; és bU\li- 7) piaci !(J(lC<clót 1(t're.s.

r',)~:ot~ szobJ kia;j1-\ Pécs Ajt .1 ut :.;.]/ egy tehén.

r-,s\~te Lá!ií:.:ó''1éÍ r;ijsök lltjjj, II Lehócz!<i hizorÍ .,cc,tt:st szá.ilit.
4 52:. :,.l,;:~:.ti L-i.\\os, egy assrGnyt Szaílnds s;':en.ta.n

5,

eL H'0rdót

v l . r lDDon es ep"--ö

yesebben az I
l , , l & i
l ...." l Ia ! I

ENDRŐD

;;tu· kadarka \'i:,~;Y

";e]tett ujlJo:" Solt'.':jd
kSl': ··:Uom2sr2~ 1~is78.qi\í.Ta

EJ: r('::;llV!l. Vi]suti l\~lJ~~t kb.
4. fi]:,:,' li!erenkél1L C:::ay.ls
50 !ll;ren fe:UE rendelési

sz örök város,
Ismer6Lterjesztő film.

Muki

teSC!J J.ele';-: li ~~:.:::"1jliL~.s ~ar

kölcsön; hord.Óru
n2'!tJor;. belül bérr~~\::;'ltve

kűlde':'dé'; vissza. Szelkül
dés 7_:':.ánvétte1. Egy
levs eíle[)ében
dök a borból min-
U~::;:c'iü;JOz[)an, bért11entve.

B(03'"s!1~n '2:,Uemes édeskés
itak2ak. ti~'2ta, tökéleáes<:::k
matuak iÉ:;; fl e m savanyué'!Ka

eim:

l'rükkflln(.

Hial'? ,:«0s magyar vHághiradó,
:2!öadáso k 4, 6 és 8 órakor.

""=~c==:;;.:::::::::~:::::::::::::::m~_::::~_::_:::=::::::~~:::::~~~::::::::·~_."'~""3"'J'~~~~''''''''_c--'<''''__<'''é'''''''_''''''.'''''''''''<''o/____

I
~ =:; ~..= '""""""'"" ~---~.-~-~~'~-"""'~=~~-'~~-~"""'7~"".~"''''=;>-';='">;'~"''"~-'-_'''''<:=

•. /1" íi? l Szabó dióIát keres, Roikóczi
I út 21.
I DebrcCl:tni Tibonjé,'j !'IL·.~;]j",,,,,::,i; és
'I

IbO~'Zj 1~1gyi Sándor ceglédi b.)rú.i meg
és !a- Iérkeztek löbbfajta minőségben. Kéri a

i lakossfJ.g pártfogását
. fekete GábomáI 300 kéve takar-ImánycSt1tka.

I Ko~ács ~ózsef kere.sk.edőnél l. kalyha.
i Lo:>oncz! ferenCl1enal ZrwVJ u. 3,
! egy ló.,! M. ut 3! SZ., ingó:::ágok.
I Gábor Gyula istálJót,ágyát ad szal
I máért.

I Béres jános Qr. Tisza u. 70 eO'v drb
~ _';J 1 :::- •

I riastehél".

i ÖZ". CS. Szabó ];111'2 8 drb malac.
I Hainda Irnrc Vi!. 133 sz., 4-5 hóI fla['OS süldők.
I Akik Bl1d2pestre akarnak sertésl szál
: iiiani, jelentkezzenek Pikó Béla föld
I birrokosllJál.
I Szoillb.i'i este a pályaudvartóJ End
I "d ,. I'

I
, ro 'ie e vezető úton egy lópokróc el-

veszett, aki megtaJ211ta: vigye a. relldör-

I
·ségre, vagy az el1drodl postahIvatalba,

!Jai jutaíombun részesül.
I . Uda l..ajosi'iIál VII. ker Köles~enéki

i nyilasol1 t9 dtb 6 hetes rn~lac eladó

I áZ~~ádá6: .

I Szabó Sándor Tisza K. u. 1.i Elilalt Szilágyi Lajos és Csikós tr
I zsébet hagyalékábó! ház és szántó. 
i Csikós László, Lehel u. 8.
:1 Lu.kác~ Mihály Dobó S. u. SI sz. ház<'l

1935 január 6-án, vasárnap
vízkereszt napián

SziJéshangos film.

!~ 23
Regényes operetle.

Főszereplők: Quakie és Polly Wal
ker, a New-y"c:r ld tagjai,
tO'iábbá Clyde, Wallace lVlac Do
nald és a 100 gu néger HalJelujó kórus.
Egy sz':, dmi regény kibontako
z2:sa két ifju Si~V rnélyén. pá
ratlan teclmiával felépLelt, részben
szines hogy a legkényesebb
közönség iziéé,0' is szépségei.

üvi5f1vör(i ;;':Ui'ás. Pill-alJan zene.

lV!ceghivó
1')a1'os és Kereskedő Ifjak

Önképzö Kör" 1935 január 13-án, d. u.
tél 2 órakor éL :'10:1er szállóbén ll1eg-

tartimdó

rendes és ti§zh~jltó

k5zgyűlésére

Tárgysorozat:
L Évi jelentések.
2. Indiíványok.
3. felmentvények megadás",_.
4. Tisztujitás.

Határo2.atképieJenség esetén a!. ala[l
s::\<lbá1vok él'telr,-lében 1935 január 21-én
c121~i<tán 2 órakor jesz n:egt2rtva.
. a közgyűlé", megelőző-

leg 43 Ó(3)(JJ nrásban nyujt2ndók be
A közgyűlésen csa.k azok bírnak 5Z8

V3'!2 '~i joggal ég cs:;.k azok választhatók:
ak:knek 1934 évi "~agsági dijuk rendezve
van.

.ered



Hirdetések d~jszabásai:

Egyhasábos (55 mm széles) I cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 23 százalék kedvezményt adunk.

utca 64.

F'S~e!6s s;zar1,es2:t5: WAG~~iER 11.mÁRTON
5:l:Eof~es:l':t6sé<g és kYac!h~G"iivatai:

p O l T i "Ir' ,,:;» ""l ~~ É ~r( Z G,I '",,-i"

ELŐfiZETÉS ARA
c;egyedévre 1;30 P. fé~ ~vre 2'60 P, Egész é',re 5'2f] r,

Befizetések postácsekker.:

,l-hmgária-nyomda Gyoma" csekksdim 18.%80.
Lapzárta c 5 li t ö r t ö Ic este fi óra.

.,J)legjeleIJik minden szombaton reggel.
i&e=rm?CY ===mrmc-r~ "'--~r-..~_----.

~~~~-" ~~~~~~
!~""l'~'~'~~~l!r?Di'M;a~::f!,W!Jí>~~~~~!l.á.'.WL;.'\)fL~~'...:2.!.2!-!_::.e::~~~_--=- w ~.I M 'p

evfólyatn)2. .7J:~ift'il
~=öiiiiliiii~iiiiiiii __~~~~~~~~W<;t.=>li;;~m-F·-'--~sa;-?52E--r-~-~ ff !

(2)

a népesedése
1934-be

Vallás szerint
reformátuiI 175 (172)
katolikus 60 (53)
ivangelikul 26 (27)
izraelita 4 (3)
baptista (1)

Elhalt összesen ]65 (235)
férfi 80 (117)
nő 85 (118)

református 121 (190)
katolikus 25 (29)
evangeIikus 16 (11)
baptista J (-)
izraelita 1
gör. kat.
felek. kivül

eyo

Házasságot kötött 109pár(101) .
református 60 (56)
katolikus 10 (12)
el1angllikus 3 (4)

izraelit", 3 ( -)
fgy~b 5 (--)
vegye. 28

rendes és 16700 pártoló tagra.
emelkedett.

A Zöld Mező hetíllllpot min
den kisgazdának olvasni kelle;
ne. A ré!~ és legelő kérdések
meilell 30k gyakorlati tanácsot
ls hoz hetenként (li szerénV kis
hetilap. me!y egypár élf alatt
kisga7dáink legkedvesebb 01
vasmál1yakél1t CllZ orszéig leg
nagyobb példányszámu uak",
lapja is lesz.

Az anyakOnyvek évidrlataar;
idén kedvezőbb, mint tavaly volt.
Tavaly clak 44 lélek volt fl ua

. porodás, az idén kereken
lélek.

Felekezetek szerint al iU'lya

könyvi adatok összesítésI a ko
vetkező:

(ZárjeIben a mult @v vonatko'l:ó
adatait közöljük.)alozez

VOnTa. éven s már ez
ze önma.gán tapasztalhátja
a sjafisztHw előnyeit,

jál· ház;·ortásában, gazdasá~
gábtm, üzletében föltétle

ül szüksége van sJaiiszti
kE!i adata~illl'lk felhasználá
sára. CsaKis igy tudja bárki
ellenőrizni, nincs~e vl1l!ami

Uzletmenehzoen. Te
há: b,arátkozzon meg még
a háziasszony is El sta lisz,..
tikával, csináljon minden
kiadásáról, bevételéröl fel
jegyzést, hasonlitsa össze
oZ a hetenként,

lelkiismeretes beva!!ást. fél·
nek, ha a valóságnak meg;
fe!e!őenminden! bevallanélk,
több adót vetnek ki rájuk,
ami igaz is, de igazságos is.

den embernek li. SCl.-

STATISLTI a pos esuszoH a szá
mHásokba. Végeredményé

Sok ember felesleg'es ben kisül, anagybirtokok
;Jzdmiáíélmak tartja a sta- népsürűség:2csak 29 lélek,
Hsztikát. Falun elIZal is i " .... "

lj. a n,zpsurusege
"'z~okt';;'k a statisztikai ada~ ! LH-u"t ;",- ~
>JI ... \,JI. ~ h:U.I... '<:.1l j,ul U

tok meg-bizhafóságát lemo- l Tény,
solyogni, hogy II kisbi-rÓ Iismereresen bevailott vagy
mes~rét hozz<ík rel, edd l összegyül kOJ \ ér
,.hosból" óllitoHa ld él stél- ! .. nk rnegl:yózőeil. Bár
Hsztikai kérdóivekeL j sokc,fj az is iar!i6 még

Bizonyos, nem ma ~ I a kisbiró has. on'
gytlfok találtuk fe! a sté'l~ I ada ön lS vGn va co

tisztikM, de az is bizonyos, l meiycs ai óság.
ohogYéln él többi miivelt I Nál a közigozga SJ

nemzetek gazd,Jsági, ipari, i hatóság évente a hasznos
I I t 1. 'J ",!.keréskedelmi és állami éleké- 'l. .El.OKro" él !\ro" esel-

ben a statiszjjka már nEl-' le;;;: más készi1~
I ~>.. ~,

gyon i?!őkelő helyet foglal ! ter D5SZeJrBS 5tatiSZ-

ei, nálunk is mi"rr nJzgb,z,- j L ji~ is, hB ondBsra
esül! tényezővé vált. Csaki! lörtet1 a bcjegY7:és, bizo
nekünk. faJusiaknak kell I nyos, ;l:?m rJlJndenki ad,még sok ember véleményét 1 ,.,. .....

II statisztika megbecsüJé' I ~
II ~sére irtlnyHemunk. ! ~i;.

A muitkoribill1 sok szó I S:li.Uetett összesen 265 (219)
esett arról: "Mi tart el fiú 131

A !V.-ik édolymnáb61 Jépe latot llfittek fel a legeltetési társll-
több ember!: a nagybjr- ~i Mező gÖ'zdalársadolmi lalakkal és igy a népies dllatte- leány 134 (118)
rok·e, vagy a kicsi ?" I helj!ap<iríéke3 [{kal nyésztést szolgáló klJzös~ és köz- ..ÉIY«il 3lzü!etett 251, halva 14.

MI' I·ttho"!l, "lk""'.·I- I' ez meo" UI'évre oivasóil _A MA- f' . rk . l t~ , , k k"jj Torvén.yes 256, törvényttJen 9.a u u - '" ~ ege.o. Je en osegene nemcsa l f- Ik "
unk van IcUni a különo~ I aVAR ZÖLD\iEZÖ !',,10ZQú.- vényes; gazdatársadalmi I er:&.

m,. , ! LOM 1930-1934'" cimmei ki· uton való biztositásához is hoz-
seget, hl~zen a ~ata- I adoi! eredeli lényképekkeI il~ , zájárulnak, "
runkban IS van nagyblrtok.! luszirált beszámolóval. J\ ldI ,..." zö mezómozgal(';)m uHö-
is, szá.mitás nélkül is rá-. Az albuma! KáiIay Miklós rói fényképsorozalábao nekünk
vágl1ánk erre él kérdésre, voll földmlve!ésügyi mini8z~er is vannak ismerósiZink, kik II

hogy II nagybirtok keve- iZ szavai kezdik: v Ezer évvel ~ javalyi gyomai zöldmezőltmfo
sebb embert tart el. És e;e~őtt ~öldme:őtkefe~v:jöttek ide . lyammal kapcsolaIban nálunk I

mégis ait sütötték a osemk 8$ hazat alapltortak. '. jártak: Lenck Jenő miniszleri la-

I't"k t· t'k ~ l." Neki1nk most az ci feladatunk, Inál':sos, Hollóskllty-Hnilitschka
.. po l I US S arIsz I U~Oh, h . _UI II tá k 'A l d P" k . I. '

.' . . ' ~ "1 ogy a S~Ui( a fO ~ nta,. r, LU .01l1CH jozsef ügyv.
hogya nagybirtok Joob kö:zöt!, új zöld mezőket létesitsilnk, I aizínök, Feymann István rőlilkllr
embert tart el. Azonba.n addig mig gulyáink újra a ha- ! és Rigler józse! m. kir, kisérjel
ezeket él ,.műkedvelő sta· tárokontuli mezőkön legelhetnek. a i ügyi gyakornak. A gyomai lan
tisztikusokat" alaposan ki~ Má~odiknélk dr. Mayer K€;- ! folyam alkalmával felveti e30

k.ész1tette dr. Móricz Mik~ Toly al!amlUkár ,a .kö~elkezö-I po~rlké.p is belekerült az album,
I • ,." ., ke! : HazánklJan nuntegy 3 ba. Egypár sik,zrüll kép él rcil~

los, a St~~lszt~kal TU~oslt? I' millió kat. hold a rét is legelő, j, javilásról, kiá!!ilási fényképek,
szerkesztoje es megallapl~ teMi körülbelül a bllzával beveiett Iaz Országok Magyar Tejszö
totta, a nagybirtok előnyére I terül;itel egyen16: A magY,ar zöld- ! ve!ke~.7eH Központ i(\?irása és

felhozott adatok szerint eav I mezomozgalom Jelentőséget ez a l .szem!élieió képei és véQ'ül él

négyszögkiIomét(!rnyi ter~~ l körülmény is elé~gé mutatju: n:e~t Ipj,r~Slarka hazánkbani t~rfog
Ietre 140 lélek esik, pedig j.' e mo:;ga,lon: ,el~oso~ban ~ ~e~~/<es lalaga : 1l884. évben 20 %, 1901

'k ~ .... '. legelok jGvlfasat tűzte kl celjaul. évben ~O 1J10, 191 1 Qv~en 60
a, me~ye. n:psurus~ge A magyar mezőgazdaság sokat, 1934 ~vbel1 84 %. - Az
ne$lyszog~llomll!t~renken: vár a Jtőldmezó szövetségek mŰ-.1 AHöldi Zöldmezó Szövetség
csak 70 I~lek, tehar valamI klJdésétrJl, amelyek szoros , lill~lliiszárna li ilv alllH 2300



:Szomszé.d államokból jön
nele idegenek, honpolgárok
iesznek. s IMS1HI klhuzzák ft

földel cl magyarok lába alól,
vele az országol ls, Hel mi
nem is, de gyermekeink me'l
érik, hogy még ezt él csonka

I országot is széldaraboliiik, mert
I "Akié a föld, azé azofszdg". Ad·

ja az ég, hogy ne ugy legyen.
De jöilenek olyan férfiak él

kormányhoz, kik e veszélyt
meglássák, észrevegyék és él

szegény, hitel, reményét elvesz·
lelt parasztoságot fölébressze,
tömörilse, szervezze, olcsó i<él€
mat mellell adósságát lörlessze.
kicsiny földjét meglar/hassa.

Csak azután mondhatja a
magyar, hogy Visszélszerezzf.lk
NagymagyarországoL De ad
dig: "Akii aföld, azéaz orszdg".

! .

\

Ll.lcernamagot, tökmsgot és mín-
denféle termény t a Futura (Wagner fa
telep) legmagasabb napiáron vásárol

l' Korcsolya versenbJ
I A Polgári Iskola sport egye
! sülete él fiú- és leány tanulól
i ~észére folvó hó 13·án d. u.

2 órai kezdet/el korcsolya ver
senyt rendez, melyre az lfrdek

, lódő közönséget eJ!: uton meg
hivia.

A verseny ?J OyTK jégpá,
.lyáján kerül lebonyolilásra, me
lyet az egyesület a korcsolya'
sporl elómozdítására készség
gel bocsájtoH rendelklúésére.
A verseny győzlesei részér~

al OyTK elnöksége dijakal iü,
í zöH ki. Belépó dii nincs.
I Szüne! alall Domokos Albert

közismert ldlünő lemezeivel
sZórakozla!ía el közönsél;!'el.

meg cl

lengyel bank nem hagyta, hogy
némel telepes vegye meg a
földel, inkább Ó velte meg, még

. áron felül is, nehogy idegen
kézre iusson a föld. Mindig
azon voli él lengyel bank, hogy
a némel telepeseklól is, bár
milyen magas áron, visszavá'
sárolia a földe!, ép:után . olcsó
kamat mellett vissza adla len
gyel földmive!óknek. A néme-l tek nem oly regasJ:Kodók ö

I fÖldhöz, min! d lengyel PEJrö::szi,
l így nián :Bok nén,,,l tek'pes

! hV:SZI':l me!lcli ':id/c: ei cl föid
i iéI a i banknak, cl honk

ÉS' Illa már önöHó, függe!,

len iors;cág.lj5:'Oz, ebben
I é: vi!éigháboru is segile:íl a len,

I l!tvekknek. ~e iZZ2 n, CI e:onka
l MagY?lrOrszllgon kl segl!? Iilklvc iil föidmivci6kőn, hogy
l éí bank ei ne iÍrverc:dcsse t1I

i földie] polom árOl1. III vehel
rác, (lián, nctmet, cseh, lót, l'U

Jén slb, földel, ki törődik jIf

, aHol? rllsz il! is vannak bem-

Ikok, még sok is niilgVOll, ad-·
, laK is kölcsönl 1q-í? % mel-

I
lel!. fLeiel! is cl paraszt, mig a
buzáIt,1 oda khelte, ahova akar

l la. vG(.:Y ciadiE! 20-30 pengoa
éri mélermá7sáj,~1. Oe most
már ~e fb!dle, se búzája fc:le
rés.~'! SQl'1 ér, tehát n2,n jud fi,
zel ni, már pedig ha nem fizel,
elárverezik. A kormány erre
iogol ad ~ b(Jnknak, cl bank
meg is leszi ez!.

A É A FÖLD,
AZÉ AZ ORSZÁG.

Irto.: idb. Joó Gábor.

i Lti_ngyei?rszágo! ~z(íz évvel

I.eLeiolt szeldarabollak a poro
, szok, oszlrákok és Oroszbiro

dalom közöl!. Törlenelmünkel
olvasva megíalálhalja btrki, mi
is lanulhatunk belőle, helyze'
!ünk hasonli! hozzá; sajnos,

,vezelő embereink nincsenek
l olyanok, mini a lengyelek nek
I volt és van.

l .Bocsi!i:éit, ,senki I meg5~rlerd

l !1J!1CS szandekom, de c: i<iulel

I
I kiszipOlyo,zása ..el!en ,m,,;f't ni~1
I c:en~k eleg erosl,(>;cll \2Zei~.,

I
f.el'flamk. A poroszok ekkur IS

· v~';:,::lő voila!< ij némc«,k

I
kö/öH, aZOn igyekeztek. hogy

I él hozzáiuk csatolí !engyeleket
I eln:2m<;re~jts2k Ez nem síke-

rüit, a lengyeL?k ősj nyelviik r

höz makacsul rel.gaszkod:ak.
Azijn el akcu)ák il 1öldíükeí
v.znnL Nimet~ker -~e! tej~ek

közéHik, Baflkoka alapilollak.
hOQ:Y él kllgyel föidimivel6k lól
II fö!dei összevl:1<'lÉlroliák és né
m;:;lek l<ez~re julla:ssók. Ez sem

sikerült A Jeil~ycl urak hama
ruhb veijék észre, 1:-iÍnt cl pa
r'Jsz/ok ez nap-'Y V25Zé A len-

nép.et buzdiiva, támogatva
ők is bankokallllapilo!ídk. sző
veíkezrz:leke! lélesileHck. melyep

, ksl CI !ergye! földnliveiók fei

karollak: oicsón vá3árolhaHak,
mC't?1öke.ri!oH filléreike! pedig

I
, él saját bankiaikba villék be.
· Ha völamelyik lengyel tr.lad!aIa földjél és az! lengyel földmi
I velő nem ludta megvenní, a

az:

ar
sté! e

sz

Kaszinó il, Gyomtn
n tálOr szép kÜlsősé

gek A gyönyörü
ln r/CT!," , Ó pöloiá:=> különö'

sen megha min ma~

gyar em . Fekete Já-
nosné ig'azi hozzáértéssel
s páratlan szorgalommal
tanitotía be él táncokat.
Együ!t képl-
városunk társadalmának
szine-javát. Teljes elisme~

rés az llgilis rende
zőket

köszöni és nyugtázza
II Mansz él feiülfizetése!<et:
dLléz Haviár Gyula, Má
day Aladár 5-5 pengő,

dr. Szi!á ferenc D pelJ~

gó, özv. dr. Bacsy Laiosné,
Bácsy E!e;(, Bácsy Géza,

Chrisiián Ká án, bras
sói Grcising József, Karp

say Lajos, Lehóczky Ká
roly, Pzíermann József, vi p

téz Na Szabó Béla, dL
Szász Laios, Ugrin István
2-2 pengó, Kruch Fe
renc, Lovas Zoltán, dr.
M né-f Ká n, Ráday
Béla, S2bessy Jénos 1-1
perFW, ei Bálint. N. N.
50 fillér.

(foiy!ölás.)

a hazaszeir'atet

Mikor visszajöliem. öJ: ",ilo··
más melleí!i áro!"bön voH 12ft)'

sir, ameivlk fi2leH ki voll tJzve
egy magyar zá.szló és egy fá~

hOl: oda vod erősílve egy h
lap, ame!ylken németül az volt
irva: llí nyugszik ElZ Urban
egy ismereilelJ magyar. Mikor
én ezl iáUam és olv<3s:am. ÖSI:

szeszoru!j Q szivem, ieborulvCl,
sirva 1rnádk"JZ!ufn. Inle \2 f1. Y

ani, a ala fekszik egy
mögyar, <illi a hazájáért meg#
hall. Ki a, ho! iS rcerre sj,
ralják még most is a szerelte!.
Sok·sok Sifi Jál de
az llZ egy iS szívembe veso p

döll, merj magyar zászlót lá/-
Iam fájáná:.

Ezer és eler haiollunk van,
éikik nem lörödiek az élelükkel.
szrzmbeszán:'lk crz ~!leff1séggel

és meQvédlCk ezt el drága ma
gYM RögöL

l
Urmáncr:v Nándor QQvik cik·

· kében irla' a Pes'i Hil:;~ n:

Iha ('lZ élej,zrTImel megválJhai-
· néÍm ll. rtJagvar !H'lzámaJ, hogy

fölszcJ az iqnen CiZ utoi~,ó

oram. l:Y'2il embereknek min
den gondolaluk. minden sziv,·Idobbanásuk él haIáiokérl szól

I
liyen emberek ny.omdok?Jin
ion minden liClzl:Jszeri2íÓ lélek.

I Emiekezzünk vissza cl vöről
I uralomra, mil szenvedeH Ell gel? ~Z ipCJros 125 anddrá·;

gos ember. Eltirulták cl nazálU
kéll, gyilkol/ak és azzal az esz

mével indllllak utnak: hogy amiIEJ He,d, 1:'1Z az l!llyém il. Nem
l volt azoknak egy 5zemémyi

I', hüzClszereleíük ~em, oem vol!
azoknak lelkük, szivük. Nem

, kegyelmeztek .:lzok sem l1az6,
laknak, sem embertársuknélk,
de még a ll': állatoknak sem.
Mer! az Ily.z!1 emher, aki nem
lenner sem isten!. ~em fiazó!,
::lZ minden rosszra képI25.

Cs kln'zk kÖ3zönheliűk,hogy
aitól /j \'Esi.irh~!ől, ~l1:QkíóI ll]

vadál!olokiól megszabadullunk?
Elsősorban éi magyarok !slQp

nének é" viiéz nagybányai
íiorlhy Miklós kormányzó ur
l1ak. Mosl elmult 15 éve, hogy
bevonull Budape5tre. minden
sarkon leshelle Ől lj halá!, meri
azok a rOSSl: szellemek, Ö~ éi

söpredék fel-fel üIőll<;; éj fejét
De 6 nem törődÖlI az életével.
fehs?:obadifémi íölt (Ozt (JI !3okal
szenvedeit magV6, nemzelef.
Sok veszellyel szemben öZ Ó

nem,2S mt;gyar 5ziv~ nem is
meri veszí'!lyl, osak (I megsa-

nYlirgcdolt magyar népnek nyu'
gL'llmat és csendes Ollhonl nyuj

lémi akart. É5 ezt n0künk az 6
magYélr lelkéve! és mclgyar szi
vév'21 bizlosilotra. Mi nem is
ludiuk, hogy Horthy Mikló5
kormányzó ur mit telt érHlnk.
Megszabadilolt bennÜnKtej min
den ros~z s7.llllem1ÓJ, oml az
egé~z nemzete! körülv~l!e,Tér
den 61lvll adion mlnden ma'
gyor ember hálál EJ ió !sll2l1nek,
hagy íly~n ~rós i~éiJ:H2 l@jj

jiéve a. mé1gy~r nemzet sorsa.
Mos, 4'11 kerek cl gyomoi kö

zönség/ól egy hnafias illdo
zaio!. 1955. évben szerelném,
ha. mi is, OYOlDtl i<özseg kő€

zbnségc f;elállilaná az ország·
Z65Z161, k ö z a d ci k o z li s b ó l.
Örömmel töl!i el szivünket Ur
mánczi Nándor országzász!ó
bizotls6g elnökének ell. a b\!~

sZ5mol6Ía, hogy 1934-ben hel'
venkél Országzászlól állitollak
fel. A csonka földön összes~n

148 Ol'szágzászló hirdeli, hogy
le~fólJb kötelességünk Nagy#
magyarország visszaálJilásll.
És, hogy az Országzászló~
mozgalom mélysége~ erkölcsi
,~rléke aZ, hogy magájól terjed.
Nem nógötla senki. A központ·
ból sehova sem küldlek ki fG'í
Ilivásl, hogy állitsaoak Orszáál!
zászlót. Városok, községek
magUK indilol/ák meg a helyi
mozgalmllL Ha kisember, hllió
ság. társadalmi szervezet, is,
kula vagy aszlaltársaság kez..
deménvezte a m07galm~t, il!

megvalósilásbEII1 összefogoH al:
egész váro~, ~Z egcis2'- közslZg

.' n';:pe.
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lakodalomra, diszll'ló'torra Kere-
kM vegyen kitűnő minő-

ltlll1"!Il.tOIJ ui bort 48· fillérért

Ivere lrjo lilZ Önképz6kör ér
demes vezetősége, hogy elő

segítse hazánk megesonkilolf
sága, s öl trianoni papirrongy
által ránk kényszerlteti bék~

elleni mtakozii51 feikiáUó jele,
az; "Országzászló" mielőbbi

megalkotásál.
A feiléilen siker ezuilal sem

él v~ldlen szélzélye volt, ha'
nem a szervezett, hozzáérló
ér.; !elkiismerreles rendezőbizo~!·

ság helyes darabv61Elszlása és
szereposziásónak ci terméke,
valamin! él :;;zereplők akaratn

telje, igyeke'zetének, tudásának,
odaadó szorgalmónak cselek
ménye.

ah Jolánka kris!':lálytiszt1'Jl
hangu, kedves játéku, bájos
Oretchen volt. Domokos Mária
- noha ujolle és bakfis kOrLl
kilúnő megszemélyesilője: "Ca
mllla grófnő" mama szerepi,
n~!c Szilágyi Ilonka miHŐI pal
hmt "Teca"q fogadó~nő, eddi,
gi sikereinek rekordját döntöl
le me,,; b'l1bájoSélln ISgyes volt.
Bácsi Malild. Schwartz Bötke,
Tokai Piri 191$ Kurlz Böske
iíl négygörlice- kechresltn lem
peram ..mll.lmosan jálszoHak. Va o

lai Imre immár t~ljelil'H'I kifor
rolt műkedvelő, hangja kelle
mes, játéka elsőrangu, nagyon
@rtékes "Rozmaring" volt. Ben
ke Márton ,,3leiggr Fl6riál'l"
:;;zerepél ördöngőseo, tökélelG:i
beleéléssQl jálszolia mIlg', "Pol'
di"·nak megszemélyesltője~1!la-

Lajos, hálás szerllpén9k
minden előny~tdörg6/crpsözön
r€ vállotlál be. Krammer György,
"Drandler papa" szcrepéí l p elil
olílz.tállYEalo! érdemlően iátszol n

ta meg. Imre FillJri él "fogház'
igazgató" és M~$ter Feri a
"börtönőr" szerepében derű.

tetszés! viil/aHak ki. Szilágyi
Laci, Diószeg-i Gyula, Biró Lao
jos és Kegyes Mihály mint b"n
tyárok; RomhtJnyi János, Ju
hász Leljos ~s Kováe5 B(?ne,
dek mint pandurok ki:J S7.ere'
!Jilkben ilii magukra vonlák a
figyelme\. Jenei Bálint a bör'
tönőr !zerepébil - i'l megis
m~l"lt ~lőad6son - beugr6

de jól m~gálltel ('i hl>lyéL
Hantzmann Fereníl! IiÍs Igrie

Ede zeneduójl5l preciz muzsika
él ~!vi1lzeles t!semény volt. A
3IJgÓ neMz sz:erepél Kerlé!l1:
Gizi töitöHe be jól.

Domokos Albert megkü!öll
bözllltl2lt elismerésl' ~tdemel,

áldozatkész és /öklÍle/iZs sl.in"
padi világiiásilérL

A támcok tanitója és ~lgon

delója Bellk. Már/on, et dareb
rendezője Pfeiff02r Márlon ~e

gits~gével Haibach Árpád voll.
Munkájukka! meg vagyunk ~I>t,

gedve.

J

lékek.

Önképz6kör neme! eélkilthé
Ille pedig megnyilvánult a sza
dáli~ elgondolásban. Ugyt'Hlilt
aZ előbbi két opereH liszfel ö
vede:lméböl, több minu 100 sze

gény i~ko]tl§ gyerm~k dlder~6

te!'ltére ~dOlj tili alsóruhát.
elk lisz/a jövedelmé! pe-

Qyomán feJállilöndó
l:!Il

e/ f

asa

ÉS

A Gyomai Ip~ro~ és K~resH

ked6ifJak Onképz6körének im
milr h?lnnödlk, kŐVoSll6

keuÍlcsonyi músord~rabjá i8~

m~lll[jeHe l:1t':g" a köz:óhl.:ij. 1952~
b~n ci ,,5ybillt", 1933·ban /.lj

"Le6nyvél!áf!" <2, most "I>, kék
postakocsi I". Az erkölcsi siker
sorozZlfhoz: e.:nnél megdönthe·

bizonyit~k felqllliq:;r('$,

A Nemzeti Egység Gyoma köz-.I bontása óta, vezérünk Gömbös
segi szervezetének választmánya '.' Gyula miniszterelnök Ur Őnagy,
Nyisztor Péter községi elnök el- I méltósága által vezetö-titkámak
nöklete alaH !ló 6-án vá- , megbizatván, mint a szervezet ve
Iasz!mányi ülést tartott. Elnök zetö-titkára, a szervezés nehéz
még mielőtt a tárgysorozat pont- munkájában teljes odaadással
jainak elöterjesztésére és lelárgya- munkálkodott és az adminisztrá
lására tért szeretelt munka- ciót pedáns rendszereSiséggel, pon
társáról, Domokos János tanító, tossággal látta el. Maradandó,
vezetö-litkár tragikus értékes munkásságot fejtett ki s
emlékezeIt meg és kiválóan érté- ezt mi sem bizonyítja jobban,
kes munkásságát a következőkben mint lZ a körülmény, hogy határo
méltatta: "Az uj esztendő köz- időhöz kötött munkáit soha meg·
ségi szervezetünknek nagy szo- Siűrgetni nem keIleH, sót lefekte
mowságot hozott, amennyiben tett nyilvántartásai már 1935, évre
szeretett munkatársunkat, Domo- szólóan is készüItIlIk.
kos János vezető-titkárbarátunkat TeUének okát nem tudjuk, mert
tragikus módon veszteHük el. EI- a titkot nemesen érző lelke ma-
mulása nehezen veszte- gávai vitte.
"éget okozott szenrezetünknek, Temet&sén az elnökség és párt q

mert az agilis, lángoló hazasze- szép számban vettek részt
reteHöl nemesen érző és és @Inök az eínökség nevében ko-
gondolkodó, minden- a ravarlliára."
kihez es Mindezek után a választmány-
munkatárs már nincs többé. nak lett, felejthí3-

Egés~ lénye, kit3r- tetiafl munkatársának, Domokos
[ása s egy ma- v~zető-tjtkámak emlékét
gyar jövőbe vetett szerveze~ örökitsék meg és

tünk életében emlékezetes marad a gyász és iránta érzett kegyelet
s slllelíeme közöttünk élni jeiéül egy perces felállással adóz
Nagy koncepcíóju, kiváló képzett- zon a választmány.
séggel és felkészültséggel megml- A választmány elnök bejelenté
dolt igaz férfiu mint peda- sét tudomásul véve és javaslatát
gógus és mint pártvezető-tényező egyhangulag magáévá téve, ke-
egyaránt. Tudásál1ál csak a sze- jeléü! egy percig tartó
rénysége volt csendbe!1l adózott

Községi szervezeiünk zászló-nnmkatársií! emlékének.

Nyolc-th pengöre büntetiek embert, mert testi szök-
ségletüket a vásáll"iéren végezték el.

Akik még nem gondoltak arra, Ilálnánk az @mbertömeg között
hogy egy község országos vásár n látható ilyen műveleteket,de azért
jára menő emberek félnapokat, tesszük ezt sz6vá, gondoskodjék
esetleg eges;/; napot is töltenek a községünk a legközelebbi vásárra
vá!lárban s bizony ezidő alaH hogy legalább a vásártér két
felti szükségletük is lehet, azok végén olyan alkalmatosságok le
csodálkozni kénytelenek velünk gyenek, melyek könnyen felismer
egyűtt azon, hogy a1i utóbbi vá- hetők legyenek rendeltetésüket íl
sáron több embert büntetlek meg, letöleg és a célnak megfelelőek

valószinűleg szemérem elleni kin legyenek, Még ha ezek csak II

hágásért, akiI, ugy-ahogy el tud- vásár tartamára llf:§znek f~lállitv&,

tak bujni és könnyitettek magu- az sem baj, a fó, hogy először

kon, mert a cédulaháznál lévő állitsunk fel megfelelő számu klo~

klmteH vagy messze voU vagy be zeHet" ha ezek már megval111ak,
volt zárva, nem volt hozzáf~r- csak l'!Izután büntessék meg l'l.Zü

helő. kat, akik ezeket nem veszik
Nem mintha €!l;ztelikusnak ta~ igényb~.

..; lehelősek egyik legszebb
erénye, mely egvulla! köteles
ség is, az adakozás. Talán so
hasem voll és téllán sohasem
lesz ennek ax erénynek gya
korlására annyi alkalom, min!
ClZ utóbbi 0vekben. cl

szegény és nélkülöző ember,
kil kézZel adakozva sem le
hein.e éli sok éhes gyomor! jó
lakatnl, a sok csupasz ies!r0SZ!
rLltIával be!akaroi.

Amikor szíves örömmel ap
.rózzi"! fel az ember él fillérekt8ll,
faki!okai 5; egy-egy pillanatra
ítengedi magát az adakozás
felemelő, boldog érzelének,
iUlI1gulalron!ó szemérmeilen
I~ggel tolakszanak be a Ize
Ilény kéregetők sorába olya
nok is, kiknek rendes he!i, helvi
vagy évi fizetésük van.

Valamikor, amikor még g?lZ-
dagak voltunk anyagiak
nem. eJzért adlunk l.liévkor cl

kéményseprő segéd nek cdán
dékot, hogy ezzel larlsa fenn
ilU/gát, héln~m él hi'lgyomimyos

_ kéményseprői s z·e re ne s íZ 11 k
sorsjegyél véltü\t; (Onel kifizelni.
t-Aa már mindanyian soktiijuk
cl magas k~ményseprói adón--

/kai' €sirigyeljük é1Z! él ~'?:eren~

{!stts emb"'-rt, aId egykérnény
seprői ío:;!osilvá!1yhoL ki lől
mindanyiilll iOllgalelvárha
bogy cr f1eh~z kéménys<f1prést
végző munká5éli! bQosülelesen
fizQ!sse, hogy cu:ok Hszt€8sége
sen megélhesscl1ek, - n~ki

még mindig marad elég.
Eg'yik-mBsik v611alat a!kl:llma

z.otlja pedig magánszorgalom
ból, rélretévl2 minden szégyen·
kezést, v~gig házalia i3 közsé
lill t é8 "boldog ujQvet kiv·ánvö"
- megáll elZ Zljf($ m~lIej é~

vór... Persze IZZI I:lZ ,,~16ke16

kéregetőt" nGitm illik rézpénz~

gel elintixni 5 mert 6 fílh4Ír
ptnzzei llallY ~rel v6Q az eló
iriinyzolt össLeg.zn, sok helyüit
.i~ln<rlk utána el kf'lput bez:6rni,
a rézpénz:nek ig örülő,

ro?uwzorullak rov~siir~.

A !zlZg'ény nélkülözők nevcí
!t~1l tiltakozunk ~zl2knek El

r@Il~lőknek '" névi~lilye~" pén·
zért köszöntése ellen é, felkér·
jük azokal óli eég~k"t, miillye\(q
nek alkaimazollai El !lzegények
kéregető privilegiumiit bitorol q

ják, oktassák ki oz ilyen alkal
mazotlö\kal ~s lills ii k el őke! II

kf!reget~st61.

Hol a határ
él köszöntés és a
kéregetés között?

Felhívás. A községi Előlj6

rő~iig figyelmezteH a lakossá~

go!, hogy él kézbesi!ők

klos~ztoll lóbejent6 lapokat a
k~zhenv~lelt61 sziimiloll 5 na
pon belől az anyakönyvi hivG~

.Z;Qlg61l!ui!~ák



ég nern érezte a veséjét
a szájában, az kocsizlon ki a földutain~ra.

nek. Igényiések az élelmező

r<:l.ktárnál (Debrecen, Haj.
nal ucca 4.) 9-12 óráig,
kiszolgált<:l.íás a Hortobágy,
Múmalomhan (Debreceni
Böszörményi ut 1.) 1~ 6rá...
tól történik.

~lIl11m,Nm" UJsAG

A sátán hegedüse. A diÍm(\_
nlkus hegedl1míí.vésuÓl fl!ndq

kivül érdekes cikk jeíent me~

Tolnai Vilógiapja ui Ilzémál:HIO,
amely sok érdekességel tarla.!·
Olaz. A legkiválóbb mi'lgyar
irók novellái melletl~zámla'an

remek illusztrált riporto', eik·
k'2t, l'ompb f~lytatá505regényt
és közel IÚIZ nagys7.cn'i képei
talál az olvasó cl nagylerjed~l

mti képllsiapban. A vilá&! min'
den érdekel aktualiíásiiról kö
7.61 ~zebbl1él szebb képeket
Tolnai Világlapiel uj száma.
Egy sLóám ára 20 fillér.

Legolcsóbban és leg...
eredményesebben az

·ság publikált

eeg fóvédnöksc!ge alatt II Ze
ne~múvészeti fóiskola nagyter
mében folyó hó 20-án délelőtt

11 órai kezdettel j61ékonycélu
ül1n~pi magyar" mlltinél r~ndel.:'

nek. A hatalmas ml1soru ma
gyor malinén CI közremüködók

,részben l:i Nemzeli SZiIlM:r.,
részben II m. kir. Qpertlhilz:,
rénben pedig ifi rádió müvé
szeL A iótékonycélu magyar

. maliné iréÍnl már Ilddig is ha
I taimas érdeldód~s nyilvóilUlt

meg. Jegyek l-Z) pengós ór
ban ~lóvétdben kaphalók el

Zeneakadémia porlásimtil.
OyönyörUségét csak fokoz'

za a házias'3zonynak, ha ka'
I~csáhozmindig DR. OETKER·
fél~ sülőport haunál, mert el,
sórendű minó!iégénél fogva fl

kalács sikere bizlosltvlll van. A
köllács vrzle gyor3an -és egy
szerűen késziJI" miirtis mh,1.Gieo
háziasszony lelkes<ldík érte.

Állami gépjárómt'ivez~tőkép
ző (soffór) tanfolyam nyílik meg
leszállUolI tandijakkal a m. kir.
TechnolÓlliai éa Anyagvizs,á
ló Intézet kereíeben febnlór 4
én esi\? fél 1 órakor, az inté·
zel Budi'lpest, VlIf., JÓ7.sc:f·kÖrut
6 szám aiaiti helyiségében. Be
irás naponfa d. 12. 9-1 óra
közöl! az igazgatttsági irodá,
ball, ahol a felvételhez :szük,
sége$ űrlapok a hivataio~ órák
alatt b\!sz~rezhet6k.

Igazgalóság.

egy ága lelőrőft

tegnap.
Alalta millió száguld,
szekér, vonat.
De a millióból
egy se állt meg
kérdeni,

. f'''?ml JaJ . ...
HOlla sietnek;; . ..

A NYÁRF

.Á,RTAK.

Csáki Imre:

Azt a kicsi házt'1t,
nádfede/es házat,
hóbafagyoít házat,
szűkreszabolt házat
láttad, tudom, láttad.
le/itt az arcodról,'
igazán megbántad ;
azt, hogy arra mentél
és. behltt CI bánat.
A kabátba bujtál,
(fekete prémesbe)
szemed is lezártad,
és nagyon Ileltél.
nehogy az út végén
elébed álljanak.
Pedig téged vártak ...

Házasság. C~. Szabó A.ran.
ka és Némelh József folyó hó
5·én házasságot kötöttek.

Vitéz dr. Márky Barna aJ
ispán az V· ik fizelési osztályba
lépett. ezzel II méltóságoi cimzés
jár.

Miniszteri iem~ndások. im,
rédy Béla pénzügyminiszler 112
mondol/ és a Nt>:mzeli Bank
elnöke lelI. A helyelles pém:
ügyminis7.ter ideiglenesen fa,
binyi Tihamér kereskedelem
ügyi miniszter l~tt.

Kállay MHdós földmivelé15
ügyi miniszler is lemondolt
ul óda Darányi Kálmtln lett. '

Méhészeink vármll':gyei mé
hészeli kiállitásrakészüJódnek.

Bél{ésvármegye vitézeinek
bálja folyó évi kbm6r hó 9
én lesz BiÍkéscs~bán a Viga
dÓban este fél 10 Órai kaz:del
í \ÖlI.

Ünnepi magyar matiné. C512'

I~nyi Józsd a Nemzeti Szin,
ház míivé51ze lts ~Z: IMZÉSZ
Igazgatósága elhatározták, hogy
II jugoszláviábólól kiüldőzőtt

inséljlesek segélyezése javára
vHtz: dr. JóuG?Y 'Ferenc f6ht:r,

Izsák nélkül értendők és <:I.
n <:I. pi tőzsdei jegyzések szeg
rint v6ltoznClk.

Igénylők csak termelők

lehetnek s <:I. kiktől a hon·
véd kincstár gl:l.bonát vásá'
rolt els6bbségben részesül·

Felhivás
az áUattartó gazdákhoz

felhivja eI TiszántuJi Me~

z6g<:l.zdélS6gi K<:I.ml:l.r1'l o
gazdák figyelmé!, hogy o
m. kir. debreceni 6. sz6mu
éie!m:zző mkt6r őrlési mel,
léktermékeket korptit, ta,
karmánylisztet, konkolyt és
ocsur kedvezményes áron
értékesít.

Korpl:l. árl'i jelenleg mé'
termt!zstmként 8 P OUIZ

Nyolc p peng6, tak<:l.rmány
liszt 6rl:l. 9 P 41 f. azaz
Kiknc'pen~ö fillér.

rGS tréning'munk<ínak és
elsajtititott küzdóképesség
nek megnyi!vdnu!tlsCl s h<:l.
tovtibbmis ezen <:I.Z uton
h<:I. l <:I. dné'Jk, ugy ők, bír'
koz6-tár5<:1.ik, <:I. GyomeJi
LeventfE Egyesületben fenn~

áli6 egészséges sportszel
lemnek és kiváló képessé
geknek CI jövőben is tanu·
jeiét adhatják. Az oktatá
sért Szilágyi Imre levente
oktatót dicsérjük meg, <:I.Z
összetartás és irányir6s pe'
dig Nyisztor Péter tokorék
pénztári-ig<:l.zgató, levente
egyesületi vezető·föoktató

érdeme.

igazság !lzerini li községi hliz'
lar/cÍsból kellene kihozni, m~rl

, végeredményében mégis csak
azért vannak az Ulllk, hogy
llzokon iárhassunk és Elzért
fizetünk ufadól, hogy az ulaln
kal lilliwdó burko!attal épilsük
ki és a földutakat kllrbanlart,
suk, de ha az utadóból nem
fulla, illesszük be ezeket (lj

költségekei o 3zükség munkák
költségei közzé, de a földutak·
ré:! fordilsunk több gondot.

A villanyielep és körgál kö
zöm szakasz nem hosszu, nincs
is messze, hé.! cl vármegyei út·

ikaparók nem kapnok uJasilást
ennek rendbehozBsár{J, ezl is

i véi5ezl0SSe ei CI község', mer!
reileneles, C1ÍlOgYiHl (lZ öl!': ut fe!
van vágva.

.D,. körgát~krói lev~z~16 r~m

pák veszélyességét is meg

!
kellene vií:sgáloi, hátha akad
ill is lenni való.

Leventé sikere
ezővásárhel en.

1935

Vannak szükségleleink, me'
lyekel nem tudunk megszerez'
ni, merí nincs meg hozz1Í lj

pénzünk, tehál lemondunk ró,
luk. !gy vollunk hajdanában al:
ulainkkal is: tűrlük és kerüllük
a kátyukai, meri nem volt rá
pénzünk. hogy embereket fo
gadiunk, akik az ulakat karban
tarloUák volna.

Ha nem volna már rC\ldsz~r

be foglalva, hogy él közületek
minden évben Iilzükség-mun,
kákal végeztessenek,szóvá sem
tennénk ClZ utaink járhatatlan'
ságát, de Így felhivjuk előljá

róink figyelmél, hogy él köz,
lég alaiii földulainkat, melyek
a legjártabbak, legalább ill

fagyos idő alaII, hozassák rend·
be. Egypár munkás ember el·
végzi, hogya kiálló rögöket
lecsákányozza akivágásokba
s mindjárt járha/ó bb lesz oz ul.
A szükséges költségeI pedig

MuH év december hó 30-
<:I. Hódmezövásárhelyi

Levente ~gy<:;sületkerÜleti

birkozó-versenyt rendezett,
melyre a Gyomai Li2vent~

Egyesület 4 birkozóJ neve
zett be. A birkozó~verse'

nyen 10 közsé~ és város
levente-birkozói vettek részt
s minden birkozón<:l.k su!y
ttsoportjában 5-6 birko
zóval kellett erejét össze'
mérnie. A gyom<:l.'j birkozók
kiválóan szerepeltek és
sulycsoportjllikban elisme
résre mélró munkát ~ ez
6ltal II Gyomai Levente
Egyesületnek dics6séget é~
hirnevet szereztek. ,

Perei Mihály levente suly,
csoporljé'mLlk béJjnoks6gdt,
Bene Imre levente su!ycso'
portj6nak !l,ik heJyezéslit

Szil6gyi Imre tréner,
~ulyc~~mportjtln61 néJgyobb
sulycsoportban. hi rói pár~

t03kodtls következTében ll,
ik helyezést ért el s oz
együttes eredményt egybe
vetve az Orosh6zi Levente
Egyesület után, mint o es<:l.
patb<:l.inokság I1,ik helye
zetlje került győztesen.

Gyomoi levelltéink teljesit
ménye, o Levente Egyesü
liltünkben végzett rendszQ Q



'I'al!

SzáUitsák ie akisgazdák
kataszteri tiszta jövedelmét.
A katas'lieri tisztajövedelem
!eszállitását követelte a Sop~

l'Onmegyei Gazdasági EQ'yesü
lel december 18-án ml2giarloit
közgyűlésén, kimulaiva, hogy
az tulságosan magas~m van
megállapilvCl 5 az ezen lIZ z:.lti
pon kiveleH földadó elvis<llhe'
jeilel1. Osztjuk él soproni gaz
dák óllá~pontiát 8 ideje \lolna,
hogy a rl!vízi6t ország5zerte
keresz/ülvigyék. A véQ'összqg
azért kijönnIZ, mlilr! ,ok nagy'"
birtoknál m<zg a helytellln osz·
tályba sorozáS) miaU cseklily a
kataszteri iiszlaiövedlillem.

Kedvezményes fUmagbeszer
:tés a legelő- és gazdatársu
latoknak. A földmívelésügyi
miniszler cll gazda!'5álli felügyelő
ségek ujján kltdvumlinYl2s áru,

legjobb minőségl fümllll1vak 1:1 t
julflllt le~e!őfelujitá~okra, rétja~

vilásokra a l?aZdllSZlirVettetek

nek és közbirtoko5!állOknak,
crdeklődók forduljanak fl gu
dasági felügy.:alőséghGz.

-í

Krónika~
Hazafelé ballagok.
Megszólit a szivem:
Hogyan keritesz malaeot;
mert hát pénzed nincser;.

Szembejött egy komám uram;
egy hízó! vezetett,
(röhögött, nevetett)
kérdez/em, hogy honnan?

Ö csak rámkacsintott
s mutatott egy blokkol;
vidd el ezt a "Hangyába",
kapsz egy szép malaco!.

Kurjantottam egy nagyot,
sza/adtam is menten.
Ötezeren voltak ottan.
Én biz' lsten féltem
és a blokkol szép csendesen
a szivemre tettem.

Szidtak, káromkodtak,
oldalba is nyomtak,
hogy mér tolakodom.
De elértem az aitóhoz,
igaz rokkant lábon.

Eszembe csak jutott,
mihez kötöm a malacot,
mert biz semmim sincsen.

Köriilnézek a szobában.
Keresek, kuta/ok.
Karonkapott egy szep asszony
és adott egy - blokkol
- Hogyhá/ kérem szépen,
egy hét mulva menjek!
s akkor ujat kapok.

I
i .

setl,:>,; v(dGrnin~ m- ~§

'í6gyonöQók minden év január
~lavá.!)a!1 . Az id ....
it1iá:10S h:-reseti-, valamin! cl

iövedelem· is vagyonadók, cl

ker«sc!Í, iilelve él Jövedelem
csökkenése, él vagyontárgy el
adása, vagy a vagyontárgy ér

iékének csökkenése, továbbá o
kereseli és jövedelmi források
han beálloti vállozások foly!6n
mondhalók fel. A köz'5égi adó'
ügyi iroda nyomatékosan fi
\SveimezJeli mindazokat a bér p

lókei, feiesekel és lriannadoso
kal, akiknek haszon béres, fCI

les vagy harmados földjében
1934. sLeptember hó folyamán.
vagy később bármilyen válto

zas áHI be, megszűni cll na
szonbércs feles vagy harma
dos föld vagy kisebb, nagyobb
11211, vagy megszünt és móstől

béreltek, - hogy ezen körű!·

ményeket 1935. é.v január hó

folyamán a közsé:II! adóügyi
jrodába feiléllen jelentsék be.

Akik a jövedelem- és vagyon
adót felmondják, a jövedelem
csökkenés,z!, illetve i:iI terheket
ígélzoló okmá.nyokat is hozzák
méilgukal és csaiolják II bevai·
lással eRyüil beadandó va!lo~

másE ivhez. A szükséges nyom
lajványok o megállapHotl tliri
tési díjak ellenében a kőn"gi

adóügyi irodában kaphaiók.

fil. kereseti-, jövedelmi- és
vagyonadók felmoJl1ldása. ,:l, z

levő rendelkezések
értQ rnéblm az állaláfios kerc-

kckke! Lcri!skednek. il 5ZiZzon

vég'i árusiíásban szin/én rél>7t
vehet[1C?~c

gyUjtse az üres

zacskókat
OlET~{ER zacskó ért 1 [evé~

O lE T siitöport

A közigazgatási árverések
megre~ormálását az
Ugyvé'CieiY'. A k á r·
verések tárrzvábflrl az iH rnoz""

indulI rrh~g :'ll. ügyv(~dek

a köz1gazgéÍJ'jsi,

Elefántcsontszin a d~vat. ddóéÍrvc'ések m"g~

Uyerire héH1golják a Korszerű Ol/öbb; höí!6:Ö
li'lkás fa!ait,111!Zllliyezelet, Inig kiilc)zz.ócn

i:i világilásban is ezt él szirlho p éricsi!.zsL Séreimcdk ll~:ti'an\s,

tást keresHe Azi m )ndják a cnní?k hlt:nYfÍban cl mos
lakások szakértői, hOl?Y úZ lani rendszer alapján
ilyen háttérben élnek, ragyognak toll közi[.;ozgalási árverésekról

teljesen l:I. bulorok. /J.z izlés te- , a hilelezók nem érlesülnek, igy
ieje azonbem ax elefánlcsonl~ ;:ll. árverésre kerülő ingóságo e

§zin függöny. Mini álte l sz6 fel- ka elkólyavelyélik, aro! a löbbj

hóftllyo! borul <lll. ablakra cl hitelező séreimére szOig5l. Re
nemessuhog~su, könnyű ecrü p ~ méiik, hogy öl. igazságügyi
függöny. Ezt él legdivatosabb Ikor·mán.~ méi~áIévá .teszi ezt a
függönyt lizéves jubileumának i reformiorekvesL
diadalmas ajándéka gyanánt I A kereskedők figyelmébe- A
ttiizí fel elórizelóinek olthonában kereskerll'!mí és ilJarkamara
~. Tűnd~rl.ljjak. Az ajándékfüg; ezuJon közli érdekellségével,
göny el páratlan fínomságu, I hOJY ál. ugynevezell jd~nyvégí,

himzett virágokkal az elefánt-! iellári árusilásl 1935. évben

csontszinű íüllanyagon, _v<'i~?; i először 19?~. ,évi .iCinuá.~· ~~Ó
sáQ'os költemény. A kocka~ iull, I28 - februiU ho 10 Ike kozaH
rJ kihimzéshez: való MEZ fonal, hirdeli mí?g. Az idényvégi lel·
,l')l miniák, melyek nyomán az lári 6rusilás csak tis kizárólag
rlSJész függönyt diszekkel e következő szakmákra vonal'
~I a k'zimunkázó nó, mind lö- kozik: rőfös, rövidáru, férfi; é$
kéüeles harmóniái alkotnak. Aki nóidival, cipó, poszló, SZÜC~

II 150x260 cm nagvs6gu füg- áru, készruhcr és spe,r! :"7.ak~

gönnyel vágyálmtlt akarja meQ-J mákba. Ezen idő aklil jogo
valósítani, az sielve lZíófize! cl l 51.lUak az sz.akmék ke
Tündérujjak Magyar Kézimu!1- i reskedői és iparostJi idényükei,
ka Uiságra, melynek egész évi I divaljái mull, raktáron marad!,
előfizetési áráért p. 14.406 érl I kiselejtezett stb áruikaT alkalmi
nemcsak a folyóiratoi Indi lj a i árusiiás hird(:?!és;eivel órusl
meg III kiodóhivalal, hanem I aih~!ki.ll, hogy errc engedélyt
nyomban átadja, vagy elküldi i kellene kérfiiök. Azok elZ üzle
az L5jándékfügg?n yt is. (Buda- I amelyek mi~1 SZ,ClI~csü:I~

put, IV. ~zervltCl,l,zr ~.) Kére, lek (vegycskeie~kedQseK)('jJ rel
jen mulotvéÍny!zámot. 15ero!t szt!kmtihoz [arlaza dk·

Csodálatos lbicHdb1l:ák. f\ vi

\á~! lc>-!~rdl2k0sebb és j<ZgC50

dáiEJlosabb k2r2!,(párosair61
r",nrJkivül érdeke.s ;,h"2kkel il·
ius/J,hi f cik k ci I,J);- ll; cl D~! i·

bcít~ ui számd, ci1k~Y 1.00 olda,
jcriedelemben é,'> gdzUög Jarla'

lomrne<l ielenl ln'!\?. l':gyedlj!
illlór:m c:rdekes képes rádit)·
műsor!, slágerszi.>vcg,:icet, el:;Y

f:zlvoniÍsos szindarabol, fo a
lásos regényt; ~zjnházj beszá
molókat, pletykák dl ,~s löbiJ
mini száz kép (i!>i kÖ7öl a Déli~

báb. Egy Izám ára 20 fillér.

Magas, vagy alacsony kalap?
A párizsi divalldrtllyok még
mindig nem döntf.iHék el, hogy
magat, vagy alacsony kalap

lesz-e a diva!. A nagyon mll
gas tiroli, zöld szalagos kalap
birokrCl kél él h.lrbónS7crú "hu
zoli szálu" éllacsonv ké\lappöL
A divat míndrw cseményéröl,
pompái beszélmolö\z<l: köze,! d

Párisi DivC\1 uj S 7línH.J, amely
gazdag tar!aiommö! jelenI meg.
Közel száz pompás loaleH és
kézimunka eredeli röjzili közli
a népszerú divatlap Kiad6hi-

: Budap'zsi, VII Dohánv ll.

li sz.

----------------------~--""==--------------------------

gondo:llott jégpálYl!l minderl1kifliek
Izemélyenként

,n:ldalán,
rendelk~.iZé§éít~ áH.

IIe
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, irdetmény
Ertesittetnek a földhözjulottak, l1l')gy

'

az Országos FÖldbjrtokrel1.dez~ Bif,Ó-..
ságtól 1935 évi junius hÓ 1 1légéig az
építmények, más alkot6réllzek és tar
tozékok megváltási árának mérséklését
kérhetik abban az esetben, ha az' épít
mények, más alkotórészek vagy. tarto~
zékok megváltási árát az ármegáUapitó
itéletet II mezőgazdasági ingatlan árÁ
val együttesen egy összegben állapí
totta meg ugy, hogya megváltási ár
ból lev()oatott II mezőgazdasági ingat
lan értéke s a maradvány képezi az
épitmé-nyek, más ajkatrészek és tarto
zékak megvállási árát es pedig a m.e
zőgazdasági ingatlan ára ugy lett ki~

számitva, hogy az 1931. évi december
hó 31-én fennálló kat. tiszta jővede

lemnek hatvanszorosát, kataszte:.rihol
danként azonban a mezőgazdaság~ iIl
gatlannál legalább 240 P-t és legfel
jebb 1200 P-t, Jegelőknél pedig leg
alább 120 P-t és legfeljebb 600 P-t
vettek llzámHásbd.

A megváltott földekböl házhelyhez
juttatottak pedig tekintet nélkül arra,
hogy a házhely megváltási ára II pénz
ügyi lebonyolilásba bevonatott-e vagy
sem, feltéve, hogy az eredeti megvál
tási árakkal szemben a megváltást
szenvedő 1934. évi december hó 22
előtt legalább 25 liIzázalékos ármérl'!ék~

lést még nem adott - legkésőbb 1935.
évi március hó végéig az Országos
Földbirtokrendező B i r ó s á g t ó la
házhely vételárának ujabb megállapí
tását kérhetik, ha a megállapitott meg
vli1tási ár legalább 20 százalékkal ma
gasabb, mint li mai helybeli házhely
árak. Kérelmüket választmányuk vagy
megbizottaik is 01öterjeszthetik. A bi
róság esetenként mérlegeli, hogy kiket
tekint a kérelemhez csatlakozónak.

A mezőgazdasági célokra juttatott
ingatlanok ujabb ármegállapitál'lát a
földhöi1:jutottak nem kérhetik.

Gyoma, 1935. januárlJó. 4-én"

Dr. Szász Lajos
jegyző.

1
Vidéki ujságot olvas az

lak6sságénak 88 százaléka!
Vidéken él az 01'51:69 lakósság6.

nak 88 százaléka I
A leghatalmasabb fogyaszt6tell'Ulet

a vidéki
Csak a vidéki lapok utJán

al a vidéki fogyaszt6hozl

Az ésszerüen dolgozó kereskedő,iparos,
gyáros, vállalkozónak ma már

n é I k U I él z h e t El ti e n a vidéki
lapokban való hirdetési

A vidék II fogyasztás legértéke.,.
$ebb piaca, a k i n á I a t egyrlll
nagyobb mérvben terjesz.k~ik ll!
videkre. Ha a vidéki nagYktlzön
ség minden rétegéhez hozzá akar
férközni, vegye igénybe a vidéki
sajtó óriási nyilvánosságát. - ex
li propnganda uj és értékes
6sszeköttetéseket hoz létre
és a hirdetésbe fekteteltcsekély
tőke sokszorosan megt'~UI!

i Kérje még ma dijmentesen

IE S ÖZSEI birdető-iroda lulajdono.,
l BUDAPEST, Teréz-körut 35.
I Telefon: 125-58. -
I vidéki hirdetési . propagandákról

liizóló prospektudt.

e

lHK'""e- MOZGÓ

eréez

eladás:

özv. Kéri Gábornénak Hősök ut.ia
101 szám alatt 5 drb 5 hónapos süldője

van eladá.

!Víoinár Endrének l drb. Hősök-u.20.I Kruchió László nyug. vasutas l drb.

I· Csontos Gyula Garzó-u, 1. sz. 3 drb.
i özv. Vatal Józsefné Attila-u. 43. l
l drb 120 kg,
l Kiss Albert Árpád-u. 20. S:l:. 3 drt.
I CSl1pÓ Dániel Tina l.-u. 35. 2 drb.
, 150

[{(""S:i'uth Lajos-u. 45. sr :-I drb 120-
130 kg.

, Oláh András Attila-u. 19. S1:. 2 drb.
l Király Sándo!" Kálmán fo-o 32, SJ:. 2
l drb 120 kg.
j Oláh L~jos bornagykereskedö I drb
I 110 kg.

Nagyveres dülőben 8 kis
hold föld,

vasutállomáshoz közel 60
kishold tanyásbirtok ked
vező f í z e t é s i feltételek
mellett e I a d ó •
Érdeklődni lehet Békés
csabán, a Békésmegyei
Kereskedelmi Banknál.

E

ENDRŐD
1935 január 12-én, szombaton és 13-án

, vasárnap, a jégsivatagban rendezett több

IS~nimó"S~m' h'"JOé~~f~~y

I
,A baráti hűség és a hitvesi szeretet
. éposza. Főszereplöle Leni Riefenstahl,

Ernst Vdet, Gustav Diesel, Sepp Rist.

I
I Knud Rasmussen védnöksége alatt ren

dezte: dr. Arnold Franck. - Ezenkivül:

,SzépségkiráJynő, Kakasviadal
Iés Hangos magyar viiághíradó
II

Előadások kezdete szombaten este 7,
vasárnap este 6 és 8 órakor.

NEM 'V,b"""~\V

B R
aszódaviz,

DE NEivI IS SZÓDAVIZl

f i i I é r
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett uibor Soltvad
kert áJlomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 li!eren felüli rendelést
fogadok el. Hordó! dijl11en
lesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
kűldfndő vissza. Szétkül
dé!> utánvéttel. Egy pengő

levélbélveg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
Italuak. tiszta, tökéletes za
matuak és n e m savanyuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadked, Pestmegye.

Magyar Kézimunka Ujság
Budapest, Szervita-tér 3.

Számtalan érdeklődésre közijljük, előfizetö

inknek a P. egész évi előfizetési dij beér-
kezése után 24 órán beJüI gyöl1lyörfi
függöny-ajándékunkat. A cm. nagyságu
tiilifüggöny megkezdett mintájávai és a IdhJm-
zéshez szükséges MEZ gyöl.1gyfonáUal ajándék
nak is nagyon alkalmas. Khranságra szélesebb
fiiggönyt is kevés ráfizetésset Aki óhajtja
a függöny helyett kaphat: egy Indathren-szegélyU
lenvászon abroszt, vagy ujabb mintáju ágynemüt,
esetLg hárompolcos El. "F a k u l

SIESSEN' ELÓFIZETNI!

Egy jókarban levő husvágó szék
és egy jó uj dézsa van eladó. Cs. Szabó
Gábor, Gárdonyi Géza ut 13. sz.

Kiszolgáló f:úk és leányok felve
teInek a Hangyába. Polgárit végzettek
előnyben részesűlnek.

Petőfi-u. 30 sz. alatt 2 drb. hizó
eladó, 100 kg-on felül.

Petőfi-u. 68 sz. alatt 1 drb tükör
és egy drb kaszli eladó.

Csap6 egy boglya né-
na, cserepes épület, kútágas és kút
gém eladó. Széchényi ll. 1.

özv. Papp Zslgmöndnél1lak ogy
öntö!t vaskályhája eladó, Rák6cúu, 14.

Lucel"l'lat-s:a:éna i5:rlését minden nap
i végzi Iványi Alad1r matake$'li malma,

ugyancsak csöves tengeri őrlést is.
5 öl szalma eladó. Érdeklö·dni le

het L ker. Arany János u. 4.

l Szerkesztésért és kiadásért felelős:
I WAGNER MÁRTON.IHungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős űzemv"zetö: Teket Sándor.

IH;;).1"m.~.rllk e'vloIY31li1,iOiJJ lép most

me:gl(~lel:H uj számával il magyar
középosztály legkedvesebb

a . Gyorsan megszer-
népszerüségét min

ez 8Z uj szám
is, változatos
szebbnél-szebb fényképeive!, mu
latságüs eseménye a ma-

irod2liomnak~ Érdekes cikkel(
vi nagy

Tahiti szigeté
családról
érdeklő

dését akik a mai élet
kíváncsiak. Érdekes

mUvés:Li kuriózumol tár fel Rex"
Dezső él régi Pes 1- élelérő!

eJbeszéléséket, versekel-, humoros
törléneteket Aladár

István ir!ak ebbe u

Ping-pong verseny. GySe
nd~-y ial~l-\\2r(Jl k vf.'e!ó asz ...
fQ!i ... ien~3z csapattl d!kc3 s
t25emén kcdv,s~\edik a
pÍllg- pong hiHillek. E hó 20
i:ln- :cTdSdnlc:P - V(2ndéí2ül
KCh"lmagYiHorS,lá~z ping POíl:,/.

II ,6.hony hímeves csa
jáL A V1ZTSI__ "ny irán rn .a
ei vasuli·szálloda éiíermé

ben lesz III arlViil - város
szerle árís nagy érdeklódés

yilvánlJ meg.

gazdag kép
vilag minden tájáról, a

a film legujabb eseményei
rői számol be. Uj nagy pályázato!
is hirdet ez a szám, páratlanul
gazdag AmaWrfényképe
ZőK, bridzsezők, sakkozók és rejl
vény ked velők számára külön pá;

rendszeresített, hogy
továbbb is kedvezhessen olvasói
és előfizetői nagy táborának. akik
ma már országszerte hirdetik a
Tükör egyre növekvő népszerti
ségét.

A Tükör uj évfolyamára ezen
nel együttes előfizetést hirdetünk
lapunk előfjzeiőinek. Az együl!es
előfizetés kedvezményes dija,

elienében a sajtó
nélkülöihetetien hirszolgálata és a
iegszebb képes havi pa
zar' fÜ-letei, a
minden kedvezménnyel
nak rendeJkezésre, a következő:

negyedévre 2'98
félévre 596
egész évre II '92

Az együttes előfizetés olcsóbb,
mint ha meg a Tükör
re külön-külön fizetnek elő, azon
ban az előfizetők is tel
jesjogu tagjai annak a szellemi
közösségnek. e nagy ma,
gyal' szives-örö-
mest csoportosul.



RSA DAL ZG z ET~LAP

ELŐfiZETÉSI ÁRAK:
Negve<:Uine i'30 IP, fél évre :ll'6O IF', Egésl: <éne 5'2C, ji>.

Befizetések postacsekken:
~H~U'lg;!ria-l1lyomda Gyomaa csekkszám j~.m·

'Lapr;árta c s il t ö r t ö k este Ei óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Fels8ós s:r.erkesz1!:ő: WA~NER mIiARi'G~

S%erke~<l:'é5sé(; éG kiedóhi'll'al:al:

~HUN(iÁRIA"~ KÖNYVNYOMDA
G lJ o i'il'J;fl. K{lssi!JI'M'i L~í@s !J1tC.;:l 64.

'1'e~e'~af'): 22..

Hirdetések d~jsz~básai:

iBg)'h2i!.sábos (55 mm széles) i cm. magas hÜ'de;tél;;
20 fillér. ÖtsziJt.'i U1Iirdetésfllél 10 slázalék, tű:l:szerm<é~

ISi S1<':áZöllék, J. oegyedé'li hirdetésnél 20 iizázalék éG
télévi hirdetés esetélI l:; SzáMJék ked'ifezmél1lyt adllli'lÍl:,

ként egy-,egy tüzeset elő

ne forduljon, akkor kg"
alább igyekezzünk minden
lelletőt elkövetni a fűz kár
tevésének csökkentésére.
A fe!becsülhető !{áron ki
vül is vannak k~rok, ami
ket nem lehet ,eHnté1:ni lA

biztositókkaL Vannak drá
ga, léleknek és szívnek ér
téke5 emléktárgyak. Egyelt
len kép az édesanyáinkróL
kicsiny selyem dobozban
édesCinyánk menyasszonyi
fátyla, harctéren e!eseH
testvérünk utolsó fényképe
és sok-sok mindert amit
nem lehet megfizetni sem
tizszeres, sem százszoros
forgalmi á.rraL Gondoljuk
csa.k el a veszteségek sf~

rige fartó fájdalmát, gondol
junk csak i:JIzokra a szeN

. rencsétíenekre. knek éle
tét vagy testi épségét veHI!'

el éi vész.

tűz eHen tehát véde
keznünk és küzdenünk keH
s mindent megkeH tennünk,

, ami csak emberileg lehet-
séges. Tökéletessé keH

j
. nünk él ttizoltószerekeiL
j gondoskodnunk meg
j felelő számu egyenruházoH
j tlizoltóróL akik, mig a la~
l kosság a napi fáú"adt G

I ságát piheni, őrködnek s
ha keH . megbirkóznak a
lángokkal és megfékezik
idejében azokat.

Sajnos, k ö z ~ é g ii il k
, anyagi helyzete nem en~
I

gedi meg, hogy él tűzvé-
. delmet teljes egészében a

községi költségvetés ke·
retein belül épüsük l'ü. A

'társadalom megértő o
I gatásá.ra van tehát szükség
l ezen probléma megoldásá·
Ihoz, mert enélkül nincs
Imódunkban, hogy az ön
ikéntes íÜzoHóságot a sztik=
Iséi€(S anya\1iakkal dllit-

nkat

LFÖLD~

I'.. zselte :: !~ngoló, sugárzó
. meleg! Kl nem hallott még

I
I jajgató asszonyi szót s

I·nem. ha.ll~U m~g ~i~~t, g~~:-
l melo sm:lst, klsero zenele-
'I vei a pusztuló gerendák~

'nai{, butoroknak és a töm
I lőből kiszökkenő ropogó
I vizsugárnak ?
l Mindenki halloHa már
I >ezt a pokoli konce-rtet s
I igy mindenki tudia, mi a

I
füz, mi az, amikor éjnek
idején lángra lobban cl gya
nutlan alvók felett a tető!

Iiiába van biztosiUis, az
emberek iiedtségét, fl gyer~

mekek megreHenését s az
életveszélyt nem lehet meg~
szüntetni. Oda munka és
m e g f e íZ l ő 1úzoHószerek
kellenek. Ha m~r kiküszö:
bölni nqcrn ho~y időn m

GAZDAIfjAK
CSEREAKCiÓjA.

Támogassu
kéntes oltóság

I
majd tavéJlssz(;l[ szorgalma- i iégvermekbe, hogy maid ól

I san pusztithassák éi 30km ijlikkaszíó nyári hőségbell
l sok kártékony rovart. :1 hű.s HaHal ,fl szomjúsé'igun D

,I A V\.örösön ~erénven fo-! kat és ,jligtömlökkel CI be""1 • l -
rllyik ?l. munköl. Vágják al: l teQ"iGk lbzá!, frilidalmáii csök-
';\ acélOS jege:t s ho~:dii§k ail k;ntsük.
I

li -~~----~ ....._---~--------

I

félrevert he;rangok
pam félelmét ki n~m js~

merné! ? Ki nem lárott még
égnek csapódó lángtenger!,
amelyben ropogva égnek
a szaraz szarufák s ahon~

mm az összeomló geren
dák s a beszakadó tetők

nyomán pattogva és serD

cegve szállnak fel a szeG
lekkel cimboráló szikrák?
Ki nem állott még az éj~

szakában rémül eitől tágult
szemekkel, arcán ci vész

perzselő forróságával, néz
ve a félelmetes WzHátékot,
-amikor él lángok veresre
festették az éjszakai égbolD

I tot? Ki nem látott még ki D

mentett kis butorokat egy
. másra hajigálva, összetör

ten, alatta egy eperfának,
amelynek leveleit ~dper-

. A Pa{fJstiivet'sfig ~!G évbí!rl Le;; 1 helyére l,w) Faluszi.il1p.t:>égnek, ga't
: megrendezi a német es olasz gaz:· il dasállJ eg-pesiiletnek vagy g,azda
I daifjl1wigi csereakciót. ,,'t magyar " klJmek, továbbá a Hangya lIagy
, gazda(fjak. a ülwJ!Szt61 őS2ig ma· 1

1

, h.itefsző1Jeikf!zet lle.zftóségének, ezen.-
mának klilföldl1n, ahol mint csa· 'kivfU a községi eliilidró3ágnak is.

fddtagok részt v€s:mek o.z össz?s l.· A rtS.ZVételi dl] 191) pengő, mely
előfordul6 gazdasági munkákban \ összeg kél részfetiJlEn. fizetendó és
és e:un idő alatt d(i(alan ellátás- lebben bum!oglaltati!c az oda- (js
ban risusiilnek. A cserel1kcióm ~ lIe'ss;t;(lWlfazás, valamint az ŐSJJi

csak olyan 1'l éfvesnél időseí,)fjl if \ hazafr?rés alkalmdval renélezendó

fak vétefmik lel., akiknek s.zriÚei ltarwlmányi . kiráflc!u.féig ~[öltsége
önálló gazdClSSt1l;gal fJinT.l1k és egy ~ teljes ellátdssal együtt. JtJlenfke~

magyar vagy killföldi csere ifiu ' zési lUltárifi6 február ha 25. B6-
: családfa;;ként l,'alá befogadását, veM fellliiágositást az érdefdödők

• vállalják. A bejelentések. (il szi1l6k : nek II Falu Országo,; Földmilres

j
. részéről liJrtérmek, de fi. jelentke- l.' SZÖlll/ség (Bwdapest. Báthory
! Jéői ajánlania kell a szf1lők IlJlk&- ~ ucca 24.) nyujt.
j ,

1---

t:GSZÜRET
Nem maradnak üresen

a jégvermek.

A'Lenyhe decemberi idő

f1lggodd~ornmal tt~HöH>e el lj

; igv erem tu I él j don osokat,
hogy üresen rnorl!dnak a
iégvermek. lJ.I munkások és
fUV"'fosok is {jHól féltek
mrir,hogy elesn~k e:! légD

hordássaljáró kerQ;sqHl!O{röL
Perszcz:,· cn:. dmulr évek 0:gfÍ

sl:~ne15zokt(lttakbennün~

ket él naptári !dőiári.J]stóL

Az idin oionbé:l al évsziS\
kok ideiükben köszöntenei(
be, lörtént,hogy i] tej!,
csaK pi'irl1i:lpol késve, de
sZi:lhé5ly.szerüen (~

V1:llt1 olyan jó ~zfmut, va
.stimap már minden vala"
mirevaió 5lclnkót meg~zl2JD

16zleHe~~, kipróbáltak. Még
o. töreken teutoH lavuk ls
ncá:nkolva .t6ricoHák végig
a fóutciÍkat Nem is nm"

. szánkó elé ;fogott 1ónak
cölmmognL

Gélzduramék eiégedeHen
cirógl1íjtlk tekinteHHd-;,e] el

V(l~.t(jg hótakaró!: megeró
södik alaHa a vetés s he:!
mlijdelolvad, cl földtJztalá:'
son fe!LiI (l sok mezei :zge
ret lS puszI majd tl taD

vaszi hólé.
Hanem szegény \'adié'línk

ml!gszenvednek cl vastag
hó mié'lH. A rov~rpusztifó

rnadi:lrak ~:l'etése nagyon
id6szerü, etes~ük öket. Egy
dörabka faggyú, szalonna
spllrgllval a g"c!lyra kötve
vagy napraforgó mag az
eíet6ben kedvenc cseme D

géje adnegénele
Milyen jó neve!óharással

van él gyermekel<re, ha lát#
ják, hogy CI felnóHek nem
fogdossák ilyellkor össze
a heJsznos madarakat, ha,,
nem etetéssel megmentik

llZ iihentullást61,



!lassuk. Melléje ken állni
ill tűz elleni küzdelem fan
natikusainak S támogat
nunk kell őket munkájuk
ban. Ezze! a megértéssel
önmagunk javát és érde
keit SJ azt a célt szolgál
juk, hogy amit dolgos ke
zek megalkoHak, megma
radion, ami a szívnek és
léleknek kedves, el ne
pusztuljon-

Gondoljunk csak gyer·
mekeink nyugodt álmára,
gondoljunk a féltve őrzött

képekre és a fiúról-fiúra
szál családi bút rokra,
gondoljunk mindarra, ami
egy egész életen hozzánk
nőtt" ami körülöttünk van"
ami külön·kiilön, minden
egyes darabjában kedves
szí:vüllknek. Mentsük meg
[ll nemzeti vagyont s ha
már nem gyarapírhatjuk,
legalább azt tartsuk meg,
ami megvan.

PártoIótagdijak vállalá e

sával támogassuk önkén
tes tüzoltóságunkat,

~:::::::::::::::::::::::::~:::::::=::::::::~~::::::~:::::~~::::~::::::-~""'~-:::"':'::"":::"":::'''':::'~:::::='-~~::=::=:~~==~~~~~~:::::=~= 10;1/III: L&LV_~'l!!!!!!JIL~~~~=k\""""",;;o~~A""""";;;;QI4~ ..~~ =~llilW;::

1",'1 ! ,""I
@?

I!;I dl. ÖS"",C':S! II "'~--

i
zsfrexportull-

ii d Rimarnurónyi Vas-
I 'l1ll! 111 le vas-
I i.I Ha ,an. (]J I'temze/ek ~letében !mellett SZO!.lHJiEoft. fm a t61i1nk el~ I ere
i tetemre!livás. a &mr-lIidéfc eseté- !szakiloff. terlileieken is mfPgsEavl1ZD Ili ============~

be!! azokno.!,c, aki'c a békes~er"'o·, i taJna' f, a'" "t', FI1Jco' 'n.' .~", ",,on,. i0

dések összetákold~ába1dréSZ;~e;ek U;enhlW;Y";ed:~ú~"';~n:ud;""biZ:- \ Mézeskalács l
és még életben vamlak, OJ lelki- nyosra vesszük, még a Pleíllzefi- i,', =============

'ismeretük - ha !Jan nekik - i ségi eredeWek is cr fiE(Jlgztlnk (;S(Jt~ l
kell, hogy furda{la őket. A!wgyan. il lako:uis mellett szava:márw:k. i lő

II Sam--1Jidéket franciának nyilvd- I ,4 Sa,ar videki !!...émetség f~!lyd. l ag!dl e adás
: nitották akkor, úgy bántak el lJ€'- Imezetlsegét. hazafias érzesét ve-! Örömmel értesiililnk, hOlY II

llünk is, mikor Erdélyt oláhnak, lgyiik példá,vw.k_ l/ojrm nálunk is '.Gyomen' Református Ledn)' EUHe,-
, leszavaznának ann) ian, mint ott. I _.P

~ Felső Magyarországot csenszio- 1 A betfgek is? Az idegenben, még I siifet j. élli, január hó 27-én, va-
lláknak, Nyugat Magyarországot . Amerikában lakó magyarok is ha- ·1· sámap este nyolc órakor í1!t Uri
németnek és a Bácskát :!zerÍJnefc l zajöfwétu:f.: leS?íl1l'f1wi, amint al J Kaszinó fmgJliermében miistJrtlJs:
nyilllánitoUák_ Amint a Saar-lIi- I németek tetfék? , elOadást [af#'. .4z IJlóadásfJn!uirom

"

: déki sza'llazdskor 90.5 százalék il I Pedill' de sxép, de emberi, ha j kiválá daml1óJf aának eN}. A Leány
Németországhoz valÓ' csatlakozás l flip armyira Lissu r:mi tartafli! \ Egye!Jiflet lt.gjobb mJi m{tklJdnt.k

,9 ,l

\.li iiiiij;!!1l1!íi§í!*!ji,;íl!l!il!!jijiMi'ili.l'li']lilii;li'4'!@!I'!!!#iíi >_:§&=,iill.IllilIlil'i:1l\lMllIlliiillliQiiiPlWiiliii;_iiI!'mllt~~l {({jzrl! s mirláen! elk{jlJetnek, !wPrIj'
~ ~ " ~~i Iáe" ! az; estel)' lényét f!tmeij~k, At el~

II azs i agyar! malt években. is olyan eláadásíf'-

II. '!1 kat rendezEtt is tartat! II Leány

i A maz3ú!iit örökorsztig \ Velkéri" nem kapfi'Ú g'ö!zdtHnk ! EgyrtsOdet, a~
I és Görög.orsliÍg szó :130,kal többe!, nl' cl. ielismtrtsél érdemeit~ ki.

~
~ k"! ~! "11 k ,..II r . 'I ' cl k ' l Most is II iab/mál - jobb dara-n, e _un C,._. ',.a., j\u'Ke.,r,e~;_ ~ue,m.,,J : rali'" r·c"h' r5-rt o I

_ .' _ . _ u ... J. , "'. . bfJk $ a kiválóbiJndl _ kivdlóbh:

!
' cn e ri e ~ II rt ei;h e~gSUiY.bé!lí! 1

11
de: u@Y'J!gazdái I1 l

irf -r, ~I il! ,,",(iia~K i> a nagJl~Ztiml!l üilndezo·
, tarlilstlval éJI IrTliJZSOté1 beho e ii !lem hozzák be o ~ Ó1Zf(}$ garan.cia arra, !wgy tt:

il zai.éliál ,j k o r fH (Íj n y csak Iml:llzsoKál. uk él !ovaikéllf az elr/Jadás egyike lesZ' fl leg9ik{l~

i mdgYör ~oVél.k elienében en-II drjg-ábbö1!l1 ildh?lÍ]lák el, (ll rliUefJbek.flJ!:k. kiJzlJnség rész6rIJi

l gedtc [Ileg. .Az első ma- 'mélilso!ál még' mindig ül. már eddig is megnyilvdrmlt @

Izsolasl:állHmánr mosfeméÍl- \ csóbbéln 'lehetnék, _ 1IP.agy érdekl&dés abban is, hogy

:1 ban érkezett ~z országba l llem é~ nk liTW;rsolEl márrtagyan sokan. eltJjegyeztetUk
! l (fs családtagiaik !észt/re a

25 pengövei ker-di meg I és .adják drtigáb a l,. nélk jegyeket. A jt)w] fJzámiJan rls/Jle-
márciusban a Pénzinlézeli Köz- Iban ezt a .mél.zsoltlt, müH' il j • tesen ismertet'j'l1k az "'j"'a··d·"5 'mu"~! Mi.zIÓ1! éi. fWlZ30!Vl. és ió <-" II
pont CI holdon aluli védeíl i tava volL 1 'I !J(Jrát.D~ már most felhívja" !Jl-
kisbiriokosok adósságának !ör 6 i í összehttza5itasának !ako& ,. Ilaso kiJzi:Jn.ségiink szfvesJ"i"'yelmtft

M " d- '~ .. il , I: c 'I é I t 8{,

leszJésé! állami hozzájárulás~ I l ven CSO aialos, él. ma· I.' Cia m:" n1élmOfaD J.1 1magull.\- e rwgy}elentőségii előaddilfa. Mi.
k , I ' zsol'" ellen.,e'bDn ',i?ls:iirolt 10 - I. h t-< ~'k "?f-n .{ hl. •en . _ ..., """" ~_VJ I oz .'",nien _, Ol?::, S"d,i i nd tÖuoen /Legyünk ott l

a hazaszeretet
.fia és felohuls1l:a: Záh@nyiAladárné

(folytatás.)

f6ispánok, alispánok, pol
gtirmesterek, fóbirók, jegyzők,

községi birák, leven/e oklalók,
lQllkészek, lanilók, fronll1arco
$ok, fóiskolások, l1óegyesüle D

lek, földbirtokosok, vasulasok,
kisgllzdák, kisiiszlviselók, kis
íptJrosok, egyforma lelkegedés
3,,1, buzgalommal és áldoza!
készséggel álJoHak a hazafias
eé! JzolgtJ!alába. Büszkék és
boldogok, mikor elkészül a mű,

~rzik, hogy hazafias köjele:ssé~

~l2i leliesileíJek. Hazóhoz: való
fél1lalszkodás Izeni jeIét éilliloln

ták fel. Állandó figyelmezlelól,
hogy I1l'J1gy me~próbi!!léljások

jdei~n mivel IE'Jrlozunk 1:1 nem..
z\llnek.

A félárbócrlll vonl nemzeli
lobogó beszédésen hirdeli lj

rHlll?Y nemzeti kötelességünket.
M~Q' az idegen is azonnal meg
~rli beszédél, liszfeletlel néz rá.
es elIelik tbzleieUel és rokon n

ér~4iiii iZ! níl:mzetll?l ~zl?mb'ln,

I me!!, B nagy !'áídolm~! és ,,1,
sz(j[11s~grál nemze!l jel'ifenyéh~~z

fűzi és; !jIzzal feiez:i kL
/JI.z orsz~gzász!ó meg Ilem

alkuvásl hirde!. Ezer éves ósi
halárainkhoz való törneleHen

. rllgaszkodiisul1kl1ak a lanusáQ''''

I
I levóje, A anagyar irredenta gon·

dolal meglesle5i1óill, a magYClr
tellrekészslignek iiirelmellen és
nyugtalan élesztője. Benne él
II csodatevő varál!:serő. mely
egy táborba parancsolja a mClD

gyaroKal. AIIlIí~ megszűnikmin
den ellenl~l magyar és mt"gyar
közötl.

Ne; maradion hinira Gyoma
~em, nagy áldozafol kell hozni.
Ha von valakinek 10 vagy 20

I fillérje, jultassa azl r~nde!ietési
Ihelyére. É8' ha az orsr:ágzás:dóImelleti megy el és íeveszi áhi
l laltal a kalapjá!, örömme! gon
i dol arra, hogy ebben az or~
\ szi1ÍgzÉi:izló feléiiiilásában nekem
Iis vein részem. MerI én is hoz

1.

1
~áiáru!jam az én fil!éri~immeL

! Legyen nekünk is szenl el'ekn

l'yénk, ahova jl!l'l.Iok imádkozni
l el magyarok istenéhez. A só·
I vilrogva vári NagymagYElror·
l ~ziiiJ minél ham0JJ"gbID

e!enien meg' EH: égi alján. És
, az orsuígz:ászló 1:l11:l1í lehessünk
I sunt eskü, mindi3111Hvióm Mra"
'I hogy húsége::5' s?:e:reló g1fcrm~:~
l kd íG:szünk umek él drága, meg·

csonkílolt méJigyar hlllziÍnknólk.
És ha kell életünke!, sziyűn,

kel minden piilanailoao illdol:
WK rei Nögy·Mélgyaror~zág I'öl

, iámadásáért (Ámen.)
A elzero király és " li'éHlcia

minisz!er mctggvilkolási1 folytán
egy igen Izomorú és féiídalmélli
kép tárul iiizt:tmeink elé. I::grV
búnriszest keresiek ~ sr:erbek
meg I:l barilfiaik. !-(i áll legkö
zelebb, akii lehelne alaplalemul
rágalmazni. A magyar. Nem, él

mOlgYl'llr sohasem voli gyilko:,,;
poli!ikában, és nem is lesz. ~o
hasem volt bosszu,§!ló és nk'm
is lesz. .6, magyar !ud IGmi,
szenvednj és hazájáérl meg
halni.

És most mi löriénlk'!' .I!J" mi
magyar lesivértinkei kiűzik cl

saiá! hözájokból. lviert az csak
megszálloH terülei, az m~gyar

föld. Az csak Trianon ideig-k
rH?S ajándéka r1ilb!6 s'.:omszéd
jainknak.

l A gyerm@k€kel kiránci2.iJták

i fe~vó, :'Wi'{:~ikról éiieL ~s Úll?!:
lj l1eiJ!l011ak, 01'121 i',! .vonÓl/hO?:. ,:5
II,ehzr kocsikb~G, Ilidegben, ""1
llen. s- ki!eHék őket <il
i h ,- -k~' .-
d EHar 0110Z.

I Eddig €:Heke! i.bJek ki söjéiIol.lhonukbó!, hogy fötdönrulók
IlegY<Zllek, de mi, mint ló íltsi
~ vér, sZflndeUe! és ollhorWil!1l vlÍrlllk ökeL A karai k~!1'i'e['el

l
' kelté iörjijk és ~ felél nekik

adjuk. Fogacljl&l minden mt1g\'ólr
i jó Sl':ilfve: őkd és
! jehet, segHsiink fa.iíuk, rJlszen
l ők al :ni vérein!c
l lvIert nekik csak il í: \1OU aIvétkük, hOllY magyarnak $7Ű
l !et1l?!< és magYl.lI"l1l!K mar~dll/lk

I ~~ ~zzreiléli: éde5 rml~Yi1r Ha
l zélnkaL
ii A mag'yar jgQxslÍl~oj iiy'Ul

l erőszakkal akarj~k rablóinl< ei·
I némilani, mert lálják, d€fcng- az
I igazság hajnala.

Ezéri kiáltsuk ál nekik: r/i D

sziink egy lsh::nben, Hiszünk
egy hazában, Hiszünk Magyar#
o]':sz§$Il feílámaldásában. Am(1;l1.

(Vége,)

ll.lcell'namagct. tökmagot ég mim
, dellféle terményt a futura lWagner fll.

l!!ill.píMOJl vl!>ölr~



kokt! ti magyar ~xportőrök llelytít
ték 61 fl lapokban, mert kazlu~

domásl.l. hogy ezt az onélSI
exporlof i\1agyarországróí egy
kortelIbe tömörült vállalkozélS
bonyoHljcr le n n.agykőrösi Bt>
nedek cég vczérlelévd. Ez cl

monopólium hatalmas ny",!".;;;·
ség-et jelen! él vánalkozókn~k,

mert hiszen néhány kiváltságos
cég kizárólagos jogosuitsáQ'ot
kapol! él !enn~iókkcI szemben
él béll'Omfjpj('j~, az exporlellá.
lására. A baromfiE:lzindikálus,
amely az egész ország'o! he·
hólóu:a, ellenőrizhcicllel1 ii::gS
nökei nHán adia ~!l az árut nem
a londoni fO~Y5S?jónak, és igy

Ősszefum 'S,~iiletett303, eából tör
vényielen 9. HOllvasziiletett 16. fiu
j 60 es leány 143.

E l h (}J l t 237, sbból J32 férfi
105 no.

Házassdgcd kötött 127 ptir.

\í'(II.l! m,tr-máx he illi .ili.

h~ nag;YéJ1::$ hi;'l/l;;J.Q"
~ t~f~ác~n k~zé-

hJ;;(l il.

Mi:iÍlra mQ':%'t m,;h kiv'llLl
;j) Nem g'~r-

'tIl <il sz~r.:~it;:avágó:tsenn.

meg ~:;~l'Híle!ien kHépeH <1

!certböl és eHódil.1llt 3l.zérf<e!~

mikfJ.r
h;'l:;~ailtliU, tallin meiegebbel' iJ>!eU~

m<1.';g Mari~(, mi:!ü ma:ikOL

k~refSell. - Dinya Teréz ü!fmé
szete.> hűséggel OI!akifotta ,fl kar

\ dos Lenei nénit. - Pista s:urepii
György játszotta me!;,. a/d

nek élénk játékán kivűl a diszlt
Itek €lőállitdsa is teljes mértékben

köszönhetó. Játékukkal sikert értek
I

I el mé,.t:t: Szmbó Eszter, Csomói
. Ica, Pintér László, Diny~

mos, Németh István.
més és Knapp Vlií:ilce. - Eló
adás elót! Németh István irre
denta költeményt s.uJ.valt dt
érzéssel.

l szaporulat van az idén, tzzel sum'
II ben ayomán 100 líilek a szapo~

rMlat.

Levente Egyes let
ép k re

Az e

A M(Jgy~r Pinzi.igry számoH
b~ íl:ls6nek a. puiykaexDorllal
kapcsoJtllban cl nyol"ak mono
póliuma ts rwgyk6rösi 5en 2

dell: cég különös üzleti R'e3Z
,ióiróL r\ cikkben b0.5Zámolíunk
arról, hogy él karöc50nyelóUi
hQlekben emS:>' sajlókampÉlny
indult meg a londoni baromfi
piac szigoriloH v&mvédeJmér6J,
am'e1Vl1ek ~l1nyi volt az elllllpjJ§,

hogy Angliában ,!f!sakugyan
hangzottak felszól6l!lások: ClZ

impoflpulyk€!kat ki kellene 520

rllani ilZ. tlngliai piE'JCr61 és én
fr pl.llvk~kat ki1:llene (lX 1'lnga!
termel6k érdekében a karácso
nyi piacra dobni. EZlket a cik-

E6SZŰ
o

György rendezésiben Vlzke
reJzt napján nagy sikerrel adta
eló Ujhdzi György: Ciiók a pusz
tán c. 3 felv. vigjátékáf a Nép
!ui:i mlJ!ídtermében. A gárda min
dell flgJles tagia m03t is tudása
legjavát adta. - Az ősi birtoká
hm: ragaszkodó Feri bácsit Hm:r $

tilOS Lajolli afakitotta ax Ó meg
szokott, jól isrnut modorával. 
Magda Jz'erepéf Sóczó BdglU~

jdtszoita a fligi eleven, kedves já
tékávaL Látszik, hogy gyakran
forog sJdnpadofl.. - A jószivtl Lel·
d bácsit Iványi Mátyás adta Sl".

A Külkereskedelmi meggátc'ja
a v~ssz8éléseket.

(Cikk a Magyar PénzUgyb61)

t!L fel~ll. M1!ri3 '" !ct>l1ye6r.l:1iisre,
- mollrt ma~~a!rl 1, -r~~gJfok, ~e

i$ v«:gyok O~ te nem. "
~,;j;t itlittem

-- Pr6báilm,l:OH lO'h~bb M.isk~I.

réri i'Jew!Ztcnn?

mert 11& !!gy
;;, Mtu!ját

ug1r' ",;J:\' ';an, de szab..d is
ncvein:ü mÍlru:ienkil1ek. TerVed. MaIt
pedig; gondold <J. többit fE:'?f.

E!zdrőd népesedésiben ig mély
reható nyomot hagyott 1.1 muit esz
tendő. .4 multban azt tartották, a
gyomai is szarvasi !uipsJ!toporodá
sokban /lZ dlszivdrg(jJtf endrődiek I

jelentették a pluszt. 6k még nem
féltek a gyermekáldástól Mintha
most már a jó endrődiek is máSi
vél€ményen. volnának; mert otthon)
a községiJkben is csak 66 lélek

L1ilii mátr inddi. Marii
t~edw; ntki ~5 ~

i~ fg}' hát: J~iit;[rR

ml$\)l m~x ~(, M"dr.> mé~

~\!l. Lu!
M~"o!yt 'Ifid M:ii

kl.. n~m mtlso!ygotl.
n,bt!! á:& L!itoi m~~itt 'bir

MJuÍ!" n~m i~ titj/!.
Mltllt tl,)'iy;ibb. Eiment ~t utul'Ó
k!zig. Akkor ml';' ugyér~líe, hogy
olUwn hagyott niamit 1\rkgin.t
rnegallt Kasza a \l'áilárJ, [;nil.t
nya 31 hátán, dohány, gyufa, ,y,in
den iH vall. De Illem, nincs iti
minden, merí a tokmány, kat>za·
fén nincs itt, oWWli. maradt Visz
sn indult Ötöt-hatot lepett, d,g
megin~ megállt. Gondolt egyet:
Jó l®aT. ma,id ug)' fl"fismk ~elé ha
zajörmi <il kaszafénért Igy ... Azu
tán pedig szép c"endesen ballag
ni ke:<:deH az ér felé.

Egy hajintlÍlslI1lyi.é1l alig merít, mi$
~[or ;'!l Maris b::m.gj,H ha!loWl. Hoz
t<l a tokmányt a kaszafénl1el.

- Otthon hagytad lacim 
mondotta Mari$ mosolyogvi>l, de
lacinak múst vigyomak látszott
az asszonya mosolygása.

- Lám csak... - gondolta
hirtelen - még ezt is utánam
hozta, hogy annál inkább az érbe
legyek fűvet vágni. De azért ment
most már tovább. Maris meg
vissza, haza,

FrUstölme Laci otthon volL De
most il kertek <:rJatt lépdelt hau,
kiadósy hossxu léptekkel. Keresl
Hil ~épea a kilW kert vesszökerité~

séri és; végig ná"ett az udv:uon.
A gyarJ!Jl ágaskodott benne. De
hirtelen tSJsí!!t is mert Mis
kll lépett be 31 kapuba.

Laci .Maril~ ker~sií:t ~ szemé
vel, aki III kapunyiláí>ra ki jött iii.

ti)m~.cr12. Laci éppen odalátoH. De
Gda i$ nézett Látni .akart. Ugy
érezte, hOiY oU V&O a helye, ahol
'Illi!, ahov& agy@m.1 ho:!:ta, huzKm

Mi!;kiil eZ1iliaH za tornácra lépett,
kÖSlönt éS) 31. tzeC;;Ka'lágót kérle
köl,esön.

- OH vall ~ szin aJaH--rnond
ta MiJlri$ - csak el keH görcite
ned. -- Közbe mt:g Glfolytott eg}'
kiliJmi <i!kli\!Ó hangos kacagá$t
Azután fordult, hogy menjen é,
lAlIscm a dolga után. Misk~ szo·
ros éUl mellóje lépett és CSl2i.k ugy
MlkauralJitkar0lta derékon.

Ll'Ici megkövUJt nyugalommal
nézte, Nem mozdult, mert v~gére

akart látni 2i dO!ogO'llK UUill is a
vegét hamarOSitl.

lvlariji Sii:eme D!.gyot vlll~nt.

Gyor,un kitér! az ölelés elől, alU

t~n balkézzlIII oa kapu fejé mutat
va, jobbkézzcl cl>attanó$ pofont
adott Miskának.

Miskl. meghőkölt és hi.rtelen
e!ve..ztette 6nbiulmát. De <'azul&11
Maris felé fordult

- Maris, te magad vagy itt...
hon - mondta másfe!~ nés:ve, de
világOl fenyegetéssel.

- Mind!<etliS Igaz. &mit mond-

Bigy~ ta,;;i J, romiÍ:cflll' t<'>t~-'!fett

valamit Jobbi!!n \~si'<k l.!1~y idOml·
t~sböL il1ki&bbJ c3~k

hogy közelebb :lll. u~wflY

hoz, J!lkl olt ~[e!lf.l ~Z aprójóuagot
011 klsud~'arb(Hl. - p~, pi, pi! P;l-

Patjfi! - hangzat! !Él. U~1,Z~)I1'i

, llzna melegen, ni'lóg1'.tván és Il:O
.ögve, zl&por móidlját'A hum lj ku

ikoric~.

Laci tovább u1}l1des,
befelá mosolygó, rE;gymegtltg~<

dés:iiel: Háj, hM... l,~ai!áHa .(j ~

n(htllést Szerem:ués utia voH ne-
, ld lll! ;;JZ egy ut, m:kor Csobo-

, k'", " .iyékhoz mem, (tiE!", cserclll1 ~

Marissal. Nemcsak ta~..;:.:Iros, de
helyre <iszony lea il, !V\:uübóL Jó
gondos i2lzdaassIony.

Igy örtllt Laci mag<ibem, mig
~gYl!lzer csak arra figyelt fel. hogy
~ Maril, harago-s&n kiáH al apró

lószlÍ1gra.
- HillS te! Oi8$ te l Patyó Ile!

De Jura mé~ figy<elmesebb lett,
hogy az utolsó szó vége mintha
nevelésbe halkult, limuU voln<t.

Laci lopva gyorSí!l.ifl 1\1ad, felé
nézttt b kereste tekintetével tU

ilrcá~ íiiill ralta a mosCllyt, <!.mi olYl111
jól áilt neki. Mert ugy érezle hir·
t@len, hogy' €lzl.I.tin ,Ji hang utáll
l\h.rilmak I1Gvetnie kelL

Lehet, hogy Maris mosolygott
i~, 'lehet) hogy nem. Lad nem
lóithafti!l <IZ arcát, me,t ;jJZ ute~

fele voH fordulva, ahova éi léc klll
ülésen hresztül ki iehetett látni.
Laci is in utca relé fordult, de
~$ak mintegy ösztünszer5Heg él
enk e~)I' picilHj) pillamltblHll, J1%

"laH él fél ::lóhajtásl1yi íd6 alaH
.~Y me!yenlusiló ~Qndoliit vihar
loH át " fején. EI il fordult, hogy
u uszony ne vegye é:sue, hogy
a megláH.. .ill; utcán Sujmos MlSi

dt, Mari!ll1 felé ne'l~ti1i éi ehtirmi
a Ililiílyt'diPl.!. mögött.

Lad .ne,lIJl"uhlll1 " nehéz gon
ó.ol!lt után ~lil1t~ megállt. De Ji.zén
tovabb tett-veU lii próbált gon
dolkOlni.

- Mit il látott? Mit i§ Vil!tt

mo~t itt észre '1 V&j{Y vett·
III cliliue valamit: Nem ... - ráz
t~ ffl) - hiszen csak
ftem lehet valami már ;nt ha
.~ Illxony ös,zenevet
tui lellény I~ ~X a valaki De hát
ha m~&il Vill~mi - hasitoH ít
r&jll1l ujra I~ I. gondollIt : ti gyanM.

beme'1t III k«:'l11yhába, Lali
ll'fltl rendbe hoztl! la kl:'l.sdját
Reige1 $lIénjt akart kaidini '-:'l

Icben. KOJoen meg, figyelte MI-
n ai1~oi1yit, jövésében m~

r.1li1ében. ÉI nJahogy talán, esak
• IY&U1U miatt, most másformí q

n,JII.: Ar. ut felé meg gOKIIOr

Rbett. ki il§ ment ét kapu-
bl. l'.llIb:ett az utcán. Más·
kor II 'foU ez iry. Laci tmléke%ett
rA. De elak most meg.

Reg§lei, még ellik 1'. iujn..l pl~
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me! vellük

16 an az Uri
Csaj h lÓ

'mkon'" cfrnű

Nagyperes tUHőben,8 kis
hold föld. - Endrődön a
·Kossuth u. 10. sZ~1mu Ia
){óház is eladó.

ir~~ hOflV p\:st soiJwk~sh,:unifár..,

Ele-

A.
TesH.Het febrft>1df

Kéiszinóban

nSLI~

16ügVésszé nev'22lc ld lvIinden
(é~~in[e(be[1 öfra érden1QS és. k~
V::ó férfi~ tri a Sziv
bSIQ'fC; Iu! álun k.

ez e y e
vasutálJomásÍ1oz köze~ 60
kishold tanyásbirtok ked~ •
vező f i z e t é s i feltételek
mel ~ett e I ól d ó •
Érdeklődni íehet Békés
csab,án, a Békésmegyei

8anlmát

Síl6Jl1ettek~

Z,",jd Ljlos. SülliÍ Lw)'i, tvlol~

lIar GnDor LélIus. Il Sandor,
V nkalC':'i ,,,o~. C/nkn !oz::>d,
Bdn1a La~:'Llo, P'opp JL,. c,! V 0>.

dClfübjái. E:ór,z [,zúj öí L közön u

:'ifj'g :>,íves párifog5stj.

!LokoEwffiObU és csépUígép-
kezeriö~[ ma le3Z Szot u

nokol1 oár 28- április hó
vélJeig 25,30 és 13 P
beirolási é;;; vir.sj;)iolC!t!,

rél; Allitll~Mcl ra Julian-
Pdl, D.zhanv Míhé'lv-tpoc:o. Ettől.

MeWJlh~Ual~~

Csapó Pll'dHki:i 2 éves, Dom,
bos g'HlOs 49 éve::), Kv.rdd I\lH·
ih'l!y 77 cvej, OZV, Hel Mi
:I,á yu" Z~ŐiH; fid 76 éves,
SLönió Sai1Úor"é Kovcco> Z,;u
" Sd kl 77 ev({s.

Az egye'ISildY0l.ás csodája. Ez
,JI elln",. <:l I I!l al\. ti r"'IIQtdvUléf'
d",};esök!,nek, amely lEl Ddü
ildb ul 5LÖmabdn íl<'!eo meg.
-\ Hcp'';7e r ij Sr !Jád képe ... lep
r"m"k iliuSiifGIl rádióni(j-,oro D

i{ö . slo1ZC' s/öveg\?!"ei, SZiHhüzi
npOi'íol<cl besző Ell, pielV-
kdÍ':a\. po...l '
flL'h.>ona~ns 5z~lldcra jj

iiiSOS Iyl és közel SÚIl];

néliZyszcrii képei közöl. A.sz5z
okld!as D"iibab egy 5zéi.mö 20
fi (}T.

fogadtáik e~?

egyszell.'

Eunck él lenreze~nek 6lon
n pil ana ln semnni hasz

nál nem la iák Sí!m a mbg,yar
!crnN sem öl magyar kis~

kereskedel<:m.

A na~v a aexport
tllc1f bL'K.:;í,zlc.1-dött A~ hds/no~ a
"nvo1célk ll1olíopÓIIUilJOi'" vaQia
zsebre '!Sd fldQvk('\rösi B"ne·
dck ,cég. De !ólan lelI!!! a úör~

i<2HI"k ncZml kÖVQ'i!íez1elé-
sc'kel levonni él Sarái
karán 10 uli a külk2resk",d,,::imi
hiv'aLai is"

ál a kil[1nlekllnek.

Endrőd község képviselő

!iZs,i,iiele Bakos 7Sl?t ib. ró

Haiálo:il:ás, Ö/v, Lölu~ner

Ado SJ üL Ei cr Z"lulsmína,

nehdi LöUi cr2;d vod gyo-

\na~ á~. h. r/V .. ';eL~~"Ó ÖZVI~''?2-j<e

jalluár 114 .zi<, 71-U" éve n,

110S5;'6:o Sii2iiWe(lz5 wan Tör-
lele nWQ I ('ii li,

Gyóni holDvai( ij' DU-
dapc'::,d OI'O'"L. ;~hv,'! ni!10>diJ'fj

'-'?i va!] Ö Gyón] Gé/~ rSZfrk!OS

Em:éUli/(]Jillsaf,;; hoza szondého,
7. iI< ho~r' ft~' n'i.

A. magyar szolgál.aJ.-
táb3Jl.1l i:.Nn 51ep ~s IU.'dlfes ,el

b n.uö kilüI11;zi,zsDen rész(':-;ii l l

a7 ;::lilllJ '111 ban B''lfc)jryoi

!s-\vánn~ sz. Htl)rarH~r End ur~

ris:'izonV,élz F.ndrÖd-Gvomai
1'2k nál' rt ÜfJyv<!zrZ!Ó-

d, [;"7

-;1 OS . és irodai li pá
Ivaza!ol! !L'kihJöH nov",'!láiEl

IH1vadiiéi ve~! és cl bíráló bi·
1.011- (J mfl;Jyar i,ónők
Jdidb~-n eilsrn 'r6 ok!~ 1tlil

íl2lh~ kL Al okl;,'\le),,1 tJ bi/oll·

ban hjl(J?).íf i2 le End

r(L..] k án, arn~kor ~s -oz~

TillJár kÖi:"éQí

fillla AI!h?rl

Sl011-!(~b]ró e~nö~!e1e atoll

Iluár 15 én dr. Gdál
i,zr-;;yzől sqlédicgvzőnek

li'hdol1a. U>!vé!!e,A,kor ko

roslönyöj esldidllwk TimBr Mi·
háivt és Dinya bivánl válösz·
!oll á i( meg".

Madách Imí'e em~ékiJnnepet

lal'I idPuór hó 2! ~.z:\ dé:Wéílll ;)

órai kezdetlel a JVOfi1é1i mozi
11elvÍ"",?ében o gyomai 711. kir
államl polgári Jiu- és leányiskofa
önképzóköre, ameiyen a ha·

ila 1ai/an kölíö nog'y~ágáí méllÓ

képel1 ünnepiikmeg. ,!J.z elő

ódás diil(j)dn, c~upjn ön!;L5nles

adományoka I fo~öd el az is·
kola a k.zsz kiiJdások f,zdezé·
~ére ~s az önk~plókör javard.

Az em1ékünnepélyre ezuion hiv
meg minden iskolabarálol cP:
!gazgaJósi!g.

vesen !uoli,'Ík, a derek HH
hl'resk"ck!mi megbizollra i al~

"Ő'l Winkler jenőnelc Iliv~ak és

Bildjpeslc n, mint textilkereskfdö
'lerepell. ,L\ngiiaIHII1 megva,

lozidlla a nev",l eSe,!,! dara

h'l..',' kelli s/ékd,kei ker,zskedeli,
\,I'Oi<1 öl {,iiiIOIi:1k a nlflgyar

ldilk\Te"kl'de1nd hivala! cJníJ'!iaj

Xp, ,nen5i'I1,'I<. '

AI élllglidi pili kclcxporl kö~

! (ili 'J,!okal, Ui! l:s/ik e~'

.:lc'Qei1e ol külkereskedelmi hi
V,ltci is.

Kösz3netnyiHválilitás, IS. Gyo
'nai Uri Kaszinó T",kinIeles
Elnöksé\!ének f. hó 2-án mega
! ariOl! II ()vendél< ha ngverS('!l vén

cl lerem és a zongora lalim
hdsznála1áérl ezuion !Ílond há

las köszön elet SLil Eszíer,

Eínérnult biz az is kélem
egy Mgy simitásra
s fáhajfottom a jejemet
én is egy lágy vállr6.

Vilá,fZossáf< lett etcerre,
Swmszédomra néztem
(Hogy szép vége légyen.)

r)r;;y vezeitek levef!öre.
Ped(f{ szegény istenadta
a nevemet súg/a.

MegjoRattam a szűvemnek,

moziba nem mer::yek.
VOfZY hogyha már naf!yon
jobb helyet keresek. [h/nak,

-i

odabenn.
be I)

kisasszony,
lenyomott egy szekbe.

Látfam egy szép kopasz lábai
istók ucc~e

akárcsak az ujjam.

Folviatását nem láfhattam
(Pedif< azért megfizettünk
s II szl1vem is
dehát egy fej (wjoit épen
előttem egy vá Ura.

E ,. v • 4a"",n Olzony mfgreCt;lfOZI "'JI,

rneg az egyik szemem.

(Istenem ne ródd/el bűrwek,

ott is felei/ettem).

Körű!néztem szép csendesen.
A szű I!em dobogott.
De a lefkiüsm'refern
ugyancsak dohogott.

Megszi.inteUé~{ a
gei:1ltáiástp illetve azt a ter-

Láttam egy nagy pfakátof.
1f!l!n sz{Íp nő

(Intett i; a
Megbeszé/tem aSZűlJemmel

s mentünk a moziba.

saínos cl ar N,'iTIzeií Bei'iJ!,
érdd\ll il v,zc!.:illlc' céliabóJ '<.'712

k,-" dL ii~Ylli)ki)kel dií!I1ÓridiÍ

u~y-;u)II'(llj lelh'll2lkn. Ii cl

vili1:.lIIIiÚ Illó;lyar ykal fl)llv~'n

ároll IW'ViZ/kk vi d iOlldulli

pL1COI1 ee; milV'c'1l Vc1!U ' (jilh:liV

nyi -ell",k I'a lll' I· OUic]\< f,zl, öZI

i1l: ellc'lIóri/11l.'·'''lkll "Iddn ... i árnk

fll\:?lk!1 liilll1<,:-;zel,z:-;vn Ili III 1<2

lJ"" Ilh'jd1utlni A IV!(1}.!Ydr N. III

zeli 5nl1k cIIInyil kap, ol111IlY

nyi vel él IhJrOlllflixporl(lrok, lil

S/á l l1o l llaK. B1/011\;OS az, 110j.1\

az ilkl<'kc:s halosiJ12ol\ eddi;.!

Ild:.!Y lódkarc111c11 keiell.>k G md

gyal' !!xporií)rökel, ak~kll"k a

,rendes ki'resk<'d",lmi ,llOSZI10!l

kivül is 1lL.'Q lellne a miJ!-[i! hi· .
vdlasuk. Ti-;zlí!ssi?ges munka

val veg""redményben a nJclidvar

nemzeli érdeK"kei szolgalhal

rlIilk.

De viszont megengedhetetlen;
hogya beszerzési órakat Q

sajfóprop0f.;anddval es nem
éppen leíkiismerel{en üz!eti
trükkökkel lel/]'omják, nem tö
rődve azzal, hogy a kiske

reskedöknek es a lermeióknek
egesz sanH [esúk kenyerte
fenné.
Al. angol vanl' és e-

hzz:s,zg, k elhir~'5zh,il!se CSUpoll

ali a cé!! S/oiidi1!:a, Iw;.!y C;.iy

spl'cfál!san. magyar beiföldi pdn!
kot idúz"l1iLk elő il "'!'IIh: ók
kŐlöl és a millil11umra SZ()rjl,

sák le a magyar !Jul a keres

ked"lmi árál.
A kivilr!li fiaskó közöll a ma

gyor pll!ykal'XDorl vi2s/le~é

ges stali5~likáJa már e:víemlók
sorAn ál i:lL első helye;] s/e~

rep",lL E,,:ze! szemhen az ex

porlőrök a nyolCdk monop()'

liul1la és a ndgykőrö"i Bene

d,'k cég ilih',d"'lien hasznol vá

goll zSl'bre. E~zlendók SOroli

cl h'rl1l",lók ki-;- ,zs l1a~yk<!res'

KiZdök i1o~Ydráll\l II ves~:2ségL"

kiZI Ii1l1ildllldK ld. Ezek a VLS/

te~égrek i)tZm k{)zörnl)ÖSl'k a

Mdgyar NiZ!1lZe l j Bdde vaiulá

ris szemponlidbal 5"'111.

A nyár folyamoll cl fö1dmive

lésül-fyi !1\i,'iszlerium előll

aminl azl a Magyar P-znzüi;ZY

jelenleile - részleles ICTV"'ZC

lel nyuilol ök be fl baromfi l~

vile! nagyarányu lebOl1vulilásá

ra. El a lervezeí a kisebb lz,,'·
resK12dői i?~lzisllenciilk expof,l.

IÍrvéílyesül,zsél1ek leiJelösegeil

is mogabön f()~laltd. A 1'2fv12

zel el nem fo~adlák el. UC!ylát,

szik, e!Jo[áiJcsol1i'lk, meri az a

lervezel 12pel él"'lbe, amelye>

él nagykőrösi B"nedekék. illel
ve a "nyolcak monopóiiu'lla"
cill\ű kzrcskedói szi!ldikálus
szerkeszl'2lí.

Ennek azlán flli?g ls 1"'11 EJ

ki)velkczménye Londonban 
amin !1le~irlllk - a ma
gyar külkeresked",lmi l11eghi~

zOlIunk ; Eugen Holt. Csak ke-
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TélVél.SZQ

bCljnoki forduló
sorsolása

Február 24. Vilélgosst1Ílg-Tex
/il, BOCSK{ii--Ofc.

Március 3. Textil-MI!c. Víic1~

g6<i:;ilg-Bocsk a,L

Március 10. Bocl.iik~i-Ktlt, Tu·
fekvés-Világosság. Gy!!\:
T~xljl, orc-M. MciJ.v.

Március 17. Világosság-M,
! Máv, Bi'3e--Ofc, Mik-BOCSKai,
, O\lSC~Törek·...és, [{te~"G~ltk.
Kinizsi-~TeKti!.

Március 24. Oysc-VjléÍ~os~

ság, Bi$e~Ki!li.l.:>i, BOCSl-UfiE

! GyIk, Textil-Kle M. MÉ.1Y"~
l T" ,~ .! . ore1fO.vQ:s.

i Március Jl. Gylk---Mfk, Boe'ii

il' klAi-GlIsc, M. MiÍv-Kle, VilQ1"
gQssi!:J~Ofc .

, Aprilis 7. Bisc-VilágosS(Ííf.,

1.

101<:-Tőc..k~éS: Boosk.k-Tex
Mlk-KulIzsn, Gyse-M.Máv.

i Április 14. M. M<:iv-BocskllJÍ.
~

l Texli!-Vi!élgossilg. KIc-Ofc"
I Kinizsi - TÖl1'ekv<!.s. Oylk-

Gyse_

I
II

Április 21. ofe-TexiU, KíniIzsi-Oylk, Világ-os5i6g-Mfk .

I .Április 28. Világosság-K1e,
I Ehse--M. Máv, Bocsk~i·~Kí[Jil z~i.. MIk-Gyse. G'{jk--Tör~k~

! ves.
l Májas 5_ Ok-GVlk, GliSC

Kil1íZji, Töre:ikvés--Textil.

és le _ , M~'{-:Vi!ó~os~ág.. Kle-Bí:e.
, g l Majas l.,;'. rex:.hl~M. MélV,

eredmenyesebben az Bise-Gys~, Kiniz~i-KI(E,Oíc-
" l i ' It Bocskai. VilágOiSág-Oylic

UJ S clg II Ma! Május 19. M~k-Bis~, M,
Mid fi!, \@t;@ GMM Máv - Kinizii, Gyse

Kie-Bocskai.

NIáju;; 26. Ofq; - M.
Jl.,láv-Gylk, Törekvés-I(le,

r !3ocskai-Vilti~ossá!l.
; Május 30. M. Méiv-Mlk, Tex-
lill-Gyse.

I janiu.s 2. Mik-Textil, Gyik
Bi$€, Boc1!\kai-Törekvis, Kj·
nizsi-Viiágos$ág.

Junia$; 16. Világo3ság-Gyse,
Blu-Bocskai. TÖt"ekvés-Ivftk,
Kinizsi-·Ofc.

junta::; 23. TtlXlil-PJíse, Kle

I t,1rk.
I Junius 30. Törekvés-Bíse,
I Gys~-Kle::.
I Pályaválaszlók az ~lőli:ÍlióIcgY",ülcfek:..-__

rt

tJNDÉR A.
Magyar Kézimunka Ujság

il
Számtalan érdeklődésre közöljUk, hogy e16fb:ető

inllme,k I. P. egész évi előfizetési b.ér
kezés. után 24 órán belül elküldjük lyönyör6
függöny-ajándékunliat. A 150x260 em. nagYlágu
tiiilfüggöny megkezdett miniájával és I. kihim
~éshe2t uikséges MEZ gyöngyfonáHl.1 ajándék
nak il nagyon alkalma5. Kivánságra ~zélelebb

fUggönyt i8 adhatunk kevés ráfi1~etéssel. Aki óhajtja
II függöny helyett kaphat: egy indathren.szegélyU
lenvászon abroszt, vagy ujabb minfáju ágynemüt,
esetleg hárompoko~áHványunkat :Ji ,.f ak u J~'q.

SIESSEN ELO'IZETNI!

3w

~ _, _ _ it __ &tt!2! sc J!! " ~2LJ&11!Si &*,~.

Körösladány község :1) d"rl'lb i vu. Szegedi Ipar~ Vásdi.. ~ I Meghhtó. í

négys1;ögöks é 3 V i?szió I május 25-junius 3. A .s~2gr,,~di l' fl. Uj/inna! Sport Ch.!/) L év február
kő;o:ség ;) d(l1":] b 300 n::'R:ys7.ög· . i!;)(.lr!cslLilc; (1:' :dén is megfen- . hó W-ér. d. IL 3 órakor halárolalkép- i _~"~'='=n

~,~~

öles hí:Íz!wlyei dániol! fe! il dezi eddi~i rwgy sikerü lal/eszi teienség ets~tén február l1-én tartja évi

vGJrmegy~ru~k. ingyen. minden vásálráí. A VU, S:r:egedi Ipari rendes és lisdllJljitó klöz9yü!ését
'lH~ns1'.oig(ÍH1l!ás né\ldil, mun#1 v,§sár! máius 215-junius ~ kö~ melyre al" igen tis1:ieHt tagjait ewtotl
kásházak épilt'sérc. A vilrmegyc :: zöll tilllrlíak meg. még pedig az: ihívja meg és; kéri, «ogV azolJ. minél
iC; ., •. k . k I i add!' n, !. ek"'. c~l "'.-,.e· l"'.sebJ..... 1<"'11""",,.,1," siOámosabban megjelenni szive&kOOlj.mekeIlQgi5l'!íi'l az lilliH,U<2 üzillSO (jj. ,.:; "" uo"'~' 'l". L' '"''''',<-/' ill TárgysoroZiIll :
Magyar öntöttüveggyár keHi~ iközölt A vásárra! kapcsolatos I Elnöki meg'll.yitó.

le ml!g' miiKödesél Miskolcon I ügVll'kben készséggel ad felvi~ i ügyvezető elnök: jelellltíto;e.
40 flH.mkéÍsscl. Ez;'!z el'i>ó m1J1- í lc'JgosHdst ?Il ipelries!üli.?1 viisir- l Titkári ielervtés.
gym ÖillÖliÜVCgcgyór. l irodój~: .3zeged, Hmvz'ith ~di~! Pénl'-támok jelentése.
Abrakyjrá~ leheiói-cCp: indi- l hállY'lL G. l Elhlm6r jelentése.

i:iIí (;!lIodJálat;Jls bnvé'~)':Q:hel~ég~k I S' Sd.mvizsg.ílóbiwttsig jelootétile.
ZllIllle!i élethű gyihncHcsk6- SZOIrtáros l·elentéiile.

kőr! mindenféle: rnesterkedók • I. kijl pemem. déliét mosl kezdie el, l. felmentvény megadisií!..
aklidl1~k. Vafllf1l0f. olYémok, <:2idk I· CI NövénV'Iéddem é~ Kcrlésrd r Tiset&.ijMs.

leülnek egy nQ!F ablaktábla elé l I'!guiabb $z&máblHL Cikkeke~ I lEaeHeges inditvbiyok, me!yek~t lll!!:

is szine~, pomp,ü:(j virágoki.'J1 •. közöl /lJ ~yi.lmÖk~S1ö§ leg1megf®, elnökségl1lez 8 nappal ~Ióbb irbblll
, h' ft. 1...1 k'';' b i;'.", A. m '" ~ kel! OelJ.·I'uitalli.te eine", rH a", CI 'CI ~ur..... . uO [eLóbb IQll~pilésoi módi&ról, ~ ,
modém ~ídeli1i1kb~!l e:d el ,!~D Gyoma, 1.\;135 jlfl. 9.

perme~~Iéshe:z 5z.üksqg~s (2:$15- Tiba Alíldil'b ". k. lm,\]) lllljoi\ f,;. k.
rÓl:~i~lu!15égql \1 kézimlLlrukéltó ' wiz: 6s hólé öS3zegyüi/éséröi, a I űlJl!Y. elnök. ~itk.r.

nóuiiai liUllszljilk. fi. blivészmu- 1borSizöló-fajllikról, ?J borderUts I~~~~
. 151iványokra pedig az: (ÍJ kedlve"l 'n, " . k n. I ct . - a

• SlrrolZJ['12/(U1S(fg,zne (~lf,éliró!, al: ll. iNEM OLCSABB MÁR .~.
ÍolyólrCillJJk, eJ kizifm.mk,jz0 nők . idősebb gyümölcsfák ii!üllei~- I IV .~
lapja i:l Tündéruiiak tani!jDl meg I séró!, l:lJ sl;óió !riigyózá~árói,él I A IB O R O ~
őket. Ez ez iizéves ju!Jileumbl : gvümölcsfQl~llUgiii;jró! slb. A kél . mint a szódaviz~ ~
illlMpl6 folyóiri'll ez fl.!kalom g dusan illuslifllH lapból egr éll- . DE NEM LS 3ZÓDAVIl:.1 ~
mell (lorv csodás szépségű H.iI!Q I.' I N 12 6 f· I i é I.. , I ""a,ommal "l • övél1yved.zlem I I • I r
H.iggönvl killd i'ljándéKul min Q k' d \. l (i:!;'!d .lő o Hval-tll él I Ö mivelesÜ1i;fyi @gy liter kadarka vagy
aenkinek, aki 14 40 p, ve! egés% tvHnis ztérium, Bl.Idi1pe:s!, V., '. fehér fejtett uJbor Soltvad-
íÍúe előfi if et i51 lélpriJl. ].'1; 150x ~\os5.n1jh Ldios-Iér ' lélnrC! I m kert állomásra kis7állhva

')' ce eu I:: " feladva. Vasuti fuvar kb. !
em. mérelü függöny, a való ,hivéllkozáss·;:'jl , ~ 4 fillér literei1ként. Csakis I

himzésre szolgáló Mez gyöngy- I küld moL II I· ilO lileren fellHi remi,\lés~ .
fo II l'i I telies melriflyiséaéve! vag ! fogadok el. HOr/:lót dijmen- •

, l>- I'~' Ping-pong verseny lesen adok a szállilá8 tal'-
lóballl esodálcdos halásllvá lesz:, ~mára kő!csun; hordóm

, hlír! iHill,mk m6r rólC!, hlS)g·y If; 30 napon beIm bérmentve
mihelyt 61 divalos lechl1iki!véll I k"·ld cl-' S étk lél GySe asztali lennisz I!tSólpél~a. .. en cl ViSSZ~. z' ti-
kübimzell virógok megj~lel1nek dés utánvéttel. Egy pellgö

f. hó 20~án dl. il. 2 órai kez'. levélbélveg ellenében klll-
.az ecri.i·~zini.iIüIIW("faÖny lWCg "'''' . lAt ,- bó

'H> del!el ~ .Klein v-élsi.!ti.szál!lodá., I:A...K mm" a ",or l min-
kós mezóiben. A vCl.nízsmggöny . tásdobOl':ban, bérmentve. ""

l . I k béllíl ping-pong '1llirsenyl rendeJ:. Boraim '#"'11"''''''''''''' "'..",,,,,.,,,-ágen gyorsan vá ik i;'IZ alJ (l ... "" ""••,..... "'...........=>
f!. versei1y~n 517 "-bon'1'i :ninC1". itllliuak. tiszta, tök'ietes ZS~

disz(\\ivé. s6! sok miÍsfajla la~ I v 6 imlmtuak '" ••pongozókolil kivill, M~z:6Iur ilS ",,$ !l8 im SIIlWéIlnYl.la".
kiSJsdin lis !késziiI h(l'j belőle. C' S e'k ft FSzarvas CSl'll(J(ll!1l is induL AI.wny·im: Z elY erenc
amire szintén meglóJrlH ill Tűn' Sillltvadkert, PestaJegye.
dérujjehk, (BudapesI. IV., Szer- CSiipCl!óballfil szllr~peJ Re:ményi

Jen6 KBlelmQgy~rorszéJg \fo!!
viia-IéI' i.) Kérjen m&JlI&lvc'Úl )'- , bajnoka és a
s:lámoL

lK
u nl"'g1iep"'U",\ csapal voU is. A 'Ier'5enyeuemes ... n ... ~II::", • •• f'\

könyvkiadás terén még világ~ k0rejébl2!l egyéni, páros és htír-
Villlz",nyiillllbzm is "';Jyedüláiló méils csapalversel1'1'! fOlj;tlGlk le-

bonyolilanL
olcsó, de rendkivül érlékes
könyvsorozallal kedveskedik
@lőfiz~t6inekés ~II!ClsóineJlkTol
i1l:1i Világlapja. A kÖl'lyvsoroz!lt
cime ,.VHdgkőnyviér" lesz és
e sorozal kere/ében a vilálgíro·
dalom legkilünőbb iróinak n?'

gényeit fogja közölni. Elil'y~egv

köiel terjedelme körülbelül 288
oldal '"SZ, diizes félvászon
köllÍsben és egy kötel ára vig

déken 48 fillér lesz:. Az eisó
kötel január 5-én jelenik. meg,
amikor minden ujság6rusnál és

dohánylózsdében kapható 1€5JZ
Kellennann .,A 3chlEl!enbeng
tl'!!Slvérek« cimü vilóghirü reN
!lénye. Bóv(lbb felvHágoiilftssöi
Tolomi· Világlapja uj $Táma
szolgál.

Lakodalol'l'Rl'o. dislIlfllóf:@rll'<!l Kere
ku KIllrolyt61 vegYIllll kitdnö mid·

UMltOI!l uj bort <ll fm.irt.
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Or, Szlisz l.ajos
jegyzéí.

BANQOS NliOZGÓ
ENDRŐD

S7.;.llkesztés~rt és kiadásért felri~!6$ :
W AGNER MÁRTON.

Hungária konyvnyomdaválialat, OYOl'i"l1J
f*I*I{\l~ ih;lii\iWiI%,tö: T~liljltláIUi(lL

H}~5' jalllJliÍX 1!Ü.-5l1, \·J5':\f!1lap.

Pm;;H- kí~ijitású harlgosl'iim

(T3.nccsodák)
Láti)'a!1~J(Jls revűsz:em:áciÓ.

fés<:ereplök: Alice fJ1,'E:, Vaiee
Jil11my DUriwle, O'eorgeÍi'VhÚe:'

Gyönyö:-ű kiállitású vidám reviifiim,
kápriÍlztató lánc ét' re.1iÜie!ent:'ekkeL

füJÍ}oITIál;ZÓ slágcl-ei n~psZ:f1rüek már iIi L

egész viíágOll ..

Kiegéf:l:!:itö mŰE;(!Ifok:

S2!:ahara örsége

Kalózhajó
1farázsital

Munká.. Kör évi rendes köz~ymé~é!

f. évi jan. hó 20-án tartja, melyre a
tagokat tisztelettel meghivja a vezető

ség, akik tagok akamak lenni azokat is.
Polgári Olvasó Kör 1935 jan. 20-Il!!

d. ll. 1 órai kIzdeitel rende; évi köz
gyúlés! tart, melyr~ a tagokat tiszte
letiel meghivja az Elnökség.

Az Alsóreszi Olvasókör rendes évi
közgyűléset f M 20Am 1.L U. 2 óra·

. kor tartja, a tagokat tisztelettel meg
hivja a Vezetőség.

A gyomai Felsőrészi 01vasókör évi
gyűlését 1. hó 20-án d. u. 2 6rakor tart
ja meg, melyre a tag urakat tisztelet

I tel hivja meg az EJnÖhég.

I Az Egyetértés Oivasókör f. hó 20-án
tart j III évi rendes közgyülését kéri a

1

,1 tagok~t ~inél SZámo,san jelenjenek meg.
. d. u. ! orakor, u. O. Ilste 7-Kor "Bil
I zudik II muzsikillSZÓ". 0perllltet ujra
~ előadjilk.

eladás:

Ház eladás

Vegyes eladások :
Honti Antal vesz csöves, szemelll tliiln

gerit, árpát, korpát.
Zöld Lászlónak 4 kat. hold zöldla

posi l!Izántója, 1 boglya zab lÉs árpa
szalmája el;.Jdó. Rákóczy u. 4.
- Kruchió f,*renc

4
1 II::idmi~-llH!P

Tancsis M. u. 30 ó'IZ ház.
Pardi Mihály pacoskerti u.isoHm levő

háza.
Kató LajOl$ Vásflrlilzé! 31 liZ. háza.
Elhalt Szilágyi Lajo:i voll gátör Arany

J. u. 19 sz. Ért Cí>ikófl !Lá$:dó Lehe!
u. :',\ SJ:.

Hajdu Gyula I d.rb. 120 kg. HŐ$ök 38
H. Kovácll GYll.iálJé egy drb 110 k!$.
Czegledijános l drD. 140-150 kg

Hő,,;ök u. 16 sz:.
Gecsei Sándor 1 drb 160 I:g.
Csath István 2 árbo Kató J. u. 2.
Özv. Tari Józsefné l., arb HID kg,

Kálmán F. lD, .

Dancsó Ignác 3 drb. Mátyás K. 36.
Pósa Lajos u. 19 egy drb. .-
ÖlV. Valai józ:sefnénak 1 drb 120 kg. '

Atlila U. 43.
Vincze Endre 2 drb. 140-150 l'g.

gr. Tisza l. u. 40.
Kiss Sándor 1 dro. 150 kg. Széche

nyi II 67.
Friedrich lvlártoll 2 dro. 80 kg. Gár·

dOllyi u. 31.
Szilágyi Dániel l drb. 100 kg.
Béres Mihály 1 drb. 100 kg. gr. Ti

sza u. 91,
Kéri Laio$ 1 drb 165-170 kg. Hu

nyadi 24
Özv. Kruchió józsefné Vessejényi u.

13 sz. 1 drb. 75 kg. 3 drb. süldő.

Kruchió Lajos Mátyás u. 22, @gy dro.
SO kg.

Gr. Tisza l. u_ 69 sz. keltő drb.
Bácsi János közs t. biró 150 kg-os

sertései. Árpád u. 13.
Tokai 1.1. 7 drD. 170 kg.

Fehér fiókos gyermekágy (IIles6 I, leveles csut~<l- eladó. l clrb .kerd:párt
árban eladó. Zril1lJf i u. 6! sz. keres me;::velelr?

Zongorát keresek !lapi :2 órai hasz-·l . Györi Cászl6 Rákóui íl_ íJ. s<': KlXl
nálatra. Azonnal D~bó_ Horthy I'il. [lt 63. Igémjei, lörek, szalma.

26 drb hat hetes malac eladó_ Ért. K. Kovács Mihjly áq;iillszalm1il, bULa-
Vizsnyai István Nagy S.~ll. 3 sz. alatt Iszalm"" ttirek (ilsT.ámra e!;l!.{ló. fegy-

A gyomai l>11n.l~dijasokOhlalliló~!verneki u.
kőre f. évi liszlUjiló kőzgyüléset L éVi.. '~~igert A!1clrás ~ dro.. 3zánkó.
jan. hó 21-én d. u. 2 órakor tartja a u. ":"~ sz.
~yomai Polgári Olvasókör épületében l A Gy"mlli Rel. Egyház felkéri li

It:vö bérelt helyiségében. Tárgysorozat !9:YÜlekezet azon akik 1934-évröl
a meghivóbal1. i egI házi adójukat nem fizl'lttékbe f.

Egy jókarban levő husvágó szék l évi jan. 31-ig szíveskedjenek befizetni_
és egy jó uj dézsa eladó. Cs. Szabó I GlÍll Mihály 5 drb sli Ido, Szabolcska
G:!lbor, Gárdonyi Géza ut 13. sz. lu..? sz.

Jégverem kiad6. Három vágóbirka li Ozv. Márto!"! jánosné \ drb l~(l kg.
eladó Eiler MarIon téglagyáránál. . malac Baross u. 14.

Csáki Mihálynak lOD ke1le takar- l. tOo kg. körüli l!1al2C hi1:6k l1121gál1.

má!lyC~U1káljfa és egy urb 70 kg htlója' félelmek eladók 54 fillérér't Kovács Já-
van eladó_ Laldk IV., Ady Endre-u. Il. nosnál gr. Tisza István lí. 9'1'.
sz_ Besensze!!. . Kiss Bálint 21, e!!I" mzoH csikó.

Kiszol"'áló f.:úk és leányok felvé- _J - Fo '1.& lI.' cl '.. Wagner Mihály, egr boglya szénlJl és; . x. 'If[ "lgndra 0
telnek a Hal1g}·ába. Pű>lgárit végzettek fi'

c;:utka, Bocskai \.1. zr. aogos magyar vdághiradó.
el nl1yben rész:esillnek. Vincze Endre szalm.l.

.. t-"'''''''' I It ? ., b ,. o' Helyára.k: Fenntartott hely 10 fi lItr, L
re Ciii-U. ""''''' Sz. a ,h - til' . llll: , Martoll Lajos egy tiilánkó, VU. ker. . -

eladó, 100 k!!-ol1 feW!. Oláh Lajos l (IrI:!. tehén. Bállffy ul hely ~() fillér, H. hely ~O fiMr, liLJielf
Petőfi·U. 68 gg. alaH l drb Wkőr l) szám. 3C} tiU&r.

és egy drb kaszli eladó. Kov•.ki Gergell' herei>zéna, és ElólHI;isok ke"'de{'" "i1>i~ (ji és 5i< 'r l
Csapó °:dlihálynál egy boglya sz.é- zahst:/Illm:i, ·1., __ ~ ~'" .,'. t,." a {or.

na, cserepes épület, kútága:; és kút- Béres A~ltal í wj ~H2mkó! kilr.al r1JI'Y 1
gém eladó. Sl:écl1ényi ti. L pas7.1J! Im@ R~kóJzi ll. 31. ~ i é nII

özv. Plllpp Zslgmcndnei!'l8k ~gy Szilágyi Daniel. l"t~lló tr:i.~l'.:JI. TiiI!11p1!. l . ~

I önlölt vaskályhája eladó, Rakóczi u 14. M. ut. l Értesi~jetnek a földllÖlilltottak,~H)~Y
Ll.lcerna-lSzéns <5rlo§:séil: 1l1ÍIJden map Csapó Lá"Y.ló, egy uj izánkiÍ>. Kő- l az Orszagos PÖldbirlokrew:le!.ő Riró-

végLi Iványi Alad.í.r mata!,erti malma, rösladál1yi tit mellett IságIóli935 évi jU!lius hó végéig ;ll!:.

ugyancsak csöves tengeri őrlést is. Cs Szabó László egy fél oJdlJ\! "í'ir- épitmén}rek, m~sll!kotóréJ;;zek és tar-
Iii ől szalma eladó. É:'deklödni le- nak V2i!tl> sz:~Jonl1a. Vörösmőrth" ut 20. ' ·l1z';'~r.k Ál .. ;,. '

j i"'. '-' .J •••. . meg.".", [lJlsn <lranak mérS;éidé,,,ét
het L keL Arany jaGos; U. 41. Kató Lajoll.fü13fave~szö.Vádrslét 31 ..."er"etIK iltl-:balJ. ll.Z eo:etbell. ha I'IE épü-

özv. Kéri Gábornénsk Hősök utja szám alatt I é•m 'nyele, más a!kot<íreszel, vlllgytll.rt>il~
I 101 szám alatt:il drb 5 hónap:::!! o;i1Idöje Ö Kovácí'J Ll!.ios td.gy.1lja éli e.,!b

J
' vtt- Á

I dó - ! ~,"k.0.k melFáll~si ii.I-á.1 Il.l!.' ilrnie'g.állapií4van e a . gó bárány Métváfl K. U. 8 9li:. tÁ I . _

I
! ""e el II méozoga:wiZságE .lngatlan árá-

i<ózsa Imre cjfrakerti 5 é.. fél lánc val egyiHieileil egy összegben 'Ilapi..
kertföld házzal egylHt é:'iiegy diófa de- toHa meg ugy, hogya men-váliási ir~
rék VI. 41 sz. "'

Kov1ÍCi imre 2 mhea vetni v!ló .irc Ml levl)nater.Et III mezőgazdasági liI~at-
lan érléke s " képezi ~I:

pa Kiss B. utca. , 't . . '.Il.epl menyei;, m;!.s &lKatr",szek és tarto.
Pereí Dániei csutkaizikie eladó,
Bacsi láSZlÓ. egy szánk6 és egy kut- ! zál{olc ,me~v.&.ltitsi , ári\~ élii pedig il ,"H~-

á.gas Gróf Tisza iEltván ut 24 sz, ~ l:ög;)~(ja~il'-'lmgattlln lIlra ugy, lett ki-
i S[!tl'í Dániel, 35 v. 40 kocsi istáLló ~ lilzálilll'fl'., hogy u 1931- évi d8cember
I ~ ! A "'1 . c - •A ktríigyá.í keres Or. Széchenyi u. 15. illU ...... -0n lenna!h" '-at tiszta jtlvede-

1 darab. 636 négyszögöl pocoskerti lemnek hat.allsz~rosál, katasilteri hoj-
i gyil'''ölcsi'lst, R drb 62'i JrI ~öl pocos- danként nonball a mez::ögudaságl jN-

i.

k~rti ,sd,I1tÓ. ,.Biró II3 IC.!1.ed.ek ,Po,Hmy I giltlamJ.ál legallibb 240 P-t és, legfel-
! János u! 25. l•. jebb, 1200 p·t, legeföknél pedig. leg~

Kató 1 kazal 5ziiJm",. ~rL La- ., alább 120 P-t é;; lecrfeliebo 600 P-t
í dányi melleHi tanyáján. '" •
! Oeoreczelli Tibor, bM, Tc,:E,,<lkrupli, l vellek számiíisD<l.

I
I egy sn'll1k6 és ej!.Y lws~m~ iéi. ihbát. • A megvállolt földekböl házhilyhsz
j ."'iler Andn111 tézlagv8rDS 31liagért I juttatoUak pedig tekintet nélkül arra,

CSIJi"kát i'Jf.a!mát b töreket vesz. hogya llázl1ely megváHási ára a péi1lz-
Felllivia <lZ Előljárr,ság a községi ftiz- iigyi lebonyolitásba bevonatolt- e Vflgy

fás7Ugí bérlőket.<lkik veleméllyfö1d 1935
évi h~"7onhérév<,1m~ghálraU:kballW3Jr1- sem., hogy az tredeti meglfli.!~
nak, ho!!v azt fií:e~;:2:\ be, ",ert il. n~m I Jási árakkilll szemben at megváltht
lizetöktöl el lesz véve a föld!. Iszenvedő 1934_ évi december hó 1Ji2

Olvasókörök ·1' e~ött legalább 25 százahHws oirméai:l:k
közgyüléset Je:!t még nem adott - legkésőbb 1935.

i ~vi márciu", hó végéig ~li: Országoi
! főJdbi,tokrelldező El i r Ó !! á g t ó I li1.l házi1ely véte!árának ujabb megallll.pi
, tását kérhetik, ha a megállapított megIvi:lltási ár legalább 20 százalékkal m<l
I gasabb, mint a mai helybeli MzlJely
, i!Írak. Kéreimüket választmányuk v::gy

megbizottaik is elöterjeszlheiik. ft. bio
rósag esetenként mérleglIli, hogy kiket
tekint ól kérelemhez csatl ..:kozónak.

A mezőgazdasági céJolml juttatoH
l ingatlanok ujebb ármegáJJapHill;M a

IföldlJözjutottak nem kérhetik..
Oyom", J935. január hó 4-én.

I
\
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A Külkereskedelmi Hivatal
január t-től kezdve rádión is
tajelwztatja a gazdákat a piaci
'belyzdről. A IclJ~kuLltlla:;1 111111
d<:1I k~dd,"jJ és sLomodloll del
Ulall 6-8 orGI kÖZÖl! az U~V

!leveLeit •.,Mezógo/dasagi fel·
órel" kel'ell2t>en lanjak meg.
a cl zdcwlrSdoa If11lllJk flgy~ll1loLI

fdhivll.lk eLekre a radiofl való
leaddsokrCJ.

Az egyneves marhaIevelek-
n~.m. keH i.rányitasl kemi

a helyi piacoÁua es vásarokra.
t.a: lj UIUilllűll K!eH.lUI! tU!ÚliIlV""

I<:;>u~yi mwbLI~ri r~ndd<:a er
l",i!!l~u~ül Ill!ilI kell irauyild::>!
kerlli dZ "'~YIlIi1fe:li llIarliall<:VI;:
lek Kel cl. li";:lyb",n IdfldlH.lO pid'

C:'..)\Ud \2:.::; vcbdrukrd. AL UI f"mj
IlW:li1 leVeli. él<:IUe es Gl!lndK
~rl..:ailelJ':l1 eU. olyan marlidhc
vIiIlel. dm~illbeill illeg CliIal{ él

lUlQJlIono~ n"ve soLer.:pel, llil::lIJ

ill IJIáCUI', sem a Vd::.dHJK öl'

KCllmdvál niucs s.dikseg cl PCiS;;:;

3Lu::.iro Ilivtlldlaol !;enwllo ird
nyudsrlll, ílIelve az eLZel kdP
CSUldlOS alldle~esz5egüélVi bio
zOflyilVi:HlY meé:UJÍlasól l~lesle

gl!:;:j,z váll.

Tilos avasutasoknak fütő

2wyaguiiat eladni.vagy elaján
titkoLni. Al: \!:n.h:keli kefe::.k.e·
;jlld{ IJI'WClSZi'l es III k.:re::.ked.:lmi
komcardl< fdieqesz,ese kovel
k'lLleOen a VdSUlié:ClL~FJlo:saé: 1

~,dgoru relldelkeze~; adull ld,
m~ly sulyos m,,~!urlás kövel- I

keL!lH~llye melh~1l meglíllia cl

VéilSl.lidSoknaK. hogy kedvezme
nyes fülólarandosagukal elad·
iá~(, kolcsbnödJtlk vagy elöjön·
dekozzak,

A gyárak nem követelhetik
vissza eladott gepeiket. Az
~:enik gép~yar soná p.:rli gclZ

daddósdli es e~yullal az elado!1
mnögazdasagí gép",k vissza·
adeJsórö szolilja f<ll óket. Egy
Ilyen ü~yból perre került él sor.
A biróság mosl mzgailöpi/olla,
hogyha CI g-azdi'l a véllzlar felél
mar kifizeile, akkor cl gazda
n::ndltlel clöpián még cl iulöj
donioí,t fennlarlásával dadoli
gépekel sem kövelelheli vissza
a gyár.

Továbbra is adnak szappan
fózéshez szódavásárlási enge
délyt. A fövarosí lapok köz
lese nyomán olyan hírek ler
jedlck el, hogy ujévlól kezd6
dólell szóda vé!súlásra még
akkor 15em adnak engedélyl,
ho azl szappanfózésnél akcu4

ják felhasznéllni. Ezek II hírek
olaplalanak 5 a községhilzán
lill ~zódavá~árlásáréi szüks~ges

igazolványnkal továbbra is
~kQdálylala nul kiszolgál!&lJjái{,

EG
A honsz gyomai csoport el·

nöksége 1935 év január hó 27
én vasárnap d. u l órai kez
dettel tartja rendes évi !,öz
gyülését, tisztelettel kéri tag
jait minél számosabban jelen
jenek meg, mert határozatkép
telenség esetén, február hó
3... álli vasárnap, d. u. t órai
kezdettel, a tagok számarányá
ra való tekintet nélkül is meg
tartja gyülését.

Sárrl Sándor. - Fel-tete Lajos.
jegyző. t:!lIök.
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ELŐFiZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 IP', Fél évre 2'60 IP', Egész évre 5-20 IP'.

Befizetések postacsekkelill:
QKa-mgária-nyomda Gj"oma a csekkszám 18.~.

latpzárta c s ű t ö r t i:i k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Fejel&; szerkesztő: WAGNER MMTON
Szerkes:zt6ség és kiad6hlvahli:

IIPHUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o WI a, Kossuth Lajos üteG 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasiibos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
~ fillér. Öl:;;zőri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék. l negyedévi l1ird.etésnél 20 szbalélk él>
félévi hirdetés esetéll ~~ sZÍlzalék kedvezméJ11rt adlJllllk.

Szolnok két évvel ~ii:ellj.lt- mOD-

csak 450.000 mál:sa gabonát gz:á!~

!Hott kiilföldre, mig ól mult évben
él tiszai ut s1Jabályozá;sállal IÍs az
állomások: kiépités~vel 2,300.000
mázsát szállított.

A kormány ~Z idei k~~Hs'~ve

tés keretén bellil 500.000 pengöl
fog költeni ~l Alföld fásitására.

ÖS miniszterelnök Szolno
l . Jan~ár :4-én, ~siit1)rtökön~~ol- I
, n~l{ vamSab!Ui jf..-.m üteg vom

Ms Gyula miniszterelnök. hogy
Jász Nagykun SzolnQkvármegye 5
városa és 11 községe diszpolgári
okleveleit átvegye.

A fényes ünneplés kiemelkedő

eseménye a miniszterelnök több
mint e!gy órás beszédének fonto
sabb kijelentísei.

mennyit fadunk megvafósita, kanélküliség kényszere alat!
ni, az teljesen tólünk függ. kialakult rendszerben, mely
Ha megértjük egymást és lyel egy·egy munkás iermel-

Gyoma negyven.ezer ka$ Igazda, amig gazdamivoltu- ' összefogunk, ennél még töb- ,vényének eladásával {j-8
(asztrális holdas nagyAözség I egyenként vivják elke- I iet is végezhetünk. ember is szorgosk()dotl~ mig
levegőjében egy idő óta az Iseredett harcll!cat, ők marad- I Szövefkezetiinkkel senki; az ám cl fogyasztóig jutott
az ösztönös vágya érzik gaz~ nak alul és addiO' úgy kérnJ- lnek cl. kenyerét nem akarjuk ez megsziinik most és az
dáinknak, hog]! egy nekik ielenek odaadni termékeik;', l elvenni. Több munkaalkalom ítt.lefsza?,a~lllt-t kÖZ~,~m?k~a
megfelelő szövetkezetre voln.a ahogyan veszik tőlii!c, mig létesitésévei több kere.sefi le- 'I telmesztes es., ,t,.e,rmetes na;s~
szükségük, alapiiani kellene szükségle/elktt csak arlÍrlJi- hetőség~t nyujtunk. Etőfor~ nosabb f1}~nZaJaba~1i ;'e~eTSlk
egy ilyen szövetkezete!. De talanul drágán tudják fJe- duthat, hogy l'alaki más mun- ·~~1u~:!a enJ'eru ce, ga~
az elgondolás pillanatában szerezni. kakörbe kerül, amelyben eset- A szőv'ikezet alapifását
már kész is (JI megtorpanó S mégis, mintha most eiQ leg még többel is kereshet, 'megkezdtiik. Tántorithatat
ijedelem: az eddigi szövet- i érkezett volna a szövetkezés i n:int II mo~tan~ba:1.. Legfels lan a:. hit~m, .. terv~nket ke s

kezetekkel, póruljár- Iideje. < " • " Jebb annYI fo:temk csak, I~e~:tul vrsszuk, celunk~t el
tak. Ne is fogjunk hozzá, EZl a kedvezo Idot hasz- hogy a mostam nagy. mun- efJuk. Wagner Marton.
ezzel is póru/járunk - s ez- nálom Jel, hogy megkisérel- i ±lIi5i6iEfil!iil!!!ii!!'S;;:;;ecz:s: SCL 4flSktúldkJ&&ii6&&it2&iGb'iWEi""""'-"""

ze! már a szövetkezeti esz- jem gazdáinkkal"és muu/cá- 60"m
me le is kerül a napirendről. IsD.inkkal egy termesztő.· ter-

Hiábavalók a megdöntiu- ii értékesitési tis fogyasz-
tet/en igazságok: a gazda- "1 szovetkezet alapitását.
fájdalmakat okozó más ér- i A szövetkezet alapitási fer
dekeltségüszövefkezések(kar- ! 'IJezetét alább közlöm.
telek) ellen egyenként nem Sokan, akikkel közöltem
tudnak védekezni" csak egyatervezetet, nagyon szükQ

erőteljes gazdaszövetkezés-, ségesnek és jónak találták
sel, - nem használ, dacára, ~ azt.
hogy belátja már minden I Hogy a fervünkből mit éF>

Fogyasztópiacok felkutat'sla.

alapítási tervezete

Életünk fenntaríásál10z táplálékra és ru
hára van szükségünk. E szükségleteinket ter
meszléssel és termeléssel állítjuk elő, A ter
mesztőtől a fogy<,<sztóíg vezető legrövidebb
és legolcsóbb út kiépítésére szövelkezetet ala
pítunk.

Szövetkezetünkbe hívunk minden me·
zögazdaságí termesztő! és ipari termelő!: Ids
és nagygazdát, munkást, iparost, gyáros!, ke·
reskedőt, tisztviselőt és más szabadpálYÍJn
mŰköd5t.

t Termesztés és termeiés
A termesztést és termelést a fogyasztás

irányHsa. Csak azt termesszi.ink és te;";l1eljünk,
amit el is tudunk adni. Értékesítés "özben
~zövetkezelüJik érintkezi!{ a fogyasztókkal, te·
hát neki kell a lermesz!őket és terme/öket tá
jékoztatnia: mit keres a fogyasztö ? - nehogy
olyasmit termesszenek vagy termeljenek, amit
nem tudnak eladni.

Egyes külőnleges terményeinket (lucer.
na, zöldpaprika, stb)
még fokoznurlk kelL

Szövetkez@tiink felkeresi azokat a he·
IYlilkit, aho! terménYl«inket és termelvényein
ket I~gjobban tudjuk értékesíteni,

a.) Helyi piac

Terményeink és termelvél1y~ink egyik
legnagyobb fogyasztója községünk lakossága.
A helyi termesztő és termelő ezt a nagyfo·
gyasztóját ktlfe$heti fel legkönnyebben, leg
olc5óbban, tehát erre kell II legnagyobb gon
dot fordítania.

Ki keH küszöbölni azt a helytelen ter*
mesztői felfogást, hogyakofának elcsóbban
adják a tojást, csirkét; a kereskedönek ke
vesebbért adják a búzát, tengerit; a szom
szádnak drágábban adják a tejet, mint a csal'·
nokba, pedig a sZQmszéd maga jön el érte, a
csarnokba pedig a termelőnek magának kell
ilvinníe.

b.) Vidéki piac

Szövetkezetiink ébenm' figyeli a helyi,
országos és külföldi piac:okat és ha termesz
tőink kifogástalan árut adnak át értékesi
tés végett, azokat a vevők~t ker~s5ük fel, akik,
a legmagasabb árakat adják. Ha ezek a ve.,.
vők külföldön vInnak; ett i! ftlkereSíiük öklt

1.) Munkások

A munkásoknak lehetövá tesIzük, hogy
résljegyzésűket munkában" véiez:e:ék.

Igyekszunk olyan községi beruházízol{at
megteremhmi, melyeknél munkásaink - más
munkaalkalom híján - doJgozha§s2ll1ak : kö!~

úti és legelöfásitás, gyümölcitslepítés, kÖ21öS

veleményesek bérlete.
Fokozottabb nemesfiiz, kender és; cirok

termeszlésse!téli l1áziípari munkák Végz~5ét

készítJük elő.

Vállalati munkák elny~résf.Íben itthol'J,
esetleg vidéken is támogatjuk munkásainkat.

A gyermekeket éi> öregeket $elyemh@r
nyótenyésztésre, gyógynövínyek l1izedliÍsére,
házinyúl tenyésztésre, mesterséges gombate
nyésztésre és a legelőinklin termő kiváló rni~

nöségű csiperkegomba szedésére serkentjük.
Szükségleteik beszen:ésénél, különösen

ól tartós mu,nkaruhák nyefsanyagának tömeges>
beszerl;ésénél akarunk munká$aink llegit&égé.
re lenni.

Ezze! egyuttal itthoni iparos~ink mun·
kaalkalmát is növeljük, mert euket velük
dolgoztatnók feL

Éltlm@té~ükben lehetöieg olc,óbb tej.



BAL
Még egy-két és itt a báli'

szezon legkiemelkedőbbeseménye,
a GYSe álarcos-bál! Már most
elöte veJi árnyékát a februl!Í.r 9,-i
estéJy. A:nöi mhas7alonok !léHa
kaHai lezárt titkos kazamatláiban
ö3szeeő·Hivő: van ón6k rnintázzák

dorosról és Békésról 1-1
tagot választot/ak,

él választott megyebizoH-! a kü!ödéle ruhaköHeményeket. A
51'Ígi tagok közül: Aszta- l Gyse női tábora, bálozó lcínykii

pedig savdllYú ábrázattal, áthidal
los Andrást, Bohnert 16~.

!latal!alll ;likad&lyokra hivatkoz:vCl
zsefet, vitéz Homoky La-

h;mgoz!2tják már előre is a bái·
iost, dr. Kovássy Albertet. ról való lávolmarildásukaf, hogy

Schneider Mátyást, Szabó majd :i!.nnál nehezebben legyenek

Árpiidot, dr. Torkos Bélát felismerhetők pompá$ ielmeZ(~ik:-

és dL Varga Istvánt, Den.
az érdekképviseIetet< kö- i Elen az ~stén leleszi MjM-ba-

zül: Bartos Pált, Lehner ját az adófizető polgár s fáradt·
ságot és költséget kímélve viszi

Antalt is Bohus Jánost, I piruló iánykáját oda, ahol igazán
az összes kelfegóiák tag~ jól mulat és kilűuóen szórol.kozik.

i~i .közül.; Csern~s M~hál!~. l Gyse jelmtzbáí ma már fog<l!Jom,
CSizmadIa Andrast es IfI. I ci! kirobbanó jókedv, ezernyi m0-
Kov1'Ícs Mihályt vá!asztot- ka, hangulat vidamságnak való·

ság-os kincsestára. !Az izl@sel>.meg-
ták: =

I hivők minde:u jót igérnek.Mindi/to
Tehdt él jövó fi e::l.ztendó jeimezes ajálldékltiJgyat . ({ap, a

alé1H a kisgyülésben ismét· leg~öbb szavazatot elnyerőket pe-
Csemus Mihály (Jpálplébá,' dig megiepően szép' és értékes
nos képviseli ül Ilyomai iéÍ- , dij~kkal fogják megjutalmazúi. A

rási". Sajnáljuk, noj.?V mei. Gyse feiül akarja múlni még az
eddigi szep slkerelt is és biztosan

lette leg()lább vCl\elkit Gyo- szárnH hű.sége~ közönségéntlkjó-
máról is nem válClszloH.ok i i!1dula~ú K

Január 22-én, kedden dél-I
előtt tartotta II Vármegye',
alakuló közgyülését.

Fáy István dL főispán

elriöklete alatt folytak le ('l

választások.
Örökös törvényhatósági

bizottsági lagok1<6 or. Al~

mády Gézát és dr. Sztoja
n::wits Szilórda! vá.!asztot- I
tak meg.

Az összeférhetetlenségi bi
zetfságba: Békéscsabáról 7,
Gyu!aró! 6, Békésről 3,
Orosházáról, Kondoros
ról, Szentetornyáról 2-2,
Tótkomlósról, FUzesgyar
mairól, Körösladányról,

Szarvasról, SzeghalomróJ.
Uikigyósról, Csorvásró! és
Mezóberényb61 1-1 tagot
vtlasztottök.

A kisgyülésbe: a virilisek
közül Békéscsab6rÓI4.Gyu'
láról 2, Orosházáról, Kon-

ívá.s.Fel

~~'q;;'%zfi~~V~~"t:&~~z:?~e:óJtl"")JClilI_P~'6~~~~1;oz~~~~

-:. >m'gy", m'glanul jól szá-I Gyomára is vetne ki ins~~ad~t~be T"~:- 2gy
moJm, -- folytatta Gombos-' . i f,'oe\ve l, "',I p!: '

I
l ~._.~ J11eg

nagy és erős lesz. Ha a politikai' . ., ., _, ,,'
'bírálatot állandóan a statisztika AF:. idl2í inség\!oyhit6 1cvé· . ft. kIV~10~~ mse~nBlruleK - .. l("~" iUitatni Ll ás. Ugy
.., . ~ l<enY51ég köllségének al fedezé kmtei o~ll·wl arrél, hogy (j tlze- !ólszH\. néküWmk iobban

klsén majd, nagy és erős les... él ' t<isi meohiilm'ási melv na'Ilon'
é siÍrl2 szolcráló insé"-j'árulék l\i- "" 61 , tudjo-q. O" ··l·d i"

politikában is a magyar, mert t 6 /fit .. kélrbesilették _ 1955 évi ,'<:1- 'I"" o.~. .iel H?Z:llJ az
veléséné! az eddig kijelölt köz- " l 'ves hit volt eddig azt fellélelezni Iluár hó 31-én válik @5€dékessé od szönyegre ,'-erülő gyn-
ségek.e n kivűl egyszeri ínség' I

magunkról, ho?y politiku~ok va- iárulék kivele:.ére még Gyomdt. é~ ~ár?,:" .eRy€ni~ riÍs~IClb~n.: mai ügyeket.
gyunk. A polillka. ugyams nem B~k(Ísl, Mezóbl!rény!, Oros"há. 1935 ev! fCDruilr ho lS

5
1@imar-,AvdilaSZíáisok5évreszól-

abból áll, hogy hébe-hóba szó- tius .UH!? és &prilis I. -ig fize- ,
nokoljunk, hanem abban, hogy zál' as Szarvast. lendo b~, : IE',k.

állandóan cselekedjünk. ~~_ "'"N'h u _ co- u __ u u u - - - - _ .. ...,... -vo_rv-- _ """" ~A l --~~--""""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''''''''''''''''''''''''''~=Oömbös miniszterelnök fOlllal- ~__ ~_~,"~_,%AihiO".NNV"hnhh'''AihlAn",hnA. ~ __.N>~~I -
koz()~t, még a v~lasztójoggal, a Megalakult I
telepllessel, a sa\tóreformmal, a .1

revizióval, a megszállt területen az új törvényhatósági bizottság I·

élő magyarok kérdésével és kül~ _ .• • ••• I

polilikával. Gyomaróisenkit sem valallztottak II ku;gyulesbe"
A miniszterelnök kiséretével este.

utazott vissza él fővárosba.

Köz'Jégiink baromfiállományá
nak vérfelfrissittsére tisztavérii ka
kosok beszerzését akarjuk elösegi
feni, valamelyik állami tenyésJi
helyről. Szükségünk volna meg
tudni, hogy Gyomáról is Endród
rő! kik és milyen fajtáju kakaso·
kat szeretnének hozatni?

Felkb jiik azokat a lakostdrsa
inlcat, akik ebben a mozIJaimunk
ban riszt akarnak venni, e héten
jelentsék be szerkeszttJségllnkben
(Wagner fatelep) sziiksélJletüket. A
A beje/entta semmiféle kötelezett·
8ég~el nem jár. Irásbeli bejelen
téjeket is figyelembe veszünk.

A beérkezett adatok alapján ér

deklődilnk majd az állami telepe- ·
km, akkor tudjuk majd meg, mi
lyen kakasokat kaphatunk ti;; mi
lyen (tron?

A rendelést csak azután tessziUr
meg.

tehát a t~r"

iparo$ok na-
termel!:@k fogyasztására akarunk ml.lI1ká9aink
nGlk módot adni.

Törpe- és kisbh'tokosok
pi mezögazdálkodáshoz közös szerszá .

mok, gépek, jó vetömagvak és nemes álla
tok beszerzésénél leszünk !segítségére gazdá~

inknak. Igy akarjuk lehetövé tenni, hogy III

megfelelő mennyiségű takarmány lermesz
t'séhez szükséges területen felül levő föld
jükön a lehelO legjobbat és legtöbbet tir
messzék.

Serkenteni akarjuk gazdáinkat a lakar
mány, de főként a lucerna termesztés foko·
zására és a lucernaliszt hatékonyabb fe!hagz
nálására baromfi- és állattenyésztéstikben.

Egyöntetű gyűmölcs és konyhakerti ftr
mesztést szorgalmazunk, hogy ezek feie€lle·
ges terményeiböl nagy és azonos mennyisá:
get vihessünk piacra.

Akiknek megfelelő földjük van és Ic
esolásra víz is áll rendelkézésükre, ott a
magterme5ztésre serkentünk : lucerna, mák,
saláta, spenót, bab, lencse, borsó, uborka, stb.

Határozott és egyfajtájú sertés és barom·
fitenyésztést sűrgetünk.

Legelőink karbahozásával, többi állata·
in.k mellett fokozottabb juhtenyésztést prÓbá·
hmk bevezetni.

Jobban íejelö iehenekkel nagyobb tej·
termelést kell elérni, hogy megfelelő ipari fel
dolgozás lehe16ségével ebből tekintélyes hasz·
not tudjanak elérni gazdáink és ~kkor talán
gazdáinknál is lehet még fokozni az egész·
ségesebb tejtermékek nagyobbmérvű fogyasz.
tását

Gazdáiok szemesterményeit, szénájáí, ál
latait, általában minden terményét a lehető

legjobb áron segíli szOvetkezetünk eladni,
mely ténykedésért csak 2 ö/o jutalékot kérünk

termesztőinktö! és termelőinkt6L

Termesztöink és termelőink ne bajl6d
janak az értékesiléssei, hanem fordítsák min·
den igyekezetüket. idejüket és értelmüket a
jobb és többtermesztésre.

3.) Iparosok

Azokat az iparosainkat, akik tömegl!Úk
kek elöállitásával foglalkoznak, nyersanyagok
beszerzésében akarjuk támogatni. Az igy itt
hon, jó anyagból, jól elkésZÍtett árut árul
tat juk majd kereskedöinkkel, nem pedig a
máshonnan hozottat. Ezzel kiszoritjuk oa ki·
rakodóvásárok "vásári" ámít, egyben egye5
iparágakat fellendHilnk: szabó, cipész, csiz
madia, stb. Ezekben a szakmákban több
munkaalltsJmat, több keresetet, több fogyasz.

tást, több adófizetés, érünk
mesztőkon is segilünk in

gyobb foglalkozlatásával.

A nyers anyagok szövetkezeti bsszer
zésével felszabaditjuk azt ~ tQi·
két, melyet eddig ám beszerzésére, vagy rak
1á1' tartására fordilottak. E pénzen ezután fÖld
vétellel, termesztéssel , gyümölcsös létesítésé
vel, állaHartássaJ, hízlalással ipari munkálko
dásuk mellett a mezőgazdasági termesztésben
is részt vehetnek iparosaink és itt íS" keres
hetnek.

Ipari munkásaiok egy részét így egész
éven át munlcihoz juHatjuk. Ezek nem kér
nek majd ny3ron át mezögazdasági munkás
testvéreik sovány kenyeréből egy . egy ·falaiot
az aratási, cséplési és kubikojási munkák
gyötrelmeiért.

Szövetkezetünk segíteni akar ipari mU/l,

kásaink e~belyezésében is.

.éj.) KereSKedők

:Szövetkezetünk azt akarja, hogy az út
a termeszWk, a termelők es a fogyasztók kö
zött, bármilyen hosszú js, nyílegyenes legyen.
Ne legyen rajta elhajlás, semkályú. Ne le
gyenek útközben feleslegesen beékelt közve
!ftök, akik a legtöbb {glb€tben m@~ter$<ége[!;kí.



diJíőbe1l1 8 ki5
-- En.drődön a

KOSSl-lth u, HJ. számu la·
kól;áz is eladó.

eré ybe
vastltá.Homáshoz k5zel 6\0
kishoBd tanyásbirtok ked
vező f i z ce t lé s j feltétele~;

meiiett e I a ct ó .
Érdek!ődr:li lehet Békés
csabán, a Béi{ésmegyei
Kereskedelmi Banknát

ez

gyas Imre. P<znz!óro5: Lípiak
Le!JGs. i::!kJ1ör: Huszár János.
S2:ámviugálóbiLOllisál!: Ictgiai:
Benkó István} Gyurieza Imre, ~fj.

MajofO$ Imre. Könyvláro:íi :
Gond!l1 józsef.

Választmány f!l1gjai: Gondj!!
IsJvliÍíl, B.alázs hiván, Homok
István, Giricz János, Orbák
József, Némelh jános. r'l.;l IVi:l Il i
Elek, Timár Lajos, 3ó~zóSán·
elOl', Pap György, Sl.Hágyi J&
nos, Csik Mihály, Bálint Imre,
Pap Lajos, Kardos Elek, Ou
buznai Sándor, Tólh Károly.
Munkavállaló bizottság tagjai:
S~lamon Mihály, faggyas Imre.
Timár Vince, I-lllszár Jlinos,
Tóth Imre, Timár János (kor~

dés), Tímár ján0s. Vigalmi bi
zottság tagjai: Timár Vilmo~.

Gyuricza Imre, Tóth Imre, Pus
kás jtl!lOS, Z. Timár Laio;]>,
Tólh !slván, Gácsi PáL Gondo
Pál.

Ugyancsak eLen közgvü1és
diszelnökké válasz/oila: dr.
Fáy István vm. főispánt, vitéz dr.
Márky Barna alispánt, dr. Pánczel
józsef vm. főjegyző!, Fáyi GyulQ
a Nemzeti Egység vm. titkárát,
dr. Pátka Pál játási főszolgabirót
és Bakos József tb. j6$zolgfJ1Jiróf.
Társeinökké pedig megvá.lasi
tolla cl közgyülés Klinghamrner
László tanítói, a Nemzeli Egy~

sév. helyi VQz;,,:ló lilkári'JLDr. Vin<lize Endre.

dl nEgységesz end

j
' gez, annak a m. élJ.' lélekzé"től erŐd

södik a Ille! ie. tágul a i üdeie s

!ezzel együtt erösi5dik cf:esz ícl6te.i A mozgás devenÍ:i 3 szivveré

l sét~s gy~r.silja il V~f kefin~~séL"
~ EJevenm tüv3bba . a ceiszem

j ~ozgás a. gy~mor émésdökép~sQ
n segel s novéi1 li Jtst ;;,nyagerejét.

IA 1est munkaközben kétszer dnnyi .
,1 "

1 zsírt tud ~thaszniÍlni, n:nt munka IIJIlélki.il. Ezért . ill illajó nyá,:,
:I l'Ql1 lS .3 inal.
l A fuló" azollban ci munk.-:han,
j a ,mozgá:::ball s éj spor{;,iásban

l kárral i s 1 az egészségre néz
i ve. A iuisil}.:os.an eiőlködőnek meg-
:j sérülhe: Z~ UdeJe, szive,kirt szen .... :

"I. vedhem~k cl h'asi;i/;ClVei Kőlönö·
sen ú!a;mas él testnek iulságos

megerölietése olyanoknak, kiknek I

~Lldöjük, sz~\~ük Vá,!2V egvább sztr ..
vük nern egészen'~pé"s egészsé- r

Látjuk, hogy azok az izmok, ges. I
melyeket töbhet használ az em- EnGé;fogva H;slLink izmaina!,
ber, sokkal erősebbek: igy pl a IgyakorlásánáI, illetve ;1 kívJlasztoll •
jobb kar ei ösebb. mint il baLI sp,oná;;. mii\elésén~k :],egk-..;z,_~2se·

A mozgás tágítja továbbá aIé· 1 ,elült hehicsen cseielzszunk. ilJ ke·

lek7etet. A fekvő erllber kicsit lé- • rl~lj[j.k él' ttdságos kimeritö moz- I
lekzili:, az ülö és álló már többet, l· gas'i. a reh;rdokra való fö\ös!eges I.

- l
még mélyebb' a Jé!elu:ele él fnló- j törekvést és kikérjük 3Z orvos

nak, uszónak, az erős munkát vég- . tanácsát.
zŐ!lek és általában él sportaJÓnak.

Aki tehát érielmes mozgást ié- községi orvos.
- ......__"""" ""''''' ''''''''' i''<A"'', j E
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l

lislluiijö közgy(Hé.=:c f. hó ,15· A sZél.viJzás fz.Hes ,n,yu~a\o,l~l~ l
án voll. .L\. közgyük'sC!1 ci ja· mal es esendnenlUIYI iC, Dl· l
~rok mintegy 250·en leJies zOnVSflf-'á! !éve annak, !iOrc;;V a !
számban megjelentek, hogy ez· 'I vok~ok !e(ld~sál1ál hi"aíá~'il{ I
zel is dokumenlálják, mennyire' magaslaton alltak. P.z lZi ~c1p I

I .1

sz;vükön vis.elik körük érde- . ménv cl köv~lkezö: E!ntjk:1
keH és együllcs eróve! válas?- lTóth. imre. Ü. v. aielnök: Hor-j
$7ákrneg aZl él liszlikari, amely. j fiok L~jos. je~yzö ~ Csókási Béla l
az ó körüke! kHelé Kzpviscli. polfJ. Isk. tanar.Uazda: Fagy.. j

kat.

Az embernek élé'l't fewJtil!rtásé

ra munkára van szüksége. A
Hllwka sokféle. aZG>nban minden
nemt\ 1JIi.HlkállOZ erő és kitartás

szükséges.
Az a rmml,a. Jmely nagyebb

erökifejtésse! já~', a szorosabb ér
telemben veH testimunka . jelenlé
kenyen fogla!koztaljaés fejleszti

a test izmait. 1\1. ilyen munkában

szaporábban lelekzik a !üdő, gyor
sabh a vér keringése, jó az étvágy

fejlüdík illZ izomzat. el\ísebb~ !esz
az ember.

A testi munka mozgás és az

i 'lOm ZI> tnakgYilkorlása fejleszt í
mindenekelölt az iZITlökn,ü: 21 ifi

megél és ezzel együt! erejét. mig
a· lllOzgás kerülése, az izmok nem

használása eicsene\'é",zti .az izmo- !

~~,",,:;~""'.=:::::~~::;:~~~~~~_::.~~---=~~~~~i ~~~
~--' f' I

A REfORMÁTUS TESTi ÉS OZGÁS III

LEANYEGYESOLET . . .

jtlllfitet1iik már, Izogya Gyomai,
Rt/ormátlu L~ányegy~siUet mOJt·
vasárnap, jamuir 27.-én, eoSilS 8
drakor a .Központi .Uri Kalzinó
ŐS$U$ termeiben nagyuabású műp l
S(JfO~ ,tőadást undez:,

Hetek óta késziJ.1Ju!k ailálJly·
Egyesillet ÓllZgÓ tagjai erre a
elöadásra. M~flt cl mu{~ íVt~klJ'8fl, j
most 1$ cl ffe.~/abb daraook ['Itek
k:iosztva, hogy mindenik sureplő

a maga helyén és szaf?pfbennaJl)'
sikert f(j~ elemi.

Előadásra /cerlil: "Váresi kis
lány" - "Falusi menyecske" igen
f(edves J1idálJl jelenet. EJ~adják:

Kiss Ella, AgóstoJ/ Piri, Aioston
Vilma, Izsó Klára, Bánhegyi Pi
roska, Virágh Gizi, Kocsis !Lus.

Ezulánaz "Apróhirdeth" 2 1"1
vallásos v i g j á i ti k lesz ít[óadllu,
amely oly kacagtató jelenet~t mM·
tat, hogy mindenkit megn,veitiit.:
Itt előadók leszn~k: Siló Juliska,
Balogh Erzsike, Agoston Piri, Var
ga Pöszi, Harmathy Gizi, Jíirágh.
Gizi, Csákönyi Es~ti/(e, Ei/er Ba- !

bus, Cs. Nagy .Illliska, Kocsis ffW" !
Bánhegyi Piroska:, Kéri Ernike, l
Lukács Mariska. .

Ekkor Varga Péter jekYZÖ, mint
kiváló énekes u!ip maflY(lrn~tá- .
kat énekel.

Véglil az "Egy Barázda - Egy
CsÓk-l'i:g"já:ték kerii.:l elfi{jd1Í~r{Jl.

lU szerepelnék: Varga Pöszi, Tra
tJi!ik Teréz, Cs. Nagy julí.';ka,
jtÍ120S, jakus józset Laky ::iámllJ'r
il'fakcfJail JlIlartun, Kovács
f6zsik László.

A d a r cl b o k tani/ásá! Mohuir
Gyutanag. y hozzáért~$sel és fJ/1Z- I
tésággál teljesítetie sa teljes si
k.e:t biztosítja az elöadáshoz.

Felhivjuk olvasó közönsdgiink
szive.'> fit;,yelmét e z e II· e!őadásm..

k~Uemes estélyt
el.

Az előadás pontoson lJyolc ór!l1
kor kezlJhidik!

nálaHal vagy kere?>I~Uel a természetes ár ki
al.lkulását is zavarják, btfolyásoljlik.

A megbizható, bec~ületes kE:rtsK@dórt
szükgég V811, de I1lzekMI is eiak annyit lehet
fOilalk<ntatni, amennyit a termei@k @s fo
gyal;ztók megkárositása nélkül €lbinmk.

5.) Nagybirtokok, malmol{, gyárak
Anagybirtokok !zakembereikke! min

tatIlH'melilzt€Íl'IÍ folytatnak. Szemes íennesztví
ny'tiket vetómagnak, fit%mtS ál!ataikat vérfel
frinitélre hl.unáljuk a ki$l~zl!lasá20kbal'l. A
Íalkákban felnevelt süldőket nem eng@djük ki
& határból, hanem széto$ztvlIl magunk híz
laljuk meg egYJígeg bízlalá.$í ümi $z@rint.

S~övetkezetiink kör8be igyekl'zilí.nk
v(ill1ni ~ maJmokat, clÖéplökit, trakt')l"okat, stb,

kOiY az e&:tkkei rend@lkezésre <ilió hajtóerö
VII .~ müszaki $zemélyz€l1t@l tov~bbimező-

&lu;dall.í.gi ipari feldolgozást végezheuook
(magtiiztitáli, luc@rnaőrl@$, szártépis, mély
~mí!1tá$; ~lb.)

Ligfontoss:bb teend6nknik hűtőház

létlsítis~t tartjuk, amelynek mújegévellakos·
~áiunk jégl\izükléllet-ét is ®-Iesón flé
gUtnök ki.

d.) teni'ül1klzHvalualék~ lek··
várfŐlŐk, konzervgyár húsfeldolg~'íl'

1Ó th:.em berendilzél!lt, kenderleld~lgol6 lt-
hogy nöIl1kkil m.gktdvtJtI'.

sük aszaves, ; tarhol1yakészHő e~ir

kekeHető gépek alkalmazása bérke!tiBtésre, ct

községben elhasznált állatol\ csontjainak ösz'
\ilegyűjtése, csonHiszté való őrlési csibeele
delnek, stb.

e.) Tömeges term~szlvényeink, vagy
szükségleteink feldolg ozására új iparágak lé
tesítésében is résztvesz szövetk6lzitUnk.

6. Tisztviselők, szabadpályán működők

Szövetkezetünk kulturális működésében

intelllgenciánk közreműköd&sére is számítunk.
lntelligenciánkat termeszíökként és te

nyésztökként is szívesen hí/juk l>7Üvó1tke7.e

H.l.nkben.
Hálás területnek véljük inlelligenciánk

részére a méhésze!et, házinyó i~, baromfí· és
galambtenyészt<ist, sertéshízlalásl, gylimölcs-,
konyhakerti- és virágtermesztést

SzövetkezeWnk adminisztrációjában is
~zámitunk intelligenciánk @rtékes közremil3í
ködésére.

IV. Fásitás, gyümölcsös telepí
tése, közösbérlet, rétmíhfG!és,

öntözés
a.) K6zuti- és legelöfbitás

A kiJlutí és leg.t!öfáSlítással e!érn!íőntk

véljük, hC>iY I~-20 év mulva tfljl!s~fi fedel'

la.1rwsaink íűzifa szükségletéi, azonfe·

iül haszünfát is haphatunK, hogy akih;
fábó! készíthető szerszámfáinkat, sőt épület
fáink egy részét is ebből fedezheíjük. A fák
gaiíyazásáva! és majdani kiterm@lésével táli
munkaalkalmakat szerzünk munkásainknak.

Ennek a fásitásnak mielőbbi k~resztül

vitelében szándékozunk közrernűködrJÍ és pe~

dig úgy, hogy a község elkészüí él fá&ililsi
szabályrendelet alapján a fásítás! lervez!!l(e1t,
mely szerint szövetkezeWnk munkás-ta~;jaival

elűlte:i a község által beszerzett sullángokéll.
A munkások a szövetkezettel kötött rnu.nka
végzési egyesség szerint nem kapják kelük·
höz a mL1flkabérüket, azt a szövetkiiizet tel
jes egészében szövetkezeti i.izleüés:zekr~ át
számíPIa javukra irja. A siövetkezet ezeket I1Z

üz!etrésztket felmondás esetén csak a külön

egyesség szerint megállapított időre köteles ki
hz~tni. Ha a szövetkezet közben felszámolna,
vagy es€!dékes&égckor nena tudná kifizelni al

munkiJdíjakból származó és felmolldoH üz·
letr@s~cket, azokat a kőzség fiJIeti ki, dl!: zi

kifixet~s arányában eive§zti él. szövitkelel a
rásításból eredő haszonrészesedését.

A szövetkezet ha$zqnrészesedésc az ál-
tala végz~lt ~JterÍiHeten 25 kUl.
tirülfllíln 33



Meghaltak s
Öl:':, Ailcr Vlár!onné Vif\.ü!.

Erzsébe! 16 c'/es, özv. Diószegi
fer~f!cné Luki1cs Z:SUZSéHHli5! 61
éves, özv. Z. t'\'oosis Mih~lyné

Nádudvari z.són 1112v~s. Ger~i

Már!nnné \!inue JicHJaI :58 éves.

KurcJ'é !!ooa, F: Nagy Lidia,
Ilona. 37éltmári É~~,

földi Máié, Osztrovszky kéri,
e

r';fH'anyák ,:'\ntü\-3iwltén Er
l:s:.:~b:zHzl.

A !királyai. f2Y:
nnC!k cl rendkivül ir
ckk ci j!!uSJ:lráil cikk

'. M!CIY ?l Délibá!J Hi S7i\i

Eépes rá,

dknl s!cii2ferS1:öve~e-

són ti?! Des7.l!ml)lók~1.

filrmovaíoL eg\il'eivoni!iso~s:i:in~

(Jn!',:! folvIdásos regényi,
5í:éÍ!Zoci! löbb kéjWí ~s ezer ü
deke%éget !alál o: T. o!vi1s6 iJJ

szá70lda!as Déliháb ui :;;;;:áimÓl
ban,,1\!'Q 20 nilér.

A májusi menetrend \11i',d", I
SilfJ:;0!<aí í;J!?r. A re~jjJ.eiilör- l

- ,-: , '. J
v,inY:--37:éld ';/on0d C:-3éi DfJl'O] rtG'"' ~

I
mari2bb megj; (Jyui~ré~ h()va :1

fil 9 elÖl! tJeéd:c:,ni. l
láról vassz.:! al eddif;\ 11,5; I
órakor induló vona !23,{l (\ra- i
k C k' ~" ~or megy '5"lU'é!ra, !vlas éli,'- 'i

róbb vá\lo7ások kjiáj~sbó lH':~ 'I

lyczésévclllgy]5Huk, mos! n~~m
II e:sélbai vasuti Ví!'1l r) ú-
diZ!·;e szelÍrd -:1 össze az
uj m@netrenoeL Kár, y Dé-
vl)Ványa felé nem szorgdlmall:za
senki egy í1on~1 b1l:1i1ilás.~1 I(?g~

altJbb él r0gg~li (ifYorstó! esal..
lakozóem.

A toUkereskeíÍők 16. i

Békésvánm'=gye !öí','én', hd!Ó- !
séig i tn z 1,)1); ~~f"j}.;' a BJ.:k i~~~ n 1 !
~'za rV(2::dl1 ci Th ~fe fl y ,2 SZ~Ó ~2- 'I

:'3Ü:CillCk ?J?: ZJ a!!::nY2sz1c':" "i l
keres QlÖlno~d~itL:)árüa Ör'\'élI Y'· Il

11Ji Ó5tig'j i2,b~,(,jÖé.1; a 1:.' L:rh~'rc lU."Ü,"O i':

S<iQei\'1 S/C\/{j g rneg" ..

A hortobágyi bni~wásárt f.zb-I'
ruár 21-én j,'jr!íák, melyen 66 .'
dara b fa,in ~:z :0, tcn vé~~.lér~~U,l ,:) I,

éves 11ldlg'Vérrfojta t'en'Yészt~H(ó lj
kerül ~\/án()<; <.~rv2rés ~

éríék'!SU~Snz, /~ h:;;(~k Löz:-ic'gck, !
l:.lirlokosságok és le2"c!te!ésü I
társulatok állal kam~imel1les iil I
lami kölcsönn,~l megvásarol D

haJlók. !

román keresk@;
deirrJi miniszler kezdeményezi,
hogy {j közeljövőben gyülienek
ÖSS2':e BUKi'lrestben II mag/ar, iJ
lengyel, cseh és iugonláv kj·

!<űldöt!e:k és cll románokkal I
egyiHl állapHsiik meg a !<ő;:<?jJ'

~uróDlll~. föld~i:.elé_s~ek Jeg~';5~b I
es legIob!:» kozos i2n1Gikeí klele-
giló irányelvei!. l

A ScheUer.lberg Testvérek.
Tíz nyelven, töbl:E mililós pél

dÉ.nvsTéj~ban lG:le:nt .11~eg. ~~Lrn- l
hard KeJiennalln vllagtmu re· l
génve, ",A SchellellbQ:rg Tes!- I

- I" d / 'l Iverc{ ,e a egye/len aI~ I
1

lGlmában sem jeler; meg I
olcsó áron, .mint nálun!<. A li- \
zennyolcives 288 oldalas di, !
szes ré/vászon köíésü l
Tolnai Világ'lapja vldé!d elófi,· I

A többgyermekes c;';{llédok p zelói és olvasói 58 IilL?rérl ve· I
nflk adó!(@!dvezményr jcrvez~ helikmeg minden UiS6g-árusncil I
nek egy uj törvénnyel. é~ doh~nyt,ö~sdéb~!1. E:ről _al

Október óta 261 VBg-0il ci~ para!lal1ul alla kedvcz:menyroJ!

1

1,' r~ks,?Climál súdiiloHunk ki Am~-I, Tolnai Vilé!glapja ui száma I
fU.U'f,F'. ., r ''''lI'Cio ~ 10:j",o,51 j;- i "J;-", j IL "..l '0;,.._ ...... ,""'-'~•• ~_ l u· -, ,J_'_J • 1

iki orszttgos &ó1'üI6s~n ili!$(ln
lállHHjták a keresk",dók él ,,1011-

I szÍndik6lusl" is ~'ém már).
ElmoncJü!idc ol nagyobb
cégek pzvásárlóka! á ii ilo fi!ak vi~

dékeo, ()kikk~l a vidéld keres~

l k~dó ne[~1 V\::rsenye.t.heí, meri
I to,e olcsobb':'Ui V'2'SZl él IlivHeli

lOlindiká!ILi3 <cl !oiie/. T~nnine:

leS(J:fl az igV mulaikozó ilrkii
lönhózcJ(o! ö \idé!\i kereske·
d€lem a iermelókre hiirilía. f-\E,
i2gyík fels;:ólaló kifog6solta,

y akkur, mnikor (f:;Y sváj(:iIVC\Ö ,5.60 pel1gú;ir/ volnél Ilöj
í !Eindö álvenni vó!u!áva ci tolia!,
! íJem adhéilHGl (,;1,' mert nem jagjélI il szinc!ikáíusnak, amely pedig

I csak 5,30 peng-Öl ElíId5 ndd i

él löl!éri fize;l1i.

Iparos és Keres~

ÖnIH-§pz{5j{l5re fcbn.lár
lerban jelmezháli

Ál mai ldsgyiHésen hirclelik
fH (lj g dr. ilai László gyomai
urvos ()kicv~lil.

v.:;;n.

Béla i i1 i fl j S z i<~ i i

oácsosi, dki lar)Url~U:lan

már nigebbcn több @ r I é Ic e ;j

pénzügyi eikkel buzgó és
szorgalmas rmmkássilgiiérl él

Jegre[~óbb ",ljsm.e·
ré3iv~1 Ii.inkUe ki.

rendez.

(jllc f1 honvéd·
sé5" vez~rkari főnökévé n2vez(~

ki lj kOfínán'1'zó.

listván orosházi fó~

JeG kccldtt!1 SijY5Z(dtlüdás-
Den m,<>~;hi:lIL

JBékéscsabán 400 méhésl?:

Kinevezéso vel!ük
cll PesH;oll~kisklln~

vármegye fóispánja Preszly
1~1@lTIér dr. Haller Józsc-I' dr. \l.

n ügV
védG'j Pcsi'iármegyei H~, iiszJi

nzvezie ki. Minden
12Kinle!bzn arra érdemes és ki
váló férfil éri cn ki1üníelés. jziv·
lJól gTCilu!álunk.

, Vitéz istván gyalo@$

sági l,jbornokoi a honvédség
;j arElncsnokáviÍi és vitéz Sonl-

Eljegyzés. Dr, Don'IDOS {{ái·
, mán <is Gizik,z ie-

k(~tlön éflCS\:"

I. Népművelés

IX. Népegészség

wAGNEJ:< tvlÁRTON

Id4ilzet: GÖ':I00S Gl!!.ll~ lniniszterelnök SZOIIlO!Wl'l

tartott beszédéből.

*

X. I<özségfejlesztés

Szöve!kezeWnK erkölcsi súlyával eJő

segiti községünk szeHem i és anyagi fejlődésér.

Köziniézmények és utak létesitéséiJek
e]ökészitésében rendelkezésre állunk.

Mélyfúri~,ú kúi előkészítésével vízveze
ték, csaioros:ás, üvegházikenésze! és esetleg
melegvizfűiés megvalósilását tervezzük.

"Almodó magy@rofmak csak egy
vágyuk lehet, azt a sok erőt, amely ed
dig szerteszét hunot!: és nem volt
harmóJííHms és szabályozott, végre olyan
közös l1iev;::zőre hozni, ameiyböJ
dulva hanrwruikus tud teljesíteni
és politikai erőt tud reprezentálni".

Jal va hetijáruJékak
fizelésével U\I.;',,,,,,<o,,,,-;,,,,; eHátás<i-
ban leSzünI( segitségé~e.

I. Gyermekgondozás

Megszenrezzük az iskolások tejeljátását ís.

Különösen a téli hónapokban ingyen
közösfürdéssel számontart]uk és lehetövé
tesszük, hogy az iskí9!asgyermekek felügye
let alaH és al. lakosság lS rendszeresen fü
rOdjék.

Al'u~kni'A\k a tagj14Íilkfl!ak,

Tanfolyamok, előadások előkészítésével

mezögazdáioknak, iparosainknak szak- és tár
sadalmi művelését segítjük elő és al.kamat
adunk a rnéhésze!, gyümöicstermesztés, vala
mint háziipari munkák megtanujására férfi és
nófagjainknak egyaránt.

A. szövetkezet megszervezi a munkás
tagok gyermekei részére él tavaszróloszIg
terjedő időre él napközi otthonokaL Az is
ko:ák és az olvasókörök nagytermeire és ud
v2raira számHunk enneL

sHással is, tagJainak házát, termését es á1l3- I
lai biztosítását segíti elő szövetkezetünk. .\

j
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áUateladások
Alkalmi álla1eladások megrendezésével

helybehozzuk a vásárlókat, ezze! feleslegessé
tesszük, hogy gazdáink állataikat ll! környék
beli állatvásárokra hajtsák és gyötörjék.

Biztosítás

A fák kitermel€sét a község állapitja meg,

Gyümölcsös telepHése és közös
veteményesbérlet

A fűzfászugi ármentesitett 60 k. hold
éli a huílámtéri 30 k. hold területet szövei
kezetil.nk a községtől 25 évre bárbe venné,
vagy haszonrészesedésért, vagy fix bérért. Az
ármentesitett területen a korlátlan mennyi,
~égben rendelkezésre álló víz felhasználásá
val besztercei~szilva és kajszín· barack (6Ie

pitést végeznénk, köztes rnüveJésseJ pedig
munkástagjainkkal konyhakerti termesztést
folytatnánk a szövetkezet által adott vető

maggal. Ezzel azt émők el, hogy egységes,
elsőrendű árut termelnénk és vinnénk pio.cra,

Rétművelés öntözéssel

A fűzfászugi hullámtéri 30 k. hold te·
rUletén öntözéssel rétművelést kezdenénk.
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Ping-pong verseny
GySC Clszlali-termisz:cICip(!jla

Abony I'ing·pong07óil l éi cl

vendégül az t!lmult v~sélm~p.

A kl!lvés jfénin~ge! rendelkező

g·yomaif!k igen iól miEgálHilk
h(!!yüket $ k i S ~f:ereM::;év€i,

jODb helyu~il is elérheHek voi~

na. A kisszámú, de Ieil-((~s kö
y.önsé~ viharosan ül1nl?pclle él

$:Eemkáprilz!~ló iáMkol mulah~

aDonyi.;kaJ, de bőven kiíutolJ
I.i lipsokból a szépen játszó
honi csapatnök is. A Jwip küz·
delem nelgyobb érd~kI6dlh;í ér·
d'lmílll volna. A GySe. druk·
ken!ti e~ alkalommal [lern mGI·
tallák arra klublárilllikal, nogy
él versef'Y fitnyil rnegjelené:íOi.ik

kel emeliék. Hisszük, hogy a
lelkes kis pil1g~ponggárda, Pin·
tér !Sivár] elnök !dlünő vezeíé·
.'$c nrcllell - a közöns.ég· kö·
zt~nyinek dacára j5 - méltó
pozíciól fog ldverckedni ma
gának Gyoma $porjlÍlet€b~!1.

Vlifunyeredm4fnyek él kövel
kezők:

I. ~gyéni v~rSleny:

1. Voíiiczki (Abony)
2. Ujlaki (Abony)
i. Ilyés (Gyoma)

II. CSalpaf ver$e!'lY:
1. A b o II y (Vojlkzki, Uj!aki,

Juhász.)

2. GYOIma.
III. Pélros V(!fSenv:

1. Pulugor-llyés (Ci YOrrJ eJ)

i, JlJhísz~IJjiijki (.J..bony).

folytán él mérkőzés ctönlelie
nüJ ve:gzöo!öll.

IV. !\.isl1\1!l1énuly:
Vámos l'vlJ1,V. HcínfarJ GYlK.
Heinfari cbő ringi;)e lépése
iJikalmávall is ígen tlrós el,
iv:nfélre akadj li:) ij~y cl har·
'nélr!ik mencHHW föladlCl a

kiizdcJmcL
,:\ l?yomaiak mi!1d\fégi~ lel

l,escn kÜl:dőilek, de cz kevé,);
101011 cl kiforroliabb és technik~·

sabb bi'Jjnokcsapal ellen.
HB ct GYT~\ bOKQilóknak Ic·

hetsége párosulni fo~ az alta k

raHa! 12S a v<:ill'senyekel1 sz.er
z(~H runrmat ugy hamaroscH1
illeg iQ: DQ:~ésekk ej kedves!, edhel

nek n párioló köz:önségl1ek.
V,::rs~nyen kivüii mérkőzé

sek vollak: Szkáro~v-l\lolnár,

~zabó ·SzereI6, Pélinkás-Bole·
hovszky.

Szkárosy és Molnár pilr lech·
lJikás és gyors mUl1k~jukérj ér
demeln';?K dicséreiel. SZélbó és
Szerelő pár is kenó igyekezet
iel jók IlZs.z:nek.

P~linl<ás és Bolehovszi<y ko·
moly munkál végzet!. Erős el
lenfelek vol/ilIk. Bolehovsz!d! a
legközelebbi versenyben kiván'
iuk lálni. [). :!S.

POR
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A GYTK box együttesének
első lrPemutatkozásáro szépszi:l
mu közönség gyülJ össze a
Holler szálloda nagv1ermébllw.
A mérkórésen megjelenlek szá
ma igazolta az egyi.ill<zs lélio
gosulrságál. A r~ndezésben elő

fordul! hiányosságok annalc tud
hatók bG!, hogy ez voll éj? első

mérkőzés.

Az i7gaImakban bővelkedő

mérk6zések poolosi:'il1 fiZ! 4 óra
[.;or Kczdódlek. A7.. eróviszú
nyakban nag-y eltérések vollak,
de mindl7.!l (:selre iolő p~!da voi!
cl IHl!Zdókrc. hogy nem kell cl
bizakodni. A ilemu.llIlkozó mér
kózésore (J !;)ékésciabai ]'vi Á V.
box gilrd~ia (miulán ür~s rllmp
iuk volt) a legjavából éillifaloll
össze és igy neni meglepetés
mIZ i!'Mrl eredmény.

BékéiCIabai .!VI Á V. -- G Y T K
9-3.

I. Banlamsuly:
Ro:nhányi GYTK p6f1lo1:á~'

sal győzölí Merovszky ("!leen,
Romhányinök legjobb iudásál
kelllllt !alba ttJnní, hogy győ

zilJmét bizlosí!sQ él rü r g ~ n
mozgó Marovos7ky ellen.

IL Peh@'iysuly:
VarQ"a ponl07 ilssa! gYŐZÖlI

Andrásik eliel"
IiI. Balogh MÁV. gYŐ7ÖJt Lacl
nai GYTK elIlan. Ladnai él hM
madik meneiben föladja él I
küzde!m~i: Béllogh led1l1ikai
tudása igazi élmény I nyuilotl.

IV, Wellersuly:
Tánc70s MAV. gyózÖl1 K12r 4

lész GYTK ellen DOlllozás~

sal. Keríész mindvégig ke
ményen megállia helyét él oa 4

gyobb iudásu TÉ/news ellen.
V. Középsuly:

Pá.linkás MÁV. Izsá GYTK.
lvlindvégig szép és izgalmas
küzdelmeI vivoH a két box@
ló. EgY~fllő !Hők küzdt:JmlZ

gyi:> ált. kercsen adó alá esik
élZ orsZÁ? lerülején bilrld áBal

aloH szellemi és; bá:-l1li m~s

11~5J7.onhaiíö foglalkozás.

A községnázán és o kö!:ség
kifüggcsz!dl hi,"

[m'ZIHr~!K egyéhkinl k0Hó u!

[1wlai,3su; szolgálnaK.
F~,!vjiágo~í!ás éli kÖ/~Si~~j adó

hivi'lL:llbiln nyerhe;(), (,lilol a be

v(]jllásl n,\'ornial\'~111y()k is k{lp·

halók dardbollk'2rd 10 fiJlérért
is Clhol cl iwva!lásokat cl fil,
Id\!éins3gáraki js jöliik.

Ol/omán, 1935. í"'fIUijH·;\!~.

Or. 5z:ás;; Löjos
iegyzi.

ber hó 31-én adókölllles VCi

gyom!k érléb: in 5.000 p-j nem

hGlladl@ meg, VClflV ha iövedel~

mük meg is ha:adta az 1000 i
P-l, de ebből i'lZ ~clóköieks!

iövedel~m cl 600 ll-l nem ha· l
löidta m~ll, azok él! i,özszolgá
j(llban állók, akilmek il1ull évi
szolgála li iIIelmcflllyü!<ön kivill .
md$ jövedelmük nem voU, vagy
ha más jövedel111iik voili,!;, dc
~?: ci iövcd~k:m éli 600 p, j i1~m'

haladja IllCfJ, azok az ~gyh~zi l
javad<'lllmosok és' magiinszolg&k I
L~lbGlí1 állók, akik mul! évi szol ..

gá!a/i jálrandós.§ga a 3,tlOO P'I I
nem haiad!a mllg és ez~nkivül

más iÖIfQldcJmiik nem voll, vagy
ha voll is, dc ~Z (ll 600 P.·I nem
héiladlil! meg, azok, akiknek jö
vedelemadó alá első jövede!A

mtik íI~m voll ~s össl:es íldó
köleles V(ll~yoJlluk értéke él mull
tví december hó ~ t én1'i 2~,

(!'z~r "~Ilgót nem hal~dtll! meg.
ÁJIalános kiZreseli adól köte

lesQk fiirelnl az il?)arosok, ke
reskedók. nü!!iszl'lók, dohjny
kisiirusol{, i~alm(ir6k, maImo
sok, bér\!s®p!6gépiulaid61'lO
sok, felesek, földbérlők, orvo
sok. ügyvédek,gyógyszerész:ek,
ügynökök, henlelilek, mé~z(Íro

sok, piékek, Pl:lpucsosok, ko
VáC~lOk, borbélyok, k~ntkgyiir

lók, burgol1VikllrlJskedók, 1011
kere:skl!dök, (js~réped8Ilyáru

sok, rófösök, lIszlalosok, lóa!
kus7..Gk, bérkocsisok. liler!ésal·
kuszok, vil!l:mYir:Qlr~lók.iDC50k,
nü;;sök, csizmfJdiák, lakltcsok,
éh:d misZQr k.eréliked6k, meeha·
njklJl~ok, varrónők,

6cská50k, bórkerilliikedók, ci
pókElrí2skedók, gyóQ'yszerlár
b~rlók, viz hordók, kőmlví!!sek,

illabók, b@r!H~ruk@'dök, köl@!·
gyélrtók, ~t:lpirkll:nukcdók, büf
~Iek, v~ndegI6sök, b~dogo·

sok, uijlyiJrlók, fak~nukedól\,
v_lyfinliiÓk, lejáskl!ful<edók,
lakalo.'3ok, Vi!'IIV<23ker@:skedök,
i'pJakalesok, ilveg~sek, iílgilll,
lanközvilJlitOk, piatliárL\~ok, bér,
llulósok, kOfc5márosok, nyom..,
dllik, közj2gyZŐ, órá'lok, iZlJljÓ

csok, bérfl:lvtJgók, paprikaáru-

$@k,Olljbiz.mál1.YCSOk,$erlé:J\"j
kereskedők, bi7.om~f1Y050k,
zongorahmitók, bílliu/itók, cu·
korkll'rusok, női fodrás,%ok.
kerloínek, ~E1l1érti!ztítók, fény·
képiszí!lk, kulBIÓk, szikvizgyá
r050k, kosárfonók, mozik, szi 4

lá sok, kif6zd8k, bOlnirok, esoz,
ler2'6Iyo,ok, ki!il~posok, ké,

. ménysl!pr6k, fogleehnikusok,

téglalJyárosok, sZll1lbafesíók,
maa:o lók ,ócskavas·k t'ftZsked ók,
lánc/ani/ók, tirósági végrehaj

tók, lIini,k~r~tík~dók, :stb. Vili"

Hirdetmé
Érlesillelik 1IY- adózó kŐ!l'Öíl4

dg, hogyuok i!lzéldózók, aldk
múli ivi általános ken~:9~lio jj.

letőlee: jövedelem adó ilIliipjeil cl

10.000 P.-I, VllgVOiWd@ alsl)jl5l
pedígCl lJOO.OOO P.- j n~m if/It
el és cl mult !tHi! megéÍlIlIpiloH
állalal1(j$ keres$1í adót, jőve

ciel0m és vl!I~YOné)dÓI jöv€déllmi '
ti" vagyoni viszoflYijíkhoz ké
,lJe~f soknak Il.lrlják, hOélV @sak '
jantHir hó végéig szabiÍ1Y~l[qrü

ad6blitva!lás b~!lyujlá::;a meHetl
{ilZ 1934 ~vre h,rhük re kiróH
f.znli adókí1c1k uikive:lis utján
való megá!lapHásál k i r h e i i k II"

VEl~yis muiH <€vi CldóikElI f01-

mondhatják. ji'

Az ólhdánoi kereseií adót fi-I
l':$lók kÖl;ŰI, @lIm~llnyilJ,zn iClIHI4

iir hónapban az; ii!c!ózó adóját
már fel nem mond lll, folyó évi
f@bruir hó végtig iH:okl1l1k ke:ll
hevallást adni, akik mul! qvi
adója méll nllm volna jog@rős,

ilkik mult ~vi áh, kereseli adó
illapja ill tO.OOO P.-l I!Ii&ri vagy

.. m@lghaladia, akik mult évi ke·

reseti adó alapja csonka fiv
eredménye alapján állelpiltaloll
meg, ~kilt él mull 0vben foglal
koz:ásukal m~fváltozléltták,Ilkik
éi mult ~v folyamán vállak arló·
kötelesi1:kki3 (ui adózók) akik II

II mult évb~l'I mlÍs kÖZi~g(e~m

adóElak.
Ellyibként u@k. ~kik mul!

<évi dit. k(m~sélti adó <Ilapia éi

10.000 p·t IZ! nífm érlie, m~m

km~If:*~k lievallht
i

lA. jövEulielem í$ vagyonal?iól i
f!ltelók közül, I:!Imermyib\!'rl ,a: I

odó:;ó j~m.uir hónapl'um 1:ldójill .
m6r f.1 nem mond/G!, folyó évi
február hó v~gsig ,uroknak ktll
bIvaljási adni, akik mult évi
l!Idóolapj~ nem j0l"er6s, akik
mult évi i5vltdllem ad6 al;pja
cl. 10.000 p·l, vlll~yonadó alap·
ja fl 200.000 P-t Q:!éri, van me,·
he!li:~dja, "kik mult ~vj adóalap·
j~ csonkIil tv alEilpi~n iill~pllla

lott m~Q', akik az áll. kerlllilelí
adó ~lapi6l1ak ujbóli m~Slállfl·

pHálfl cltljából ~z ilIt. k_resel!
adóra mh:vlJ ui b12va beadil
5Iára felhivitJak, akik fl múlt év
féJlyarnlin vállak i'ldóköl~I~!ek

k', akik a mult 'vben má~ köz
~égb'n adóztak.

!lly~bkánt ElJ: alábbiak n~m

kötel~sek. adób~vallá$t a d II i :
Azok, akik mult lÍvi iövc.tdell2m.
adó alap;e.I cl. 10 OOO P I, 'lill.

I'yonadó alelpja pedig a ~OO.OOO

P-I oem érl~ akiknlk csaK
adómenles jöved~lmi.ik volt, dlZ
ad6kölele$ jövedelmük nem
voll, akik mull lÍvi adókölillu

és adómení0' jövildelme "2'yütt
1:1Z 1.000 p.t, mult



Emőd-Súrmai operett! ezes a
mfisordarabj:Bl !

l L iE -E N T E!

gzc!trkesltesén t;s kiadásérl feleleis :
YJ.jAGNER MARTON.

HUl'lgária könyvnyomdaválJalat, GYG-lI~a

F.,]@!ih; Űl:<?nwezetö: T®ket iil'l~tr.

€Igy liIer ki!iderkl:'i 'J1l~Y

fehér fejtett uJbor Soltvad
kert állomásra klllzal\ítvll
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fiHér literenként. Csakilil
$0 lltHen felűli rendelé~t

fog~dokel. Harctól dijmilll1
t;:-ien adok li l1iZ!l!litu tilr
Immára kölcsön; hordóm
~ napon bellll bérmentve
kűldl"ndö vis";:2!. S-zétkü!
!'J<!Íll ut~h;véltel. Egy pl!l1lJl~

levélbélveg ellenében Idl!
d5k mintát a borból min··
tásclobOl!:ban, bérmentye

Soraim kellemc$
italuak. 'tí5;Zt~, tőkélete!!

mduak cé", n~m

Cím: Székely
$"ltvSldk~,-t, PelltffieO'e.

Or. Szász lajos
jegyll.ő.

irdetmény
Édesitietr;ek a földhözfutoUak) hagy

;'\1: Ors2á~Os, ~(~k!I~;:tokrende:5 .Biró-
HJ.J>5i ev! .iLE·w" hó vegélg az

épitnléil]Fek, Hlás alkotórészek és tö.r
(oz.ékak meg'uiitási árának mérséklésél
kérh"ti(, abban az: eselben, ha az épít
mények, más ;;:kotórészek vagylc;rt(l'
zékol< lneg\ráHasi ár.át az árn1egáHapitó
itéletet il 111'é.l.őgazdasági ingaUan árá.
val együttesen egy összegben állapí
toUa meg ugy, hogya megváitási ár
ból 1eVGi~alOa a mezőgazdaság~ ingat
lan értéke s a !11arac1vány képezi az
épitrné-nyelí) llJás a1ka tréslek és tarto.>'
i::él<ok megvcíítási árá( és pedig a me
z0gazdasfl:Ó ingaUul1 i:.ra ugy lett ki
szán1itva, i1ügy az 193L évi december
hó 31-én f<::nnálló kat. tiszta jövecte

l1atvanszoi'osát, kataszteri hCiI
danként é.iJ:onban zi mezögal':ciasági í!l1

legaiább 240 P-t és Jegfel
l200 p·t, legelöknél pedig leg

alább 120 P-t és legfeljebb 600 P-t
veH€k számításba.

ft.. megváltott iölc!ekbóí házhelyIlln
jult21tottak pedig tekintet nélkü! arra.,
hogr a házhely megváHási ára a pénz
ügyi lebonyolitásba bevonatott-e vagy
sem: feltéve, hogy az ,ered6:ti nH~gvái

tási :itrakkal szemben zi megvá!tást
~;renvedö 1934. év.i december Qó 2:!
előtt legalább 25 s2:ázalékos ármérsék
lést még nem adott - legkésőbb 1935.
~vi március hó végéig az' Országos
Fóldbirtokrendezö . B i r ci iS á g t ó l a
házhely vételárának ujabb megállapi
tbilit kérhetik, ha a megállapított meg
váltásí ár legalább 20 százalékkal ma
gasabb, mint a mai helybeli házhely
árak. Kérelmüket választmányuk vagy
megbizoHaik is elöterjesztheiik. A bi
róság esetenként meriegeli, hogy kiket
tekint a kérelemhez csatlakozónak.

ft. mezőgazdasági célokra juttatott
ing1!ltlanok ujabb ármegáliapitá:;;át a
WldhöEjutottak nem kérhetik.

Gyoma, H135. jan:.Jér !ló 4-élJ.

Hizó eladás:

Ozv. Garai JálJcsn~llakhízott Slert'::se
eladó. Vörösmarthy-u. 18.

Marjai István. 1 drb 120 kg VII. 124.
Gaál Lajosné Egy drb V. Arpád ~l
MegYlilri Sándor Gyóni-u. :'\1. sz. 1

dr!.> 120 kg.
Máté jános. Hizott sertései elad6k.

H. br. Eötvös-u. í. sz.
Babiri Sándor, l drb 170 kg. Kos

surh·u. 30. -
Baráth László, 2 drb 70 kg. il. 405.
Lukácll Sándornak 2 hizója, l nagy

kocája és három llizónak való sfildöie,
VI. 341 :sz.

Hajdu Gyuliinak wij,y dro 120 kg Hö
sök-u. 88.

Özv. Lőrinc ján~né, ~Y drb Jókai-
u. 21.

Rlikócllii Jenő 7 :Si!. 1 hizott !ertés.
f. Nmgy Lajos, 2 drb hizó eladó.

Garzó-u. \!I sz.
Ifj. Sallai Antml, 1 drl3.
Garai Baláu. ! drb 80 kg. Gárdo-

nyi-u. 67.
Kalocsa Joláv, 2 drb.
Finta Mihály, l drb 1W kg. Garzó 31.
ÚZ'l'. Domokoz Lajosné, ;;( drb 120

kg hizó.
Csapó Andráz 150 kg Mátyás-u. 44.
Vidó jános, egy drb. Baros-u. ID.
Bula Mityis, V. l3!iifl:3enyi-u. 8. gZ

2 drb 130 kg.

Bagi Lászlónak cölŐpMk való fája
, van eladó. Fegyverneki-u. 30.

Kritlzt Mártol1. 4 áru hathetes ma
laccll.

Ifi. Zs. Timár Andrásnak ll. köles fe
neki nyilatioo S bold földje uj cserep(;s
tanyájával.

Rau Mihálynak egy koca 6 malaccal.

'I Tancsics-u. 3. :i;Z.
Tandi Sándor l drb '5 éves hasas te-

. hén, 1 drb 2 éves hasas üszője. fegy

.1 verneki-l.l. 15.
I Garai Imre. úriJkősnyilas, 2 :>Lekér

hereszéna. !. Kálmán F.-u. 3. SE.

Lukács Sándor. 2 lova, l drb Gsi
kÓia.

Pfeiffer MArion. Zrinyi-u. 24. sz.
Trágya.

Biró Antal 7 dtb választott malac,
1 szekér buzasziilma. VI!. 132. sr;.

Egy iilzankó. Czikely János Icovácl>
nál, Endrőd.

6-3 8zek6r jó j5tállótrágya. Ehrman
Adolf, szikvizgyárosnál.

Olajos Lajos bO'rnagykere»kedő.Szal
ma. Ugyanott egy tanyást felvesznek.

Simon Alajos. 6 hetes malacok.
Wagner Mihály. 2 hold kecsegészugi

kaszálöía egy boglya széna egy kup
leveles csutka. IV. Bocskai 27.

Harter József elöhalmi páskomba

Sil:JJmája van e\lldó.
Kocsis DáníeL OárdooyiO.-u. 8. sz.

istállÓínígya.
Scl1walm József egy drb hasas tehén.
Ifj. Sallai A;Jtal. Vágóbirk;l_
Csapó Lajos. 4 szekér szalma, 1

szekér morzsolt csulka és egy dro 4
hetes borjuja.

Herter András Fegyverneki-u. l L

Törek.
Putnoki Mihály csutkaizik egy fri:;;s

ló, egy fejós tehén, istl&!lótrág13. és le
veles csutka. Zsell~rföld.

Gaál Endrs csutka.izik. V. Ard;.íd-u.

eladások:

Fehér fiókos gyermekágy olcsó
árban eladó. Zrinyi u. 61 SZ.

ZO!"igorát keresek napi 2 órai hasz:
nálatfa. Azonnal Dobó. Horthy M. ul 63.

Czi;oukóczl<)' Lajos Tompa Mihály
uoca 2 sz. háza eladó.

Eladó egy jókarbll.TI lévő használt
versenykerél-. pár. Horthy M-. 1 sz;.

Simol"! Jó;tsefl'llek Tarncsic5I Mihály
ut 10 számu háza eladó. Ugyanott
1200 [vől cifrakerti rm'l.lllója, 6000 vi!
Iyog, I drb Jokilin hathetes koca, 5 drb
I i hetes malac, 5 drb 5 hónapos javi
tott süldő, I teljesen űres lak<ili azon
nali beköltözéssel kerestetik.

A gyomai Njfl.lOldija:iiok Oiv<ll!lló
I<öre f. évi tisztujitó közgyülé€lét r. évi
jan. hó 27-én d. u. 2 órakor tartja a
gyomai Polgári Olvasókör épilietében
!evő bérelt helyiségében. Tárgysorozat
a meghivóban.

Egy jóka;l:lan le'/ő hU5vágó szék
és egy jó uj dézsa eladó. Cs. Szabó
Gábor, Gárdonyi Géza ut 13. SIL.

Jégverem kiadó. Három vágóbirka
eladó. Ei/er Márton téglllgyáránáL

Kiszolgáló fiúI< és leáil'ilyok fel vé
telnek a l-Iangyába. Polgárit végzettek
elnnyben részestilnek.

Petőfi-u. 30 sz. aiatt 2 drb. hil!:ó

eladó, 100 kg-on felill.
Petőfi-I.!. 68 sz. alatt I drb tükör

és egy drb kaBz!i eladó.
ÖZ1/', Pspp Zslgmorildnéll'ulIk ilIgy

öntölt vaskályhája eladó, Rákóczi li 14
LuceriílcHiiZén8 5rlá:sét minden nap

vég7.i Iványi Abd.í.r matakerti malma,
ugyancsak CSÖVIllS tengeri őrlés! is.

Takács Imrének Gárdonyi Géza ut
13 sz. "latt 1 hasas lova eladó. vagy
egy heréltért elcserélhető.

!Az Ipartestület vezetősége felhivja
az Ipartestület összes tagjait, hogy n
sámap délután az Ipartestület nllgyter
mében i!lzakmai megbeszélésnIl, a ke
reseti adó rangsorozása céljából okvet
len megjelenni Izivefilkedjenek. Minden
szakmabeli önállÓ iparosnak fontos ér
del(e, hogy az értekezl~tenrés,,! vegyen.
A vezetőség.

Értesíttetik az adózó közönség, hGgy
az 1934 évi elemik1i.r törléú jegyzék 15
napi köz:IJzerniére van kih~v(lj és m<eg
ttkinthetö.

Az áll1!lmi mének megérkeztek, feolez
tetéii reggel 9 óral,or és délután fél 4
órakor kez;·döclik.

Akinek Sll:ánkója éi. trágyájll. Vlln el
adó jelentse vitéz Molnár Pálnál.

Gr. Tisza-u. 83. sz. Pólu.:. Péter féle
ház és egy I.Ijker!i szántó. Ért. Kiss
Bálint-u. 33. 5Z.

Ungi Lajo5l1ál egi' berakott tűzhely.

Özv. Kiss Gerg~lyné. Szalma. V. Ber
zsenyi-u. 5.

Egy darl'lb 1536 n-ól gyümölcsös po
coskert ell 1 drb 625. n~öl !'il':ántó.
Arany-u. 25.

Fried Gézának :2 dr!@ igáslovII. 1 drb
egy lovas szánkó, 30-~O kocsi i;tálló
trágya.

Weigert Andrál. Egy liI:llínkó ~$ 2
drb ló. Ady Endre-u. 31.

Tóth László. 3 drb németzugi kin·
derföld és 2 drb kutágasnak való ákáe
fa. Ért. Ul, Zrinyi-u, 26,

~---

jgm

$#PJ-il~

6,

liANOOS MOZGÓ
ENDRŐD

lísa.
7.. TESz megkeresésénnk tárgyalása
B'J Esetleges indHványok.

1935. január hó 21.

]\[;)112)1 ferencz Dr. Vincze Endre
egyesülei; titkár, egyesületi elnök.

1935 január 27-én vasárnap.
A legmulatságosabb hangosfilm

NSÉG U -r
Filmoperett.

főszereplők: Georg Alexander, Llen
Deyeres, Halmay TIbor, Tasnádi fekete

Mária.

Sok lo:dulat, kedves bonyodalom, de
egyuttái a legbAiosabb operett Halmay
Tibor és a többi kilűnő szereplők, ének
kel, lánccal és kíváló játékllkkal 1eszik
elevenné i1gy~ hogy.a pub1ikum nem
fogy ki él kacagás ból. Pazar kiállitás.

Páratlan zene.

Csípi! ZI. sztratoszréráballl
Vigjáték.

magyar viJághirsdó.

eghh/ó.
A Gyomai Sport Club f. év február

hó lO-én d. u. 3 órakor határozatkép
telenség esetén február 17-én tartja évi

l1'endes és tisztujitó közgyűlését

melyre az igen tisztelt tagjait ewtOn
!hivja meg és kéri, hogy aZOn minél
zzámosabban megjelenni sziveskedjenek

Tárgysorozat:
Elnöki megnyitó.
Ügyvezető elnök jelentéSls.
Titkári jeleDtés~

Pénztárnok jelentése,
ElleiJór jelentése.
Számvizsgálóbizottság jelentés~.

Szertáros jelentése.
Felmentvény megad.ása,
Tísztujitás.
Esetleges indiíványok, melyeket az

elnökséghez 8 nappal előbb irásba
keH benyl1jtani.

Gyoma, 1935 jan. 9.
Tiba András s. k, Imre Lajos s. k,

ügyv. elnő,,;. titkár.

A Vö~-ös-KeresL:[ Egvlet gyo-
f:n a. i helyi fiók egyesüIete ] 935 évi jt.",.
nuár hó 30-án délu,:;Jm fél 5 órakor, na
~·áxozatképte!,enság e5etéli] délután fél:(J

refiJdz§ kozgymését
a községháza l{is tanácstern1ébeíl, rneiy
re acagok tiszteieHei rngtaivatnak.

Tárgysorozat:
LJ Elnöki nltgnyHÓ.
2., Titkár jelentése.
3., lViuH évi zárszámadás előterjesz-

tése.
4., SómvízggáJó bizottság jelentése.
5.) t2gok ldegészitése.
'6, A évi munkaterv megállapi~



Egyh~sábes (55 I11:n s2/~12s) :1~t Jet·js
20 f~réL hirdetésnéi 1cl 5zá!a1ék~ t~zsze::ir~é]

15 s7.8z~üék, ~ ne~l{ejevi hiTd~tésE1él 20 s?:á'ta1ék ~s

félévi hirdetés esetén 2:; százalék kedv'ezTDényt ?dunk.

A

;=eaeij-5s 5;;';S~'fr~2:S2t~S; \tViÍt..Gt\H~R flfld~~70\i

SzerkesztSség ég kP.~G,?11J~~~~:~~JaJ:

, ~""1í'"' ~r
~ i~ A l

lI"",...
E Z 0" Z S

J~_

~r
~'"" 2 e ''''''~'(} t: ~'...~

[";e.~vedévre l-30 P) Fél él.'re 2-60 Pi évre. 5-28 P~

Befizetések po,;tacsek:ken
HLTlg:~I1:Hl'VOrl1d<] G/Qn};,~[ cs'ekks7:án-·, lEL230.

c s ü i 1:Yr r :t Ö k este Jór:;;.
1nLl Je:l szoinb~tor. reggel.

(elé

Etán a

mitől fél a? ,''Ó

szeretet .zokogó irndba
kor teszel?: f~l

hogy miért?
A'liért <J7'"n'"",,',d

keres ültftett az egyke.
Miért húzódik, amikor a l'ifa'g
172 fnden tá//itl az tFnbereI: Jel/cf
önlnagára Zel is n1i.nt2gy
de ernberi k(vzelet sz~r!:í:.t ~~?Y }:i4
fürkészhetetlen rnagc.'s akarat oc/c
dllilia elé a pl.zt a
gryerrneket, J772lynek félek és test
beli g'onc!oz{]'sa nern.2efek érdeke,
Egyben ppdf~ a sztjí61-~ íegs.z'?n-
tehá

j~e,lé,Y)ite)rli egy nernzel'et csak úgy
leh9{~ ha CJrmak keresztiil1Jifefére a
lélek és fest minden parányi re
szébe élő valóságot és
r;,• .., " r

eLlU1/{ zs annaK.

Ne csak a szót, ne csak az ütes
frázis! engedjük önmagunkból ki
nyilatkoznf, hanem áí/junk szol
gálatába és épitsiink utat
számukra, amelyen a gyr:rmek mir;
den zökkenés nélkül halad.

Ha a dolgozó munkások kérő

szava iireskénl szállt akkor
én most a felsőbb kötelesség kérő

szavával fordulok a Tek. EIJljá,
ráság felé és hogy ne ne·
künk, hanem a gyermekeknek épít
senek járdát és a sötét esteli sziir
kiiletbe állitsunk egy-egy mi'ln;'J1'.

fényt.
J40 gyamek, Ez szárJl,

amely meUett nem lehel fárgyila
gOSOJI tovamenni. Pláne akkor,
amikor ezen gyennekrknek nem

és téli
Amikor nem féli bunda védi öket
a hanem csak

Amikor a kűszöbön áUó tél mar
a hidegség reánk küldte,
canfkoT a hale

bíiJelö:cW::, AbaromfiakhJ
tenyésztéshez n12gfe1e~ő l?,gas tér
ség él tanyákon megvan, csak ren·
des ólakal épit sünk s egy szak
szerü baromfítenyészlés me1íeH
il. megalakul6 szövetkezHink
elvégzi az érlékesi ést. Ilyen össz
hangzatos munkáva! a baromfi ie·
nyésztés mil is, de a jövőben még
inkább invedelmező lesz.

~/'etkőzzék le kisgazdá~nk azt a
rnaradl felfogást) hogy ieaJ2i:ónak

ha ;reln-őU 'férfi reggeH,öJ

\V.

nia mll1den igaz magyart, amikor
a nagy eszmék megvaJósulásának
álmáról, lehetőségéről van sz6

Egy Jehelöség a Gyomai
,; erőteljes gazdaszövetkezés a nleg
valósulásának leheii:Jsége
3Z elgo!1dol~sba:1J

az a1aDitási tervezet elénk
(.sak örö:~lnlel J-ebet egy

gOl:dolásl üdvözölni s "em
~:orp2nnj, haneiTI minden igaz nJa
gyar gycrnaj gazdának lT:3gáévá
ken fenn i az esz111ét s igyekeznie
ken a megvaJósulás s!ádiumába

de rnlnél elébb.
1Vlert kár minden elodázott pel'

céri, ór;í,ért, ami egy erőteljes

"g3zdas7.övetkezés" keretein kivül
megy veszendőbe.

Gyomai Gazdák!
mag elvetteiéit, az kikeltés

re vár!"
Ennek a magnak akikeltetése

a Ti kezetekbe van ]efektetve.
Ahogy ápoJjátok, ahogy keze1itek
és gondozzáltok ezt a magot, ugy
fog az kikeIni s olyanná fejlődni,

hogy az a Ti javaitokat szolgálja,

Mert ennek a "gazdaszöveike
zésnek" nemcsak anyagi, de "ee
k0ícsierejét is majd csak akkor
fogjátok !áJní, érezni, amikor már
mint: erkölcsi tesWlet is sullya!
és tekintéllyel fog birni, befeJé és
kifelé egyaránt

Akkor fogjátok csak látni, ak·
kor fogjátok csak tapasztalni a
történeti igazság renditheteden 113
tajmasságának valóságát, hogy
mégis csak: "Egyesülésben van
az erő 1"

lsten hogy ugy legyen I...

P, ö,~szeSén 50,961.000
P ér(é;~iJej1.

sága varL
Erre a történeti hivatottságr;:;

8,pellál Hazánk Ministei Elnöke is,
",mikor n:egkeLdett alkotó mut1

]jlj~-ldjg az 3lkotó ITIUn,.

kában rejlő j,őserőre({ hIvatkozik
i\ "'7n··r~·::'.>.7'~~ 1-"\ 4a--"'-) tr\......' :'.t~~t::' ......... .',:.. ,t; .:!. A L<-:::dl.\.

50rs8:, 3lClikor azt mondolta: "aki
rr;unkát cd é~etet terelllt. u

A jó béke világban igy mon
dottuk:

"lstennel a Hirzáért JI'
- sajnos ~ ~gy ke1} I-cez

denünk :

Tehát 17,658 OOO
pengővel többet viUünk mint
sertésből.

A búza kivilelünk 54,188.000
P, lisz; P, tisszesen
63.79200üP,tehá:csak 233LOOO

Hiszek egy Istenben, riíszek egy
Hazában, hiszek Ivíagyarország fel
tánladásában; 1" mert en nek 2, n2rn ..
zetr~ek évezredes íör(éneti hi'latott-

Seri'§s kiviteJIJnk 16.407.000 p
Zé,ír és szalonna 15842::.000 P,
szalámi és lwlbasz 1,,)53.000 p,
ÜSS7escn 33,303000 P értékD ,,'olt

Azt pedig hogy ez az
elkövetkezendő "hazánk jövend6
sorsa!( a dUló vliág gaz
dasági krizisJekUzdésében rejiik.
Amikor a világ népei öntudatra
ébrednek s rájönnek, il valóságra,
hogy: "minden nemzet sorsa csak
is az egyedeknek kart~karba fü-

váHal-vállnak vetett együttes
l11tmkájáLtól u~l'h~l·.n remélhető,mert

"egyesülésben az erő. a

Ál! ez kü1önösen il magyar nem
zetre!

AUci il magyar nemzetre, amely
nek évszázadokon keresztül az örö·
1(ÖS küzdelefJ1, gyö!;'ődés jutott
osztályrészül. De azért mindig
megujhodolt, mindig talpra állott l

amikor legnagyobb volt il

veszély, összefogott s a közös el~

szántság, a közös élni akarás se
gítette a: "győzeiemhez j"

Igen, éi közös élni akarás!
Ennek a szent en-

nek él szent áhHaÍJlak kell

a ser·

és értékes í-

tdL!Cl.lClt, mint

hús néilunk a

"7prri~m wyvaneze_

mü,t 300

és ár
hizíúlási versenyben

nincs mil eJadnia.
a kérdés: Hát

a gaz.da. hogy ke-
"

f

és a

Gy-on~án mDst
volt

Ismét ,elve,OOH:
mihez l{e2:dlE'11

resate is
L\ sertéshlz1aJást is nagyipar

szerüen ürik már hogy
akisgazdák hizóH él piacon csak
"s"edlett" néven értékelik le. Pe

eleséggel hizlal-

az
p, töllaf 1

folytatja a
tés t.

A mcrlt

páva1

téSSéJ, r~lint az összel volt a ba
rornfivai és ,"",,:hA-5"T'

rnégis á1utrn2.radtak. Tehát a szá.
]TIitó g21zda veszi J hogy
a sertéshízlalás;[ 1'!:cbkálnia kelj

serlésára:;: piacon
alaku1nak kL E2'l a piaco! két hét
óla '" ~"'",,.,;.,

illé12co(': déTB-bonkénti árát. SŐT;

a pice egy e!hhasú-..koca 6
nlak::cát páronkéJ"2t 3 pengöért ki
náEM{ - ilven potomáron

a kereslet A termelő igyekszik
megszéoaduini [nert

drágoJ no
nlei'l ler-

dara.b választzlsi lyaJ3c0t hoztak a
piacra Az arányíag ke:\.'és vevő 3

alá szoritoHa 1e cl. 6 hetes

s-égü sertéssel árasztják e1~ nei11

csoda, ha t',mek következtében az
ár<1k ne'TI estek, hanem zuhantak.

sern kened.

DJalachús 1 Dl€:rt llli:gtlSZtitv~1 50
TiJtérbe sern ~(:erüJ kijója. l~ rnarha~

és cirkal1lIs 70 , il sertéshús
1 pengő, él kiiója 1.20
pengő - és a malachús

fillérbe sem kerü1.

és az itt feiszabadult szeTnesíer
nlénye:~ hasznoihozóan z-nás ~éren

értékesitL
lJ;. bawmfUenyészlés ma

és a jövő kilát2saiban olyan le
hetőséget kisgazdáinknak, am,o:;Jy
b211 nem vele versenyezni
a !12gyüzemek, A baromfitenyész
tés a kisgazda kiváHsága, ebben
ő éi üangadö ~ ha szervezetten

-dig a
nak
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IZni25

yz:ó!
pedig

elö Hgy,
hogy ""'''U',-,,,,,, aki oi! voll ezen
az. csl soká~i? (:n1/rgeini

darabol ~s s ennek
~lá[ó GlóudöH.

Az egész eS;'éiy olyón sike
füfJ VC)U 5 úZ: el6ad,ás utci

jö ezi cl

an1C~}Y -Q( k':5rülv'ciJ

iunkaL
:,ok U~y"en k~\'áL,) ere-[~ ,I

és iHzert kh/ánunk a l~lefornltl""

íus L ((.&n'/ cgvesjjlelnek l lVlinél
~öbbször tend l2zz-eneK LlVlz.n'
magCís ni előadást s

nyörkodtesscllek bennünke!:

!ő1~ hogy iÍ1"de~nes voln51
~neRi3rn:éte!~I ~?z! a~ 2l6~dá91

s h~: JCl1,;ZH1,e élnanJösHurael
a ~suiádÉ

a vezérki:lrj ka-

SLere

;::sére!el érclemel!ék kL Baíogh
Erzsike a MHka sz.zr,zpéIJen

an ii1psoi ara hogy ab·
böll mÍndzo zHsmeréj$ és !uto·
lom bennz volL Csökő Esz'
like ozdig 5erejiIhyné ;;: óbor-

özonnéd b!z~.)n~/ságál ad
la annak., iJOQ',' 6 ie., ?j IPGi(j.

'J - '- -1::7-

váJóbb szerzplők egyike. B~ró

luli~ki!il az édr,;;sanya 5zerepé u

ben VOll nagyon Gi-
zike pedig Manci a\a-
idloHa nagy méllán

hirdetés" vo Ebhen éi darab-
ban Cs. uliska rnill! öreg-
hüséges cseiéJ tökéle/es
alakilást vé~-le!i, múvész-

nókiól sem vár!Jallunk
iobbat. Mindenki elólt felismcr
l1e!ellen lesz ez a el. Vard

ga Pöszi
Ion Piri
kívá!óéln

Borika, Rózsi és
pében vollaK khrtilól\.

Izsó Klára
u@y mu!a!kozlak
nál húebBHlilJ él falusi
szerepélmc;g5;Z(;m~llresiitein

nem is leheL
ió iálékukén. UUtl""'";;

an csak cl izg
leijescrbb ~~lismeré:,;;se! ern!ékez~

heiüflk róL:1. Eil,u Bi'lbus min
K~rekes Dusí olYéw bizios::iág c

géll forgo!ódoH a §'zinpadon,

zonyság ti

örömének is megeiégede
siÍn ek,

esJélyen
konferáll nagyon min·
denld dicsérettel emlékezeil
róla. Az elsö darab ti "Városi
kislány - falusi menyecske"
voll. a darabban a. fvIö d

riska szerepél Ella iiUSZ'Dlc

igazi tiizröl menyeesc

kIZ volt. aki mindent rendben
tartol!. I<iváló iátékával feljes
sikerl araiol!. De cl szed
replók is kHeHek
Ágosion Piri mint Sári
Ágoston Viime mini Dogárné,

rn nden
és tegyen érdekiiklie
ha már il

mi.ndl~nltoL el szórja átkos
akkor ott 1)egylik véde

lembe a gyermeket} ahol cl gyer~

mek szent kötelesség.
Csindljunk járddt, csináljunk

villanyt és ét[ hinni fogom, hogy
meg jog fizetni az il generáció,
amely serdülő korát most éli"._

Gyoma, 1935, január 12.

Pintér Pál.

aki ilyenek

EJ
bizonysága vol!

vallási,

döii cikk)

vasárnap p

Reforrná us

akkor

száll örunagába? ~Tan

sziv, amely flern

náffY e~öBdésa a
I<aszi

Sokszor a rongy, OL pa~

OL l)lukas ópr5n keresz
OL vizet

és
Van lélek lJG,fah'o!'

Jel ,'?k C7C~'!1

V.:;;c') C:S:'2l nem vo!
''J '-15t szárm.m~;bEJn

láttára

l'2~e ogy gyonlai ~ársa-

d31muIT.;~-:: inden ré5zér~1 na...

agyar

-::Jnnö,k~

édnI EJ r;2nJczöségnek

1l~Jp,-ysZ5rnu

nó ha cdcnas nagy
E5U(Olés;g" -el

dobbanna?

:p2d(R egy
Bizon]'} ezeket nern

éleI.

én

ezekre ag-
i"1;]'Ir;]i i., "I él gyerekek.

e!

éiük ökasziotl Senki
sem bá ezeke!? ft. képeket
sem firká össz€."? nem
r,zl!ek cl gyerek J) vandalizmlJséÍ~

iól".
ft. fejemhez nyul!am. A szc·

meme i simogaHam. Háiha h~p

iyogos leli?! De nem. !güz
B.m~! látov.: 19-azgaló. - Tanári.
L il. lil. IV. oszlály. Tornacsar
nok, (Ide már lilem meriem be
nézni) Én csak olyan dlsznó-w
piac közelében larlo!i 10rnaÓréÍ·
kal !állam. Ei sem lud/am' kép
zelni iskolál, amelyben nek2m
él diákoskodásnál magasabb·
rangu munkaköröm van, más~

kép. A folyosó egyik végéhen
újra valami innyencséggel csa
logaJ az: ajlófö!öljj felil'al, lvlég
közveJlen közekben sem meu
rem eio!vasni, pedig kinálkozik

és szólna

ieiiiCSOlJ'dZ valódi. Az OSL~

vanna!c

Ilsleokém

I
Igazi ken s
ame: il

! is körülláncol~lalna nemesők

I
,fenyvesheZ' szokol! szepesi sze·

memo

I A ker! körül kerilé$.
zj kerj/2s, vasból.

I ;\ keri ~ú)zepén, monu alnám
I a pörk köze a hosök sz~b'
Ira. Valóságos szobor,
l iál\'ablokok elód_ A. C11Jor~'I:

! "llin Jáj
I CSJ.üld.J,2 egy nagy

I
háború hőseinek em/ékéI kli'p
gycl.zík'l kei! 6::1.1'1;2 minden

i ,I magyaiT'o\,.

I c a kapu. az már csak

I
oh'dn káprázal ...

.' LevelIcm é1 kesziyiímet és
óVBlü8an végiglapoga:lam a

kilincscií. Réz! Valódi réz! A
fája kGmény. AT. ablaka üveg.
Minden igazi. Nézegeílem. si
mogaHam és óvalosan beljebb
lopóz/am él vágyamai felüimuJó
iskolába. Iviég mos! sem hillem.
A ~ok élmény/ól te!zaklatoii

!1<í!iPzeICiem csúf iálékol üz vc p

i lern, Ez bizlG:t'an nem az az:

osziály, Cl többil !lern bánom,
akárhogyan lesz,

HáromszÉp:ö(vcnhéJ hosszu

kjJomé!el'en kerresziü eZi az

egye!iefl kivánságomal edzel/e
bclé!l1 él rohanó gyors s idilulll
belólem minden más g'ondoli1!,
elhagvtöni \tJ~éH11-2nnyH~ n1~n~ az

! ismerós iönyökul, a nyárfákai,
I a homokos. szikes ~(iskun..;á·

I ~ol. lv!ill(~e~ c~Clk elsuhan!. ln"j,

I 1(?llcm, 111JDI ~'ZeIIH?m elo\! él

! vi!Jony!ull'ók s marad~ ~!ilérddn:
I a rendes iskvl[jj vágj.u.
i * -;;
r *
i A város kic~: ',~l1C!cs. A há·

lzak közöli mos! jáiszik k(uge
iósclil az első Megpmcg c

állolc Hálha elfogják egymás!. ..

'"'''U''''' löbben és lübLJel1 "c,z-
nek részi a íátékban. VégUl is
megállás nélkül folyialom uta-
mai az felé.

- Az az emitliZtes épület,
kérem, az az - mondja szí
vesen egy

E - me - le • 1i!'9 l' '? ?
Bármltnnyir~ is €sodálkozás

ra nyilollak 5ZfOHtím, csak az
az általam ker'i'seJl iskola 1

h"''"'''''''''1 a széles ~{i5kun-

,-y,"é"\.r'~u.1"n."l ritn-H150s kaLo
'-fH-,jjn·!\ egy új \lHög feIé~

felé. Hamar Jál
alailanba vesziek a könnyes'

búcsúlil'Jlcgeíók ss mr:
gaml'a marad am éi vasviikocsi
ablakánáL Bl?asságnyi-
ról néztem a imádla iÉlia
munkálkodásom közel halesi\!c

len dei órzójéL
Ez voi -

ml !esz? lesz az
hon? Milyen lesz az új
A gyerekek? A környezetem,
.ornelvben életem egy új szakál
ke!l kezdenem és egy feje
:E12!érr megímom? ..

Azegymási kereszíezó gon
UU"u",,,·", válaszolaJlanul maradc
jak s kereke u

deit egyelien csak
Csak



2.

Bál

Ma-

szombaton d. L. Ei

jelenjeiic: Bék'Ís a;: orszfi,; 112::;'

fT il?h,z::i7ebb vá az

süie! vasárnapi gyUIQsén dr. T,{~·

falot.

békéscsabei.

l6 lcözönség is
ezt a kedves; is !e!/{f?s s,z{ntárs{.;-

!stJ 1tin kerfAleti szin
igazgatá és túrsulata folyó hó 7
én" csütörtökön este 8 órakor kez ~

dl meg háronIlIetes a
Mozi s'zin!láztermében, A társulOJ
toi cl legjobb hirek elozik rneg' is

a

a SaIIOV(;Qn.

el6adás ketten
rica

ujabb ""'ne~,1"

Heti müsor:
csütörtökön 7· én.' Tabáni orgo
ndk, 1

D énteke/i 8-án: 02

a

es

lanul"

, i n (~k,

gia
lemény t

cr sok éne/~')

bolond, Pity!

mé2eskalá-

11,

[,fOJ~Ofmi kezd, ..
cSÓkOSQrl to-

volt et o

csendesen

vendé

kell lenn l.

rendezésen
darab egyik m/íszerepéi

jelenetek;
epizódszerep,

karszemélyzef, magyar görIicék bi'
zonyára élvezetes estél

jóeiőrc> fel,llil,ink

a közönség figyelmét.

is

l;íF1 y
Nemzeti SZil; áz
pár gyön

rSElngi

a Jóté

Iében ün~

eié.

fewnálljsának

a Királyi Burg'l1a

szökni próbál és
kor Örzse és
lond egy mézesszivet helyeznek a
dolmánya alá:

mesebeliség és Dl 6vatos,
ügyes egybehangolása áltnI kíasz-

szikllS ez a mil: Jós·
ka a katona a nekeresdi

ma c>"'li

muldi geli

d6bbje lesz.
e lee
II

vi kedveskedése r iVÜ] aki us

más és Albert nak-;"S;"i7if)lj-

retldet.{ ti 11o!ff!rbon.

monddé

dd/a S,1.D!U.r~'Os

döadcisdt

sz)

a kŐ.ZOIEéfl

"Ii T
V

[)úvár: ez a szó hangzik mosl
mil1dc!li.W éJiudom vii ál;;

ball és él mú','cli közönség' aj
kám. Búvár: egy uj folyóirai
neve ez. oi\,a!1 magyar folyó
ifCllé, am<zlynek külföidi !ár~ai

millió meg millió Idtmybc1iJ]
kő/ik le éi földiü:rz/,{séít minden
müvciódni vágyó olvasÓiánilk
fjgye!rn~l. Nemcsak uj rót
~Z, hanem eg2aliZClJ ui

irflHípus, az elsi) nagy ludo·
mi:Ínyos magazin él mag'Yor saj·
ó tÖrJén!21éhen. Tudománvos,

mirl ludósok irj6k és cl Juda;
rnányok időszerű kt?rdéseivel
fogltllkozik, ele ininu·::HneUzíl
n1G!gazin; rTH3ri iZRatöan croe

ke3, párai!anul v6\iouJios is
múvész:i0lJ sTép mind.w SZÉH11t1J.
LéilPbr~chl !{áimÉin szer!<eszii

?l ll1ailyar érje j ill íség' ....
iudományos nlag(lzinjál és 6
rrantdin-ICÍJrsulBI adia ki, EP; il~

. \uíilziréÍlásHlak és a nyomlalás$

naK oIY?H1 jökéle!2sséggel, mini

;"1 mt'lga nemélwil szintén Blíö-

ró mtisik nagy ralM,

Tükörl. A Tükör al
művisn~l, l~rsadC11mi,· és spor!·
élral körében csilloglalia meg i'l

magYM Jehelség kincseil, li \')\1

vár pedig cl természeiludomfj·
nyok ésa technikai világát iár

ja iilZ ol vosó elé, vonzó és
gyönyö!~ködleló közlemény",k
és miivészies folyóiraiból a Bú
vár kiadóhivi;llala (BllcJClpesL t\'.
EgYGlem-u. lapunkra völó

hivatkozás ~selél1 szivessn küld
mutellv6nys7ámo\ olva::Jóinknak.
, ,

m 12' 5 S z e ve ódölt áimaim'ól.
tviosl belé csöppeniem és ér~

zem jóleső felémáradásá '"

j)C-;S íelkük ü;óerét
simi isa s mondióJ: Aranyos

U(icsik@:[1i í"

iJ 5zl2r,~ uérll, luJniLlik én~

ho egyszer a hclállLIsával
lebuiiunk." "

és egy másviiágiJa POIJYC1IlLll1k,
(]illely álmöinvon is felÜl, az
örök valós;ágo! áras7:lia felénk,

hogy okkor mindazok, akik lel·
kem fürdelni ák, része
süljenek az örök s7épségek és
kellemesség'ck valódi, igazi,

soha cl nem múló áradaláböl1 .. ,

valahogy

rOSíizabb

v clo!aiorn
JV],zr: k á\lí!anL

1<.onserválnI kellene
iiéi pokra. vagy a jövöre, va~.5'~l

va!amil csinálni vele, hogy el

ne hagyjon, hiszen ebben él

\·cllöságáJ·adá:3bö~l-fL1rGCn]

~[jin Tllár , ha nenl is

1li'l~Y l1lérlékhcn, ele !udalom
Jlcj I (aján rnl.2~?1S erre \'tJg-ylaIll.
!\iil csinai o!( ?

f-lJlje a kcrdésbe szédül/cm
0clc s amikor kkbrcdtcm, CI

kapzsi, ÖllLÖ clllbcr bünbánCl
lélval ,i1oudlalll:

Ecce homoL nem !egesz
kedell, az a múJörlél1e!mci sze·
relie, akii a zene érdekeit, az
judel /iZ irodalomhoz is. Nem
keves21 öbbembcrrei min-

den nehézség néllüil siker'Uii
be!ekóslollaiiJom érdeklődésem

lerüieleibe m.?}J akkor is, ha

éppen 3ülierlinról voll szó, aki
a reforrnirásl szorgalmazia már
917-ben N~l11elorsúlgbCll1s mi

illd;;na B huszévre rá szin

IéI' kezdilik belá tlog\ cl "Ic;.
vcg() II \'11 II C! 6["\.)1'111;]1 cgy:-,z'Z",
rlis~~~-. \ iill.d~'(l cikurnyálól [112\1'

iCS2il. p6:,z['C vcikölicljük az

épli!e rejlik iZ:, a III ű vészc i Lin ke I,
éJ lulláillkcJ! és hi/OllY kérem él

IlY!; éilel(CI'I cikornyás íl'ás\Jl1
kal is.

Nohát ez halli'llla!1u! és felejl
helellénü! kedves voll. Az egész
ismerke(ksem ideje alall @3rez·
112m, hogy egy más világba lény~

le~-b"erbprtelr=(l==-győí:S"=~~l ~";:o l
holnapra s ill, ebben a magam
keresle, magam végyla világ
ban, B kék Dunán iui Jan!( ái k ö
ziill, él Ságl1egy lövében, l<:c~

rnenesalja fc'Svárosában kezde:1
felém áradni a valóság. ft\7 a
valóság, amelynek árnyéka is

szemügyre vejizm cl Rdjziermel
és nleg keileli hogy
ez sem meseország iartozé1ca.
igazi, valoságos rajzl2rem, aho
El gyerekek~ nern közé Of] kin-
zóc.szÍ<özökm'k b~:jíI0.

nak c~úf()ll (millcljg éJkkoi' moz
gó amikor éppen nem keli), al·

kalmá közl zhalnak.

t\ városban kezdicm oilho·
nos d n ére ?ll i III él g' B 1,1. jÉi1'·

lern" lnlni a~:j rllÍ!H.l-!l'lI \ ig' ld"

pOgaioli, \,z~ 1110j.;'aloil s :,e·
l'ek pel'cc: megcllöpiIUlla .. liO<I:

11;2111 [61' lllescursZi'ÍgbdlL A kö

iü;ö'lc IcfiÍlsLódó-váilozás:\J'
iÖ:iÉJg! i{ÖSZÖilJÖh.. k dZ el1lbe
r\.?lc i~ÖSZl)nj ci sa iJ'l' ndl3i~...

Vi.:s!?c}Id!OIl1 ulOJsÓ aele-
kélll, a v,'gére a7: embel'ek m(l-
rodlak. Aminl az "új' emb.2r"
ölázalával és liszteleiével be~

Illerészked:em lakásaikba s 011
a szemem egyik sarkából El

környezetre is piHanlásokar re
píigel!ern, ismél káprázaloknak

véljem 3: mégis csak igaL dol
goka!. aki Kuucz Aladár
nagyszerű "Fekete koloslorál"
teheHe IQ, arnint illedelme:;;cn
bekopoglam, másu~ olt lát/am
kézalal! t-larsányi re2'ényél, az

sam mÖlr, meri ez js igaz: Pe=
clellu~. No ez! már megnézem l
RendeSi, igazi csengő is voll az
(ti/ó közel~hen, hát nagy óva;
íosan rilnyomlam a keziylis
újiamal. Félénken. Nehogv meg'

rázzon. Dehát 11em ráznaio!l,

mert az is, igen az is egészen
rendes, müködó villanycsengő

voll. És szóll. A porlásné iÖI! !(
-- Az 19azgaló Ur fe'i! VElil.

Tessék, majd én klvczelcill.
- E.ÖszönÖrn - mU'yogLjl11

és hagyldlll Il1d~a:ll vezell",llli.
Lállam már; 110!/,y ill jc) kezek
ben vagyole JnkáLIJ loláll ildY

írom: IZe ze i, IN ll.

Az cIlieleIen, Illiél!cJ!I iloss!ú
\1 a j a ln d I itt<Jzgallaln (lllSZCll

mos! valószinüleg egY' ir;azi
igazgalóva] fogok találkozlli l)
olvasom, de csak fczlszemmel

lopva: Szerlár. - l<.önyvlár. 
I/?cngalói lakás.

M i n d G n csodálkozást ma-
. gamba kelle!1 foilanom, merI a

csengő megszólali és olj álli
elól1€l1l, szereielIeljes "lsten ho
zaW·jáva! az iga:!i igazgaló.

* »:
*tvl á s n a p aztán kOlll01yan



csa
rendőrq

A korcsmából hazatérő férj a
betörőllöz: Ne féljen

kérem. Inkább árulja el: hogyan
tu-dott ug}' bejönni, hogyafelep
ségem nern vette észre. Nekem az
még soha. sem

11: fótl C'Ho~rot~ egy 19 \Íves
CSaVdi"i:,'Ö', aki Siri VCllczclnek

lel magál és aZ! áililolia,
legulóbb !í:ovács ~\éilmén

n1czöluri vC'ndéglősnél dolgo q

rendőrség I1lcgái'apj·

"\ a CSé1'iars;Ó nem
,UI JUli j,,{Zdi, l11\2r! Szilágyi

\stVj'l a valódi llev.: és M,zzó
'11'""11 ~uh(" 11e:1\ do!;;;o,'oll, ha
nem Cildrö(!röí szököl: meg és
rn \' (~~ ,< "'1 II le" g 'y' no n cl p Ó j cl (1

~ r'; i Y,-' iz ,-' [; CS j \; EJ r, )g . É r- eJ;2 kc s

\ .j L il !II ,2 v 11 i:1 S Z il él léi Iél il ck
semmi kÜ:UIIÖSiZLb indiró okái
nc'111 ludl adni, IIl\2!"1 még GS,ak

ne!n ·~s !.<örÖz!ic

jjru~éko{ k,zl ci közsegnek n·...
z.elnL Ezze] 11<3 biz-
,osUo-H ój szolgáiaJ köz-
ben barcsel vagy Del,zg's'zgéból

származó munkaképieÍ'<T15<Í;;;eri,

2 se,;Y"'éiyl fo~' k~plli

eire dc! 2. (1~

és önkén/es
bi:l.le,se! ,i,lÍ~

rsztl'
gos Tüzclló Szövetség Tagjajj
5 lY2ZÓ PénzjárnáL ~Ainde'n

biziosj!OII LJ án évi 20 filléres

lók rhös!anában valóság,Iaiel
áraszlíák a községe!. A jólé·
konyság örve ala i! igyekeznek

munkatKlOrc

figyelmi! Ő'fJ.

vagy kérege
engedéD szaboct
niZJ nern rendeH{GzJk. hcdodék

talanu á ~dl adni G e;:zköz2 A

iebbi rcnc1örn

özvegys

tosilásröJ szóló lörvén\-'

év unius

és él kiróvás idŐpon

ml!ha!Ö késedelnli
az! él részét, amely' a
!"ulékok összegének 20 szÉl=a

lékál megha íöröini kell.

Csak el1J?:edléUyel

§ .. a adotl V~ZStrjlaiiól

kapcsolaiban él be en-!iclen
t(~lt, t/agya

ie:enleJ kaválla öL il

1933 évi janu~r

C5,1.:1011 ki az
birságok cs ;;:S2

ban, meivnei{ ét'ielrnében a mun
kaadónak a7. iIIeiékes ke
rülen péGzjá~'ánái

febn::á;'15-ild ir'§sba cl""''''i''''7

hó 10-én
esiG 8 órakor.nagys<:cbdsu bírv

rendeznek az
rri21yen i.1

szarvasi Levenie E!;?yesülej bir.
mérik össze erejüke!.

szánlOS országos és 6- legtöbb
vidéki baromfi, galamb is nyuJ
lenyé5z1ó egyesülel hivéllaios
lapja. Leguiabban ped~g él Ka

nál'Henyénlók rszágos 57.Ö·
velsége válaszlolia !üvalaios

v6. Kéihcl<2nkín, e e II i lz
meg, sz~rnCls képpe! i unlrill
va. egészévre 6 P. félévre
;) p. 501ir. A MÉH címil m,z
hészeii sLakidppa) egVlill egész,
évr,,, ti P. Muil'llivánzszámol küld
él l{iöclöhivaiaJ Budapest \'.
.c,JC'!i1V J:inas uJca 1 szám.

lA
rl

felvilágositást
Kézimunka

nagy ér!éké·
ról él ~wapju termeléséről, an~

nak feldolgozásáró!, a feldol·
gozo!! áru iránli !vánull
nagy kereslelró! közöl szak- meri

szerü cikke! a Kisál!allenyész- A
lók Lapja januáoi száma. A lap

Ez az iiln:r. Níthány
na ezelőll meg- a
"Viiágkönyvlár" cimü soroJU.lju

ban Bernhard nn vj#
!ághirü regénye, a "Sehellcop
berg Tesívérek" ts máris majd';'
nem utolsó szálig e!fogyoll. Ez
nem is csoda, hiszen éi 288
oldal íerjedelmü diszes félvd#
szan köiésií könyv vidéken
csak 58 fillérbe keriil és min-
den uiságárusnál és
tőzsdéb!2íl kaphélió. evek óia

könyv sem aratoli
sikert, minI ez éi pompáá> na-
gyon érdekes Kellermarm re
gény.

A má-
I 25
i rnCQ.
'l -

?

bizoli~

';n n-l)- f ~_ f! '/

va[,l~

estje.

-1

lelcmneK ? .,

ne nézzen lZ

ságtnQk békéscsabai a!osztá!ya.
in!ézi, Q iráni érde!dód6k~

nek vi!éz békés u

nr"""""'l-nesler, viíézi
vagy telefonon

1,) minden lekin~

Iciben ~zjves készséggel

·!,es?: eg';Br!Vu . .Jj,,, bá 1rán me-
;'3gy az érdek ödés.

előkészüle!eit CI várme-



és a hirdetésbe fektetett csekély
tőke s'og'(S2C'1'\~San ~

A vidék a !VE;Y"':''''.'!~

vidéki hj:'G';;~ési.

:3z61ó

ség n1]ndien hozzá a~{éJ

férkőZB], vegye igénybe ct viáék~

sajtó óriási nyllvánosságát j - 6:::

a és é&"té:':~3

a Duza- és

igazoirJÍ
állajbizlalással alko-

él vasulak Ei. hizlaiásra szá:)!
SZdZ6:é~

ft:.. vasutjJ[ kedvezRné;1yesen
száHi~jáj) ~ hiznatBISra

A~z elsó 100 V.3g~f?o;-d rl1é: :llá~',3

G1U5 I5~I6' ke1 ki~·?6;E~anL A~

nénleiországi iojB5~r6kathej~enQ

kjnl E:i~1apl:ják llleg C:Ö~'12 és pe·
m:nden szerdán kezc1ócJík

25 százalékos fUVélcrliil"nrl"

mé adnak.

kezhetn

hag''i!ák él

ro,'!

éi cé!.
len a gazd~k csak ugy

már lJ-ig az
töriesztéseket A vé-
deJl szóló törvé-

nyes rendelkezések értelmében
935 évi február hó 5-ig kö-

a véc!ei[ birtuKVJU'-'

hátralékos adójuKnakelsö rész
lelé! befíze1;1J. A pénzJg-yíg6z
gaíósClg febre 15-1ke UJá~1 azok
kal a védelí bii"/oKQkkB.! SL'em
ben, akik ezI a r.zsz~s~12t Gem
fizei;ék be, ei6íerjcszíés! Is:sz a
védei:ség megszüni2iésére.

Országos vásár, Kender~sen

február 4-én olszágas ;,6sár!
iarlal1a~L

-./0 n aa I\/~ ~ / -5.[: c:~:; CS,5 ~~ I ~\.B''" }

hO.zZé1?l111Ulrlil ele sz'ol~!C§!

t\ lianlo"" mcnLil: Ü~i5{ ':~

1axJauJón ,5z-abó Is~vÉJ~~ <:~

kedésben,

Á sebész()rvos kisfiához : Aztán
jó leszel sziile-

tésnapodra kiveszem a vakbeledet.

\' ei, iüllan yogá\' éi I V El lóban él

szebb di"sze minden SZOOol1Em

A.kkor tessék bekiildeni 2
H. Vagy (Ikéir könnyebb
jelekel '!' Akkor lessék hal hó-
napon át k 2 D. 40
is ugy jül az ajándék
ba, Dz még
hiheteden Üig"lességü al<CI()!)·i'm,

Az ajándékok közül is

válaszl€lsl engednek. A IUL'UH"',"

méretre kapható fiiggönYTe em
var1 szüksige. /J,z

ilyen előfizető jeien1kezésénél

a függö"ii i1eíyetl
vagy négy ágypárnál (.~rany

előrajzolva), vagy 1;;0

daníhrenAszegéiyü az,suros len
vászonabrolilzl, vagy egy fau

él közismer! hárompo!cos
faállvány/. Az előfizetésné! aján
latos cl Tündérujjak más

olctalán levő mai hirdetésre hi~

vatkozni. A főcél él TUndéruj,
jaknál (Budapesi, 5zerviia-tér
3,) él figyelmesség és él

módon megvalósithaló szép
lakás eszméje.

csak
ni el I, Mosl
miiI' ii! íakásc(lzJésél, az oHnona
Slzépségél is biztosí
ki sz~rde fiHér.~5· ;'é.3ztclcksrL

Egir m(l,gyar ujságkrödó vtdia"

II Tündéruijak
]á.ssal~ rl1er~SLt~~c-k i2::)ZÖ ;.zHla~

lár\'6}Z§ssal ílZ egti3'2: kö;::ij)OS7

tály OS:5-ZoR1Yáintú ,Hínl>? hibe"
tell2n ctján!ó1loli i .;z:::. Egy
folytufloscm lüLdi ClZ

népszerű kézlmun!wulsJgjái és

fZ'iJJy gY'

Február 16 ! Jőn



c-

o.1a-

banat-

kii-dáltásj

hiielélí l

kiadó.

köt:.lesek

hó 14· naT

sz. b::íé:.ben
13~lC;!13. é~, 11330119.

~OO ~),1 és í ;33(1 2r. L:·.:~. 3 1Jo~d í200
]-,::p\:;:)"

1 -- 2r,Ctt'öcl
.\:kvő s a~~ 2.:-;clröL~i 33::3. sz. b2L~,~:t:n

L : ·--2 sorsz. 66:2. es 6'S3. hrs?:. 'J! 3.

pénznek birói lr;t~(o-2 1121veze
sérő1 kiáJlirl:)ÍI ]e~éti elisn1er;Té~-lyt rt i..:i
küJdö~tnek átadr:i és az tLverési fea2~

~eL;;k~:( alá.i'L"ni- (1881: LJ(. t-c. 147.. 150.,.
Tn. §§. 1908: LZ~.: t.-c. 21.

:
! :::.~.. ~"';" ---'==c.'".:~_-~ ""':: ..::'::A·~-';:' 'Q~.2;c.::,:::;'.:-,;n;i:"1;~:;::;';;;l;:5.iiG;--":. "

(irt

Hllnl'a[]!; U. liI 5Z, CS, Szabó B2Í~jnt

E. Szaoc',

rn.~? si!l·:~ 1LJ i~

Sz.:dóki fst\;,{~\~ 3 d,'tJ.

fo,::ad.ok tI. dG·td~<

l'eSe;1 adok 3. .'~'"IH",~
tan:~;j"a :~öjcsörrJ

3@ n3;;0;] Lelli! l)'3i'!11pn,';e

kGlc1eúöö y;ssza. Szé·~küi
dés utá~lvétteL Egy'
tevélbélyeg ellenében
döl{ mimát a borbéti
tásdobozban, bérn:€ntve.

Soraim !kellemes é'éÍ&si<í?:s
italuak. tiszta, töikéle'~es Z8t~
ml:lltu~k és n El;'/i S2:;J21í'1!j!í';;,;~~{,

Cil11:

u. 8.

(~rb ;:g.

5 clrb.
Béres jl.ntal gép~sz 2 arb 1rláz~~"n

felLi!i j~izö. txt. gr. T~sza-;J. 80 SI:.

'/arg:a is~ván 5 chb V~:1::5Z~2Si J1121ac
VU, 17.

C:seiei László 4 ci rÍJ Ráko,i- u.
Kov?c'3 Elek 5 drb rnázsás. Tiba

András kIkész tanyáján.

1 drb eke·Köles j''/latvás. 1

diijG.
H. br. eötvös-u. 3. sz. ház l(iadó.

3. Szabó jánosnak
táeh-u. 34. .

Kovács Laj~s P;I'a}lY:U:- kur-
li drb kutágas.

Bogar LajoUI8.k törek.
Papp Gábor Petőfi-u. 17 sz. eperfa

dílrék. -- ~-'ce--~'-

l:.Vh:snyaflSt':'áll
adók. Lakik az Ó temető minet.

Garai Imrtne I. Kálmánel\. 20. egy
h§.r~~1,;~t1~.

;1l(:fJleU 2 éves ser~és.

2 lóra való szerszámja és egy cemep.l
vályu. Varjasi dUlló V. 154.

t-laibach Györgynek s~ahl'ája és pely..
',ája vall eladó" Póhalmi tai1V2iián.

Lajos, volt ga(5r Arany }u.
19, Sz. ht:::a e]adó. ~e~lel-n. 3 sz.

t-Iarrnati C:eczson VL 154 sgy drb
egy drb tehei:

TlinD1cD l"';E:p

f\Jzdár n12~ake:rti mal1rla:
csöves l@ngeri őrh~5t is.

lajos
l1CCa. 2 sz. háza e~3:dö.

Elad6 egy iól{éH'han

Kiss Bálin r, B(l'sensze!~,

-4 sz. ház eiadó.
A siskal földön egy kazal szalma a

háznál.
Tandi Sándornál &gy :3 v6k~5 kese·-

lyösi föld. 15: 5Z.

Lá3z1é·n;:.~ :0 ki.s ho~d Drö};:ős

nyilassa és '';:3Y !{azJl
SZalóki István) ti;rek.

akáccölöp. And-

rássY-ll. 35.
Csapó Dánielnek 2 dd; tetene el·

adó. Gr. Tisza-lL 85 sz.

Csapó egy boglya szem!.
szánk6nak való akácfa, 1wca 6 malac
cal. Kossuth-u. 42.

Hajdu Jánosnak 6 drb választási ma
laca trágyája H. Lengj-u. 17.

Biró 8álin~ a tanyáján
5-6 ci SU'Yll nYárfa derék

ZS~ Titl1á~' Andi.-ás kölesrenéki
8 hold föid cserepes talJV!,val.

Biró Antal VI!. 132 sz. a J~dányi·t:.

10

m.

j, éVI f.zbru"

6Z0n 5zabál~'reLc:cLz..
k :-2 ~ El! 1 j Z alö!{ 2 r 2 S·

vGÍrOSOK

fOl

ez1 éJ Z e f

köIGsi §Z:C!~lPOI~i~)ö] !ÁHOf~fásGr..

~1é111 () kö Il y Vl:·J,~~i; Et ou ~a 13 i:.::i

szc§z3j~~krQ va Ó ie5z,é.:;jjása!~

va~dmlnl aZ ?:dói{ ~eszédnj]sá~

:(~r!:( LJ. kDr:JláTJy~6L .b... ~a ;('11

4 p'~ng5róJ [5 pC3ng'őre 57t:l1Uo; ...

645 ~agj:l va:1.
~~Z lZgye 5Üle t nl Ll 1t \laná ,r'1l api

e];wiározlo,

va~ó a ~.

n. A -re!.) ojdc,:as Dé·~

~jbcib eg} ~z~~!:Da 20 fillér.

iÍr ;1Ó fVi5' :'Zó!=

1áridö"/21 c g; y közlga?ga:ási

iök l:::,

A Gyornai Da~árda 1935. évi február
hó \O-én d. u. 3 órakor, határozatkep
tel@!1seg @setén 1935, évikbruár ]iÓ

24-én d. u. 3 ó:'akor, az Kp;U-CiS[,"!1()n(;

i~koJiban évi rendes és köz
iryülést tart, me]yre a D'alárda L tag-

ezennel tisztelettel

Tárgysorozat:

1. Jegyzőkönyvvezető és két jegFö
kirendelése, El j'aiáro

zatképesség megállapitása.
2. Az 1934. évi zárszámadás előrér- í

ijesztése, a Szs.mvi<:sgá16-bi
l
zO((;á

j

g j~- l
Je.,tése és határozathozaiCl II re ,l1@jh' ,

Ivény iránt. ,
3. Titkár Jelentesi a Dalárda 1934. I

I!Ívi miikMéströi.
4. Go;-;dnok jelcHithe a Dalárda ingó- l

költ2;egelőlrányzat I
!

vá.... I
'l

I
I

hól
l,

Pétet" i
l
j

5. Az 1935. évi
lllőterj,e.:;ztése.

6. A tisztikar és a vál<:lsztmliny
jaidba 3 évre.

7. Számvizsgáló-bizottság megvá!asz
tha egy évre.

8. E~etlegei

Kelt Gyomán, 1935. évi
30-án,

~:!rab6 Fer~l'!:;



dijszabásai:

Gyoma

, .
SÁGI HETilAP

lli uw

E~yl1tl.sábos (5§ mm széle..) l cm. rnagas hintetés
2!O fillér. @t6zöri !Jin:i.f)~éi.'lné; 10 gEbalék, ti!l&>'-«inél
15 smzalót" l negyedévi !lird8~éf;nél :ro fiin'lll:alék é§
félévi mrrdet4s eJ<letén !b száulék kedvezményt adunK.

zKOZGÉS

F'~elős Slterkssdő: WAGNER .!\Iml'( l Vl1I

g'zerkM:Et3Gég él> kiadÓhivatal:

wHUNOÁRlAc KÜN'I{VI"I~wn'I'MIlA
G y (I m a, K056uth utca 64.

Teiefl)l1'!: 22.

RSA DALT

5.

POLITI

'. ELŐfiZETÉSI ÁRAK:
Neg.yedé'l're 1'30 P, Fél evre íj'60 P, Egétn: éva-a 5·;;m P.

Befizetések postacsekkel1 :
"Hm~giria-l'Iyomda Gyoma U csekllrszám. 1i).~.

Lapzárta Cs ii t íj r l ci k e<Jt~ 6 ora.
Megjelenik minden szombaton reggel.

i után CIIl elnők kiC!Ji;zt6tta

l'j a i)izonyitván]lokat s z:áróbeszé-
I dében a hallgatókat.,
u -
~ amit tanultak, azt vigyék át III

l gy~korl"tí életoe és IH\lsmositsák.
I Wövöre koslÍrfonó tanfolyam
I ta;tását (ervez.zűk és készítjük elő.

fe1kéréSlére Wagner Mdrian,
.Iapunk felelóss:!!:erkesztője el!'lököH
li. vizIIgán.

Kár, hogy ~ víEsgán nem vol·
tak ~H Iélzdáink mind, hogy ők

i~ kedvet kaptak volni:J. ilyen lan·
végzl§sére a jövőhel1.

hónapos
tanfolyam

Befejeződött a.

ez héltározo!! mérlékben
a oClfomfjréJ. Amit§ ahofil'Yéll1
l1\'uj/ok lin neki, ugy i"ldia nl

nekem vissza: loléísbelrJ.
ÁI!altlnos :;1:o)jg.~I.

ion: 2: kilog-rammos Iyukokka~

napon/a 10-12 dekt! elelek. En#
nek fele szemes eleség,
másik fele álL:iii
ÖSSZQclllflo11 ~(l2':/cr:zk

legyen. A Slemes eleség egy'
harmadát cs/e elelem. A KCV;?

réktól .lágYClj adok, vi
lamip(tariaimazó z féleséc
gek keverékével, ~mil t1Z áil.J~

tok f0 lEin 6 jó iil,jgl?yal I{)[)'V f";; ,

meri igen SlCT<?lik,

él löbbi keveréke! öneielőkben

adom.Tcrmészele~ennem SZtlJ·

bad eí:llCm az tiJ!?l1l-
dd 1 55,s de ncnl iul h1c1eg viz-
ról sem..

GaLdds'é1go~ijn U~'V lqkGrm3;~

nyozok, rnlcdi& CiPClk "nYD
adok az cí!iaíaimnak, ~meny-

azok jó é!vággyal elfo
g\'c$zianal<, i inkább I1lfl'j

kissé éheseknek lássanak, sem
hogy olt hagyják az el<esQgei,
ami persze!, ho;;ry veszen e

mellY·
D.) Csapó részek ellenőrú:s

mellelli állandó selcc!á!ásel éJl:

á.ilölo[owk, hogy csak ti soka!
és szépet !ojókaf lélrlom ml?2"

s csak ezekből szapori/ok.
Ha minrlzzek birlokábE!il va-'

gyak, ugyanyagi erőlllilöZ rnérH

len rende7.kedern be fl t1lí?Qfc

lelő s7.ámú, cseljeg több ezer
álla! tenyésztésére, vagy íarlá

sára is, amikor azt mondjuk,:

cz már egy "i n t e n z i v e n "
müködő üzem l

Ilyen ínlel1siv üzem pid. a
Ben~dek, Harll1HHlll é~, ~ehnd~

der eégek, amí21yek ugyan nem

a termés, nl CSuk él "ge
)cllafll?lé:s" sZli:mpollljabói inlenw

* múködő [ize mnl ők

f nllm t~rml'(i;n[k, nem él

len:Jliv

2) zs közY;::tÍ:6 kCj'2SKCd'2!Ci11
kikapcsoMisá.f, élmi ugycwcsak
15 százalék Jöbble!el jelen,
l@ne s végi.il

;) il magyar bMomfiászal
fokozásill íÍs j)r~p3lgillágtíL ugy
v~geredméf\yltell;

minimó,c.{,lculó I§O sl:áz(lllék
lő!JblelGl jelltnl!We kicsinek-

n(t;lWv'rJ~k egyarámI.
Nem hist:ík él'
I-It!! kérem:

ad/]. lvli a!: él szclkst:erú, 'Ill

A) Az alitl!ok helyei> V":H:,(J:-"~.,

amikor l6gas, viliigos, sz~1I6s,

de n~m huzeloo;, déli f~kvésű

óJakbal"l !aríöm t1Z áilalokal.
B.) Az állatok gondos k~a

IrZse ííÍs ápol~s<:J,.

"O~:Jda izeme a
jószágát".

Á.llandóon foglalkozollJ velük

s az c:scl!eg\Zs belegiégek ~llcn

prevenHve véd,k.zam l ]gV él

dirficria í!: !le 11 vae«<in~zok, él cho
iera ellen pedi!:! serummal ojlok,

c.) ih álJaj(';k sukszertí e?lS
gazdas~gos lakarmánYl'?z6sa,

ami ugyan mar kissé neheZizbb,
de nem elsajátithatalleln!

Nagyjában íud110111 kell azl,
hogy: mikor, mennyit s hogyan
etes~ek állalaimmal ?

l'v1erl nem lakarméÍnyozhalok

@ Il21i hónÓf:jok ugy, ITlin/

pJd, vedlé~kor; vagy az sem
mindegy, h"ilY ie>j6, avagy pe·
dig ienY~@)Z~lörZ5Gket ,::telek.
Ázl mondják:

pengőI expod~ljunk
és i\1lzok iermékeiból, a mai de:

conillnt!lI..iféllís gazdasági viszo
nyok me!Ic11 is. Hái, ha r.?hhcz
mig" hClJlZá :n.~milhal!nók:

ly lj szakszerű., inlensiv ha'
.romfiászal mely cselben cl

fcnli összege! legaltlbb 1~·20
sz6zalél-d,~j emelni.

pirosítás. Velllhos,'l~g,!>l!üiés, @ivetélé§.
Kü!emtall. Takarmá!1y~zásta!l, járvány
tan. Hajlamosság. EllenáKíóképesség.
Oltások, \l\zér1.lmbetegség. A fertözés.
Lépfene, tetaIlU§l,. Veszettség. Gümő

kór. Takonykór. Sertéspestis, orbánc,
panllifugz, stb. Bammrfoeteggég@k •.\1
latsza-vatosság.

Schusztek Sdlfdor el!'. {alfiéD elJ
adásában 7.5 óra alaU.-

A. méhészet haszM és jelentősége.

A kezdő méhész. A méhállam népe.
Az anya, dolgozó és here természet·
rajza, érzékszerve és munkájuk Anyát
lanság, anyanevelés,ái-, tartalék·, he
repetéző-al1ya. A méhrö! szóló vetf1ett
képek bemutatá.sa kísérő mlilgyarázat-

raj fogás, pergetés. A méhek bete
lelése, méhlakások, kasok, kaptárok
dobolás, áttelepítés, várdorméhészet.
IVIéhlegelő, mél>elil növények. ft" méhek
betegségei. Mé!J.észeti törvények Egye
sületi élet

Biró Teré:e s~akianitón6 el601r!Cr
sábatt 2.5 óra alatt:

Baromfitenyészléi>: helyes ~lh@-

lyezés, takarmánY0i':ás és jövedelm@ző

ség kiszámitAsa. Tenyést!:anyag kivá
lasztás, Betegségek, védekezés.

Paddi lolán i:zaktanitón6
adásában 2.t; óra alatt.-

Zöldségtermeiill!éE: A kert I~gföbb

keilékei. Konyhakert ollnmcl@l:éa6. Ubor
ktl, :ilá.rgll.-, görögdinnye, torma, sza
mÓca és gomba !erme~ztég@. Magter
lTI"lSl!tí:Í>:.

A onfolyamot @ következök
végezték el:

.ÁgO$ton Lajo3, Bene józsef, vi·
tb: Biró Endre, Csapó Endre, Do
bó jdnos, Erdős Mi/ui/y, Fiedrich
Már/oT/, Fekete Gábor, Gaál [rn
re, Her/er Imre, Herter Ádám, vi·
tb jukos józsef, Kajla János, Ko
lláe: jánosné; Kruchi6 László, Ko
vács Imre, Kádár János, Kiss An~

tal, Lévai Mihály, Molnár Antal,
Molnár Ántal (dcs), Nagy Sándor,
G. Nagy László, ifj. Nagy Ká
roly, Oláh József, Oláh Károly,
Pólus Lajos, Pfeiffer Mihály, Tóth
László, Sándor, ifj Wa.í1ner
Adam.

A hallgatók közül 22 reformá
Q ág. h, eVéJ.l1gelikus é~ 3 ka,

tolikus vallásu..
A záróünnepélyt február 2·ikán,

swmbaton este 6 órakor kezdték.
Békél:ívármegye Törvényhatósági

NéjDl1:l~VIi!~íij

És akadt cl sok ráérő lako~láru

5aink közül 31 öntudatos, tanulni
vágyó egyén, akik november, de
cember és január hónapokban min
den szerdán és szombaton este
6 órától kezdve sokszor 10 Óra
utánig, néha ana az időre ZI szer·
v<lzeliU,kel már megszakoH álmos
sággal is birokra kelve, de ezt is
és még II kl)Zség sok lévuton ha·
ladó és él. tanulástól irtózó és-a
tanulni vágyókat csufolodó mara
diak esiokelödésél is leküzdve ei-

a • és áhitattal
eiőadásokat

Ok harmincegyen tudják, mil
nyertek II tanfolyam hallgatásával,
eilak az'a sok nemlörődő, aki
nem tartotta érdemesnek
21F; nem tudja, hogy mit veszítet!
tbolmaradásávaJ.

A tanfolyamhalJgatók a kövel
ki'!Ző anyagol veilék át: vitéz Pa
for Gyula igazgató előadásábcrtl

27.5 óra alatt nÖlJénytilettanlJó1 és
talajismuetbOl.

N6vényéietl.:ai"l: lVhg, csira,
,.ZáT, l@vél, termés. g~j!1.!In. 3zl:lveHan.
A. növények tápJálkozáílll. A növény tel>
hl (vetHett képekben.) ÁthasonHás. Ve
tített képek a növények 'J@t~bőL u
legzés ég növekedés.

Talajismel'et: P$jlődé5@, ái>v.íÍnyo!:::
tulajoctonságai, egyszeríí kőzetek. A viT,
jég, :Izél talajképző hl\tás~. Erdöségi.
lTllzöllégi és sivatag ta]ajok. Mezöségi
tallijszelvíÍuy, réti :lgy~g. A'l. Alföld eJ
uíkeiiedése, I>zikjavitás; talaj ré:l>z@i. A
tElImőtalaj fizikai tulajdonságai. A talaj
kémiai tulajdonságai. Terméklilnysé2"
A talaj élőszervezetei. Természetes hn
mékenység. A talaj tápigényének
mogállapitá32l. Talajok b~O;lztá8lQ.

Hogy az elvont anyag ne j€~

gyen unalmas, gyakorlati kér~é

~ekre kaptak magyarázatot ;:l hall
gatók a következőkröl:

Szíkesek fásít ása. Ósúbrack met:szé
íBf•. GYümölcsfa caemeték vermelése.
Vetőgép kérekének beállitása. fOfga
tás~zőJ() aJá. Amerikai Hllztharmat.
Harmatgyökerek. A lucerna rossz mag
kötésIl, a lucernamag cl!iraképllllségll.
Tengeri töltöget~l!Il. A buz!1.vetbllk mai
állása. Hőmérő, fajsÚJymérŐk.

Kómar Gyula járási
orvos elűadásában 20 óra alatt:

ÁllatéleltlHl. Öröklés. Betegségek, hí-
b~k örökI~:",. í:l imr;lsck,



rmok 30m·

ét z, 0;uhOFQJn-da és vREel rnin""
d2n mOZZcJ1dlál1:51:. Ebből e>

amely

munkaéld6. Ha

hoz í Ha öl kö;:um'
ng:miör6d,~3 n~m

éíulonomiálál zgy
,..'VH"",O' '~í cll2k 2íL:;,;:g ~; én ye~hI2d

ha (]"l munk,h, ipcn:H, hih:
:(lri~sj cikldrnú2:0ii és gClzdája

fj~rn <2; ál. alkalmai,

í(H}Osell érzését,
s?~ciGn$ és :,,;,;mz.e;l; felrogás~1

iUIID53i'1" s (lZ In/ú'll

lesLio rnimitzn huiósélg mlétp~"

nC:;:3z:aivi.1L

r2in1(~I{, amelyek r~"

Péli'liiásra ván'éú,- A 16v.ee!helvil'
zé::!- él b~legldszolgálá:i, tI:e ~)i"'

'los-kérdi::>, ö gyögyk,zzelés, ;ll

v[dIJ~{ és 0! köZ:POJ:lí viszon va
rI<:rn martlcila! fl] fi i áililpOrábtlln.
A !~gn~gvo[~b s:t:ociá!l.s ~n1él."

rb,:rt an ~Í~z:ocj.:S'

<lL CS ,til nlérheienen
biró ltZgna~yobl;

;ü:nény nem von~

,. ~ n~mzeí~pi
[vILI (Hl;: OK, ol kl K az

Ol"'] ban (j r121TIZe-íi éI~1 i2filY
I:i !ársadéllrrJ béke

éi [1éregé3né~ü&lY

li.'il·ölmé!s e L5mozdilÓiál. a pár

iokon, ou:áiyhercolwn [e!ü!álló
11unl\ásióléii lnlézményllálllll!{,

a Munkásol!:: Nemzeti
Blokkjában

e~nesülv4 fogják mi2gvivnl él

vá!,'!sziási harco!, ho~y ez Or
szágos Tá;'saaaiombiz/OSiló Jn
iúzlLió! kjküszöbölj~nek min#

den egyo!daius5igol, ilijndrz:tha
idlrni lcndmciái, minden párt
uraimi ;ii"~kvésf és azzá legyék,

df1í:n\Zl.; !;;:nnie kell: ifJ szociális
~o!1doskodás révén a nemzlE!í
őS3zelar!@z&:s IUO,QI<'intlk ápö
lóif:vá és órévé.

-",ki ebben a szociáli$ és ha~

7.af:éls unkában r~sz! 21klll"

ven forduljon tevé/bbi felvi-
lá60sii,§sér~ a t\llunká~,ok Nenl

7eli Blokkjoh07, BudarH?,sL Vii!'
Józ~'2f ul~a

61'!

szé1 (;sőd

ia:·s6dalornchrté:1Qt .. /:a'~'

V6i"OS o:rnOK rnarö \lli\~"IQlja> \r e:.
rejlét{('ZV2 do)~ozó les/vérek.
ma~nrar pulg-ár"k lesti és lelki'
Qlész5égc egycriHI! 1.zlfc2l!éíc!e
ci: fl~:nz\!i éíeI2n(~k. Jogunk íis

köleiességünk vi??yáwi rá a~'

han eZ áféiínkörJell, amelybe ?l:

iórvény kéll\'Sl>zritó ereie
8solre: DIO.

':u O,-sléÍ~osrár'5öda:lombi~1
;osíló iinb:c: kÖ7.gjiült~i é~ k~

njf~(~ \'-r!jaszt LSg'íait az.

oá 'is ;,'Íső !Jöpján választiák
nlIZf{. Az urn t: r Qkkor

a n~~j;~~ ar h25ívér megbe-
, (CSÜ.~éSL! 1~,j2jJ -S.lO!~~ nlind~n

s

J'2ncL:'1, hO~I:1élyos lcrv~ nern le:

het falazóía Íöid alá ve7elo L"J

birilliusoknak, 6ml2irooban·
ló aknákban vé:!"iódnek. A 10-
rony alai j1so:ía elveket.

keresz: és szociá1ís igazsá-
goka!, fl nemzeti céif,jlijzésQkc1,
osz~ál ai össze szcrc1e.,-
«ii, .a magyar log, a rna8'ya:

az uj cik ~sbc~n I..;~öve\r;iQ ~{elL

Az ün tOfll,!d mind k
fllléreiD6\ épü'í. N'.2íl1 egy 051.

lály. nem e~rl pá, I hala mának
:,,:lkit;! e. ~em szabad azzá'

len:l! so :J! .:::" toronv a!flll nem
!<Q al fedzlei semmi rei:211 !Q;l-

végez.tek 36 aua·

gos napi lé:száma 2242 \Jolt. Ez
idő alaH (l.Z be.ti-

205 ui.cáb::n J

végezjek 9 UCj, V'-H,

ti:y,,,,,,, l'••,'.

kiJ iel ki ulcá'J2,n.

végeidek 65 utc'ElOJn, Z;3íé1rta5t 105
utcáb3n r

segéJyre rá L€H1 5züru!ök.

~ fe!.hiv:;sra s·em
lli a n1unkát
I h:l 11-""'" "E.ocl"""11.,-"p(~ ...... __ ,,~•• ,;i K .... '-"&..., ..j>;.-~~('l,."i'"

negyedévi

I ségesek most már nagyobb (Ö~

~ :.11egben kezt·2k Jn ugy
I) d~cefnberben is ele ...

ll.: jé.n mát nagy VOi! az ön-
. ként i{ezök száma. hogy a
~ népfóiéü osz;áI_vok nern is tudták
il '
l, valaniJermvH rrmmkába tdliian:. Az

I
I l" 1-' . o I' .
, e.o.jarosagoK tese szerint egy

~ . rév f\1c ,; t" 2 ~ !~8 r~~itH1"kai(.é<'

II. p~e_s~ 1í1S~g~~ ~S31:?ro: ~ nlvtaK ~e
:u->cgmun,{,;fc<, 3hi" KIJZU! 12440

~ keze~t ~s ny átvé-
I . '1'" - ";'>-01J <le eerL JeJli

I. "'G·,y,pn "!"l Pg". ;~[íjo~<ola!l2\í1!l-1·~ ..... .::?, "'" - .• • .. - ~ ~

, azonkivül 639I-en ha\adékot
l tak a n"\unka
be-r~egseg, részben kü~önbf}z,ö rnél-

nern

tette

zti5 yi 1507-

á!L2IS!ogia!asl e hámm havi

iUZ e:muli ciklu:;

vábbi
próbaidő erednlenyet

jt: alaH az el61já róságok 1500 da·
1000 daxQo nadrá~

1000

A szerint az uj rend-
SlE:r e!sönon3pjci,bm az inségmun

ká.l"a behivoH munkaképes egyé
nek jeientékeny ;"észe i(]

szavazBiávé1! birátöiot mond:on

ls meretes, hogy a fő\'c\ rOs ok
tóber eleién é!elbe a nHm
kaswlgalía!ás eilenében vató iiJ~

ség segélyezés rendszerét Enné!
az in~ézkedésnél az az elgondolás

vezeHe <ll fővárost, hegy a m'cH1
kanélkiiliekei ismét Klwni<álioz
szoktassa, mert ige:1 sokan

sen rábízták magukat G társada
IO:llra. J.ó~ közgyü~és hosszas vita
után csak negyedé'!i próbaidöre
engedélyeZ'~e ,az ~egéJy·ezé.s

nek ez1 aT:. uj rendszer.tt és a

ludtak 'volna ~::u.nkába ru
há7.ati anyagokat kaptak. ih in
s.ég mU;lka három ha'{i pfóbaide

hogy CI dOlgozó insége~ek

nnunka után fe

jenként 8 pengő készpénzjuiaímat
:s Azok CI szegények..

gövé. MO~i; iej!!r ez ~ lBtárid6 és

a

Lejár: az ország Icpnéqin"obil
aU IOn0I1J ieslü;eiének ígezgó!á:oí

szervcibe bevidösz1o:iak 11lan

dáiu'l10, Csaknem 900.000 ér,

pár
wtL3.k szét inségesek !{őzi)íL

Látva ezt !il gondoskodilSL, az in-

err:: még nagyobb méllányossá
got tanusitott az inségesekke!

dálkod::í Q jogok szociális
kezeléséről és az igazgatás vo'
na!v127121és,zról. De Emlí ennél
fonlos.abb, vár az él kölelc:::ség,
hogy szav<i:!zalÉival l\ az

irányt, amelyet az iníézl21l\l2k,

belegek, rokkal1lak, aggok va·
gyonkeze\,jjének, százi2zf'21;

& egyeli@o

MÓDON
KÉSZÜLT

tói haszno! Me'~aG
r~ !

mei és 57Cd'z!í 'vedeíl ká!

MH ',~cndo]sz:} fe[soroU Cég'2k
biirmei ike 15·20 sz,cJzaiék (l-

ilzon:'a do csa ,
S tH'! Te ill::r si".e:kember

miZg üzleJemoc:r is vagy,z;ér

kezll!nk i.5 3-ik Donihoz, hogy:

bomak tHcm keH
cégér"

fRISS
'\J• .1 .... wilsEGE

!hegyaljai valódi juhlur6, morzsás juh
turó (tésztára) és erös iLü keserE !urót

I e g j o b b minőségben szállit :

fermelt árut ncnl15 ~ ha-

nem cS6iz 1a 60018. a
e~ á~\. ödnH Ttzháj csak ösz'"

sze l?Yü iii( és raklározzák
Di'H0I11fi: éive, vagy leőive lvli
vel cl tznyészlis. CI 1erme!és
mUl1kája foradsá1?OS, no meg
risiconális is, 'n ci i11üv2szeL:í

R~ads kicsir-c, szegény [er01Z"

lőre hizza 5 mive: Te, "SZ(;

gény ~e(~il1~'löM? 0 f,(Qreskedek:rn

hez nem érlesz, no i eg rrdvel
ez mÉ.r nem is olyan fáradsá

gos, busás haszon eilí?neben
ez! Ó vál!alia! (Lásd ős~j be
rO_Oln és CI e~e:et S nlcs1
uidbbdn II ierlésnél és malec
nál.)

De, hé! Tél cl 2. ban ern~

IHeil közvl2!í'ló Rereskede\mei
ki tudod apcsoif\l részben rá
lermei!séged, 1":iszbcll anyah:i

eród Ui?Y ezt ö kőlve!Í-

Postafiók 23.

Bevezetett helyi ügynő\{őket felveszünk.

1':;-777' -'0775wtwwWT 7xmmc....

drusiL pi).. jó truva1 ;Ö hlrneve~

5Z!2I'ZiZ$Z M" ak, HnÉidnGk,
Denn1 és ~dnn egy,a r i1!1;, ezáJ=
leIÍ emelkedik forgalmöd ugy,
hogy vagy löbbel tee.

melnt f>.,/L~g ad
talán képes vag\', E7! él

!öbhlek, kedve! i,oprJEjk. el!,>z

~ednek s Ol"" is hozzá kezd,>
nek, elébb 1ölán csak a szal{

~zerú, majd az illlen:;!v tenne
líísnez !

.5 ieltéJ Te eset-
leg jolán akaralodon kivúl i .. '
,,0 magyar baromfiá.szál roko
zója, propagáióia, egyullai

lelkes apostola! Q;

Adja isten, mentüllöbb ilyen
rJposlol kerünön ld Oyomáról!

Gács Gruber Kálmán.

íerrr~elsz s olva s:{átrUasz~ EHni
ei bel és k.ü!fö!dl piócak
nyeií minden lekimeIben kk!:i
gili, ugV cl be! és kWfö1di Vc?

vők Tégi?d ak ink6 b fcl·
kere~nL~ mInt azt" akj ~l!én ~

fOSSk~ nH~t5hizheda~}an tirJí 1\2r...
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a legjobb vélemény
vagyunk. Az első előadás is

rett.
Szerdán este 8 órakor

sziinetben
rett. Az előadás bevételének
át a gyomai országzászló
adja cr

J
ju

mint
onrnadDluw ml.'!atko~~ott be Ma

Szép énekhrmg ~

azt' ,'''-;O/H,,,,f.l,.

társlllat kér tőfiink IlIi.~",~,.,It".!;

mogatlist.
AI Tabárú

Egyik feivondskőzben f~(,,ra.ftlldiv
Cá • ril ' "
",~n ~i,Kar' az {) kedves modorú.
val kérte a gyomai közlJnségeí, tá
magassák a tervbE'
vett 3 héten át le!;alább annyiba.n,
hogyakészkiadásaikat fedezhes
sék. .4 társulat legjobb fudásávaf
fogja megszolgáln i a támogatást.

.4 társulai jövő miisora cr
a következő:

Szombaton délatán filléres elő

adás 6 órakor ,~Egy csók,
más semmi' operett, este 8 óra
kor il Szeressen kedves" operett.

Vasárnap délután .<1 órakor
filléres helyárakkal "Csipetke"
operett, este 8 órakor a Sa

operett.
Hétfőn kii/ön sU11záció, li.llérés

helyárakkal. Ketten egy jeggyel
'IMarica grófnö~: operett

Kedden este nincs előadás,

délután fillére,;; "
30, 40 fillérért. ,..

nagy {(meM és. ';"ek'~" o~h . ,,~, pe-

/d.fékavllf. szép ruhái-

Csütörtőkon este kezdte meg
lHomonnay IsivLÍn szintárslllata 3
hetes idény;!! a orgonák
3 fell/onásos rlrJ,on-'H,"

10 ive amwk) Záhonyi
4/adámi megszervezte ésfáradsd
gos munkával fenn is tartja
Gyomai JóUkony Nőegyletet. A
/ebruár 2-iki teaestélyen ezt anne
[lelttk ill" fJIszekylilt tagok ls
vendégek.

A.z Uri Kaszinó fénvesen vilá
:2itott fehér asztalai m~llett ritkán
'át~Uk a gyomai intelligenciát ilye!l
.;zep czámmal. láNuk IMI'J ,

örömmel Egymás köfc!dJ-
itÖ~ megbecsiUése igelt

eze!

-te
és

l! hó ;)·6n lartoí!a I;;:Jm~~#

báUl! el Gyomai lpőrO!l cis 1(,,-
1'\. l - A'"V iHt; e p z '-ch{ o r~,

hönífulaiban f(;;g-

di gy<irak 27 pengőt, a külföldiek
pedig 26 pengő! fintnek él len
mag 100 kg.-jáért budapesti pari
t13.50311. Az eíérl egész vételárat a
szövetkezet teljes egészében kifi
zeli a gazdának, csupán ól. költsé·
gek fedezésére szolgáló 2 szá"a· .
Lékoi ije A kétféle értékesí-

lés állagként előálló és at gazdá
nak kifizetésre Kerülö vétel ára. te-
hát 26-27 P. közt lasz.

A véteiáwl1 ieilil a gazdá
Bak igénye van még ked.vezmé~

nyes áru lenmagpogácsára is, amit
il belföldi olajgvárak az
áHaluk (Ítve!! !enrmlgo:n"1eritlVisé'l!
u~:í.l.1 fognak a gazdák rende1ke
zesére bCtcsátan2 és
gyárt rnéterrnázsánként9 pen-
gös l\Jliután azonban len-
[nag küiföldre lS fog szál'italtnL
tehát a kedvezrnényes ~enmagpo-

gácsa- a szerződött g:az-
dák álial eué<;z ..

ö .....

I1H:nnyiségre feL osztatni és a
Szövetkezet ann2k idején közölni
fogja a SZén:ődött 22.zdákkal az
áitaluk igényelhető lenmagpogácsa
mennyiséget.

Ami végül a vet6magot :l
ezt a szerződött termelök a

Futura a Magyal- Szövetkezeti Köz-
Aruforgalmi a utján

megkapni, 8JZeHe vonat-
kozó igénylés! ugy, mint ál
talában minden a szerZ{ídéses len-
magkérdés ügyére vonatkozó bár
minemű érdeklődési: az ülajmag
énékesilő Szövetkezet mint az
OKli tagj1. Budapest V. gróf Ti H

sza István u. 6 sz. eimre kell el
juttatni.

Felhivjuk azokat, akik ebben a
termeszlésben részt akarnak venn!
Gyomárol és EndrödrőJ, jelentsék
ezt szerkesztöségünkben, a további
lépéseke! együtt tesszük meg.

meJy derüs
glli!íf lfir)oli.

A köv$tkez6 jelme zel!~kl2t si.
k q; r li I L;ljegyeznünk: Ro~

kokó: K6sJ:e.gi T"d. pjefejj~:

Q,ds]!, Eiii1. Bohóc: Imre fui.
TÓII . K.uű5mlk M~rCS~L Baba:

Manyi. C5erké~z: Tótke
Tui. Sk6t 25\Hkész: Nagy Mil
riskll. P.zrz5alány: Tóth ]llii:3ka:
Bov: C'3. N:q;ry lulisk~ Ná
G s Rózsi. ?\1ézesköJócs:
Kiss lslv6nné. Baller!n~: SLi~

l~gyj !Ionkel. Kuli: igréc Edt.
A~ első .4 111. ., GO!dll$

l1i "'~i Szilágyi llonk~. ~ m6so
dik díjai 4 m. "FJocon"-l
julí.skCl. !I. harmadik at . 6
3z"m. ft!lie!1ce ló!sztdS ké.;;;zls!el

Ku~~mik ManCSrJ, <'l negyedlk
diieJl 6 sz:em. gyümölcs kész
!elc! Tóika T"rí nyene, miu!{)n

ss Istvánné arról lCi):vlliul~):

~. f;;Hi dl)al. 5zivadr.e; f~rc&;

i11\Zt4!Ölt'f lt4rlte Ed~ nY'frlfJ

le
""szerzo

ft"z i ei I
vonatkoz

Az olajlenmag idei szerződéses

termeltetésére vO!1i'ükozó iárgya-
, lások most rejeződtek be, ugy

hogyatermeHetési ~zerzödések

megkötése rövid Időn belül meg
indulhat. A szerződéseket az egés~

i ars·zágra vonatkozólag ei:ységes
l szerződési üriapok szerint köti a
:1 gazdák értékesi16 szerve: az O!aj-

mag értékesítő szö'!elkezeL mint
az üKli tagja.

Minden gazda tehát, akinek len
! mag termelési szándéka van, jeIlentse be egY,szerü levelezőlapon
I az O\ajmag Erlékesitö. Szövetke
,! zelnek, hogy hány katasztrális
'I -l holdaD akar az idén szerződéses

I alapon olajlenmagot termelni es
I, h ,~. .l ogy van·e ve!omag]a, vagy mncs;
I akkor - katasztrális holdankén!

60 kg. vetömag-szükséglekt szá-
mHva - mennyiségű

len vetőmagra van szüksége?
.A szövetkezeihez intézeti ezen

bejelentés még nem szerz5déskö·
tés, tehát a bejelentőt még sem
mire sem kötelezi. A végérvényes
szerződéskötésakként fog történni,
hogy a szövetkezet megküldi majd
il jelentkező gazda eimére a szer
ződési űrlapot és a gazda. annak
áttallulmányozása ulán. amennyi
ben ugy látja, hogy annak felté
telei reá nézve kedvezőek, aláírja
azt és beküldi a szövetkezetnek.

Kívánatra a szövetkezet kWd
lenmagtermelési tájékoztatót is,
mely él lenmagterme!éssel évek
óta foglalkozó gyakorlati gazdák
véleményét tartalmazza él lenmag
termelés kifizető voltáról és küld
termelési ulmutatót is.

A szerződés feltételei nagy já •
ban a következők;

.) Nem mennyiségre, hanem
területre köttetik a szerződés min
den gazdával, vagyis a szerződött

gazda nem előre lekötött mennyí
séget, hanem csak azt a lenmagc!
köteles szállHan.i a Szővetkezet

nek, amennyi teremni fog ezen a
területen, amelyre vonatkozólag

, lesl!erzödött.l 2} .A szállítandó lenmag minő,
ségi kikötése az, hogy egészséges,
száraz, rostáít, legalább 98 szá
zalékos tisztaságu legyen, megje
gyézvén azi, hogy a törött lenmag
tisztátalanságnak nem számítható.
Rostkníermelesből származó len·
mag nem szállitha.tó.

3) A. lenmagot az elcséplés
után kell szállitani. A zsákokat az
OJajmag ÉrtékesitŐ SZ0velkezel
ből kell igényelni, mely azokat él

I szükséges mennyiségben 21 na
I pig l,őlcsöndijmentesen fogja a
Igazdáknak megküldeni.

4.) A szövetkezet a gazdáktól
átvell lenmagot részben a belföldi
gyáraknoz továbbitja, részben pe~

j külföldön ér/ékesíti. A

1935···februar

A vonali/rdit6 tárcsa február
Jeélte már él "három na

farló csoda'" korát s még min
A közönség nagyfoku érdek

lődésének kÖléppontjábll1 áll. A
vonatindilás néma pi!lanatáb~H1

érdeklődő u.tuoklesik 31 uj jel
adást s ebben a'. j,bas litoiaka
!ásb,tn - máról holnapra - ej·
feledik a régit, az évtizedeiHm
kereszWI allmlmazoH sípot.

A kalauzok jegylukasztÓján JÓ$

gó sip nyugalomba került s llem
izgatja, nem idegesiti ezentuJ &

rtstikbe betért "fröccsőzőkel:' sem
dl cigareltájukal, gyufájukd az

utolsÓ pillanatban beszerezni aka
rókat. A február elseje óta élet
benlévö rendelet értel lnében ft ma·
gyar is tárcsáv.iil indit
Ják utnak. Et a csendes, ném!
jeladb a közönség megfegyelme
zése érdekében látott l'l1ipvHágot
(ji llzl akarja élémi, hogy ak! utll~

lik, az válisa meg jegyél kellő

időben, foglalja el helyét a vas uti
kocsiban és; le/{yel1 Ulrelemmel,
meri i vonat elfog indulni. Ne
vásároljon utraval6i, se testit, .se
szel/em it, ne bucsuzkcdjék ujnl
és még nehezebben a vonatindi-
lást ,jelző sipoláli ideje alatt, ha
nem.8zámoljon ti biztos elutazás,
laL

erte/ékes hatédgok ~l utazás
zaját akarták eRyutlal e\tüntelni,
meggyorsitani a közlekedést i 

mit tagadjuk -kissé nyugll fe
lé igazodni. A. nyugati, kUlföÍítli
államokban már régen igy indi·
tanak vonatokat 1» ez az átkozott
kOIföldre pislogásunk eI5bb-l..J.\óbb
csak meghozza I. maga eredmé
nyél is. február elseje ót" a ma·
gyar állomások ill pirossapkás
f ol r g li I m H i s di fi d i t j ól.

palacslntastltó alaku tárcsávai (éj·
jeli szolgálati1G:i: töld fényüvel) II

vonatokat. A magyar kÖlöm;ég
bámulatos fegyelmezettségröi tesz
tanubizonyságot - mondja al

egyik forgalmi tiszt -'- II m~glepö

megértéssel, az indítás rendjének
megzavarása nélkül ula:r.ik az elő

irás szerinti nyugalommaL
A tárclázás beváitlágé.hl):l: még

nem iien tudnak honászólni,
his..en a téli, mérsékelt utasfor-

. galom nem mutatta meg l ne
hézségeket. Mire meginditják a
filléres vonatokat, addigr.i vérré
és természetessé válik minc:lenki
előtt I. tjrQsázás. MegsIokják ~

forgalmi tisztek és él kalauzok js

a most rájuk háramló Illliyobb
falelc5sséget. Beletanulnak u éber,
mozgalmasabb is nehezebb mun
kába és II közönséget sem kell
majd annyira figyelni ~ csupán
jóin~ulatbóll nehogy lemaradjon.

Mmden rendben Minden
felett napirendre térnek l sfphoz
szokott utasok is. És ez rendben
js van? Csak n~denne olyan ., kel
lemetlen külföld szaga ({ an.nak a
iár~áMk" Sz. Csorba
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ó b.~k2~d,,--)kLH.?~1 az {} és dr.

~)2; szerkcsztóségében

gáz és meleg\ÍJ:
u iá Kl ~:·u ,ltH.r] é ;,~. .A. fur6 SO)'': c i illá r

.j(] " Í }·~_f. t'~!kés7.~ '1:2gerösitci ...

t·z;·: á !á~,ábdn.

"K 81 I'irlEl'ltá i '-i/;·rc,e,:;j
ja! ak~ m29~a~á~ja~rraég ~:::

évb: ,2 ll1 meg~r-~

II

kert elemi s a kisebb szere-
pek nélkül or sein ér-
nek sernmU

-l.

visszanézru

férjhez mész

velö csak
I szaretettel
,figyelmébe. A jószándék
, most már il közönsr5gen
I hogy (i szép- hiva/lisa rnükedveiá
Imunka is s mlrwl·
il /wsznám tovább is: lan
I kadaifanul .IV' V"V".

l

Bájafn szép lányruha.
. Átláfszanak
!karcsu, formás

I·Pihegett
To

VéJgy 1

sor
okok rn~ajj

adná

ínségesek sorsá
ínségadó kivel,isé

idó!'özDen az indiló ok
megrendezésénz már m
s ,al ezen uion Óhil.i
község kÖ1önséi,:'ének szives
~ud.onlásin·a V az est
PJ2~tendl2zése eJIT1EH'ód 5 bár

"', I' 'i'I,. ----~~ "'tP:Ou Ll\2

(1'"r e;, l
n J

kénY!lZ}~2n bánni ven egyesü el !
==="===~

\.'5:,~ ö d;"' 'ö/(jL~! is i1veo P1Ö-

öHcndó o:lomán

,. cslér óhai!oll rendezni, - a70n

, ban az elhalaro!:J31ló!, il már

J eius .2- I _ íerredő idókőzDcn él

I rl1agas K'.JrIlwny Cll] gon

I dOSKOdo:l a kiüldözölfck és az

(Elldrőrli tudó.sitónktÓl fl
Kedves jelenetekben gazdag éne

kes-táncos vigjátékot mutattak be
c,erkészefnk e hó 3. napján. A
"!'olipház" moziterme, sajnos, nem
:'eU meg egészen, pedig a darab
kedvessége, a szereplők és a ren
dezőség késziiltség;e, sok fárad
":ága és igyekezete méltó voft cl

flO.gyoM érdeklődésre.

A szereplők alakitása és telje·
SlírIi'.:'rlJ!2 dicséretet érdemel. Dinya
Teri cl asszonnyá lett kis
angol lány, Betty szerepében na
gyon bájos volt. Ke[{emes hangja)
köz1)etlen játékmodora tetszett cl

fwflgatóságnak. Juhász Klári cl

de rndeg szivü Belez
e[akitotta ii.gyesen. Gubucz

Gáspár a heveskedő, de nefét
gyengéden szerető} magyaros ter/!
peramenfurT!1! Beleznay Pl.,tát, Ha
nyecz Mária a Éva szere-

játszotta megnyerően. Belez
nay Pál elveii/ez nyakasan ra
gaszkodó magyar alakját JUhdsz
László élerhiim, átérzéssel eleve
ilitette meg. Dinya Vilmos szeren
csésen választott alakítója volt a
mulatsógos, félszeg, tiizön ·1Jizen
kereszl'ii! lenni a/'aró
Eugen von H/ittensöag nek. Pusz·
ta megjelenése is kocogtató volt.
ag/esen alaki/otta az öreg Tö-
sződ Pétert JVIészáro3 a
segíteni kész Timár
Elek, az ügyetlen gaz-
da tisztet Szabó Bálint. Gyuricza
Kató, Szalóki Antal és Hanyecz
józsef megmutatták, hogy nem·
csak fl nagy szerepekben lehet si-

téma.

sok pen-

hogya f'j'o

készit-

köz-igazga-

is köszönetünkel ·2

sza básu, lOlel,onv

időző művész adorná-

a

nagy lepéssel
közeledett a

a

aktuális es

amiért
mfi IJészkecl6

csabai

láslwz.

igen e/(öltöi'! esi:!

voztak Az orszdf{-
zászló

Az ker2tében jó-
zsefné iidvi5zöfte aNoegyesiilet el-

Z,jhon.yi Aladárné! s átadta
a munkatársak kedves meglepeté
sét, egy hatalmas kosár virágot.
Az elnök.ruJ is 1)olt, a
vele !zii5égr::sen dolgozó

r'idékozta. Azután Le
a Nemzeti Szinház

el a verla'égekel~

humoros
Záhonyi Aladárné cse

i?dzCisság~ról. !lfni örök/e!

Aiindent összevéve

CSapkodó és sárba ia

jel a Hsz'!vLseIÖi kar: 5 CSU n

cseleked'.zL2 1 - anllkor vé;"eir:1

ket~ - r:em o ré~en - csu-
pán cs·ak r~, nUerJ 111agya'"
rok; ezréve dobá ~a ál a ha-
~áron s L,iid-zzle a vi háboru·

nak mÍí]d",n borza/ená' és min~

den szenvedésé! S vérbe
és lángba akónó bori!all~ él vi-
ág nészy sarkál, - min egy-

- a ek á kos ke-
reszJjél, meddig kell még

ho.rdania EJ szenvedő erJlbed
ségl] GZ! csak a :"agas-

ságos nagyon ió lslen a.

Ökölbeszoriioi l ezekke s
;§z~vünkben fá/dd nlas szer2!:e~r."

puszía e eiét á hozó magvarság

megsegilésére s ezzei együ'le
sen a helybeli inségesc!!]k ja
vára 1935 március hó 2-án az
Uri Kaszinó összes lermeiben
egy fl
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Előkészületen l

, er,;yszerüséggel igy tn(y;,lmp",.

illeg a's akció lényegi!. Mincle~

Ino , cl Tündérlljjalwt
~ s mmdcgyik !eliféle! niÍlkUí meg
I kapja a nagys7.erU !ubilcun1Í

I·· függönyaitlndekoL Dc r.n'~

! Bejeknli "l<észségéL B lel-Ipol egy évig B! si ha~ hó'
" napon iSi halia:ndó fi 2 D.
140 f-es r<iszÍelekei. A. félév Ic~
ileItéve! Ol! vcm al ptfrallou szép
i ségi.i függöny Cllllkiisbao. VClgyl ho; azonnal óh2illja az aiándiek
I függönyt, akkor beküld lJ.
I 20 f.- I s lová obi három hónet-

l p,on ~! 2 m-i leri. Akkor nyoll; birlokáD_él
I a 1 X 260 cm, mérefiJi,
il svájci IUlleinyC!gu, cefü szinii
!füg-göny, mCQkezdllU
Imin mUlatják, hogya hozzáI i~ ~doH tv1e~ gyöngyfona!lö
l kl!nmC2:V;? . le87!
l! az ablaka dísze. Tin!é'l sor,
l hogy mil jelen! eJ':. ől piÍr fiHé,
I. res niszletekk01 megszerezhető
\ ajá.ndék a lokfisnaK. De van iG

l v~lGlszlásr:ök y!~lási:l js, {j, z;
is II:lóf~z::ő (akár {jk~r ug\!

l ohö1Jj !lzel még cl függörJ'{
!méreIéi js (csekély
~ zeléssel}, Sól még eun
llul-menó figyelmességgeL elkár
I eg<isun más Eljándékoí is vtit,
IlaSz!hal tJi l1e!yell.
1 kaJjJhat: négy ágypéÍrnó!
l Arany - Egypín~ clórajzolviilJ.
,i vagy" pedig Jndan/hren-sze·
I gél dZSUros 12ovásZOlH1Dc
I, rüszt, 'JZsel!eg Ggy faku!i31
~ közísmer! hárompolcos
\. Al véinyL ki lehát előfizet, <csak
I óhajál jelzi ö TiJndérujiaknakI .

I (Budapest, Szervi!ag!ér 3) és az

j
i nyomban ie!iesül.

A békéscsabai méhészek az!

I ~,ér~k, ~iíJósilsék .a fák ron~á-

I..
·lélsal buncselekmen)'nek.
. A magyar szénbállyák l:! nl u i j
; évben 65,911.6325 mázsa sze
Ine! adlak el.
! Nem elég édes a "",.".,," amilImosfanában veszünk, Hál milI'

il! is megrövidilenek bennün
kQI?

Csalódott szerelmesek tC1r,

I
Ilya, Erról közö] rendkivül ér-

I
d~kf2S, cikkei Tolnai Világlapja

, Ul sZl!ma, a nagy lerjcde
I lemben és gazda!;!, farlalomma l

I eni. I~.eg..~ ;:~t;;jv~jóbb ma
'I' gYéH JrOK nOVl2hal mell. nagy'
szerű illuszJráli 12:', riporJo'

, kal, folytatásos regény j és kö-

1

\ l - I, , !" , l ] ,
! ze sza~ l-I.'2pe lalo ai: o.vaso
l cl népslenl képeslúlJ ui sza~Imában. Tolnai gii.ipja egy
~ filléL

yan o ab-

!)öt1 cT. akch~',ban 15, a
magyor !ársada om női résliZ
!Ji';': CJIlYOSdfl

.J,

kU~~c

rninden
nlllli';Q2in.

-- s kj!ijnóen ír"
- éi hldonünyok időszerű

kérdáse!vel loglalkOt':lk is mégis
olyan, [ninI egy érdekes rrJélga

rendkivül váii@za!os és mü·
i vés7.illn lizep. 3zerke8zlóiénck
l n~v~l minden mOve!1 ((!mber iS d

l mgr;: Lélm!:mlchj Káilmcin n~md

l csak fudösi1ak, hal1lem írónakié~ $lerken! is 31 !e~kivi'i
l lóbbal< köziil való. A jelnuári
li' ! j' • l ' ,! SZ~Jn mun, :~,arS~H1i'HZ n~vsor~-

I. bdl1 Oil la,cl:uk Cho!nol;y Jene,
! Lcidenfrosl Oyullll, P()n~TáiltiISándor. . Kárály, L~ndl

i SzeriJ lsígmoJ, 3z1e d

I berl'1 Ir rI ., '- ,,1.12', :)

, töiJO m&is kiitlnó Uökíurlös 0S
!gyakorlali ~za!<ember n0v~L A
I 3Z:~Z műveszi iilus~lrácjó j.JV<"I'

I
,' rénl Q; m~gyu aHu1ldrfényké n

, pez;és vil~gví~zonvL~.dbai1 is ~ILíl~

i
.meri n:(1!sterlZin@kúl;l:O!á,3rJ;A

FrMk!!n· Tbrsu!al lu~di'isll!nm

,I havonkini ujl ",l s; 6 $ziimi'l iriml mind@!1ui! 1l!:!ó'iY

1: ~rdeklodés rmHélIK')ZIK.

i ze!és,zkel

!elfogadJ.

II lClmelyeket
li fogunk Ezekej llLl érde,
1i kes fil nn !<. el pompá~ cikkében
i iSrJwrleli ~ Dtillbélb uj számB,
~ il 00 olda! ~eí'jedelembel1

és g?lLdag farlalommEJl jelent
meg. Remek képes riidlóműso

. 1'01\01, szinházi beszámolókal,
p!elykákal, egyfelvonásos szln-

!.... da:.abo.1. ciásos regényt és
I szomíöiéln érd,zkességeí az
I olvalsÓ cl népszerG s?inházi ké~

·'1 p~slapbem. Egy súmára 20
J fillér.

Kérjen
Magyar Kézimlu'llldr:l'<
---~~- ~(Budapest,

nibe 5'zá!li!o!l lovak viss !fH'! ,{",:-,
rifenek t r11€rl rHar rnáso~szor

drágiliák ~ lovak (Ír.;! CI
1~l1ében behozol! mazsC',!a ádI,

AIsórtÍl9d Polgári "-PH'I{i:ii.;J'~j

Egylet tO-én 1'6nevig~!malren·

dez.
Farsanghoz món a jókedv, G

humor jegyében készüít .~ ":la·
Ilyar olvasóközönség lel?kéd·
vl?sebb foiyőiri:liának él Tükör
n~k m~si megielilhll febmnrf
~1:áml1. Elbeszélései, cikkei. kli~

pei derüí drétS1".l(ln~k,~ ~ki csak
kezébe ves7.í llZ ui snlmol, mu
laJnl fog; ~fóric1' Z~[gmond ra
gyoQóelb(!iZél;isén, 3ehöpfiin
AladM k@IiÖi kedtlyii nov~lIÉl'

iim, Si~@niZe: Piroska humoro~

lörtJineltil, Nagy LII!oS ~~,,,~,,,;,,,~

grole:sz:k kélreO!liIj~n. Billinf La'
ios ZI i'ií~l ranumg h~ngule.iál

idéi':! fel el k~nkónr6! ir0\! cik,
kiben. Külön ~nic:kességl{: Véln

He:vl3:ii Andrá!ö Slz:in~s be~ú~

molólál1élk, I2mellyel lH. 1900-as
évek jellen17. ésc;í I keldl s ~

iÚll.Cldfo:rduI6 ií!:!lagutes esen
nutnyeinek, divdll6nak. ló.rsa
daImi érdekG:sség-einek (\;1 i!: \fe II ,

mindlwkil \irdekló ismerleh?~él

igéri. A !crg'klvdlóbb mögyar'
féljZO!6k humoros raizélj, HiusZi,
rációi, II magYMfényképmüvé,
szdlegjavél i'llkotéisal még 57í

nesebbé Illszik ~ ui SZ~·
mát, amely dl'll5lt, s:d r. h ih:: ,
rovötaíban pontos btlsziimolÓi
lId íji: Id~lélirlozóeseményekről

s ötletes jJályázal~ivl:llbllemdó

szón~koztölól>1 mtlld~lJ ol
vasójánaK,
Előreláthatólag m egnyilik 61

sZelIma 123 !ucernéJi5;zéna nálll·
ráSi:! Svájcba. Nehol:lY míl!gint
lG fillérir! adják Odéi gazd6ink
a sl:ölmél máu6i~i j

~\ Ti,.n~r1lu!i

Ref. Eg-vhjú(~rnki Temeikcl.ésl
Se:gélyegY!ílliZ gyomai csoporlia
f. ltivi február hó W-én, vaséÍrl

nap dé\~lóH fél órakor
dsz\ó avatásI lart él gyomai
református templomoan. Ezen
ünn~p~lyre a lag~kat és a
koz$ég lakosl2it Hszlelelfel
me~hjviaaz egyház Elnöksége.

Fell1lfizetések. A Gyomai jó
Ilkooy Nőegy!e! mihoros ~S'

8s!é\yén felülfireliGk: Péler'
mann jÓl:sef, dr. Vll1CEe Endre,
~lpiG"'i SillnlU 2-2 p, dr, B~ril1a

Ouszláv, dr. Molnár Kálmán 1 p,

KözgyiUés. A Oyoma-H~l

magy! Olvasókör f. hó 2-án
Ielrlotfaévi rendes tiszJujil6 köz-

. tJyüléstt, melYl!11 az alábbi thzli
karl válaszloltll m<l'g; Elnök:
3ehunler Innos, !-\!.rzlnök;
vátn Sándor j0gyzŐ: Olriel:
Imrl!.llénz!i1Wi: Imrr.t El1dr~.

Körl !!101dtl: 5ölloi Antal. E.i·
I"nór: Wolf MÓr!on. Könyvl'·
fOi: 3lás~ Imre. Vblúszlmilryl
IlgQk: C\!~i4di Slindor, WlZid·
mann lózsef, Homok Pál, Dió~
"'''Vl"!'~_ Kéri. L~s:l!:iő, Molmír Já·

'Hormal! Lajos. Sz;~mvizSJ·

gáló bizoIliág: Tólh Sándor,
Klein Mlht!!y, Miirlon L!isl!:ió,

Lelkésxválasdás Szeghal-
.mon. A szeghalmi református
s!Jyhtíz prezbilériuma nagy lel
kesedéssel Cs. Szabó Loiolíl
iegridl~!ké!ill vólnllolta meg
hHoklllllÓ lelk~smek. A. vdlosz
Ids egyhang\.! ml!ghivásslal tör
tént. CS~ !)zabó Lajos gromliJi
.nüleiisil s ianulmimyail min'
dig kitüllG o:rédménnyral vég~zll(1.

Budapesten 23.142 nHl,
közü! 7 nildf.:deles, 1200

nindely fedelGs. A 244.251 la·
kiisban Ösiu~en SS. l l O fürdő

§zobo van.
A bontásbÓl kikerüló tŐl'me-

nem helyu cl padlózat
;lll~m fell öltés ii! felhasználni.
mert f~rgekt61. gombísodáslól
kell lartol1i.

1000 vagon nád kivit\tl~nl

~dmíthalunk elZ idén.

A budapesti villamos ldssza·
kant il hollandok ii b@vczelik.

A saarvidéki ~zavazócédu'

lákból ~sQmag()ló l'apirl ~sl·

náliak.

Az elmult ~vben Kiütéses
iifw&zmegbGlIegedél!i voU Ma,
gyaror&zágon ~ halillu~l!el.

Vérvizsgálaiot rendeli el et

zalaegerszegi polgármester CI

pékmühelyek alkalmazolIaira.

Drágul a rizs és El mogYGfó.
A békésmegyei munka~dók

700.000 pen\?ó üTI jánJlékkal
vannak h~lralékban.
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Ferenc

hordani a
friss(-:hb 5Zen"

F RT

Cim:

nőlí. A diva!
zád az J
B;: elegáns diva
-s zál ö\.:. boi ::' Z{)ri

\-']5elnL .!:-\ diva! nlindl-ll ér<rJZ-
'?sséRén"J! beszt:mo! él ép.~

s;:crübh rl'éjíSyőr divatlap, eJ

rhj Divöl. am eZQnkívü
é~ 11Zg'S7Cbb Lav(r~zi ~\OS~

és 'iOd :je,k 'ere,d~:lcn rajzál 16

1C1Iic' oZ o!vCJSö. Kézimunka raí
Iöi eqvedüiéJi!6an ér/ékesek. A
Pdris\ Dív]! egy séBmaóO filiér.

f i

La!kod21lomi";ll, diszn6torraJ Kere.
kes ~{árO~1ft6~ ve;2yen kitűnő p'linó,"
ségli, zama/os uj hort 43 fillérért

1935 február lO-én vas$Írnap
Milliós kiá!liíás! Zel1ei szenzáció l

!if

L

1~r'H,;·p"·Fr':"'~;.:z1Ő filrn.

magyar
Előadasok keldete 6 és 8 ela kor.

litér [k.ad3r~~ vagy
'ie}ieU uJbcr Soltvad

kert idiomá.sra kig'7ál1ilv&.
~ fel3dva. Vasuti ~uv,.r kb.
4 fillér \i!erenkél1 t. Csakis
50 literen fellili rendelést
[Jogadok eL HOl"diJt
lesen adok a s:rá!iitás éar
11l1112lfi: köJCSÖll; llOrdóm
Sg naOOl1 bel{jl bé~'~J1erú'~'e

kiild"lÍdő vissza. Szétkűl
dés utánvéttel. Egy péngő

levé~béjv€g eUelJéOér1 k~i

dök m;;mi! a borból min
tásr:1011ozbz.:. n, bérm ent\it

Sora!m kellemes édeské>!;
ltaluak. tiszta, tökéletes za~

ms:tua~{ és EJ em savanyuak.

Dt~ Ni': t\ l iS SZÓDA\:Z!

S;:erkeszJÉ:sert és kiadásért felelős ~

V'!.&~GNER

Hu,tlgária könyvnyo~lIdavá.llalat?

f{;1@16s üzernvez.et6 : Teket Sándor~

iál ványos operettrevii.
Cimszerephen:. Eddie Can/or.

A legnag:yobb sikerű hangos film

nagyszabásu sok szép
görllei, énekkei, tánccai és 11l.11110r·

ral. Meglepő

mas bikaviadal és több
kacagla;ó ödetviharzik benneele~

végig. mulatságos
film.

sz. háza

adás:Hizó

ezőberé y e
vasutáilomáshoz. közel
kishold taLyásbirtok ked
vező f i z e t é s i. feltételek
mellett e I a d ó ,
Érdeklődni lehet Békés
csabán, a Békésmegyei
Kereskedelmi Banknái.

En rő
Nagyperes éi ldsp
hold föld. - End,ödön a
Kossuth u. 10. számu la·
kóház js eladó.

Ki';;$ DAniel, Széchenyi·u. 34 egy dib
60 kg.

Kalocsa Jolán, 2 drb.
Bohák Jál1(i~ .. Andrássy-u 13 l drb

100 kg.

I r<fl ..fI.. beérkezeli sikerüllebb s

l él "N~m7eli .sporIban" cl jövő-

Ibel:, !1(1szn~I::lndó lli_kifejgzések
: cl kovelkez:ok: amafor-kedvilZlő,

, d2rbi-é!vladdi, dribli·firka,idvo-
ril-erélyes, várományos, fdUII-

gátlás, gói-:wily á::;zázo'
dok óla CI székelyek kÖZ()li

használ11\lios sz IH?ndsl-Diedz.

kondició-állag-, korncrs.i:Ögicl v.

sal kos, oJdboV - \'élic:,onl,
PdS~L'á 1I.z I, pré IHi II 111-10 lTdValó,

reKord éleredménv, sio . bór
szeg, s!opper-rögziló, szkipp

s7..ökd~llis, slúféla - vállófu!éÍs,
sloppc:l·fojl, laces· parl, ~ria!

rosla 51ÍJ, Reinelilik, hu fj ,n,)
gyarosilási rnO/!IO!clll1 ilyen
irambLJn halad, rövidesen mó
dunk ban áil meJjd d sporif'ól
végrc- IbzlCl magyar il

i rn i.

í ülá h András Attil.a-u. 1.9. ti dro 5I hÓnapos süldő és egy kád
Január hó 12~ét1, Me7_őberényben

megtartott orsz. vásár alkalmával I drb
5 hónapos felJér koca és I drb 5 hó
napos feher sertés elveszeit. Igazolt lu
lajdonosa 8 napon belül átveheti.

Ceglédi Lajosnál, Szondi-u. 4 sz., egy
drb 9 hónapos csikó van el!:dó,

Mclnár József, Gá,donyi-u. "'? sz. 6
drb 3 és fél hónapos süldő.

Sütö Gáhor, Losonczi-u.
eladó.

Jókai-ll. 3 sz, 150 kéve leveles cstllka,
Egy 6 vékás kese!rási föld, Bácsi.

Lás>:ló mellett eladó_
Fésüs Józsefnek l magkocája van le

!eiiltartásra AdY-ll. 14,
Molnár Mihá!ynak kisebb éj nagyobb

sűJdői vannak Ki,cs-ll 3,
Kalocsa Jolán. Nád eladó,
Fekete Endre knvácsnál, egy uj k'JclJi,
BOttllk 83 sz. 2 oldj l

, SZillonna és zsir.

Márton Bálint LiSlt-1L 9 Sf,. 50 kél'~

rőzse, 100 kéve leveles csutka.
Z. Fekete János AttiJa~u. 25. $);. l

drb borjas te!Jén.
ld Kéri Lajos, Kossuth-lL 23, it 16

gerben egy kazal sarju széna,

kezdeJk'j rendezendö verse
nyén.

Sakk szakosztály feiáUitását
határozta el a GySe. Az elő

készUclek megléleliÍre Kruchió
Mihály ref. !aniiöl hrlék fel.

Me:iőturról kapluk ü §ZCiiino,

rú hjrl, hogy Fischer Gyula,
Gyoll1án is isn!>2r! kiv21ló spod

ember, a MAfC kupa íHkárt.t

december 8.-án elhuny!. Vele
il M),FC kupa megleremlője

és legieikes,ebb harcosa szálll
a sirtJa, Lapunk mczőlUli sporl·
ludósiiói{\l veszleile el az cIa
llunylbap.

Közöltük már t. Olvasóink·
koi, hogya" N",rnzeli Sport"
pálvözatot hirdeleli idegenhang
lá~,ú sporlmúszavakna!c ma
l?yar kifejezéssel való l)óllásá-

Fehér fiókos gyermekágy oics6
árban eladó. Zrinyi u. 61 sz.

Vitéz Varga Kálmán tanitó házá
nál árpa van eladó.

Gr. Tisza István ut 71. számu te-
I hennentes sarokház, mely ugy üzletnek,

mint magán lakásnak alkalmas, meg
felelő áron eladó. Bővebbet Rákóczi
ut 30 sz. alaH.

Eladó egy j0karban lévő használt
versenykeré~pár. Horthy M-. 1 sz.

Simon Józs@fnek Tancsics Mihály
ut 10 számu háza eladó. Ugyanott
1200 nA}} cifrakerti szántó]a,60oo vá
lyog, I drb Joksin hathetes koca, 5 drb
II hetes malac, 5 drb 5 hónapos javi
tott süldő, teljesen tires lakás azon
nali beköltözéssel kerestetik.

Kiss Dániel trafikos, IL ker. Mik
száth Kálmán-ut 50 szám alatti háza
h.z!szonbérbe kiadó vagy örök áron
szabad kézből eladó,

Özv. Papp Zslgmondl1lS:l'ial< há
rom kövér sertése van eladó. RákóC7i
u. 14. sz.

Ll.lcei"II'Il!'l-s:Iltl'li3 6rléstt minden iJap
végzi Iványi Alad.1l' matakerti malma,
ugyancsak csöves tengeri őrjé~t illi.

Kovács lajos főpostamcsternél egy
fejő~ hasas tehén eladó, il.!lletleg fejéne
is kiadÓ. Akinek eladó khélllJe!, való •
takll.rmánya van, jelentkenen nála.

Cll'Il<óczky lajos Tompa Mihály-u.
2 !lZ. alatti üzJethelyisége kiadó,

Vegyes el~dások:

Mádon Lajos VI.,427 sz. 4 h (\Ili1 pos
!Süldő és egy kis fias koca.

Beinschróth T@stvén.k K(!ndarzllgi
ház, 5 jorksirei sliJdó r; jlónap'J~.

A gr, Tisza-u. tH 6Z, márciUll l-r~

kiadó. Ért. Kisraludi-u. 8 sz.
Akinek bll(orozotl szobája kiadó je

lentse Jókai· u, 10. sz.
Róza Imrének il cii'rakertben -"I és fél

lánc kertje II rajta levő épülettel el
adó, egy diófa, derék is,

G. Megyeri Lajo~, az örökös nyilaii
földön törek és szalma.

Kató Benedek, Árpád-u. 8 egy j0Vll.

egy kQcsija,
Szurovec László a Molnár Jóaef ta-~

Inyáján leveles csutka, 1 drb kellős ake
éi két disiI!:nó milacokkal.

Példátlan érdeklődés

elóLi meg a GySe. f",br. 10.-i
közgyülésél. A társadalom min
den rétege élénk figyelemmel
kiséri a vezetó állások betölté
sére történI ajánlások(ll. Megle
petést kelleti vitéz dr. Haviár
GyulCl eddigi elnök és Pintér
István szakoszlályi elnök, kü
lönösebben meg nem indokol!
!'izon bejelentése, melyszerinf
az uj vezelóségben semmiféle

poziciól nem hajlandók belöl,
teni, ::.ól mini egyszerű válaszi·
mányi lagok ~em fognak sze

ri!pel vállalni I Értesülésünk sze
rinl az elnöki liszlség belőllé·

sére dléz Madaras Gyulát. a
G \ SC ntlo!i. kiváló vezetőjét

kérlvk kl. Oi?yvezefó elnöknek
eg\hal1\Jú lelkesedé~seidr. Vin'
ele Endrél s egyik alelnöknek
- régi és killinó működes ju
ialma/ásakfnl - Kruchió Islvén

nyol11dcti giÍpmesterl ielöllék
kőzmi!ge1e:<edésre. A hivalalo~

lisléill a löbbi li:<Zlség be/ölll'

sére részhen régi, kipróball
spprll'1l1bereket, r é s z b e II

eg.z:;zcn meglepó s eddig mé>!

a GySCben szerepet nem jál

Szoli vQyénekel jelölIek.
GySe jelmezbálját minden

eddigil felülrnuló féllnyel rende

zik meg. Az egyesüle! kileriedl
pár/olói, barálai mind olt lesz'
nek, ezzel is kifeieze:sre juliaI
ják, ho~y kbzségünk régi sporl
egyesülefét nemcsak ny,h-l, de
téli múkődesében fs pártoliák.
Biztosra vesszük a :na esli jó

hangulai a holnapi l?yülésl is
nyu~odl lefolyásuvá tesz\.

GyTK-Textil március lO-re

kisorsolt bajnoki mérkőzést az
erre ci napra eső gyomai or..
szágos vásárra való lekinielte!
hatósági rendelkezés folylim
késóbb meghalározandó idő·

poniban fogiák leiálszanl.

GySe futballistái a polgiiri
iskola tornalermében Göndös
József igazgaló szakszert1 ve
zejlÍ~e alalt szorgalmas kon
dició Iréninggel készülnek a
rövidesen meginduló tavaszi
bajnoki fordulón!.

GyTK f.zbruár 24.·~11 tánceal
egybekölöll tea-estei rendez a
Hollerban.

A leventék febr. 1O.j birkozó
versenyél nagy érdeklődéssel

váriák. Ellenfél él '5zarvasi le w

venlék birkozó csapata lesz.
Az állandóan feilődó derék l~·

venle birkozógárda megérdem
li, hogya közönség minél na·
gyobh számban jelenien meg
~Z Uri·kas7inóbcH1 e~te 8 órai
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szel ilemi fejlö-

áll.
ti\!

r:m<,vl'ilf'n:il mj-

(ji é

Ppll!'Ii:~i' 9-én tartotta az
és leányiskola

tulete az 934-35.
sodik' uülöi érh::kellileL t::.z~:knl;;\{

az értekezleteknek igen célja
van. iskola és I szülök
máshoz közelebb hodsa a
mek
déSi! érdekében.

él V, K, NL elre!1deit~ II

iskolákhan a szülői érte·
kezletek tartását, azóta iok ielő

mult de a célt mind tökélete-
sebben könnyebben éri el 1!lz

iskola, és tamirtestület, mart a
szülök bizalommal, szívesen láto
gatnak el az iskolába, nemcsak az
értekezletek, más alkaloIT1
mal is, hogy a gyermekeik tal114l

lelöl személyesin ér
deklődjenek és él tanárok vélemé
nyét, tapasztalatait megl1'iHgass:ák.

aho!1l1an a ml.Ulizmuti líiveréi5re
után kelleti, A nem-
zeti hadsereg tartalékos slbado$
taborHelkészéllé minósHeUe át
1920-t61 kezdVE! Dobozon, majd
Békésen és Gyomán teljesitetl se
gédlelkészi izoJgálatot A gyomai
református egyházközség Harsányi

esperes történt meg-
hívása után illatalma~

Wbb8éggel Tiba lfáIIllSl;-

totta meg második rendes leiki
pásztoráuL vol:! li i§i
kolaszélulek, a Ref. IfjtHtági Egy.
letnek, Bt OY.S.C.- nek, tislántuH
szerkesztője az előbb Oyomán,
most Budapestem megjelenö" Nép
lap-Hnak. Életének 1935 február
12·én reggel 8 6raKllf
vetett véget, eiŐltHeg nem bet~

geskedett Oyomaközsége al QIS'l

SZ&f> középületek re kitüzött gyász
lobogókkal külsőleg is kifejezést
adott gyászának Febwár tizen
negyedikén, csütörtökön
tizórár!! a hataimas

zsnfolásig meglelt,
AI1O!r~lsmak, szeretett oU
adta meg gylilekezete a
végHslte9séger.,4 gyasz-
heszéd~t Harsányi Pál 'esper~i>

megráxó
te~npílonlj gyászkölönségel lO-

i\. !k{1,-

részletesen .
A helybeli Ó5 egyház

ret lell,ész~:;k

jel~mt~~k meg a
számos gyászoló érkezett t!J.

duságból is. vég~lát-

hatat/an a ill

te.rllpl,omMI ai állomísig kísérte.
holftesteta lelklélzö,xve~~\(

tanu!·
kitöré·

halaszioí-

nem vették
!<at{mal ked-

vol·

a
tíSJilt21 és szent

átlengtej tlilíteUe a
és békess6gdrága
Szálljon ;u özvegy felé mlnC!lrIY<l~s

mélységes részvéte és
érzése, !l terhét a
megCJszhí..ssal az
ÖS$Zei hO;Lzí.tarltlzók $zámáfl.

Andrá!! na-

fia
Gll!$ni PO$

.Kőszegi

Héll'íen s!ei!1~H'{

/lg!! havi ha
anlUlk

Dehrecenben végezte:,
ken he
mal1'\1'Blit ilii. i\. VI!!'l.gtl1HJOru

sekel' azok közé a
közé akik
igénybe a 11akik
vezl:nényt ís cSal;:latiwl~á.latrl je
lentkelett. a~ábo·

orosz és az

tartoU pénteki '\ií!ll'iás~)s

zönsége,
retve oktatoitt, tal1itc~U

számára
Aki meg'

nmg·
társ;adallmi kull}mb'ség'eket fi-

lnUflk&lt, felelősséget

ahol szükséges volt nemesak je
ienléte, áldozatkészsége is,

E sorok sok· sok körmy~~s

~zemü jóbaráttal, - közéjük szá·
mitva is - uríember'ek-

ködmönö, siró
höJ[:;yekkel, kendős né-
nikkel akiknek ál. sze-
me) a a lelke. minden
Slava ti! lakozott a l1itiE:tl~He:i1

lóság l~r~skasztó

Tiba Andrást a községl;len
.szerette, néI}Sz·erűsé~;e.

v~lt

~y~~Jenilbe nem vevő

áZ

eloszlott a az
megbol'z<illlgató titkokat le
pel. kén:!.ések, melyek·
re al élet nem adott Iellllíelet,
megoldódtak" ha igazságot, elis
merést" megbercstllést önletlen és
fáradságot nl!:m ismerő kötelesség
telJesHést kerf!5eU és "ln
maga sd.mára és íl€:mes
ját még nem lehetett ideje
és emberi értelemben nél=
kai befejezni, (fl Halál zÜ'rdsigá
ban is fenséges, kegyeHel1lségében
is felemefögesztusa bOiségesell es
gazdagon kUr~ára mért
idöegységeínk alatt ~g

értékeket, melyeknek megsz~rzé.

séhez sQse

i3l vármegy(!;:

a
megegyezni El Gyu-
közle\·wdésmeg

ésa
ulécn III

m

mCllyben elrf()nae!i!~,

ke8 ml2gy{~ 1l2rí..H",*~n él eS€!pHj'

munkásak d51 él bérc:sépló vill g

l~nKO:lOI{ Ga

el en cl Ö l',,; gra'
dasági rnunkaváiicúkozók
akik 5Zo oél
Id'iI mLiköclnek va i':; \' biFmíoc)
viSS7,1iélés l :és -~ muLe3ztásd kő-

t~liesen meg szűnni íÍs
iiI békéscsabai vtlrakozások
minimllmréJ 3d! (l

gyors is vi'lló,>zinfileg hOOl(l'

budapestre meglirkez-
déleldll é., (ÍQ:lultm keSt)!)[Hlm

éll cl

!11ötadc)

örömmel veHe
l~izoltgág,

vezetőinek

lelékeseivezl
III feld: való



df-·

lj

kitfáió mu-

Gyse jel

járiis mer;:e./1j/11ii1ese is llo:l'(}k',z;lH'{)d7!

houd
A jőv{j

sorral ke,irJf'SK,f!t1ik hiOiJ'?08W.tI'V
rektor

minden darabról
klilön, részletesen irni, de mégis
két előadást Jdilön is ki ke!! emelnI

Egyik; a sZ!irdán szinrekerüIt
"Ördög l()va,~" és a csi1törtőki

"Az Abbbr. Az r,Ördög lovas"
el6adds jáli/, on)! szo!"
gdlt. amennyib(!!1. it bedte! 40
százalékát fl Ors;;.ágzds;dó

javára adta íJZ Igazgató, ta~

FUljeiét nemes és áldozatkés?;
8zivéntk, Sokanp de sokan köve!-

Mint mindrtn ugy most
ig nagy éni'ek,fod,is elűzít? meg
kék iFo",'; .. ,,;,' j,elrr,!ez!?s estélyét..

A sportMI
sálIiJfnem ismíln;!J IUl

leken at. mi: idei lelmezói'Íl

az eddigiekfuil még tfJketetesebb
legyen, hogy akik ezen megjelen-

ismét egy ked~

ves un/ékkel teli, igazi' búfelejtő
estével legyenek B'azdagabbak.

At' estély .'Iikerűlt bár a nUJii-

toha időjárás miatt .'wkan oda
hfilza maradtak. Akik azonbán id-.
jöttek, axoknem bántdk .meg. A
GJ'SC ismét kitett magáért'
a mulatság kissi VíJrltatotta.fIl

a aztán annál de-
riisebb lett.

A sikerét nagyban n61lelfl:fk
az ötletes jelm!!uk. Az éveks
ken több jelmezes volt mint ma}
de ezeket ötletesebbnek mondhaf-

Ez pedig azt 19yekszik biz(}
nyitam~ hoR,Y II jelmezesek is ki
akartak tenni magukén~ ami a
legnagYfJbb mértékben sikerült is.

sz~l?!;J .~

A esiltörtöki Abbic; t!idad!ís
ritka mliélllezefef nyujtott, KW'Oll()
sen jó vol! AlbfJéja rt:;;
Karándy Sári Bresdadri.é-ja,
mint Oroszlán. 80rdter

Ká,> hogy a dü'e!nron'll# rú,llf:8,~t

látjuk a szinpadort E héten S:2am·

a {~ Y@l-~

sáraalJ a n DOfO/tsmrd sZéYm'ab'Jm"
hét/J,éJ "Egy tjszaka" cimiJí
opsreit,,,k nagysiker!lek-
nek: s talán e 122;;

a szereposztás; lelkiismeretes ren
dezést tanusti.
szintársulatíiZ csak, dicséretet érde
mel s megérdemelne sokkal na
gyoM támogatást. eÚnalt 1112'
ten nemesilk cl közönség részvét
temJégével, hanem a nagy hideg-

is megkrellatf a tár-
su/ainak

Az elmult fuft előadásai minden
tek:iru'ef!?en .sikeriiltnek mondhatok,

RögzítsUk elménkbe

az elivelemes l1őgV m']:i!Vélf
cJ.lí, emS! ne SOKöl b2~zénünk,

áe érdekében annál löbbel (Et

gyilnk faiun-v.:íroson, pada-
men küJpolilikaDéll1 '2~y~

aránt. ~ éiierl7éssi2i [0-
KCídoH beszéde ulán Tóth
az egységes Munkás
elnöke ~z~t ht1Va~L1st 273 ; ,~
iarsa nevéb!2n a keres/lény és

nemzeti gondolaihoz való hű'

ségükről, majd Kovács Ferencz
Ipar!eslüleli elnök emel,
ral Oömbös Gyula
egységei munká!ó lörekvései
nck vármegyei vczérére dr. Fáy
István fölspéinra. Lelkes iiinli:!
lés nyilv<'Jnull meg él rővlq idő

alaH is népsze li Főisrán nevé
nek emiilé'5ekor.-A társaság ai

késői éjféli órákig vidám !1a~

l<úiolDélll vol! együtt

Gyümölcsfák metszéséröl, él

I,<,giobb ker\!sk\!dl!mi óSliba
rackfaitákról, legmodernel lbper-

. mefezoQ'épröl, él kecskeláb ol~

lásrói, él Batulalmáról, él télvé
gi permetezésckról, el i?yümölcs,
fa!l2lepifés: szabályöiról, él bor
kezelésről és még számos ak·
luális k~rdésrői képekkel bó~

ven i1luszlrillvd ír "A Magvar
Gyiímölcs" leguiabb sz(jm?l,
melyből egy alkalommal lapunk-

! ra hivalkozva ingyelll mulaIvány
I számol küld II Idadóhivéllal Bu~

dapesl, A.ndráuy (íj ~,

a
eg)'szer nem mesél 'I...

Csáki Imre.

Összehajolnak téli ágak
Dalolva száll a széL
Tarka fekete
viszik a csodás éle/mesét,
viszik az életlegendát..

Az 6s Mesemondó új mesébe kezd,
mesét mesél:

és az Elet,
f)e~jaj, lesz, ha

Uj csudára
Zokogva kérdte Urát,
a szil/ek Istenét . . ,
A Nagyúr nem lelelt.

De,rső lb. Wszoíg'abiró. Dr. jung
Mi/dós !d" ílmfeWgve1ő és Ba
kos józsef tb. fő;5iO!gEd)~ró is.
Varju józst'j elnök ürh!(pIŐ sra,
vai ulan Csernus Mifuily apai·
plébános na!5Tyhalásu l1eszéd·
bell !iJglaUéll a lársiJidalmí, val·
ási 25 fóii szolidarUas ropjos·

silqál. A lelkiismcreies kőie;es-

"égle1íQ'siiési, jószándékot és
mi;lden öl)ösérdí:kel mellölő

köz!evékenvséget, minr él hala
és f",lebaráli szerelet alaperé
IIVei! nwg \{övelclldö
irányeÍ'cül. Meleg SLövaidHil kö
5zőníölle ;'lZ íJluszlris vendége
ke!, Endrőd község népíÍl, feí
lód<2séndc haladásának elős~-

giléséi kérle tőltik. - Dr. Hen~

rich Dezső lb. főbiró emelked\!li
han:.zú válaszában köszönte
meg al: üdvözlésI, 1i5:ji:i, hogy
lávolból a külső iálSZal meísl
mu!al, de ennek ellenére kon~'

lruktiv munka folyik a község
feiieszlése érdekében íÍs meg'
nvuglaihaíja a falu népr-él az
iránv'han, hogy él vármegye Ve
zélősége melí?g' szereleUel ka
mlla és kamiia fel il jövőben

is e fejlődésre hivaioll nagy
község minden jogos és mél

lár.vos kivánságát Dr. Zeőke

Antal képviseiő szólalt fel ez'
Uldn a közönség sürgeiö kti
relmére. A cselekvési jelöile
meg azon báz'isnak,amlily or·

sz~~ot ~i ~

filrn, az

Tagvacso
a ép áz an

A Katholikus Népszö\(eiségi
Kisgazda Kör szerdan HHlOII(l

szokasos évj vacsorája! ól N",p·
ház nagyiermébiln, amely~1 zsu·
folasig milglollöli a 16bb Sza.ud
leheló reszlvevö. A larsd/ddlom
mlll(kn oszlalYél. él ki1lolifille
egyesülelek kepviselve viollak.
Emeile él sz(ipw sikerüll esI
fényéi azon megliszleló: ese·

mény. hOllv él kvrület képvise
IÓle Dr. Zeöke Antal is leulazoli
az ü,ltll.:pelyes vdcsorára,' 10
vábbá jillenl<2iÜkkel liszlellé:-'
meg azl - VClIju Iózsi<'felnök

miZ~hivásáré1 =c Or, Heirui,h

f;f!i:öll':"r,nniró halasa az

Elöadásában ismertette ft

ájság és a
desél és felhívtó. :i szülök
mét a modern
eszköz::;iDEk azon '''"''''»'''''',
kOimo,iy veszedelmet
mek testi és lelki fejlődésen;;,

nem iígyel ól. 5zmb is mi
kola ElHa, a gyermek csak
~Jyan nézzen meg,
semmi vonátkozásban nem jelent
veszélYI él tanulóra nézve.

Előadásának további részében
az előadó tanár á,Z ujság a
erkölcsrontÓi hatásáról és a kivá
lasztott ujság és a helyes
megváL?13ztásár'ól beszéH~

Oöndös József ismer-
teHe az iskola és a i'J:Dari testü
iet működésél: ToT,-
1\önyveink fr. '\f. f(. áha! hasz...
nálatra engedélyezeitele Az iskola
ifjúsági csak az if·
júság számára válogatott

vannak, ram,ióinak számára az is
kola fe:söbb hatósága! ál tal en
gedélyezeH újságol< és ·~"iH"';""·!nV

járnak és ól magyar tárgyú, iro
clalmi értékű és egyéb oktaló fil
mek címeit, minden alkalommal
közli tesrüiet a tanulókkal,
amelyet megnézhetnek, amely rá
juk nézve hasznos, tanulságos és
ismeret bövitö.

Mulasztást csak a szülök követ
,hetneke!, akik nem ügyelnek, a
gyermekeik tilIütI újság és könyv
olvasására és mozi látogatására ..

Kérte a szülőket, hogyaz isko
.at tanári tesUiletet nevelő mu n

ikájáb,m seghse.
Az előadásnaz hozzászólt még

Berény( lelk~sz is és
ai; előadó tanárnak a szü!öl, ne
vében köszönetet mondott az dő·

adasért.
Ez alkalommal' Göndös József

igazgató a tal1u\manyi kirándulás
céljaról is tanOl[ előadást és is
merleile a polgári iskola tavaszi
2-3 napos kirandulásának tervet.

Dr. Szász Lajosné a kirándu
lás vezelő tanára a szúlőket a ki
rándulás költségeiröl tájékozlaHa.



II

febr. hó.
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l\{illCÜA1!iokG1,i:ík, kik :felradlletelíelli
MeSi!lp'~'1k, ilIIlIg:V<'llp~i1lk el-
hUfllytátvlIll 1f~§ll:vélii1kk,,1

i:ék mértlleelt~~e!~n~.~efll~'i ~~l.'dl(llmllllllkl~t kOí
e:zöJlr.:eiet Ir

OíVm:t1liI,
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!iH~~Hi 'i>:Jlc{·&\énl~l'Írt ~'j Sípiel"),
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:rel~l':i ki 61 Caoh:2s ~é~-
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bó Zsu)1~a 85 é I'eiil, "",.,-«'","
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5chrr~oH «.5 :KCtll{,:~ Céf~'

5. P. N. N. 5 P. vHé~{ ~lil;,.ri!.e'F""'"

ldJlZSlég
'Wrnr>'(;,l kinmdellsége f,
m(;g~:e;;;:dllc múködé&iÍ1L j&",

íeQlv2:ói leel1dők vHelére ~:iI> iBl

(lJdói.igyi j,zIlY
zó! lb~ZtG meg. A ~egv?::t1~ kft ~
H:[lldell'l~g p.i!~ mé;;; r;1:3kijidH,
!JÓ!~~i (J:~n íi!!and!ó> [ulállrt)ó~,

~kl öl r h]vmrrra!Q;S k~7 ..
.l,.

nyerti:k,
,gyár
cikkel: a í,tl'!cjllban,
ti "Sziámi ikrek"
Tótka Teri
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HUNGÁRIA
könyvnyomdában

Gyomán

E E Ú
tatvánvt

v,. """

bIzalomm
rendeljen
~

ENDRŐD

I9!5. fl:'li?n'[w.r rF-\Íit,

1\ !lI,Iqk@':h'1'A\1~15lb é):1j il1lgf!}m~níillmlll~J~I:,)

";Ji!J~Q~m'fl

§~rke~:l:!eE~rl es kiadi5ért ttllel&liJ :
WAGNER MARTON.

Hungál'Í3I könyvnyomdavállalllJ.t, 0Y0fi'MI

f~llk ~ii'.@Wí: 'fü.tt ~_,

~$ nlllfKlHM
hailgosfi1m, Illml~ll'be;i'§ li! régi ~1té!J idöt
elevellednek meg. Eggerth M,hta
jóHékául és> Szökli S:l:akáil <ezer kedv~
ötl~ttel lil!órlilm!t21!ják j.]ublilnllt!ÚJt
Aid ~kilir okvetlen n~~l:\f m.~~

tdes Bestiák
Tangó és Ral1gó

. vígjátékok

Sá[]ClJf Ugyv6cl é.lt11r]
k~pFi~eIt E1;~ő m~~gy. il1P1domboritú éi.
ll,:;,.piníiszmúgytlr lilb,. jhtb. (csall. l'lQüm
Teslvérek 98 P és MI'lrx és GrO~$malin

13848, We:rr.er JáJilQili WL2ű,) jl.'!~[a

i .003 IP li r. tők~ és Wob ldheteié:o j~

mlékai erejéig óli Ep. ktlzJ!ll. kir.
biró8~g 1931. évi X., $li1. '\l'éii:;:éll~'l\l';l l!i
remd!eH Ideléiitéli végrehl!.jtb foiytí.1m
~'égliehajt'$t s:lenvecl.ötöl m3L évi dlM\
!hló2B-lÍl1 lefoglalt 1500 P-re lI:lecsUfdt
inp,ósága>kr01! III gyomai kir. iili:18bilió;íg
f~nti $ztmw végdiével lIi.1L ineré... el
rllliuieltemvél1, lIl11lnak á);'Z U:lOS:. évi XU,
t-e. 20. §-:ll ~lJ:lllOiáii al reilJt megneve
zett III J~gyzöl:id'nyvM\ ti
nem tűnő mii;ll fOlllóllt.alók jadra is It:
j,rveré~ !i!ileg'lllrt~~t~Jl"ei1(l.dem,<ile a!ll~

arr~ lil"" • elletr~, I:m ffOflUk
m31 hl ,~rmj,U ts !JJ!ll allenük l1alaf<íJbW
h~l€1!}lu igénykeresGt folramatba JDlj'ncs
v6gr. ~~0nv. lat~$m!1, tuQr,)d,A'ldrái,~Y

ll. :ro iJ::i2:SE. ~!att ieel1diJ
h<ilt~ridőül ~~:ll5.l1iv! f~bnJiJ.r hó 2:!
ru~pjliJllliilk d~I@lljtt ,'112 6r~j8 lU.
l';eim: Id, 8'iln;~:or :ll leroglaU N,.
nts.~k~i.Z6~R íj At.. h. ú:OflOr:i"-'" " egy",tj;
mgú,~itgak@i.1 !ll ~'~gNÍJbbet Igéröllek Kt$:!;'
pe!l!Ji"llií~~ mcll\'llu eset/eit:: b~cdwn
1lI1fJ.I ÜS ~ de a kiki~.Hil:liár k~thi>rmíl,'

dá!ilt~ l;I.]acs(PllY~lbJbw.r.l cíl!lk Ei. végrlti!l!llj
tbt "l'!ffi1?~aÖ 1J<a:I~e!!"i<!;1i:@3é1ri!,el fogél>[(t
2ldnÍ- AIOII1 in'jgÓ\i;~gokr.a, ~meifelk11!'l;!,: ó,

kikiiUbi ár", @gJlltze.r JP'~Il~Öl! felQ! if3l.ifl\,

u 5.6!o/~31L M. E, sz'mlll Jl'~nde!Ii<Ur-

te!méib~il. Ii;;jlaik (i)~Ű\k lik/Ii:

~ kiidáHá&K ili: Ii~$l!:é! b'11I;1iJ-
p~m;;ili JetO:::.!il'ik.

GYOF.'lEl 1.935 !'tó 27~1i<a],

NÁNDOr-
egy Hter kl!ldll!lfk~ 1Ill3iJ!
t~Mf rejlet! l..!lbor SO!t'!élií1
k(l;r.t!ll!()il;Bá~H' kl;llráHitvi!i.
3 feladVa!. VasuH fuv",x k/)).
4 fWéjf lit.ereilkénL
,*0 H,;:rren felüli re!lUe!0s:t
fo,g;;:dok e;í.,Honiétr diimen
~a~en &.dol: v. f~záUit~~~ t&f
!EimZira köksull hord6m'
,~ mJljYo!J beiill i:lérmernh'<ll
f::iHd~llldó vis$zm. SzétidH-
~~Z \Jlt~!1\{éHeL Eg,y [!jeli'!(j;@
l@l'lfMIÓI1/ii;;il. ellenében JktrJl-

3. borból m!J1
:JlsdüIJOI.oalil, bérmentve,

~'"i r""i'l\~hil§ kél:::glJ{i.Jilé$iIÍl'~,

m,,! yn'.: ml/; igen ti:szteJt t2lgjait ezutol1
l1ilrjm meg ég kéri, hog}' azon mintl

$ZámOSOlbban megjelenni ~z;in~..k*di,e!Jlek.

T~rllilfsOrOZE!t :

Elnöki megnyitó.
Ügyvezető jelellléscL
SIámvi!sgá!ói[ jeleniélile.
i?@nzliÍlroa: jelelllég~

Eilen5r jelelllé$e.
Szakosztály vl2'zelök je!lIni:é"illo.
Szertáro5 jelentés",.
Felmentvén)! megadás",.
Az időkö..bfl1! mC!ilüre"edett álilbok

be!öltése.
Illditlllln)'ok lehirgyalasm.
Esetleges indHványok, melyek~t ~\Z

eh1!.(jksé~llez 8 nappal elóbb irásba keH
benlfll Hani.

kö;:gyillésen csak ',zok szavuh21t
fiak, &kik tagsági dijubt 1934. evről

rendezjék, illetve a !cözgylíléll mel!:kez~

déséig rendezik.

Gyoma, 1935. februlÍr tO-en.

Bácsy Elek."k. 'ií'iilfiilJl1délii Lé$ill:16~,k.

"m~"" t.,i~,

U\fGm'ln Testedzu1{ [(OHtJ f. hi ieb
már !Jó 24-éli d. II fél :2 ÓrljkDf :2 Hal-
ler s·:~átkJ;Q;21i tartj:;;~

~ogár István. Gárdonyi-u. 53. "'~Y drb.
KUI1 Sándor, ÖrÖkiJsnyi!a.~, :3 árbo
Kocsi3 Sám:!.or. Niizilb m.m\a!cai. gil".

Tisza-u. 55.
I(OSSUliJl-M. 58. keltő drlb. WO kg.
lP~ltnoki Al[jtat Attila-u. 3. kettő: drb.

En
Nagyperes; cUíllőben ~ kls
!hoid föld. - Endrödöll1l a
Kossutb u. számu hi!."
kÓAlátt: . i::;l ~lad©.

ező y e
t'i5zel

1ali'~yá§b]rto~~ ked~

Cte2i;,i) f ~ :il e t S i felltétdelk
~~~

,''''.4;.)1';1

25.

:iijimoS1 .ltJ·2$·ef,n:eií: ','•. ,,,,._' "- lVLi!i,~jy

ÚO számu

Z, Fekete
jeh~1J.

Palaki Utjo". TrJÍlgya, JO.T<JlilC~CS-Il,30

Ceglédi józ~ef besenszegi ház~n~l

trágya.
Dllke"z reszére, Kovacs Gábor

bor.!ejt veszo Hunyadli-tL 51.
S,:ab6 József. .PQJc{)sk\~rlbéJn 600 flo-öl

sZárolÓ. Deák-u. :3 L
Szűcs La jos, BuzZI:íizaJmáj:Jl ($1 'Záml'3,

VI. kel' 50.
Hunyad~-u. 2~ egy borju.
Braun Lipót 8 váias:da$i ;malac,

trágya. SzílÍ!!2.yi-ll. 41.
2 hold iattyasi sz&!lt6 eladó, Zrinyi

u, 59 sz.

etzdó.

Zö1d L@5]Jónak~ Sld.boJcs~(a-u~ ~it

drb Im;'as ái;3WÖ., 3: drb 4 MInpm.

Bogár ístv'§m, 513.
cölöp" hathele~ lln.ful&cot~

hsó AlberL Ak~c:iiJl deráit:" jijvelill's
cS~IH::ll, V@s~rI0r 26.

mm kÓ!vérr $í];rl@:ííiB Viill1l ella"l"'. Rák;ó"ú-
u. 14. .';la:.

I.ll.Ic~ml'lH.E;él'lll:1l ijr!~s~'t minden I1iBljpí

véjlzi A!81cUr m1Ü,,!;:IJ,ni m<Jllm1l-.
ugY21!1c;sak csöves telílg,;riózléJ, i:>. '

~<O'iff1ics L~jl;)s egy
fejős. 'us,,"'; tehélJ e!ad(, @seilfieg fej6"re
ig ki,H)ó. Aidnek eladá teMnnek vIlL16
!i!kUm2!1l)!2l. 'lcw, jeientke"z:clJI nMIl.

C!l'lIlkóez1tzy I..ajö$ Tompa Nlil.Wj::\H~,.

2 ilZ. alatti üzle,helyiség~ kiadó,

G'ecs:~j SáfE-dot

ől'ökáron ebdó. GL 'fí~2a,·ci 7'2.

I-:iSil; Déni~~ ~"'=",,:"~""'" lll. I[er. '!'ilik-
»z~ún ['{alminr,H 50 s;laW háLza
t1G3w~béri:le idado ;Provc mwra
sLabad kézből eladó.

12UO n. a (}[ 600-D vi-
ijog, II drb !l"íiJ;;;!es, í,oca, 5 dro
!li he~es rna~ac, 5 drb '5 hOí!1qpo~
loH sijJdő~ TI tedjeseíIil 'üres ]akás lH~on ...
na}; b~kö1íöz.ésse~ ~~er"este~ik.

Csapó ll3a!hs h~ími wm)'G!lll,m50

(hb SlkticCŐ-lŐp..

Cs, Si.OlDÓ' U,s"ló,;!:'((

S-';ó\wetEile2""tek ih'©,jÓnSl egy
';é\·-.JI1.'p!i" fei,vesz, J~dcD:tkezn~ t,zh.et fr:~o

1f,;]cs jáJlJfJS igazga.\ónát

Ő"-'i/. CS;';l~6 .Il~l'l©~l'léi"iliSlk PJösők

utjil. 12 sz. alatt.:2 drb ilizója Uli eladó.

Slmo~ József háza és Ujkerti földje
ebdó. Táncsics-ut !o se;.

Egy é1irlYiiIlkoea ij m&llliCeali

Csikós Bali::!, Ö,őkősllyila5.

Fel1Jéi' fiókos clesö
2JW ~al'il eladó. Zl'irayi I!J. tS í $;l;:.

\fité~ Varga tamitó házii-
"21! árpa van eladó.

Gr. Tisza Mt 1'1. Sd!1H.i t;~-

':Jermenks sarokház, melv- ugy üzletnek,
min, miJgálill iOlkásm,k illlkaim9ls" meg
:'~e~euö áron e~ac1Ó. BÓveltJitJet. Rákóczi
ut 30 sz. illlaiL

Eaadl© egy ]6kz.rb8ilill Hévé
\'()rsel]yl{e,é~ pár. HOdh}' M~. 'j :1<;,

Vas Gáspámé 3 drb '/eMIl. VI. ker.
~Oi. sz.

Horthy Miid6s·\J. JH. Különféle ingó
ságok e~(jdók_

Láda L@jo§ kend~rzl.lgi földjilJ ~!adó.

Zrmyi-u. 13. sz,
Bédi Károl; V. ker. Mmo$-u, 14. S:1:.

Ieve]escsu~~<8._

[(ovács Laio$ postlllmester, 4!gy drb
d tgb~!J. ?9st~hi1l~,tal~?!!l1

3ék váldSZliHÜ! D", pe(nc:;d~ (jz:

e!őf~zetés nznd~!lkcz~

he:lik. \!aids:dIHlI ill

aiiÍnd·!Ka! közl is. Vorl, aki

&lj m he~ í

megkezeh-e, ol lihim;t;2sí,l27
Slzükséges. ['",1!ez gyöng,/fona tGI
2gyiin ~;ij!d élJ ki(H:.IÓ:dvdUQ1,) más

JijálH:iélw! óhoji . ./J,l.

Iii! kőve;Jke7.Ó!c( kőzl: vőg':,! y
iÍgvpámáu Egvpire e!ő~

lJ"(IíLO\Vct:. vagy !!ldall:l1ren'sze
géíyű Ol.Sl.lros !el1vá!sLonaDrO,,;:1

V~fJY egy ,;,;élszQ:fít bé..,.

Irompolcos fdá!lvam
sé:.;'gd küidi hárnlel öl 1'ül1-

dén.! Kézimunka
UI' p!tsl, SL~rvjl{H·eT

3.) sz.
MegszóiaU a mesterséges

sziv. fell 0: me: «,éHl, (j

sZIvböj halálo/ibi arárilislamO

~5 igy \Ír I bO~2Y az orvo:~i

ludo fokO/Oli lá·
ioll <'lI szivmükődé:'l J~lkainök

f"ld"ri!éséhn. f:z:cn aiéren
mo,,; öriasi emi
kor megszólailéllíak rl Tl:::S;·2f

sége'3 g,zivel. Erről r,endkiviii
erJeke" ép"kkei iiiu,,;z:lrá i

cikkel közől Toinai Vi
uj száma, (j

lemben és gö iMia

jeleni meg. A Ie:..!kiválobl} moa
gyor irók l10veiiái melle11 ér·

d-<kes eik!<ei'r.el, foiviillá"os re a

gényi és kŐ-éc! szálz k ,a·
iál éP': olvasó a fjc?D~zerÜ ;:-

20 fi lkr.

és
ujságot A hálraic!:izol cHiláH

h~rom hémqJOiii ~I 2 P,tJOfe:5
ríiÍsl.!elcktJ·iO Ld! jen! Vjtj·

nák, ökik rTiJég enné:~ -1s kön\!".

Ilycbh VÖidszlilflak. Ezek

hcrii hÓPopor:J á! fi V fn
:lelnek havú '2 P. 40 r-i 5i i'J ild

lodik hórJapbcwl kapja!( meg cl

[ög~önva~a",d,..:'ko1 (Ci !lU-

üjjjk
SOK"s(;·k '~á~u::

fűg~Öi1'1öj~

ki valamD/{ 7 P.

iR észlejera nsc Ez ~ ol ; fi
qk~~ef' vdtÓ.-:.ilda ~ll(.?'f,? fJ} G'.s ii f} 431

LakodaloW'li;ii'Zl, di.szn6torra Kere
kes ~O{árolyt6'J vegyen ~e:tünö millő

:!légU, Z3ll1liH05 ~li bor! 48 Iíliérért

ki lesz ez;,el
,Ezer, [nej< .z.:CCfCi5S7ony,

edve al: idii

él 150x.260 C'Ti'.

lüilWg:.:!önvl,

- nem voli kézE"'!
.aJZ egés?: íZ elöfiz,suésn összeg.
Az. akadályok mosí rnáf meg

súiflieli. A
házíerl.ásbcHl
ni ol űí UézjmurtkEJi.lI3é~

"ts (l1 pornp,:'ls ajbndék. Van,
,~kin2k CJz(hl1nal a



GYOMaLLER.

POLi!! I, T A ft S A D L ÉS KÖZG ZOAS,tiGI HETll/\P

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
~jel:WCé;l.évre l <tG P, fél évre 2'í'!O P, Egésl évre 5'iQ P.

- Beiizetések postacsekken :
.llungária-nyömda Gyoma" ailokksl':ám 13.!&O.

LapZlÍrla c so il l {ji r t j;; k este 6 óra,
Megjelenik minden szombaton reggel.

Feh~las szerkss;d6: WAGNER MÁJRT(1lN
$lf;erkuzt6ség és kkuNhh,._l:

..HUNOARIA" KÖNVVNYOMDA
G y G iri a, Kossuth lajos uteii 64.

Telefon: 22.

Hirdetések: dij m' , :

Rg.yhasábGs (55 mm széles) 1 cm. mag:",s hircieté;,
~ fillér. Giszöri hirdeléilnél 10 sZlh;alék. tizlizeri,,-éi

I 15 százalék, l negyedévi hirdt!ésnél 20 szál(alék és
f6ilévi hirdetés esetál1 !o százalék kedvezményt afilt!1nk.

~~

az országzászlófaAdakozásoEZÖGAZDASAGI/..
STA SZT! I
ÖSSZEIR,As

nappal ezelölt ott jád kö
zöttük derült arcca!, hosszu

ayomai J6tékony N5egyesUlet 500. P.- életet igirő €fővel és egész a

Kner l:tidol'. Imre és Endre 50. - '
Gyomai Iparo!> 'é$ Kereskedő Ifjak Ől'Iképz6 Kőre 62. 85 séggel. Es most e sótét

Az í 935-ik év fehrmír hó! A Gyol'm.i :M. Kir. Ali. Polg. Fiu 6Si leányl"kola tanári ,koporsó mutatja, hogy ö
28-Hú állapota 5zerint álta~ , kiu'a és tanul6 ifjl.Ul6g'll 4j. 44 nincsen többé. Keze h~esett

Homonnay István szintéfsu!líIta 15. -
Jrinos mező~;-azdClstigi sIad Izraelita hitkör:ség 11. 10 öZ eke sUlf\'áróJ,amellyel
ti~I.Hkai összeirl'Íst végez- Apolló mozg6 felohruhb6'! lb; ~11$1HII'{iifb61 16.' az erkölcsi élet mezejét

nek. Hogyez milyen mlg'y ~~~6~~~:ti~:r~:lmán :: szántogatta. Hideg kezével
munka lesz, tájékoztisul Dr. Tardos Gá$p"r 5. I' szorongatja b i b I i á j á t, cl

17 h ' Dr. Messll'lijJllH' AibQ'rt 5. . ! bi'i.j '1"'-'f h·
megtmltem. ' ügy a nep-! Dr. Singer IstI/li," 5. ! mey u l:'JlZ el~r 1ge1e lJlr

s

számhiltlskor 18 miHió ol~' Dr. Szll~gyi Fel"liil'lC 5. '\ dette és él papi padíÍsl, élmely
dalt töltöUek ki, most 36 Or. Legilza Tibor 5. .,' ék.~.sitette váJJ?it,. immár hél r

D,I'. Sdl"tlos L'S1t16 3" -millió oldalt tölt "'n, '''k· ki. A. j lott! slemfedöviZ lett.
'" '<- • 5~ilessy Jílnos 2. l

szükségts nyomtatvtinyok 736. 3~ l Pedig mennyit kÜldött!?
SÚlYél ez 1000 métermázsát (Fo1v-tatjuk.) l De sok álmatJé!ll éjszakti-
tulhaladja. ~~~~~~lba ktriilt annak az egys;;.r?-

At 1929. évi XIX. t cikk l rű papi paltísfnak a mega
íilJ'a a statisztikai adatok- I !szerzése. De kevés volt é?

I a D • 1

nak adóztatási célokra való l l négy évi bo\dogstlg azérr
felhasználását, igy remél- l l'iide~', hajnali idő volt A nyitoJt sir rnellelt Ival Ia sok kUzc!elemér1. Ami z

hetjiik, hogy gazdáink te!, február 15-én. A meleg va- nics BerlaIan lelkész ur él l Iti" ' .
jes megértéssel és hüség'- WI' nyuga !11as ot i011J epl-
gel szolgáltatják b-e ada- suli kOGsl, rövid álomba kövelkező beszéddel bll~ tlltt hivei k0r~ben s otthont
tajka!. ringatott, ülve is bennün- csúzotl; hivei szivében, - hiszen

Darányi Kálmán földmi- ket, a négy napi idegfe·' Szomoru halo/jj 2-yüle, iH vannCl.k a gyomai tanul.;,
velésÜgyi miniszter felhfvá- szültség után. Lelkiinkhe kezet l ho~y k~vés leJkipós7!or di~

s6.1nm felszólitja mtíris a Izsongott a tegnapi gyomai Szomorú kötelességdkeB csekl6dhel~tJ annyi n\fpsze
~-azdákat, tekintsen~k körüli temetésen ez relz ajkáról teljesiJení?m. A lelkem Js rűséggel mLii 6, - mikor
gEl.zdaságaikbnn, jegyezzék I felcsendült ~y6szének, a. vérzik bele. Egy lelkész megerősítette él boldog' jö
fel maguknak, hogy föld~ l bánatos sóhaj... az igaz testvérem, kedves jó 5a- vó minden alapját, ketté
birtokuknak, illetőleg gaz~ I könnyek megLÍfl'ldt pajakja. rálom nyitott ~frja m~lletl szakadt ékle fonllia.
dl.s~iuknak t~riilet~ miként I A BékéscsnbLiról megin- tillak. hagyo!J mindenj! Délben
o~z;lik meg mív~Iési ágak- dult mozdony, hamarosan l Egy kedves kép elevene- éjjeli pihené5re feki.jdJ le. r~s

szerint, hány embert tart ei lassan rnegciIlt és vlsszajötJ l dik meg előttem! l\Aég négy k~rdem, hol van iti az elé~'

gazdasá.guk, mily~n mUj1'" felvenni egy VlISUti kocsit. I esztendeje sincs. SOI{Bll' tétel? A hitllek angyala ~}!

kdt vállEl1tak, illetőleg hány Igy találkoztunk, Gyomö l voltunk al<kor is, könnyel égre mutat, hogy ama fé,..
munkást alk111maztak 1934z szereteit papjánélk, kedves l volt tele él szivünk akkor nyes orsz6.~t; a lelkek or,..
ben, milyen és mennyi gélZ~ l barátunknak holHestével és Iis ... Az öröm könnyeivel, szága, amelyről éjjel és nap'"
dasdgi gépük, járóművük, I mentünk CI mindinkább vi~ Imikor hallottuk ajkeükról él pal álmokat álmodunk: az
házi6Hatuk, gyümölc5fójuk II,ágOs?d6 r(?g~ele~n, a ~<,un'" I holtomiglantl-hoHodiglanL nyilt meg előlte ! IH elvég
van, hogy II felvétel ide- ag?téll csend€::> le~letoDe~ IUgy kéríük az Istent, hogy ződött a munka, olt meg-
., . d l' mar meQt!.sotf nema SIr . , ~ ,Jtn mm iZrrő $gesz pon~ fl' v tegye boldogga oket ... Es kezdődött a jutalom, iH
to~an$zámottudjllnakadnL ~ Ae. "f' d'l !~tj. 1'1 ők azok voHak.... Azóla meghalt él test, otl él él lé-. , . v€ro enyes ele o J

~emml ertelme, de 5zi.lk-, olt '1 l ~ néQy eszffndő telt el. NéQY lek örök boldogságban.. , .~ . ora v ,arm,(or a mnugo- " c

ség€ sem alltenn, hogy mmg t' t 1 l "tt· h t' l esztendő, min/egy röpr(!2 Bús özvegye j rvlivel vi o

. • , aI emp om e o la ft mas "
d«nkI ne a valostlgnak meg- f' '1 7 álom ... Es most haza jöt- gaszíaljalak? Nekem is vizf .. eren ne l{my percremegv ... . .
elető adatokat dIktálJa be, 'lll- j' t' . .. t F"" tek. A szemunk megmt te~ Igaszt-alásra v.an szükségc.m,'k '1" a 1 a em€,e$l mene. uJz -

emI or nYI vanvalo, hogy d l l I ~ 'f le könnvel, a lelkünk fáj- Hamar beérié! az özvegy-
I' • • a omma ,zol'\Ogussnl o·· .- I

el ~nsgtlzdtlsagokrol ó~sze- .d' 'I 't· 'h .' T'b c!alommCl!, reHenetes kin o
. ség szomorú birodalmábG.

.. 't"tt d kk 1 ga ra -( or l~ n~ III l o l cl , l '
gYUJ o pontos a ato eh A' d' t t tt·· nal. .. Mmtha csak a ,<ep'" l Viri§g' nillküli, tövises olJ az

k b ,' n ras, Dl€r o IS 19é1- ",".. 1 "

SG) eset. en a klsgé!zd6k, tt'l EI d ~d zelet uzne VítIUI11{ csalo!\'a út. Fogd meg a jő lsten
h h

,'" bb k ,., zan sz€re e \. ren ezo· '" ., ", . . " . "
. at :aI~sa .ormany~am~-I ve, cl hivek szép éneklése )éuekat. H!szen Ih vannak kezét !is bizzál benne. 0-
gat~sat es ta- i közben ki$l<!rtuk iov6bb cl ct tanuk él gyomai gyüle~ b€nn@ §oh~ nem csalötko'"

l t~metób~, k~zetb(3L hogy még !lórom zol, II ~frdomb? arn~ly



Bencze Józse/ kár:(oricmliió 'Zs
Bencze józsefnl! !aniJónó az end,
ródi szegény í?yermekck eb,z
li-zfttetésl akciójára Eondoros-
tanyán indiloii<lk.

A Bencze ogHís munká-
jának meg is letl az cTedm€nye.
Rövid 2 nap alaU 150 )jsz~

tCI, 27.85 kg sZéllollnál, '1095
kg füs/öll husl, 25 babot,
25 kg borsót &s 6~ P-í gYUi

löHek össze. A szegény gyer

mekek nevében e711KOn js hág
lás köszönelet mondunk a jó
szívü adakozóknak és él Bencze
párn::k gralulálunk. A Islel1
fizesse mega fáraEl:;;i!igot és az;
aJomónyokal.

l<almár Ákos fani/ó gyüjLzsé.
nek eredménye 8 kg )jszl DaO
kg füsJöl! hus, 2.2 kg szalonna,
2.~ kg bab és borsó. Az ado,
mányokérl köszönete! fnone! az

Nagyp@res dmőb~w. S kis
hold föld. - Endrödijn il
KOS5t1th ll:> !a q

kéház is

látszik 'végre fl

(c.

csabim, al

E

rlagyon
keH efrdékerriünk a csiHörtök esti
" SárgaHlion1
e~ött I{Jtj

lÓ volt.
ruhák, diszletek és még ke(:l'JesetHJ
játék ezt cl

S@ 0~

Í'i6-

e

esze

él

letet

következő:

1004 38. 17 lg11 21.16
1905 3524 1912 18.24-
1906 33.95 1913 15.20
1007 3166 1914 12.02
1908 29.67 1915 8.91
1909 26.61 1916 6.11
1910 23.94 1917 3.9~

Mint a fenE táblázatbóí látható,
ha val~ki ~éldául 1904qben kö
tött 2000koronás biztosilást, al most
kétszer 38.17, azaz 76.34 pengőt

f{lg k<lpni. Ellenben, ha ugyall
ISsak 2000 koronás bizíosiiást kö
tött, di csak 1914·ben, azért csak
kétszer 12.04, azaz 24..08 pengőt

kap, ha p~(Hg 1918-ban kötötte,
akkor kátsz~r 2.3], azaz 4.64 pen
göt. A kiszámítás alapja, bogy
aranypengö értékben mindenki
menflyit fiz~telt be összesen ad
dig, mig- a pénz teljesen devalo
rizál6dott ás ennek 5 százaléka
kerW vG\lorizáeióra,

.~. legolcsóbb Clián!atot
Bar; ály kőnJüves~

mester telte: WOl pengő

összeggel s \'úlószinüieg' ő

is kapjo meg cl bontást.

Reméiiük, éi !ebonJás után

harnaroscm ml2~épjtjk az

iskolát is.

i

'ilk

alomép

i
fiFe

Leb

e li tenyé·száU
kedvezmén

a mezőgazdasági

Az 1928 ~vi XII. törvényeikk
JO-27 §-di elrendelik él rági é!el
bil':t@sitások biwnY0s fokig val6
va.l~rizáJását és <:i törvény il kifí·
l{dé5 évéUl az 1935 éVll:t jtlőHe

meg.

A biztosító intáutek fl$lügy~leti

hatósáiga kimendet!al, hogy ezen
év március hó lJlején rendel3tileg
fogja közölni a ldfiz@tések m~g

kezdését és az esedékes öS~lege~

ket a postatakarékpénztár utján I
fogják a f~leknik kézbesiteni.

Minthogy olva\sóköz@nség11:ilik
lignagyobb része rend@lkezik kü·
lönféle régi élllltbizlositá8Sll, allaHt
közliink egy táblázatQt. melyböl
mindinki már mest kiszámíthatja,
hQgy menlllyit feg kapni biztosi
tái1A ulán.

Átlagos 20 év~s biztesitást VáVi

alapul, minden eler k@rena biz

tesitá&i tökének a valirizát16ja a

Februór 20,án t l:!rtoíták
€l községházánál ci Larnpe!
mlllom lebontására él ver- I
senytárgyaldst. Ajiinlatol I
adtak: A Gyomai tiázépitő

5zövíttk~let, Haib<1ch
Kurcz-Molnór Imre együ
B.~rtoif Mihá ,Pfeiffer Már, l
ton. ,

A március 21-én megnyíló Gr- ra kedwlzményes, kamatmentes, 18
szágos mezögudasági kiállitáson I hónapra szóló tfllnyészdllatbesZf51
III tll1yészálJatbe!u':en:ést ebben az l z$si h.it~lt eflgf!dé.Jyezdt, atndynek
évben a következö nagyértékű j,ientkeJIési h.atárideje folyó hó
rendkivüli kedvezm{jnyek 5zolgál- :Ji·én /t'jtir és meghosszabbitva
ják: nem I~s~. A rész\(~,,~s igénybevé-

A föJdrnivelésügyi minisztérium I t@li filtételek meg1udhat6k a.z or
áld<natkész támogatása segélyé- I sdgol> mezőgazdasági

vel a budapesti mezőgazdasági l rendezöblzottságinál (Biidapest,
ldállitásofl vásárolt tenyészállatok, IX. Közteli!k utca 8 sz. T~lefon:

ha~aszállitdsának vasuti fuvardf·! $86-85, 866qOl és 366-05.)
"ját teljes lJuís1IffbrHl. a rendez6ség I Randkivüii kedvezményben f~g-

fogja viS8lni. E rendkivüli 3záHííási I nak részesülni zi kŐ1:sé.gek és félh:
kedvezmény révén a legtávolabb l birfokossáft0k v á s á r l á s a i is,
eső vidékek is lilvezhetík a kiál- l ametlnyiben a mi"
litás gazdag és áriékes anyagábó! I nisztérium a gazdasági felügyelő·
való vásárlás nagyelőnyeit. I ségek közbejöttével tört~!1ő váJ>ár-

A kiállítás vállári forgalmának !lásaiknál egyébként szokásos ár·
további értékes támogatását jelel1- l megtérüést .ielentősen meghaladó
ti, hogy il földmüvelésOgyi minjsz~ l relldkivfili drl'issgatérifSst
térium a magántenyész!ők: számá- 'I lyítzeti,

Gyom
J ny ylet

zgyülése
A Gyomai Jótékony NŐl1lgyl~t f.

hó 20-án tartotta évi rendes köz
gy111ését, amely egyuttal tisztnjitó
közgyűlés is volt. A jelenlév& ta
gok egyh.angulag ujra megválasz~

tották elnöknek Záh.onyi Aladárnét.
az egyesület alapltóját és 10 év óta
elnökét lA tisztikar névsorát követ
kező számunkban adjuk közre.

A tárgysonnat legfontosabb
pontjI! az or~:!:ág zászló felállítá
sának anyagi megbesz@lése volt.
Az egyesület a maga pénzíárából
iOO pengő t szavaz8t1 meg e célra.
Teszi ezt abban a reményben,
hogy példával elől járjon és má
sokat is buzdítson a nemes dlra
való adakozásra. Az országzászló
bizottság, melyeen a község min
den lakgsa képviselve van, azon
fárad, hogy még a nyáron áJJjon

,.il. zászló és méltó helyen hirdes
ilil a község hazafias gondolkodá
sát.

Végül Nyiiztor Péter igalgat6,
a gyomai egységes párt vezetője

felkérte az egyest/letet, h.ogy tes
Wletileg lépjenek be aJ! Egysé?;es
Párt nói \ll30portjába. Ezt III Nő

is i~avazta.

oly~n irté};:e~sé teszi n1Gljd
i?l ól, em-

lf;!'~~Z;rl(;::S::;:~~ll mindenkor fér~

lOSH1~l'tlrtJ, Slerete~

Q'vöni~d3i2gére.
.". t~stvérei! Árva

testvérefek! FérjénG:k jó~

~ti~'61;, iJ:er~tetát, nektek kell
l-lótolnoIok. m~g fog'"

áidl!!ni $i6g·itó ielketek~t.

É~ ti gyomoi hívek, kik
aI: utoI~ó ~llom6Jsig elkj ...
sírMtek lelkip6utorotokat,
bÚC~Úlzatok től~ €zekkela
~zéllv('1Jkkélli: ., Amí békes
~~ges honánk való be~

jövetGtled, amilyen fájdalmat
okozott kimeneteled} legyen
olyan c5~nd2s pih~l1esed l

itíen legyen veled 1"
És minket mindnyáiunkoí

tanítson az Ő életének tra
gikuma, életünk bölcs hasz
n6lósára. - m@gholt le3

tén~k kiv6Jnjunk csendes
píh~né$t :il lelkének ÜdVÖSb

síÍget. Ámen.

Tiba Andrós lelkész ncs
többé 1A t6metó gazdagabb
Ie:tt egy sírhalommal, - mi
p~dig szegéNyebbek lettünk
egy meleg' szívű, jó lelkű

!3mb~rrel . . . - a-n.
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Ql
dl

Piws:\o, \Voij
'Y:Z" \',

eg}" Et.el" kadaQ"~{2J V2.gy
fehér Bibor SoltVJd
kert tJlomásra ki~:rállihr~
s fe1adv2. \T,ssutt hnrar tb.
4 fillér iirer<iJl:1,kénL
~ű Iitzféu feHili rendejsS'í
rogad()k ~1. HQfélót dijmen-
tesen adok a :"zálli tás tar

1{-31csön· hordórr
llCipon belül bel'i11~il1!,re

0lL1K{ 3 borból n:;1íti

tásdobozl;&ll, b4n';el1~ve.

BOlrsh'i'1l f<e~~eFr!leS édes[4e~zi;s

italuak. tis;;;ts, t~Í{é!etss 2::Cl'
mstu~k és, n e m sZ1Ve~iffU8Jk.

Gim: ~

DE NEM iS SLÓDA\rl~!

f I

R, 5zUcs P'

L\/1árla 77 ~\'e?; özv. j\"J1"~ O~;§

z,soltné d:~);-. Z.SÓfiéI 76 :~VC:S~

Daridh rvHh~JY ó8 év€~" F~CH'!jk

Andnís 53 éves,

CSll{ÓS L,Jio~-\/f.lv:-ó i~cnt;

3zl!ággj 5éJ:::jr-RÓ'c7 ivl&j
riávé4J.

BeinsG~hróih ;\/Iibá!y
ÖZV~ f:?L1i{lo~'~i

VilágIapt~.slapban,

47 évig férfi voU egy a.sz
SZOllY. crrGI közöl rendkivül
irdekes képpel iJlusz!ráU cik,
kei Tolnai Világlapja uj száma,
amely nagy lerjedelem15('lJ és
gazdag lada!ommal jelent mCf"
A legkiválóbb mélgyar irók no
vellid melleit sok remek illuszl-
rált folyiaiásos regény
és közel snh nagyszerü ke'
la!áJ az olvasó a nép::-Zl21 II ké-

szerü sz~nház~ képeslapbail. A
Délibáb egy száma 20 r'

Birtokmegosziás,
z;.'is és népsüriiség. Ik f;./iórkz

Miklós, él SjaliszHkai Tudós;ió
felelős szerkc:sz16j" februá;- 19,
(21c ér'ék'2S elóaciás! j·i]rloli a
Magyar Slajjszlikai TáTsaság-
ban. Beszédesití1 szem1éHeló

térképeken bemtilat/a, hogy á!~

iagosan az '8rszá~ három köz p

sége közül kellő határában van
nag'yLir!ok. Megáiiapilojja még,
hogya nagybirIokos községek
nipsürlisége alacsonyabb, de
ene l szemben anagybiriokos
községekb~n lcgnagyotiD éi

nipszaporodás, azonban az
igy e)ó~l1ó népfe!eslegct neHl
luclía elhelyezni éi nagybiric,tz.

Cgyftlvonásos szindarao@L
/aiásO:i regény!. sze
k'.?pekc~s iréfákal és ezer é;-oe ..

(121\128 ci1{kel G Déliháb uj SÚ:l:é~)

a 100 olda! lcried2Jem,bcn
és f! razdag iar: al on1 r;j31 j eJ Cti 1

nleg. illu5zírá.d rád~.órnüSGro~

kaj, s-.::111názi beszéÍ:T1016v.al,

~ii·Cj·~2~~ ~).'"'(n;

S7 ':)f:! bGl'[:)n 1(' \' ~~é? fi rC1U>, -l O~

bC.~.-;.é.lj. - l.. es
I gl~L) anj!ö ci ;~~~:.,~c1zc15k

A Szerbi'Éiból' kiüJdözöll ma
}}yurok segélyezésére egy ame
~kai gyér ma~var

jOf.ni'f küldjek,

mi},; ai n~j0 s'ZL De t'lehéz

a V§!?J5>zJ[Js, t=:15(~f,orl:"i3n

rnerl cl ér;ikC's hQi!T1~ra

A

n~:~:s~:crii~é~ü L~pjtJb5n lZS aJ~n"

d~.i(J'·:~~~- ,:jk~.jjck h0
\'"0}l;Ci jsgalciibö 2 [) 40 ~.~!~ van

2~Y Li~é~!sn j: erTe ét Gélra. Az
!TH;~gkapja cg'l ~\/rc fl Tündér,..
ujjakat ~ hal hó mulva az! a

a já IHlél';'flj~~g{)nyi
JUl i re

(150x26tJ cm m@reJéve!), éi j.zi3

sli.ikséges Mell
gyöngYfona;ial ldhimzés
u!ár; ragyogás! és
ci lakásba, Mi !öb~, a y.
ajándékai akár azonnal is DÓS

'tára adja él .kiadÓhivaJa', de ez
ese!~en a m~sik kedvezményes
eliérásl kelJ igénybevenni, be
küldsndó első rész\sl gvaniml
7 p 20 f-j s azulár három hó
napon ál 2 P

fol. Az elóz,ú:enységrr:ck
aEonbcm ezzel rné!i! nincs '.lige.

viiiasz/, de kissé jn~

gadozi!c Van, aki nagyot»b
függöny! óhaj!, kevés ráfizelis
sel az! is megkClphaija. Dc van,
aki Wg~öny helye!t mási szep
reIne lakásáBa. Nos, az ilyen
elófizeló (a fer.!€tbb ismerleleU
k~dvezménye:k mell€JI is) a füg
göny helyeit kaphat vagy négy
ágvptimá~ AranyzEgypire elő;

rajzolva Vij!?Y az lndanthren
szeg'é!yH aZSllres lenv5sz011;

abr€lsz! vagy a FGlkulil, a köz
ismer! háromJii,1@!tes faállványL
li. TLindérujjak cl váloszlásnak
és kÖDnyitéseknek e r\?kol'ojai
val u.ira megmutaíja, hogy kí
adói <audapesl, $zervila-Jér ~.)

i3 magyar nők üg\'ességé!1ck,
ojjhon8zé~iló munkájának leg
lökélelC$cbb megérjóL

E',:Üit]

k tnu.:í r
óra:, cr

A

b<:fceg s:::.iirk2 feiü}töhen

ka1Bp néJl-:~~!) stiáh Pe~}en.

Szívből

roclllilom
su nkbc,;1!:.

",,",,,,,,,,.,,,,. ismerleli a Növényvéde,

iem is Kterlészel legujabb szá
ma. Rész!eleSlEn lárgyalja még
él 5zőJóielepités hibáit, a mész
kérllé elkészilésének leghely~·

seb\5l módjái, él gyümölGsf<jK
~yökénfíp0iástli, a gyiimö!cii'ös
b~11 való s:tártll:galdillkodásl,
El fonlosabb @lidSi móílllokal, az
erós a gyUmöl@sfákra
vClió h~tásÉlI s!b. A dúí1an il·
luslJr611, szines gyümö!(O'sképel
i1.> közlő kit IClpból egy alkalom
mal él Növ~nyvicleiQ'm kiadó·
hiviiIlala (földmívelésügyi Mi;
nis:ldérium, Budapesi, V., KOi

suJh LajosJér 11.) e lapra véllG
hivalko7z'issal dii!al~mJ! küld
mU!dlv<iinyszáimol.

A " Méhész@gye-
alapszabályai! lova;

hagyla il! belügyminiszter.

~l:llg'id!i ~An-rik~ít renElelj egy

L~éli!i\~tt a SZ2TE<iCS1 CsükD1ádé
gyár. A kár 700 ezer p:mg6,

A.l Endrődi Egy~éges Nh:m
veze16:3ég'Q' nevé ...

ben Hom@k Lajos üg,/vezeió
aleinök Uiév ószin~e

örömmel és szerzlc2iiel üdvöz
zölte viMz Gömbös mi~

ni$zlerélnök ural. - ft" napok·
ban érkezelj bc él mjnísz~erelz

nők ur vá.lasza Homok Lajos
ügyveztZlő alelnök kezeihez az
alGibbiaklJClf1: - A.z Endrédi
Egys€~(Ys Munká3-QIIf1@n ne
vében hozztím lníéze!l meleg
üdvözlele! ó"zinU:: szivból kö~

szönöm . 'Budapest, 1935. évi
j6lnv.&r hS 2~·6n, Ö7Glfies üd;
vözlel!eJ Gomb(~s

kor 6rkneH B1J:,la~JC':tré Béesbö1
a veLszi A
véírosun kbM1 i lj él Ö

]ö tÍlefet howH cl VC"'Hj,,,,.,,

lattó1 i(llfiUött pesü é~eib':,

(Dc> ]\j

ClJrin ,:,Tá:'~dC'r

lerna.
Btldat9(eBíe:n ~lZir1 22 .2rJg~o1.

Szefdt1n e'~1e 10 ór3:-

16Junk.

'3zerteár8.d62.n SZ?'í~[~l he 3.

i~le;'ceg n":l)nden c~2d~lUr3.róL ?.\zon

sem

-c ~-;\ II ~:l ~ ~ i :~. ;::
27·~~n~ c;1é:z~őf.t f~,"~l ~J ~2
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n

gabb ~h~s ...
sen. [)a!o~k(:rlHen el ök Urunk
él magyar dal is ::en§ku r~

szolg51atá~an,nlo6 as zenei fel a

készül!ség{veJ nem e~y~zer

JcliíeiJe lelkü[]k~l az elEib~ Qtm·
IHeH í1em~~ irZ~8(,lkkel é s aD~·

ból él forrtlsból s~kszljr nyuj·
tott hl1sifó ile,lI él zene\-"""''"I'''',''>,·
rüség uJán sZ@ilmiun5knGl!c Nem

magyaráznonl, h~.§"y cl Z~~

nének cSCldá!a.tOi, megnyu~lf!

ló, (1 lelket feienn01ó Vi.m,

sól azi sem kell ré§:dej~§:Q:n

fej!egelnem, hogy cl ha/h ®n·
nan van, hogy a ktHönböz:ö
llan~Hngésilk, hangok, ílYÖ
nyoru hL"lrmóíJiáb~

össze. ~zi ci hC'lrmli'
niáí délloskeriH{'!h~lnökmunk·
nak !1emcs~k zenei

hunem ei!{ész íénYé~i\m is melri-
laiálluk. Az ó I tato31, s:re-
lid, körül . m€~fontGllt,

iÓto~~c;J h KClj!;v!m'ilHU~if:nl

yen kelít?i11eS a fü neI< a .lent:
és cL éí~e\\! :)z~nle könn
sz~rnyak6t~d II I\tJI~:k,

iíszíá

!nind·z:zckei il. á feh,:~.r .J,:~7~ö11..,

ddloskcrLl;~li·;z)[1Ök Uiunk~

nak 10111: C:10rI;.

nö'}':éf1C~{ \<;1LJsziolL?z nh?~'!

egvec:n (?1ren hog'y'
e zen \oT B~a5Z Lí 3rö j \/~gh dre'
~('2'rtHeli c:hjökö'~ 2~vh0ngü ~e1

1{(!secliss81 J {)f,ökös

nök~n(-k vtdősziúUa !TH!7~f~

egvbcn pedig- elrendci!z, hogy
CZCil '\,~áL~5zíásrój EndrQ>
k~rülen-elnök ~r;';Hö fOrrn6L'~~n

értcsj !(:3s;,tk

v

ber~keszie!ie.

19:55
hó 21-én I1HioH
Ul(si-n hozolI haj~:roz~l!ka hi
vi!Hwzással, miní a!~psz:ab~lv3

szerü a· k~1:gymis-

nek javasla10í Vlgh
Endre, ar. Orszó~o5

Dalosszövetség X. Kerii!etén~l<

<?lnökitl, i!.! dal&rdi!ll disl"
elnöktnek vill ö ss1:1:l m?Q:-. ls~

mer/elte fndre diil!oske·
rüleH~ell1öknel{ a '2:

és dalkuHura szolgtiI11l16b~n. l.d=
IGvékenység~f ~StllIHH'Ü<

k~ret~lti,m elirt hervacilhi'lta!!ilm
~rd~meií, mire cl

sz::eretet@nek, n1'l~}Tabec~U\~&é·

nek és rl'B'Qszk@dás~IH!k kjf~y

jif>zése mel!ell. E;]are döl~

lO'3ke rüjt:~!i cinötuJ]:. cg

le !kesediss L: ~ (1 (~a; árd G ör {jki)s

A közgyüiés nGlpján. :zs!~ ~

órai ké'zd az: elnökség- li!

mÜKödó-iilgokkaj karölíve, 1:1_

H@Uer-sdllodciban, ~ dalosi~$j·<

nái szeretel ájioltJs{l is fenn·
ii!!i1á~a é . ö:'-szejövc>

tell r~ndezeil, nJ iC I Y iZ fl

Endre clálDskerDieli - elnök is
ré~z.i vcJ!. /'>. d(llo~ok ~ltdl ad@>i(

szerény-vacsora ",lfogyeszlása
Llj~n} Nyisztor Peler elnök, Vigh
Endre daloik'uüleli-elnöknek,
él Gyomai Dalárda örökös disz
e!nökévé íör!0n! megváldn!á
sál @S ~ dalosoköt 'Írintóen cl

köv(l!kez6 bGszédel iarjo:ia:
" lisztel! Kerüleli~e!!lök \
Ur, keiiives BaráÍ(\jm, Dclosles/=I
vtrek I Véglelenül megliszlelve I
>irezziík mélgunKat, hClgy mai!
ün!1l6pi összejöv€feml1k eJJkal- I

ll>>::zrencsénk Veln Dalos· I

kerül~fi ~lnök. Urunkal ismétel- 'l
illO körünkben üdvözölheini.

A Oyom6li Dalárda elnöksége I
és mök@dó~fagiai él mai napon l
örömünnepel ülnek, m!Zrl mEli I
közllylii!é~él1, szer~!eíl és nagy- !
rt.'lb~c$nlt daloskeri.ileli e!n@k'll,
a dal8$ok drága6andi·báíyjál,.
örökös diszelilök~nek vtJlasz
tol/a meg. Ez cl választlis a I
sz ..er./!.J.elfl..e.k, .r.G.g.as. ::::ko.dijsnak, I
nilgyr.becsül~snek es dalos·

~üs'~gn~k ~tlgnYHV'nuI6sa s I
lif,)ld~ií1ak er?:~m llH!.giJ.ID, !

Nyisztor Péter elnök, ugy (J

l11B1liFI. rnjnl a nSf:n!,61, míi:gv~~.

IcjjiZl()~t többi logja nevében
megköszönvén a kő:;:gyi.ilés ré~

sz~rö! isméL:litn megny\1v6rm:J

~iMlmál, bizlosil@t!a a kÖ7\?YÜ
10il, hogy él dalárda ügyeii lo~

vábbra is GI legmc~.:;zebbm2nö~

en fogj~k 5zo:~áini.

Utáni:: ől közgymts ,sl:ám$
vÍf:sgálóbizolisági - lagokflo\ilk
egy évre, Fekete Gábor, Né·
g-Y'2iioi Gyula is Pöyer Jmre köz-
gyiilélOHagokci/ tegyhangulog
vá!aszioí1a meg-_

h End

Viga/mi bizGHsági ek:
Blilil~$ctlfÓlh eddi~j zi-
,íökÖi.

Zász!ÓlörJÓl1élk: BQlehovszky
j enéH,

Rl$ndes vájoilszimányi !ag-ok~

nilk:_P:<é'rei Lajos, $ZáPÓ Imre,
jzóke Ferene és Vé.'Jr~(wdán

L~szló műkÖth5.láIg·ok"L

VáJG!s~fmányi póHllgQkm:zk:
Balogh LajlilJi ~s Valli ·Lá~zI6
rnUkődd~l(iji,(,l)kát. -

Az eg)'es Hsztségek're is vi&
l<llszímányi íiJlgságQ~rdetlsoro!
f~k ullYelO€sak ($ ~VI!lS cHduirn
egyhBngu!&lg' V~I«3Etalltéik m~.

Kor~lnök ml!tg!<ösilinvlÍn o
közgyülésHl:Ig~k mél!óilig~el~

jes, m~ilirló bjz.aIQmmcf?l1yil~

v~nuló$ill. őZ elnöki székel
Nyínlor Péter megvÉ'aszio!i
elnöknck adla tiL

p€s6>~gével, a dal-írda ügyei!
leJies {,da1:lQt1S5i1ill SJr o! grlilJ li min
díg s kinekirjnyiíasél~j&l! i:l

d~lár~él íjoront~s szép ered·
mlloyekef iri él.

ft" köz,yüléíO P<ilrilrml&nn Jó·
ud kor~rnÖkit~!V~$!aláí l&gy~
hangu. lelke~~.é$$el'···rnillgírtvii
ilfifeé5 jelk@i-tli~luis is/ap,
:wk kisá~liben jQtV'6bhi 25' 0ves
~jklu~ra Nyik'ziQf' Pitcrtllik(j'H
rl1llqitnzidri.116~g~t't,·é.l .

d~· ~ínük~~ekVáfé!~~lolJ~ m~,.
A váleúú;ldi t~v&bbi mlSgej·

liiC· ~orl!n :1~rsl!ll1ököknek

p'an~f:il Emil kőzs~gi . fÓi~gy
zól i~ Hajdu ",ti Iti k m n(j~yoj

!1Q?!a lavasla!lHI <Zs n1\ndkiliő·

nek él választmá.ny résdról is
lőrjénl jlllőIG$é! szeren~fiiésnek

il ki@rd,'meHriIlJklarlía,I1H<lrIP(jn H

ezd fójegYl:ó vljll i:lZ ic.HSk@z
ben m(~gizűnlltlni kénY~H:erUH

vegyes-kel!r ~úrvezöje é-s kar
vezetője, HéljeJu Béla karnCillY
pedig (J d~l&rda uiiáaltlkulása
óta vel..elő karnajlya 1i mini
i1Y~Il.ki\!áló zengi képeJsíigé
vel, absolut biz/os karvezetői

ludéisával és m!iniával, dal.íir
dá(ának c5lókdj~s6sé~et é~

himGlVel szerzeH. A kŐ:tlJyüJé$

mindk@ítö/~l?yhoílnglJlí)g il dá1
Járd?Jlárilflnökeinek yálélszl\}Lw
tG! m~g.'; - ' . ......'

Tisz/de/beli elnököknek meg
v<Ílilsz!aJiilk :P6/ermann jó?;lid
ny. f6jeg}'zö és Greiszing Jó
zsef ny. kir. iiirásbirós~,j le
lekkÖl1yvve;::~tő~ pétl2rl11~nnJó
ud, cll cla!árd~ uiiiie)CikuI5Sl~$

kor ~JapÚÓ 'I~g leH, m~Jd .elnö
ké· vail' 's ugy~~k()r,'rnrnl Blü:>!

is. dál é1i zeneszerei4eie,· úne
sz~rioi!i2v€h:enysé~e'kapc$.iin
m~l€g údekl6dé50stl vi~eJ/eii~
cl da!thcl('j sQ!;s~irán!.Grel~zin~
Jószef ny. télekk6nyvvúelŐ is
lelkes iámogöiója él clQ!~rdán.Glk.
AlelnŐkökn~k: Kató· Lajos

köz:sigi jegyző fis NóoflY F'~~

rene ny. hq;;nvtd s",-!b:l'ido~.

Mindkettő !~lk~$-dalbcp'á(NÓ
nay 'sgiizeldes Lim re ll.e lj ~ ze~il
infensive lúJ!llvíjö úneszúz6is:

VezeI6-k'ornagyrÍ~k: Hajdu
Bila eddigikarnagYól,

TárskflmEl!Jyokn§k: . faragó
Kárl»ly tani/6 is %öld SéinQor
ref. kántort.Mlndj.i.\~lió képl/!;~tl
muzsikus, kik felkészüll~tfgQk·

kel milló SiJgíió-lársai Ilstl1filk
Hajdu [),J!I vGzI16·karnagYnak.

Tilkcírnak: Snbó Fl2renli1, él

dalárda eddigi a$!ilis !itkirál.
Gondn€)kni:lk: Podani Mihály

~ddigi gonlilo<llikot,
l!Henórökn~k: Baiilri lilv'n

~s Köh!er Ad_m, .
]1i,yzóntk:tb.Tiri jáno$ fa-

nHól, .

Pénztámokn.:ak: Lach rlÍÍ,top
~d~li,f '~{nzJjrn'@k~l,

A jegyr-ókönyvvez\tló és
1Q':~llök k.irendi::~lfÍliie ulán

llyüléi ar; elólerjesi!lell
zár5zd.madásf~ ~ iZ<Í n l\JlI7"'.

~izolta6g je len tl!sil,
<fvl köHségeI6iránY1Hl

ielenl~s~j cl.

.... (JYOlmiltÍ Dalórdél fOl!YÓ hé
l V~:3I p dilutiin li óra
K@J', iulpi.uoslanOniiskQ!(1 egyik
j.llnjfi';rm~tHw r~nd!is ez, iíszt·
ujlió közgyLiJé5iél (lZ

r~l1d~ji;, ~Si mliköaődtl-

IiI:Jnk Iird~klódé~e mell~!!

j~ilftoHa Illiil".

NlIKlit:tor P~ler lakanjlq,in~D

j,;íjri igaz;lal.Ó él Gyomai '."t~.nr,

I'mnak Q;16r~bocd·

t1 kÖ~llyülés á16P
i2:llhtdi!3l'!nl~n hivaloil ÖSSf:C,

sdmbalJ megjeleni kÖL'

m~!eg' dalai'"
szueieHell könölliöll/i

if> @j h;;llcilrol1:alképess:Z,el
OJkő~gyur~1



I
5Zt\LLÓBAN

len. szárnunkka!

sóinkat S I>"'-'J'",,"11

él iav-'l5zi DE.\'lDOj'i

huzamoséJln

Spolfr@vafunk továbbrit ji pGIn ~

tosan be fog szái1;olni; ;],
mint zz ó'losztályheli viGléki spa.rt-
egye"ülelBk hirei közii az Ai-
szövetség érintő hivat~jos

közleményei!, tudósítása! miflG!!<m
kor gyorsak és pontGsc.,k. A VI
déki meccsek er~dményeir,
fél órával a meccs után IT:;;,r kö
zölni fogjuk iil L:J.ch áf.i \i iin"ill-[;",V

kirakalában. Reméljük, hogy mUTI

kánkkal hozláj2i"l11unk "
sportélet fejieszi'?séhez.

Bartik az ismert
ember f. hó 19 én tragikus kö
rülmények között elhunyt. E.!llrük·
fivérek, a GyTK kilJáíó
édesapjukat gyász@lják az
ban.

IT ! iB A ltiJ;·N II R t~ S II
~-~~i

PótoHuda+]@l1 vesz:eség érle a!
Gvomai Sport CiJ~bot szereieH El- ~

n~)két1ek, Tiba Andrá.s ref. lel-!
késznek Vá!3.tl5l11 A !
tragikus hir ,I gyomai iuibaHistákl
között --egvesiUetre való lekintet A

, , " ",', , , '.' , l
nelKü1- 05;;:tat1an rt:SZV~le\ keneIt \
A GvSC 0<':0''1 2:vászában testvéri l

J ~. w, I
ec<yiiitérzpssel veH részt él GvTK li
'i~" és"a GVSC kék-fehér sz?,lágos ~
kos:z®ruja 'mellett ott díszlett él l
GyTK örökzöldje is, vezetősége l
pedig tesfmeiileg jelenT meg te- i
meté;én. EmléKe örökké világító I
fáJdyaként ]ebeg!en él gyoFJai fut· 'I

baliisták előtt:j
I

GySe közgymése 1
F. hó n-én tartotta évi re~.des I

közoyülését él GySe, mgIy mmd- í
végig sima lefolyású volt. A köz~ l Gyse erősen 'tartalékolt csapa
gyülés a lelépő eli1öknek, vitéz dr. l ta az elmult vasárnap tréniBg:'
liaviárGyulának jegyzükönyvi kej· l merkőz4st jli'iSZOlt a Mezöt1.lri APC
szünetet mondott. A köigyiilés ke- l komplett -glsó esapatávaJ s a
r~lében megtartott tisztujitás a kÖm I érő sárban 9-1 arányu vereséget
vetkező eredményt hozta: l- , szenvedett.

Elnök: vi!éz Madaras Gyula, I
alelnök: dr. Vincze Endre és Kr~c- I Mezőberénri tudósítónk ielen~
l1ió István. főtitkár: Imre La.1)s, ll' tése szerint a Textíl erŐsen ké·
pénztárnok: Szabó Gyula és Sze- szül, hogy vezekl helyét megtart
r:etö Elemér" ellenőr,:, Klein .Us!!.? l sa. Trénere Bogdán Pál, ], C\,a
es Beinschroth Gaoor, Jegyzo: 'bai A. K. volt játékosa. M. T. K.
E!umann Izidor és Szilágyi l5ltván, II

~. Szentesi nevű j:itékosa Pesire köl-
intéző:1V1alafinszky Lajos, háznagy: tözött s igy jálékára nem lehet
i~. Pap V~Z?l, .szertár~.s: ~é~leth i
Géza és Buo janCils, ugyes'l. dr. I számitani, viszont Makai öszi $lé~

!Vlessinger Albert, pályagondnok: ri.Hésébői kifolyólag még mindig
vitéz J\i\olnár Pál, pályaorvosok: l leét ballal
dr. Bárdos U.szló, dr. Saliai Lász~ I febru.ár 24~i bajnoki m~rkö#
ló, dr. Neményi Honfi, dr. Vincze' ZéSlilk. Sark.adon: Világosság-Tex-
Endre, számvizsgáló bizottság: til, Szarvason: BOGskai.OfC.
Kéry Gábor, Biró Gyula, Németh
József. Hatvani (GyTK) büntetését 2/

fellebbvita.Ji bizottság febr. 24-ig
Válaszimányi tagok: Kun Ferenc való eltiltással mérsékelte.

Izsó Balázs, Bakas József, Kovács
Lajos, dr. Neményi Honfi, Lach Az őszi TEXTIL-MTK botrá-
Mihály, dr. SalJai László, Karsai nyosan féli:Hiszzd-:adt meccset 1-0
Lajos, Schwarcz Károly, ifj. Se. arányban a Texlii javára igólOi-
bessy János, Kőszegi István, Kruc< ták. Az IIHK - természetesen -
hió Mihály. flilllebbezeH!

Választmányi póttagok: ifj. Her- OTK és Hffi.,C!'if az 1935-3605
dy Ferencz, Fekite Géza, Báthory bajnoki szezonban a szegedi al-
Islván. osztály vidéki csoportjához fog

tartozni.Ügyvezető elnök tisztségét az
GyTK-TEXTiL március IO.-i

elhunyt elnök, Tiba A~drás iránti bajnoki mérkőzés elhalasztása irá.nt
kegyeletből egy évig nem fogják benyuitoU kérelmet elutasitották.
betölteni. Helyettesként dr. Vincze GyTK a döntést megfelJebbezte.
Endre mint ügyvezető alelnök fog A. mult vasárnapi !. oszt
működni.Nézetünk szerint az egyes meccseredmányek; Nh~zőkovács~
tísztságeket az arra legmegfelelöb- házi T. E. _ Gyulai A. C. 8-2.
bek foglalták el. Meglepetés CSü a

, C
pán Fekete Géza választmányi pói- Csabai M.A.V. - Eleki T.. 3·0.

lé Békési T. C. - B. l. S. E. 13·0.tagsága, mely a működésével el ~

o-edetlen, néhány fiatal6lmberből OyTK f. hó 24·én d. u. 2 @r~o

álló kisded csoport akciójának k0r tartja évi rendes küzgyü léi'et
eredménye, azonba.n a klub ösz- a Holierban, este 8 órakor pedig
szeségének véllilménytl egyáltaJá- ugyanott ren~gz. Vaclio,
ban nem fedi! ra: mal'bapörköll, 90 fillér.

LakodaloMra, disZI'I6tol'li'3 Kere
kes Kár@lytól vegyen kitünö miniD

zamatos uj bort 48 fmér~rt,

\!rn>c11€ pohartít é$ az lsh.::n blr-~ ";
d6sfld kérje -a (~1 (Árd~

Gr2ió,;:ing jÓZSi!'J ib. elnök
felszöiu1dn, él dE1lÉ;m:Ja ir6nl ér
zejj sZ;?;l'e!ieilÍnck ado!1 kHeje~

zist ,zs ,] daL:irdi.\1 jö'/ó1;eni já·
m()gQl~:oji isméil;:]!cn kiláltlsL,a
hely;;,;'.!i?

!\ )nsúdek elhangl,ása uliln,
éj dalá.rcdQ eju t',éiö 'ieui6
k.?1rnagv v~~etjfse al8.il szebb".
n,~~1~s7cbb dl'1!·okai adoJt c1.6.
majd HajuL! Béla vezető-kar

nagy 7ongora és Faragó !{á
;'011' lEÍTskárrwgy hegedlHátéka
111i?!lci1 énckeltek EJ dalo,sok s

I1gula!han, megbilj dalGsz
les/véri s.,lereJ811ól flihaJ()Íj ba
nijséÍg~dn. k",,; ie l1l es légkörben
löliÓlték ei {J! 8sléL Az 2S]

fénYjjJonija Vigh Endre dajos~

keriHejj·dnök, diszelnök cselló
játéka volt, nlclye! elragadla~

Jással hallgallák rne\?· él jelen-
voJtal-c Az elnökség és dalosok
Idlünó hang-úlaiban, él késő éj·
jeli órákíg együtl Jartotlak, majd
kellemes imp1'2SsíökkaJ, , igaz
barb;áglnm Jávoztak ojjhormk

ba.

NyiszJor Péierelnök köszö
netél nyilvániiolJa Jmre Sándor
nyugdíjas vasuia5nak, ki él Va'

csora elkészjjésél éi íelen a vol
iak leljes megelégedésére e5Z

közölle.
A Gyomai Dalárcláról közölt

bcszómoJóhoz él magunk r,>
széról csak annyit kivánunk
hozziÍíüzni. bogya közgyüiés

él válasElásí k{izérdekbót is,
helyesen és ésszerLien cS7kö~

_ zö!te, a kipróbálJ régi elnök-
ségel megiarlolla, új Jagokkal
kieg'észilelle s ezzel a Gyomai
Dalárda további működéséí

minden tekin/eiben megszilár.
dilotla. Mi is Nyisztor PéJer I
elnök szavai! idézzők: a dalo&
sok őrizzék 111 eg azt az össz·
hangol, mely él közgyülésen,
megnyilvánuj! s ezálJal a ne-'
mes verelü épilő - munkának
harcosai . maradjanak. Táma'"
gassák továbbra is Nyisztor
Péter elnököt munkájában, meri
6 mindenkor az épiló~mLlnka

é\harcosának bizonyult és aki
ellnek sznmtalan eselbcn lanu
ieIél is adia már. A lvJiodenhöló
áldilsa kisérje az elnökség és
él dalárda össz tagjainak to'
vábbi munkásságát. j.

érkizes

1'1'11 ~l d '.~. 7 Ck

ves
ürilem poharam! is len őke! 50'

InSig' élJ€ss~ l
A beszéd elhangzása Lllán

I:indre kerüleJizelnök. a
--.. . n_l/. !'" l}' ..... (--;'1;'\-(iyomai UrH él fC éj l!(h\ e::, .-", '" I

kének, személye iráni nyilvimi- l
!(i!l szereieleér! és rakaszkodáz
síiiiri ni'egbadoUón köszönetei

mondoI!, b~szédébi2:n Id\2~liel:e I
Ny'lnll'F Peter, Ei OyomaJ Da·
lárda elnökének [l magyar dal·
kullurG! szolgálatában kifejtel!
és Jankadallan kjjariással ma
is vigzó :evékenységil és ép
pen ezen 8rdemeinek elisme-
rfi@üi, a mull évben szepl.
H-itu oH rlaloskcrüieii-
K@zgvLjiéscn, Nyi.'3z!or Péler el·
nököl, él c1aloskcnülel alelnö-

kének vái5sziolJa meg. Rámu
lalol! a Gyomai Dalárdába!l
llnl!{~dó harmonikus egyi.íll·

mükö,M~!e, a,mer~ny~?en a lá· ll',

rás le. fosz(J:llgabll'aF~t, él Jaka-
rélqi)énzlári·Jgazgaiól, a kCIZS,égi
főjegyzől együJl énekelni léJlja
az ij<}ari és föidmunkással és
e:l'!i a körlilményl, délloskerüie~

ti1)~n mindenüH és mindenkor
követendő pC§ldaké~ü! ál
Isme!rlel1e loviibbá a kcrlli@1i
kijzgyülés folyó hó 10 én 110 z

zöli halároza!<;liJ, majd rávilá~

az Országos l\/Iagyar Da
l é')s~zöv€is~g elnöksége ellen
clulQ ffi0zga!omra, kér'
ve ?I Gyomai Dalárdát, hogy
iárgyilsg@s higgadlságái és
meg'szGlk®1I megfenlolisiigál
őrizze im~g és ehhez a moz
galomhoz megkérdezése nél
kiil ne csallak07Zon. AGyo·
mai Dl'.liárdEJ elnökségének és

GvorTIc:d r)~If1rdB n·:?:~:ében js.
. ~rDten";2JI1ök urunkn-ak ij1

f _;
ll,(,

~Z S) öri V,,':iH"Ö/~SGUés Lzrern~

. "1" ·1~. ,:,,' rpj'-,'C1I da19SKzrll ~iC~~h:':-11:.:;.:) '~11

@en dalos Itbb,,?n él i€gkörh>€n

úldásrid jlozLá~ok for"

cl ui ok ~'" ecl\'l?s daloSle si vérei nl,

anti k'':rvc bClJl1e!'.zkcl, hogya
Pl101i közgvülé5>ünkön rés:o:e!ek
1'61 lTl12gnyilviJ(Iu11 össll--jango)

érir:,,,;§teK rne~ lovébbro. is. Ez
az összhang urá mil1 z

fll@,n csehd<ed~~íe!i7'kben, gondOm
]",I03I@kba\1,úl:ésickb2fJ és ezál·

tal a nemes vzrclü tfpH6 rnun·
ka harc@sai . IZcd o

Jöv6bcD



Szerkésztésért és kiadásért felelős ~

\iVAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, 13yema

F"i@'JlÍÍs Hk@mV@ZGtö: Tekel 3~n\!l"r,

Az án'crelni szánd(,kozó:·; kökl(j~ek

bállatl)énzül il. kikiáltási ~r 10 sZ1b:~.Je·

kát vagy az 1881: L~X. L-c.
-12. §,-2\ban meghatározott árfQlyamllJal
számított óvadékkii\pes értékpapiwsbal1
ZI. kikil!döttnél letenni, vagy a bánat
pénznek eiőlege3 birói letétbe l1í9J'vaZI~

séröl kiállitott letéti elismervényt il. ki
küldöttnek átadni >is al árveré~i fQlté
feleket a!áirni (1881: LX. t.-c, 147.. 150.,
170. §§. 1908: LX.: t.-c. 21.

Al, aki az ingatlanért aldkiáltisi
árm\l magagabb igéretet tett, hli több$Í
igémi senki sem akar, köteles nyombl\!.ll
a kildáltási ár százaléka szerint megáJ-

bánatpénzt az általa ár
ugy~.nB.nnyi sz~~zaléká.lig kiegé~zitt$ni

(1~I08 : XL!. 25. §.).

Gyom&, 1935 évi januú hó 29 napján.
Dr. M6ln;íj' sk. kir. járásbiró.

A kiadmány hita]@ül
pujugor
ki~dó.

H ~ rt lD' iE T rjl É NY. Értes3ttttEk a
kö:lli.)rlség, !l~ 1~:35 é'J§j ftsld-
ad6 le~os:.:tási 15
kth,;s",emlére vEIn kitéve· i935 ávi
'fe~ru~r hó i8...töl q'r1árc,jU$ hó

A kir. iÍ\rást)ir~\5á!~, mini te-
lekkönyvi i1alösag.

430;/1935. 5zúr11.

1935 iebl'uáL" 2..:,1-én) v.asárnap:

RéslI:bílJi'! s;;;:ines

i",z árverés alá kefülü a ki-
kiáliri::ii áz' kéthannadál1ál alacsonyabb
iron nelr~ adható cl

reg€uyes opereUe.

Föszereplők:
SG1be DSil'Jlíels, EVQr&U Mll!r$i1~IJ.

Változatos, .örvénylő cSGllekményli.
amely gY@!1yörű zenéjév€ü, csodái széo
Ségl{ jeleneteivel minden kllpzelet'et
feWlmiil. R&gyog~ .zene, m6g nagyobb

technik@..

Békésl11cgyei Kereskedelmi Rll.nk rt.
vé~írel]aj'taÜ)nél.k. ~rjlT!ár vég-

];aji~si Üg~:~:~e~;) 1:;~~~1:~~~~;)t~:I~rae;
"QC"'AI,~;j~~; iÍr'!erést 2400 P. tikekö
velelés és járuléka behajtása .végett cl

gyomai hi. ierliletén
k{;;,zsegben feki/<\ 3 ól gyomai

4638. SL beíét~ll!l fl.. -]- l. sersz. 84Et5/5.
hrsz. 7. hold G6§-öl területű, ZsMi~

maJür g~zdaságban fekvő

~:.,zt::nvtt1cH ne""én á.lló szánt~ra 3709. p,
50 IilL kikii!1 !{,si :\rbiln eire!:dtHe.

Az ~rvetést :; g 35 áld hó
25 déaeiött 9 ólf~kor köz-

mindenl{or a

nern 'terhesebb uJ
a fflrgszünt követe~

,iegyezzen be. --

sedelml

E:;QY ha.SdZr.J~Ht:> jöJ<r:rb:3l.n Jé'.'ó vas-
üstöt kcrt:s !r;egvéú:drc Schulek Béla
főrné,rnBlc LakiIc Dr. féle há:dJ1an.

Gr. Ti~H::,;:a ~st~l~,rti ut 71~ szánlu te
llcrmente$ s2..iookjdiZ, l1lely ugy ÜZletek;

núnt rn(::gáD lakásnak alkElmas, lneg
felelő áron fdadó. Rővebbet I~úkóczi

ut 30 sz, alatt,

Lucern2-5Zén2.l 6j~!ését l11inden nap
végzi ~\'ányi ALH.1{tf rnatakert~ 1'n;:\ hna,
:lgyancsak c:;öves tengeri őrlést is.

ió

2 S~. a1atti LtzletlJelyIsége kiadó.

Cs~p6 j~fTh~s~'~']@lk B.ö;$ök
utj{:~ 72 sz. a;9.tt. 2 arb hh.:éja V:1í1 eladó.

$i",abó
hén eladó.

ben ken k~e1égiltni. - (1 933
M. E. sz. rend, 7 §-a.)

A 7. bek. l~en: érlDrl "''' 1930
évi XXXIV t c. 91 §-.'? harmadik
bekezdésének azt a rer':d.eikeze';éí,

amely szerint a száz meg
nem haladó követelés erejéig be
jegyzett jelzálogjog ranghelyével
rendelkezni nem iehet 16400[ 933
M. E. sz. rend. 6 §.a.

Az ingatlant terhelő

elsöbbséggel bir6 ÖSSZ6S Itöllar

tozás@k3lt !'eljiis össz~gükben. K'iZíl
sor0znÉ a.bb~u1. az 6s~tben is, ha
az ingaillnna!{ csak ggy résle
vagy hányada árvereztet·ett el.
06400/1933 M. E. sz. rend. 7,
§.~2! )

PJ, knz'larto::ásGk után !s; rÓ k:é-

ké:harm,idréslét sem éd eL

A- biróság a körülményekhez
képest a végrehajtást szenvedő

egyes ingatlanaira vagy ingaHa
nának egyes részeire vonatl\Ozé)
Jag is adhat a kérelemnek,
ha az ilyen eladás az ingatlan
megmaradt részének értékét arány
talanul nem csö!<kenti. -

Amennyiben a biróság a kéHl
lemn~k helyet ad, a már kitlliz@H
árverési halárnapot, hatályon kivül
helyezi. - 14.000/1934 M. E, sz.
rend. 17 §-i.

A köztart@lzás biztositására be~

jegyzett j~lzáI~gjDg réii1i~lle]yével

a tulajduilO:.i nem cendelkezhelik.-

A közlar!ozás biztosit.:?sára be
jeg-yzl;H j~lzálogj ag megsziiDése
esetében a községi elöljáróság, il
letŐleg a m. kir. adóhivatal a
jeJzálogjogtörlésére irányuló kérQ
vényében ~gyuUaJ azt is

KovácSi lajos
legujabb fajtáju egészen uj fürdőkád

eladó.
RákóCll::i-ut g szám alatt lakás van

kiadó.
lstvánl'ilak az Ő;'ökjsnyílason

szalmája, törekje van eladó. ]eJentkewi
Ir;;het a Gyiírdülön 101 sz.' la11y&n.

MíUjlffii Petőfi-ut 17. cgy
hasas és egy vil.gó h,hene van eladó.

A Sé:ö\l'etke~'ete!< €gi
könyvelöt felvesz. ]eientkeznílehet KG
vács János igazgalónál,

Simon József háza'§'s UJkerli földje
ellldó. Táncsics-ut 10 sz.

Egy 3l'ly~koC8 6 mtllacca! e!~dó.

Csikós Bálint, Örőkősr.yilas

~\Ili!S Dál1l~! trierfikos, ll. ker. Mik
száth Káimán-ut 50 szám alatti háza
haszonbérbe kiadó vagy örök áron
szabad kéí_b61 eladó.

Ié::~ t~l;:Höl szám, f·,;f.t ~;' :la p'
31,,[1 ao: 1930: XXXIV. I C 80
§ ,3 érteimében szakértői becsles
UI kj hogy éj megaján-

lott éri,ékének

ás
~9.000

A m. kir. igDZ-

g~tóság 12857/1935. Il!. rendele
te aJapjtn él közad6k kezeléséről

szóló 1927 évi 600 P. M. sz, hi~

varaJos összeállítás kiegésliiése

kos adQfizetési nem
szorul. - (16400/1933. M. E. sz.
rend. 4. §. ának 2.

A házbérek és te·
kintet nélkül az esedékesség idő

ptnljára, követelés lerog
Jalhatók, illetőleg ~elTIHhalólc

(16400/1933. Nt E. sz, rend. 5.
g-a.)

A követelés gyanánt lefoglalt,
illetőleg letiltott házbért és ha
:Jzílmbért a bérlő a leHllási ren

kiboGsátó községi elől·

iarl~!ág pénztárába köteles befi
zetni. -

Mező, erdő, szőlő vagy kert
gazdasági ingatlanra, ugyszintén
khi vagy nagyközségben fekvő

házas beltelekre vonal!wzóan a
jelzálogos bitelező vagy az adós,
ha az árverés ki van Wzve, leg
későbben harminc nappal az ár,
verés elölt azt a kérelmet terjeszt
keti elő, hogy a biróság árverés.
ltelyett az ingatlannak végrehajtási I
árverés hatályával birói u10n ma- i
gánkézböl eladását rendelje el. - I

A végrehajtási árverés halályá
val eladást a biróság akkor ren
d:elheti el, ha II. vevő által aján-,
loU vételár az ingatlanon találha
tó függö termés hozzás:il:amitása
nélkül <I" ingaUankataszteri tiszta
jövedelmének nl;gyvenszeres szor...
zattU, iII@léHeg l1álSadóalapjának
tizenkétszeresét ~Iérj, nem lehet
az i!adást tlllrendelni, ha az in·

v"~Y val~,

kic:dott

1934. P. M sz.

foglaltakról.
Al. eI;lged~lyezett fizetési ked

vizmények nem hatnak in
dok!.!l arra, hogy a fizetési kea
vezmények engedélyezését mege
lőzően letiHott és él kedvezmény
tartama ala.H befolyt követelések
a zár alól fel~\dassanaka köztar
ÍG",ásGk fedezésére bármely ci men
!@kötöH jövedelmek igénybe ne
vétessenek és hogy zi kines!árr és
11 nel}'hat0ságükat megillető visz;
~!i!.tartási jog ne gyakoroltassélc 
A pénzűgyigazga1óság azonban
jogOSylt - ha 'ez a kincs1ár ér
dekeit nem veszélyezteti - a le-

követrtléseket, illetőleg a
visszatartisi jog gyakorlását meg·
f@lidö~m korlátoznL - (16400/1933
M. E. sz. rend. 4. §.állak l. bek.)

A pénzügyigazgatóság az en
gedélyezett fizetési kedvezménye
kit feliilvizsgálhatja és halározat
I~l módosíthatja, avagy t e l j e s
~gészében hatálytalapilja, ha a
~átrí'llákos körülményeiben oly vál
tlids állott be, amely az adott

kedvezmény további fenntartását
iildokGlatlanná teszi, avagy ha

a hátra lé-
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Hirdetések dijszabásaR:
EgyhasáhlYs (55 mm széles) l cm. magas l1irJC;l'
24! HHér.(Jtst:öri hirdetésnél 10 száLaIek. lizszerii!'
15 s?lizal>él,:, l negyedévi hirdetésnél 20 szá?i'llék ",

If~évioloirdeH!sesetél)~:) százalék kedvezményl allt:,,:,

Felelős szerkeszto: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség ás ki3~wata!:

"HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G 'l c' ro.3., Kossuth Lajos utca 64.

T-elefon : 22.
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Bef1zctbsi~k pDs12csekken:
,.1ltmgária-nyomda Gyoma" csekks~álri 13.28(l

Lapzárta. c s li t ö r t ö k este G óra.
J\\egielenU~ mimlej; 57.0:nb;;:(ol1 reggel.
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JslvéÍn, !dk áldásos műL c:,
disüld~el a7 anya> és cse
csemővédelem terén \'ilé(~

raszóló érdemeket szere/

tfk éli magyar ludomdnYllílk
és hazáiuknak. Hűekncl\ kell
lennünk eme Nag·yjaink \1(j
gyományaihoz és pélclájul\>
hoz azzaL hogy o igyekc';'
zünk al: Ö szeltemükhci I

á~olni öröküket. o B. J.

min~enáron akarnak él megyében

cemelltmakadám kisérI etet ten ni.

ne itt, li két hi<!lunk között kisér

Jelenenek, hanem másult. ll1eo-,.,
elégszünk mi él betonuitaJ, v3gy

él kiskőburkolatta! is.

úgy most is türelemmel várta ]d)l

ségi vezetőségünk,hogyezt a f@nlt1s
utszakaszt igejében átépiti· a vá:'
megye. Évek után végre sorra ke

rül ez a munka is, csak él mi ré
szünkről némi aggállyal.

Az első cementmakadám utat
itt akarja a vármegye megépíteni
s az országb.íll1 eddig épitett és
sehol be nem vált cementmaka
dám utak tanulságai után félDnk,
itt sem f0g sikerülni az.

Helyeseljük a gyalo,gjáró kivül
helyezését a holt-Körös keskeny
utpályájától. A konzolos kiképzés
látszik legmegfelelőbbnek. Ezzel
a megoldással lekerüll1e ct napi
rendril a H0Jler irányában terve
zett áttöltés is.

Ajánlatos volna még az alepl
tési munkálatokkal egyidejüleg le
galább két villany lápa elhelyezése
is az út$f:akaszon, A iiget Já nl

páili@l elvel1@lünk kettőt, merí fnl1

to~abb ennIlIk a1 ú!sz4ikasznak a
m,egviJágesií::Í':a, mirli a ligelí buk,
toké,

bQ1tonutak és lemezes köburkolaiok
jól beváitak

A kétrétegű

A H®sök Emlék utján lévő két·
rétegű betQllutunk 1929 óta jól
bevált A porlanGicementtel épitett
kisköburkolat is kifogástalan. Tud
juk, ezek a IDurkolatok aránylag a
JegoJcsób~an állithatók elő. Tehát
kérjük meg a vármegyé!, ha már

Ennek a 900 mtHer h(;ilSSZÚ üt
szakasznak a forgalma jármlívek
kel és gyalogjárókkal @lyan élénk,
legalább 6 méter sZ121ességben kel
lene él pályát kiépiteni, ésp~dig a
gyal@gjáró oldalon kiálJé szegéllyel.

Ezt most már végleges mego]. I
dással és úgy építsük meg, hogy
ne kelljen minden öIGdik évben a
Körözsöntuli részt pár hétre vagy
teljesen elzárni a forgalomtól, vagy
Endrődön át lebonyolitani a ko
csiközlekedést, - mert javiIásalaH
van a két híd kőzötii szakasz.

Örömmel vesszük, hlDgy végre
Gyoma is kap900 méter úMpH~st,
ha mindjárt átépitís alakjá!<1an is,

A két hid közötti útszakasz ál
landó g.mclot okozott községi ve
zetőségünknél, egyrészt a nagy
kocsiforgalom, másrészt a sok
gyalíllgjáró miatt. Vármegyei ve,
zelőink is valamilyen állandó bur
kolat alkalmazás<it vélték már ré-I
gebben, mint végleges meg~ldjst,

egyuttal gyalogjáró megépitésével. o

hogya sok bejáró isk$lis és a
töi3bi gyalogjár6 személybiztons,':1
ga is meglegyen.

Mint az útépítéseknél ezelőtt.

l~galább ES méter széles legyen az út

Cementmakadámoi és konzolos kiképZiésü
gyafogjáró hidat akarnak építeni

Átépfti a vármegye
a két (d közötti makadám utat

III ,j ndenképen eIő5egjfj a i
szU lők házasságkötését. l

rV'ILlIlkáia oly nemes, hogy I
megérdemli a tc~l~sadalom

minden er!<ölcsi támogGlt,tl
sál és áldozatkészségét.

A mafJyar tudományos
élet olyan kiválós{Ígokc.at

vallhat magáénak,milJtSel1l
melvreiss Ignácz, Bókay

János, Heim Pá] és Tóth

esel
L 01'- I

"·(~'lr!n· IlO

k- J1 "-'-- .

é

.Az a véclelmi munka,
éJITút él Szövetség e léren
kifejt. bi7.t05 zá!o~'a illnnCJk,
hogy iE új és eJíövendő

generáció meg fog f121elni
él z u II kövctelmén'veknek,
anH:lyeket el a soka! sa
nyargatott rnagyar Haza jö

vendó polgáraitól mélián
elvár.

T e!Jes dicséret ilieti meg
'" ~,7U··'VOt'-'ócof lGPl? Co,;o, J'O' "'o c'" CJ~l lu '-.J"-- '"-' ....J~<".., lJ ....... -·... .-,. ..... J. ,- __ LJ.;;-,U, 1

or'/osi. n:'oő (~·s g()lldozó~ 1

női, l\~['~f" elc mi,:]d~J: mél-!o.
j·arasnal Jol)ban dicsenk te~

s !?;edmc?nyes mű- I
kÖc1ését, azon kedvező sta~ l
liszlikciÍ kimulalá.so!, me]ve- I
k~: ecl~i~i ,m,űkődéS; so;án l
ldllHJ!a:nl l,epes volL

Programmja: tervszerű

kiépítéssel az egészségvé
del tudomcíny szolgálatá
ba ál1itanÍ, a célbóL hogy
védenceit - kü[önöscn aT.
arra rászorulókat - toná
csa ival, helyes gc)ndozásra;
hygienikus ápol.§sfa, spe
ciális táplálásra szoktassa.
Egészsigvédelrni munkáia
keretében már számos vé
dőintézelébebevezette a
kvarzfény~keí':~Il'!st. Szük~

ségben lévölmek vándorlá
dákhan cse:cs(!;mőke!€:ngyét·

kölcsönöz a mCQkivánt idő-'-- ..

re.
SzociÉdis missiót teljesit,

amikor védencei érdekében
eljár a hatóságol,!1ál, be
szerzi il szükséges iratokat

é:'i if:t}'ekszik minden al\a~

dá!yr elhárítani a házasu 4

icm dók Ll IjábóL Eg'yiJ..: fó~

célia a házasságon kivül

SZUlel€o~t! ~yerlll~kek JörVoé-
1

1

nyesüese !lHJdoll, hogy

fog'almát 5zeiTczet

\,osaí\'aL vddö é:"
7(\ival testesíti.

1\·la. mTIikor u ::; l 1JI O S
[,'i'lzdasági \'is7onyo)( álrai
1erernteH helyzet ölornsú(y
!ya! neh2zcclík mindannyi n

unkra és l'okololiabb küz
delemre kenyszcTit minden q

l~ren-mindenkit, lülrilativ és
kulturális tör~kvés'2ink €pjt~

ménYlEit nincstelcllségunk
fllapiaiban rengeti. Borong'ö
kcchTel, mikép cl kertész
nézi zseng'€ palé1i'dái pusz"
!u16sát. odaadö fáradsága
remélt \Zyümölcseit, úgy le~

kinthetnénk fájó szivvel ezen
intézményein).; sanyarú hely
zetére, !la nem \'Ci a meg
nyugtatö bizonyítékunk ar~

ra nézve:, hog\/ az i!\eték(2~

sek, legyenek is a viszo~

nyak bármily lülátástaldnul
sÍvárak magyör akarattal,
ma g ya r küzdcnjJudéÍssal,
magyar erővel és iclkese
dásse1, hOgYiall btápoliák,
óvjá!,. ápolják is csökken D

lik kalászba, ilyirányu intéz
ményeink magvc:tései .

J:- magyor Sors él hábo
rú után született és szüle
tendő kisd€dek kezeib~ vall
letéve. Mink, akik ezen apo
colyprjkus időketátéltUI, és
akiket ezen siralmEls idők

minden csapása megláto
gatotL reánk há az a
f~l('Ida(, hogy - talán cl mi
szcnvf"d'2seink illHal megvál- '
tottakat, - az új generációt
izmossá, munkabiróvá és
küzdókép~·ssti tegyü!\. I

"Magyar .AI~yi')]k, jj tehe
titek naggyá [vJagyarorszá#
g-ot !"Ezzel a ielszóval 10
v~gi címerén, mint eg'y új

kor -ranJ.::réd+:~száll a !,iiz
del~'lllbe az Országos Ste~

hínia Szövetség', amely az
anyák és csec:i3emők védel
mére lttesült, s amely a

~y~rorszdgonezen védelem
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Lives c-/\, S?a2dc 2S

\'<~delnl;;:!

eZ

niil :~/ ló le~-na~2'yobb

(;151 szerv: il Orszá,·
gos Földmivess2öi'i!iség" és ld

gyar aazdas,?v~'e~'s<g(( az (€;yesü
!w/n!néi/S

1-i; .':' ó :s ~: ó vci l fc;- cl 1.1 ru r~ ':~ nlL'n -'
dC'l-: ~azc1a és f{~:dn1ii\-~?s res.',

l!znül Qo}go;~ö gazdQe~:~ lel ::5

f5(6zdlikör c\.~!Ll;iíz,2selvel ?eZ o '"..
nosak,

Minden ködjinJé
módoi találni arra,
a csa(1akozó resJü!eLzk ériékes

munkájukm a S3zövels'zg k~'re~

lén belül és annak lfnne'ga!ásá
v,31 zavarJalanul foJytéILhass#d-c.

A hasonló @élu leslülelek kö~

zölíi válaszfaiakat le lícll bOI1
Isni, meri cl gazda és földmüves
társadalomnak /fl gaYJdasági élet~

ben !Jafó érvényesü!isihcz citiitő

erőre van s.züksé..ge ~::-, ,ln: els(;
s0rbal1 egy mjn(Í2[~ !,;csinyes,

mcliéksílcmponlok fölé emel
kzdö,CJ gazda- és jöldrniivesrár
s.ac/alo/71 érdekeiéJ-t kiiz
dIJ h[!talma.s szen! biztoshíwfja,

Biul!@mmal vdrjuk, hogy a ma
gyar főldmiilles 12S gi'Jzda!iirsa

dalom d közös munkához csat~

iakozik.
Mayer jáll@s ny. miniizler,

Ivádj! Béla ny, minis:dcr, sokü~

rÓi9á!kaí Szc;bó István ,lY, kis
~;nJZda !1!inisZll2r, lvIuyer Károly
t.lié1'11Ji!k6r, Wiinscller Frigye,; a

III nv:zsér(L::~( ck teH minch~'n_

ei;yesi1leti~ szenv;[yz és hatás/:[;,r)
sz,':m,UOj'1tn'~li: el kell törJJiill1ie.

Gallia és F
Test.vérek !U

./J.. magyar müves és g~z:.

dalársc3clcdom több SÚl 2: sn:ab(H~' '
!Éirsuiás léiesiietl leslü-

letben vaD sz . A nem·
zeilörzsél alkotó legr:agYCllJb
társadahni réi~g iJ\.ren

gazdasági éle:jnli>Ci'll1li

vánu!ásaibcln puha és crőllen.

Az egyetemes gazda és jöldmüves
érdekek sllfiles teriileti! (l másod~

rendű érd~kek szétdara
és ennek 6!d(l?ata {fZ

Cl~,z()lalf:i';[j végén vitéz Mar
íavaslatol ieJt aziránt.

az uj 8g-vesü1e az ela

t1anf!Zl'JJ bcs::édek szeJlemében
forel"j éi ITlagvcr

gclZUiJl és filrsadt'iiionl'
hoz. A felhivás a
k~~fJen

rnűkö-

853.79 P.

736.39 P.

50.
'10.- "
iO.-

10.- "
iO.- "
6~- "
5.
5.
2.
2.
2.
2.
2.

1.40 "

rszáozászl
'Q

C:30S, ország~ryi.!lé5j /,ép,j::; Ji')

liclvöz9!ie él Llll egy,::-
SlJI~!j elnökéi, j1;layer János ilV.

la: A. kél egyesüle! ezzel flem~

cSök ölTa mU/Btoi/ IJ "",""",,,

;"ill~ep egyesü}eJi és szemé-

szempontnak háiiérbe kell
s,;,0,-ulnia, ha az egyelerncs gaz
ele 125 fÖldmíves érdekek 'iédel
q],;r,51 van szó, hanem bizony

ságol teH annaK fzlism:::réséről

is. hogy él nagy nPlJluti célki
lűz2sek eléréséllek egyik alöp
f8li,z[(!!e az egynemü egyesüle
ickoC?11 eddig külön-Külön
jöi! erők tömörítése és al. egye,
süíeiGk között -Iu:nyom'rész!
személyi momentumak és ha$
tásköri szempontok előtérbe

kerülése folytán - képződö!1

válaszfalak Jeboniása, A Nem
:ieti Munkaterv szellemének az
egyestileti életre vonatk@zé és a
gyakorlatba valli ez az elsi meg
nyilatkozása két irányban is érez
Mnt fogja jóték(}ny hatástit: Egy
részt a magyar társadalom legna
gYrJbb rétegém;k egysége felé teszi
meg a kedvező lépést, ,másrészt
f:ldltal a Nemzeti Egysé: épiile-

A mezőberényi, békési és gyu
lai munkások él gyomai
ról mentek haza. A munkái csak
a viz apadása után folytathatják.

azzás

Uri KGlszinó
Or. Pá~ka Pál
Dr. Bartha Gusztév
Záhonyi JUadár
Dul"",,:;;:!: Jenő
Gr6s:e Zoltán

Ármin
Knei'-n)Jomda szemé:ijfle:ete
BerkclJ'ics Adolf
SclJwarcz KárOlY
'G, László
Or. I{ároly
Bertalan Béla
SchYllel{ 'Bél:a jegy me91J~ltás

a a segitségi.i! csó
nako!ron mentetek ki poggyászu"
kai es önma.gukat él még mindig
emelkedő áradatból.

A "Fa!u Ors::.dgos Földmives l jános aibJn c7 ui (1JO·

Szövetség~' is a":~.f(f.tpw.-Ga.~d.a- I !;;ul~j e~yhtHlgual1 elhatároziéJ,
f(Jl ho 19.,~ldl r"od· i hogy !sfwin ecJcligi 1l11111-

kivülI.. !iHlcll.. amely I ktis és eredményes éleiéllck
CUMlMUZJe:. hogy mmdk~l egye- l megiJe('süLís~ jeléül egy 1'll i)

:lUiel í1legslünleiiönálló múl· i 11e\'ét viselö peII[«s éliJ-

, 2~S :3 ILti l ci "Falu! ványl lesz.
. , I

és FöidrrJiJ.lilS Szí)· I
n,il/H,-'I' e:gy'Q',<ü,lcfilia- sel fogadoJl bC":'l'dC:' ulAn vitéz

ez az Ul ögrf!rit:,rsadaimi Béla g5,'dasá~yi fÓii'mt!~
:~r;C:rV f"iOmbéll1 meglar1011a óla- ,

uló ki)zgv~j!éséL ?::lJi.?lyen cl~ l
nökké. vá:osifolí3k: János l
nv', rnin1szrer'i, ;'1'';:Zj(?:elf1 ()'il ej,.. l i!-IInisz!crt, rn e l e g szavakkal

nÖ~d\C Bernát Jsi~;f1~' ci i'Jc:::j_en l emlékezve meg a föidl1ü\'cS és
Ban lz él lek (,kél. :[,rs.c itlljkk é : l iz j :':~ élzd:Ji5,':< ö ci él Iom ~5 (éi ck dH' il

Béla '1\', ;l1íni"zkrl, Afayer!

földiJjü'il'i,.:sügyi állam-JI (ic:3éról. AU2;ve o hE~Ó foni,):;,
iiL"ál i 2s Schnll.dl orszé-lj~- (, séJgának jSP-l'Zfietésére, iöbbc:k

"i~ {) 1f; I ", 7 O lZ <i I k ö;;öJi a köveH"e í:óke i mond () i·,
eU.i,{eJIC ld'I,,' ü'~ y v e z ~ ; Ói

""Ui c' V-·" "l-, L'e'e'lC Il,'''' ,5 nj wc«J r" I j

O(.'izilG';::'\ íj é~i kép .. ~S'2V)r. Az uj II
<22'yesüizJ lVCZC1i) igazgmóla l

T~lgves Istvr7fl dr. ["ll. II'

.A . közgylilé'3en Mayer ján@s .
, ,., • j , ., l,

12;;10", . ::H2gnYlio SZ.ElVéJl u!an él ,

Gazdasz.ö\; n(?vében Ivridy
Béla ny. miDiSZlrl'/' emelkedel I l
szólásra és örömmel üdvöz®lIe I
a nemzr?li erők öss.zefngása!

,:-lgy gondoLat-ának azt a gyÖ.. i
zC~inét, af11elvel a ké1 e~Jyesü

Jei fuziriilja él maj nap0l1 kifef!2
zésre iu1iatoiL EZU:3r1 Schanril
Kfll'oiy m,!:ilcl!a mck~~ s:'EJvak·
ka! BcrnÉ:h iS:I'ililfli:Jk és a 1vh.!·
gyar CiiiZd'c,szövelségnek érde
meit a magyaragrármozg'almak
!cré:l. Az ui egyesület - mon
dalia löbbek .közöl! -, amely
az épí1ö erők összerogásának
jegyében alakul; meg', Károlyi
Sándor sz2lJemébcn kiván'
ja szo]p~!nf az agrádársadalom
(is ezen keresztül él nemzet ér·
clek'~'ii Schj),Fldl KáN)ly és Majer

A

is

kö1csö-

Egyszó·~

kieme2ve.

meg, 3

Hlás téren is

Dr. Rartha

l\JlegkezdU: riJÜ
En-

sivárságá
eSE:rrH:Hy történt

Ü. ~]legjeIen.ésértt

amint

j;,; sajnos,

c.cli L kat. lelkész

áJtal

és él kiren

tiszteletére febr.
&. HangyCl Szövelkezet

t&rS~:SlJaeS~fa voH,
mC"r;,"í~",' a lakos,

.2 \/acsc;

rilondla ·az t]sö

risH cil'CÜ

Szerdára virradóra a halász
telki á!váfilásnál dolgozó 1600
munkás meglepetésre
ébredl : él huiiámlé, magasabb

\Iete1ek

már Gyt!~a

e.L-~: kicsit .. ~ Érdt:l'~~S
r:')i~nc7e JO~7.~cr.f '11l'-~7_..)-.... 1... L,.,:)C:.l.. b ...........

és JCllmár Ako::>

:,2Z'ék néjLül csak n:11rÓ 1idérefény
minden mindeIC[ beszécL

,;::möko lmre
kisgazda.

m

gyorsélll Jczudu!ó ,á(vliz körfilön

töUe és D2L1ely része csak deré
érő vjzöec ludoH

sag !gen nagy szá~1ban. El~drőd~

vai hale,,j[.,r,'\, ';::':ödünk, " Bár-
Gsa~ ,~-~.:

ban is f o TI t J S

Wrődjer'lek." ,\ ':;cs8fán tndő. TI·

ill \"'L~:l.~~~~,~lkho~í. hi\'e~l foglalkoz:nak
~L~~ \rjn~;~~os.és h2z~fias ne-

:::iZ esernénv

ijytl)r;'.::n~l elöadé.sokat B.3E<:ze J.
t:.~: e:<? kr. cITI n1inj;-.:n E.se-t-

'/Ó i':::3ÜJ'C. )2~n ~1 rrJég
s~~·:c2~i.~?: lnar,::dLJ.k {;gyüH', szergal

Ezután a k:~~ende;llség

Pádár jegyző ur mrj;Jdo~± köszö·

nl

L::H'ek igéretet az
'<C~:-:: Tirnár l\Eh.jly

·~~S I))l~Y?, 1:-:,j__ \\' j"' i3~ Felszó1aHal:



3

Ingyeilles vi5uautazásra jo·
~Gsitó i~azolvánY(1k az Ors2á~

gO$ MezóR'~í!":dasi!Ígj KiálJitásra
.lIiim~ius 1S nek O ór~íátó I, él

ví~sLautazásrél blt:z:árólag' ápri

Jis l-nek !ot órájáig v~ló ér

v~nnY!l1 dilrabenké 11 t ].30 pen,i.,,! már l<aphmtók Waglll'r

Mfil'iG)D Filinál.

.\.Z illlalw!ó gyülésen 80 .1:.'

j,érJe él felvilelfil. tvi laglllii ;')l)

rmEr. Az i'llilf'szi!lbil!y()k eJfGgél

driia utcin, ilZGl!(iil! j oS

vc;:teH f~llrerjeszlellik él bt!i:~\

mjn~sJ':liriumhQ)7. lvleg-vJlasn'i
íc2k iiiI verelói'Í&!et és (1 !zük'!l

f,,1<t bizollsclg0\;JlI. !]liök k ii '

'. ~ein$chr6jh !'vI~rl()l1, Glle]l1Uk:
Pélr~izs Imre, jegyző:Pinlér P<Íl.
jitm:Liros: ~~eíjer Imre, e-Jlt'nör:
Hí. Kurtz Mihily, sziflmvÍ:,sb·':J

l.k: GÖfl\~T InJrI? C$apó Shn
{hiH, UdHUlCS"k Aí4iim, viÍlasz!~

m~nyi lGigok: Schusztek 3Ó!I'

dor, Hi. Wagner Ádám, Ö!\'.

Várkövy Kálmánné, ]v'!{,rlllS

~,1iklós, :5~pr~nyi Lajos és S/h
ficinJá[H~l>, tag: Hólidu PJ0ler,
E(~hlltr Mihiily, inlézóhizojjs~í!:i

taílrok: tvlolnár Antal, Csuvarsz
ky MihiJly és Sélll~i GáZai.

F€lvilá,cu,itáJ:i/ nyújt élT ítll1ök~

stíl mindenvasfirni~p déleJóH
t ]·1 ~ órái~ 'G] NimelviÍrosrés7í
Olvclsókör helyis€gél~(!n,

- s. s.

()kszerüen

sjjjLnk. i2 hi'il.sznü~ 6n<ilkJfiDJiiida#
riJlk. 1-[<'lI! vannak rj){-1~1 e:uk!
'<2,fiil"s<?'T€rd_. .}!\'hol
nincs fa; f"tl nines HHll.G!.ir is
forclHvGl:- <i:líwi r"jn~í>' r:ruld JI r', @ll
nincs fiil. MindkelLö eg'{m,isra
\161;1 u1alva.

kiJ-; ic!öle~t:s -alk&ll11i5!zils<il állal
segitB@gérit si€t ölZ €jgyuii!.::i

szo1g'áll öJ ~J íg-é'n y))€: ve1111i óh a ji ö
I2fY<e:SÜ leH- t:agnak.

-1'~H;iiIL. !TIQjg~4ilI2I<&nljjJj~r is ~l fu <il.
ja '{(?~lirZ:!Jl .ez.! Bm.unká!, !lG! Viil!l

pe rm~t~.zŐgi~<i!'4sGl tudia pon
J6sao kltsziieni a felhaszn.all:ld
dó s]t(!rL D€:o'~ -s.kkal ji)bhen

vannak, akik nltm veÍ1ltlnek
IÖri'-lüilőn ;lJy~n!,,!t@'III!:I,'a'1

~s él 2'yiirl'1ök:íifiJijUetisj ~ftY lk;'

m~ndó kífzle~yinli%€liflliti ~L

"Nem érd\tml!:lSg:y~n'lölesfdl liJ·

llllni'~. <Erd~'l1e5, :-"-;. CSG1k

-",rnadarak haszna

cl célja
lcsfavédel i E~yesUietn~k ?

,
Z ene

Férg'~sek cl ~yümöJcseink

a Ov
J

Közismer! doloi! és 1én'f,J;.j{)gy I
él keriluliJljdol1O.s Q' líelyesnek l
v,)1! s'ol'lLifHás daeára sen] lU,," j
f~regnlelljes is heiíl g'y'ijnlö~

csöt enni sajói ker~j,§ht)~, nler/

az lehMH lelő elölI. r{:2d\'éí i5 'j

ves/-ietle nli~r so,k ~nlber e ~T~ü"~'H 'l

ValdmiJ~or nem voil szükség I
;_:HTa~ y Rv[inli-)iGsfá~nkör oly

niil~Y ~®nddal és fáradsággal
il íiszio~iilSSLlk. h€filyé);i:-- I
zuk. mer! <:ívé1t3Z1ik aZI lJeiyel. l
Eink él si8kkEJ! !I!:lkíi$mt:rel",~eblii> .

munkál ~ ingyen ínunktl-,

Hasznos madareÍnk h'zlydt l
n)osj nekünk kí!'ij ell él l'llUn"'l
kál rg1vélZí?zni ~$ gyiimöJcsf@.ink

i
elíi:;r~tlfj~' és> különWe ká rÍi<évéiHI

elpunlílani. 57! a eili akarja I
clúni cl mG:!>l !TI;ega!akult egye- .1

siiJel. Permct(i'zóg~pek, perme·
lezéiszr::rek· bes?erz~si\!el, 01
szerc:Z hrzly.:zselkélizilisivltl €ii I

azoknak ld6sz@niés:Eakszerúll
irdhi<lszniÉlásávGI. ci rende!k~-'

I
z~sr€ á!ló kH' /:!'i; 3;:(jkmun~,{'!,T]~~f;fIf:!ó .jazJ'r:nj:tezón~LJ

kiólli-

íve

~r(lnJ\ iTH:tgen.s;ecJi, <3-12 lO

szorgzJ!nw 2S nliJgEJvisektlJ

növcndéhünk r é s 7 l< r e
ugyanez aH'ljlom,lJo] ldl1Ur

rnányj kirándulást is 1erve

zünk fenti tervünk ml.?g\a~

lósitása l{öltségcinek cle-
rendez oZ islwla f.

rcius hó 2,-án (szom p

délután 8
kezdettel tanollcisko!ci land
term rnüsoros jsl-::o:~

ünnepé!') , melyre oZ iskOla
börátClii szerCI megl1i'.'9

juk. Belépődíj nem lesz,

pesti szerep!c2sünk sikeres

meg'valósitása célj~r5l sze~

mélyenk~{lt iJO filléri25 ado~

mányt lzérünk. Műsorunk#

ból fl.árulhatiuk hO\i;'{ lesz
4eg)'fc:lvonásos vigjáték, 1
rnogyar- s egy virág-lánc,
Növendékeink telje;:, iRye v

kezetLil(lcel 8zon lesznek,

dékeioe-k l'ézirmmkd. és lil-
nulrm111yi készí ményci\

az iskola át SUIlI

léltetök-\épekkeJ es 10 uJE\

tá:Bokka! részt óhajt venni
ii:l március r)u c! (J >

pesten ren orszci-
g<.)S mí2~HSgcJzdasÉlgi

!65C) Fl. .l~;.rrien nyi hel'l

<"P'~~!$jf!:;Ir!~~v,"4d!FJ;#~~~:P~~~,p~i'~. ." " ~~~~~"'~",' 'i ~'-~' __,.~,.'. ~,~,"",-,c.t~ ... _,,,,

.'.,~~~ ...."""","==~_. =',~~,""","""""",-,1,~""'~_ ;;4J~, ~_,_*,,:!:;:e_ !tm ". __ L'""- ".·, •._"',,·..._.~,_A.~· •. ·j\!tI!!i.-,""''''"'''t~"'''"_>,~-."''''''., .._~'O_~.''''_'

rIimgyas:ZÖWikez,<,:i V<2Z:' ga2~ I vcs \-endé;;:rei ne hány slíllHélymegjelené.sé- -Judiák helyesen flké5lzilcni. ("Lii

g-aIGia, SikandI Kár:;ly cLe O fU-Li ur:a! konGnak. A/' ülőhely re számítha/unk. l Jí!hlill \,(ll&kin~k Qépe és p"rnl>
alelnök vczérj1?é'izgQlói~, vj zi ()silcí.sa céljáb,/)! kérjül, vitéz Pajor Gyula Jezó, :iure is, ele ha ros" úl
Marton Bila, KnzdJ

1' FUETJc, Csiz· I él ln C 0L_' II i v Ó Il fel it' c\.'ezni, . ló lf'lkitJnlazz?I (j !":'nneJc' (li) . ri• . . Igazga .
madiQ Pm'acsy Délies or· I éi> nem v\!'f?yi!i ozl llc'hc~ i',

$:uiggyii!é';i képviselők és Koncz l '!5!L'II:í&L ._'L= L~_§!idU.J5i LJEiI SiL_a _501 iIJ. '. igy \'~f!Y h~,er.c>cij i'l félil l'C>

JdntJs G közsigí és köde~v;;:('1{ l lill I' a , Qlzil1él.1 kiirtja (jket. vagy ha 501,

zg-Y\3SÜlieiénel< elnölze. I I S S§!Je vízzel k~vni, ú;;;y él fo káll,'-
-i, '.' ;, j vöíOi?k sem arr cs <'Ikkor hiA!)!l-

A fe! hi v ~ s kjbo€'sélidsiÍnok I 15 éve, hogy vitgznagybánYlú Horthy. lVliklós>cIJJtfj~v V<'llö munKiiJl v'ég/cll, él ptil' I

gGindolaJá,j a jés egy- l a széket. Azóta Olaszországban, Spa~ kirAobj(j';:3 gyiimöic-;(' loníbhr(1
11ang-u_ ba!árrozal',,,,."'i ~ekz ill,i:JgO-1 l 'if-. N' 'b A . Ol d l • i:"tér~€'s les! é" idó rzléHt :~:_. _. . . nyo'orszagi.Jan,· emetorszag Gn, usztna Jan jorra fllml
~V?i. kzt11an l<rm~v t'e'-Zi1C 52'0' , hUll. Az eiJyesiilelrH.:k \iCll1"c;!,

. I me.f!..'rázkódtatiisok történtek. - nátunk rend,Jal! fel, han,f?sulyo7'!G )CS;:'id'2-1 - . erre a ci'ra kjk(;lHCI! munlui::·,j.
D®l1, hogy Göm!9ős Gyula kor- ,nyugalom keretében alkotmányos élet folyik. Kormány- akik ezt ~zaks':Q'rijeJl "Ivég. ií;.

miiÍnyellJöki i,zl1 és<:'i an l zónkba vetett bizalmllnkkaf hiszűn/c egy.Iste.nben) hiszünk Az e~YQ"sLileJ S7lc'l"zi 1;.12 a 5/1: 1
;,

ri1llndel' és nt>goCilI aii:,u::;zlúéll I egy Hazában, hiszünk Ma~yarország leltámadáfléJban. •s~'ges kLi!önL'ic D2rmcleiÓS.-
!crreml€!lck, ami clófeli,z:e!c ail- I r-et\et, azokal P@lll(-)san el l,,'-

nilik él G:élludalos cs haszll$sl ~m-.w"J1"':"'!""""""",,L""-~ -=2=j_.JE2';_L.Jit&:__S-:Z;iA1iU'!J!_l!'ll'!'~'ClflltQ)AJ'~. $Lil, mQtgál!?jpilía a fák il cl i; Y-

munkának. n,zlyel az llj ('2Y<~- il siila\?S íllapotl szerini f,/lh<::s7-

sülel végezni akar. VégUI M~yer j Megalak t él ni1Í~tlnd. p\?rm~llé l1lenilyisé~(j
János e i II Ö lz j zárós:,avcival, I ts él; sukmunkásnak iá ró nh:,g~

m~lfekb2:l_a~ u.í ~~?)'~Si,ill?t m~li- I ölcsfavé,del i,:Ea.y.,t:sü'let'f ,ill1apilotJ munkélbé'rl. E:'!'yönl c Ű.
kólJdí1ólk celkiluzesen es mcJ- I " . ~ . tervszerű és SJ: akszcrű véd,'-

$J!er(!i! mégegyszer öSS'i'!:ef~lg-! llmtllen ré:lzesili az q;ycsiúl

I
Mult vasárnap tarlolti:1alaku- I HaJli~skert, P~c(jskert, i~4.at(j/Hui,

l~l.la'.él köz~.. yiilés lelkes hém~. rendes, tagjainak gyülll()ic~·i:·;il
Jó íJvüJésé; a g-y@mai " Qyli- Kutyá$kut) qfr~klf(f, Bá(liJmkul,

gtllall:lan végei ért. Err.e niÍz\f,~ biztosí!ék@i n\ ujl
n1iiJcs1'i'iIvédcJmi l:":gvesiilel" a Csepiifkert. Euknek n:únely ré·

-~-------lNénlr::lvárosriszi O l v él i: Ó lz Ö r' nénl@11ii~~lunkitt-olt mil'fOd- :~~!~I:~~c::d~,f:e:ü:~ti:il~i~~~~'~
lJ,'lyís0í,;'.:lH;!i. dÜi:OIl ki!rlel is, iJ, ] e )5 1 Ö ~ b

I l OYU[,1l g-álZdiilSág-i iskolai ig,::z-
. NCI,~\,' '-;7.lilz voll ilyen fl:f:ó.ve~ h~l\'en Gl.lonbim 1ll<ÍresilIk egy

. • ~ r :la jó, C'iki szivcs v@it 5zGlkJucló-
siiie:t é1IB.kuj~>~rii1. ~O~\ él mé", l hírm()nd0n~k oitfl2jejt~H fala·

~ , e- sál! lU':i!gyesület ritM1eJket:és.'-
'] J' r-) ""'I r-- I I nuskodik arról, llOC<u oa .v{l!a'

I, iZí{n' gyumo c:" <1111"", nlC',?- . . ,'>g .re bocs.~L'lI1iél> akit czin Ci:'.
- \'''1 " , I l' ha virii,n:ó ke!'l~k \'8. lIelk; m~~ ..~k

V~ClJU~ ii VC'í?,C'gcs ('IDUS!: U.áS- . '" 1 \!'fyesültel bil':éllmi'J ~s el1:>Plh?ré ..
lól. szórakozási, éi r öm et. és iin

$;!ieléii.iel! yII ,jIli,gll Jtlilg ti s I le ic-'!
Vo]aI11il{(~r QUQma, kiizsé"" efiszségTe nérve _Iyan m~~V

,<> b~H, 1<J~i1(1k viilasT.'!olL
vir~fn:ó gylíITl~lcsüs@kb,:i és f01110s, kü\önbG>zl5íicló\'en eni
szóíi6s k!l"riekkc>l VGli köriiiivév'2 ~,/iií1lölcsi~1 nyüHclllak ·l1~k[jl1k.

('snlk-kcl'?I·n\lI~cJ L':: déi fzl6L De ugYélfHlin PllSZltllisrd van-
Erről j(i'luó>Kgdna.k II t1lé~ mGs! l1i'ik jliJve alh.ilnmk kŰ'nyllt:l-

is hiJsJn(j[1 kertn 111 in t: k~rliib\?n lév6 szyilim{:ik5f~k is·

A helyben községi g'c7~

c!éEági né'pisk ...e-fclbuz~

dtÜVéln milI' kél ő s s z c J

helyben megrendez\? j jer'
. ménrbcmui'aJójáncJ!, si!\c,

rén - . II
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HüllER SZALLOBAN

80- 90[i!iü

140-160 fillér

100- 12~ fillér

tI a l á r .é!. k ~

fak':2t'eskeJéséL,tn tf.he~3,ék

f(es~:cg és rná:; h::J 50---- 70 f!ntf~

sünÖ...ha_fcsa

pl Oy@mai Ha.lásztárs2iság le~

hetővé tes!:1. ,~.

ftl kg-on felüti n~l1de[ésrlél lil~l.1.:-

hl31:iráH iZikkci kÖÚ1>l T(,!n~'!í

ui s;úm1J,tím

iakarm ,§í1Y·

lnánnvc:i!l 0:evtfrv[~ ir;.,;é Jeszi

ozl, 551rendi bó!BSiil nem mes;,

sze marad ~ ;:;eiá,uiióL jJ.,z.

,jllla J tC l j e $. €'hriszlib 1zD n1~g'

ernésziL SzUfird ke

rül cl.:Jdásfd, 10hjí $ZB!iíi"lsG' ~~s

raktározéÍsa l;c

ben gazdéllárszlÍm
cmYGilgból rzndelni ÓhGJjlClTialk.

SZ]V2SQ:'n összelrom QZ

ié:;;ekct, s Ic is rendell12!íwl azt.

A súllli\ási köllség csökkcnj,i5>c

érdckibCiln b ~gy Will
Ji15i:,:sás kO~5ival kell~n~

mtir", i 1'l :Háí1H6si

ik t!1'i ckccmb'2'r iÓ 31·én rr:2g·
IlJr!olt ösr,zeÍr(lS ölka!m,§vc:d

9.iű p.zi1~ő~rt

UiÓBbihoz {} szé.xalék
öd,f, is jálruí) hajlandó s:u.Hjjj2j!1i

Use[)Í) !éíeí~8n is. A Iii:UkOrftEj!Jc
sze!(;oJ fi lalunmCínynEpál
hivdtViiJ i, cl melász g\,,:i\'

iakarm6nyok j :rcsHés"jér<?
s!oJgáI és é!rencH [Jd!ása kilü,
nó. A di.:ma\ur~ii nyers eukor
ujabb készíimény, ndy áil 90
sz,h:alék nycrscukor. 9 SÚJ1(1a

lék buzakorpa és 1 sz~zal<ik

k<l&nylJiilsóból. T~pérlékí? az ó
kng,eri;§! rulhiiJladié'J, 1 k~r. nye;';,·
'.:Uk()í 1 2~-L~~ ki=2T. zabol

l~cv~lh:cli, ércleí.,~}6di:0'?

mer:óhcgy!z:oi cukoI'

faktárából

Csáki okL ;icni'ó. üki a
kőzponli iskoldbail D()mc1~(Js

ján05 eJhalál®zása [lIán helyet
lesi minóségben közme~d@gc

d@src vezcll~ cl IV·ik osztil!
február 213l ikillól' Budapest
Széke5fóvárosn~1 Kapot! be·
osztást. 'Rálem"2l1, norgédmi'Js
és am!lliciózus földifJke-t <Írle ez
a szerencsés kHiinle1liÍs. m
hez, ugyis, min! a űvemai

UJság mllnkat~rs3nélk. í/Z" én: Sii

VÜilkból gra!utmiunk.

viillö5Ziói név
!@\Jyzékbe való felviflc:'!: kér~

hCíik március J5ig k:k ~

24, illetve 30 éves korildlárí a
roi ~vben eiérik. dG az 1

Esklivő. Ferenc róm.
kat. tani/ó Nddf!Bra Ann.a f@!n.

kal. Janilónóvítl március> 4,én
(hélfón) 9 lar:ja
,:;sküvőjéi Endrődiin a r. k.
b,]nia. lemplGmoan.

l\Jyugdijazás. [{cvács Lajos
fópóslameslerl 60 évi szolgá·
la! után, ké~óbb m~[?hiíl!álroo

"imdó időre nYLJgdijaz.r3.k. ,~.z

uiód n®v~l mé9" nem JuC'll,iuk.

Ki~evezés, Sass F!uel1~!Hí!

él póstavezirigél:t~Zilóiág :Sajó-

mULí\tni

vezetésévt1J~, tehái
"ünk rneg\,~[]n .3h-

"angi C:itjél
NHrciu5 5 én d. ll. 2 órakor

ol csó helyárakkaJ ifjil9ági előadás

lesz. At; tlsJi előadás pontosan 8
ki1zdödik. Cserkészeink
íl/!i~et IDrdanak. Ezutofl
a cirnzetieket, hogy az

esti előadásfiEi az igényeit
\JIara bs;>;;} m ~zerint szíveskedjenek

mert cSák igy tudjuk
a lefogia!! helyet biziosilani.

érGleklQ,c1és mellett
rrz.2;~··e. ,j -eE esíe. 8 ór~l-"'"

kor az e1öadast n"";egisrnéte!jük~

alkalornrnal js
?I csel készek far·

nagy árjegyzék ingyen.

Budape,sti iroda
Vi. I<ermet Andrássy-ut 56.

ör~)kbeC9Ű vígjárek- kd.r..ára pó~,jQnl~s~er:lek KÍrlC':' i~ö1tsé:g egVI~~~rnla3J.inra cSök~

sok szépségei ielkws vezl.? Gr~ru!áhmk. kc::nc. 'J!!.tz Pe<or gazd. h.k j~.

5zesége) ",,<déken .azonban eröt1en
és érl'elmellen kisérJetez0sek csu
pjn.

Nehéz ieJjesitmény elé
műkedvelőinlret a darab eí5adása.

tart~'n31k

h1sz'if'\!f3 e]{\~dás Céljából. j~ r11,:iJ

készül t opereUttk rosszul
IO"',I'.·"Q,t"'I"e1t muz,.ildjiJt es hig
't;-:daLnái: \:áriian s~kerre viszi fR

disz~el;:ek pazar szinvá.Hozat.a, al::.dt Ja

ja, a sZ:l1p'ld teehp,il,ai Il'odem··
sége, a divatos ruhák, továbbá rt

szin és az ihlthatások Ö:ti~-

itt ?
sok szép vél·

beteli;í~sedés [.::;lé

81 földön pedig
~éüe~-( várn;:ü~ 50r-

~n-=~e.nj~ együtt ér; in...
:i~~: {t~rbernek.

;V1CISOi','iY'C' cserkeszek ügy~s

~HJ.H a

ts

Ez él

KésziH {;.,

egyik ez ~r"3n is r:nűsoroll levö
cimű

velő

(nárc. 5·, ,én C~Z isko;a IGrna:~erET!é~

b€I1 bern~'~~~·l·~:.3a a cSé~paT miked""

gy':n

kÖZ3,.::di.k



1935. március 2.

LTTÉR*
Nyilatkozat.

Kös:z6netnyilvál'lii:ás
Mindazoknak, kik feléd

hetetlen iG apánk
FEKETE ENDRE

alhunytával részvétükkel
enrllitették mérhetetlen fái
d,Úll1unkat, k ö s z Ö II etet
Inondunk.

Gyoma, 1935 február hó,
A gyászoló csalétil.

ITT AZ IDŐ! Í'<1

RENDELJEN ! ~

~~~~~~8
faiskola R·T.-nál ~

H
tl

~

* Ezen rovatban közöltekért nem
vállal felelősséget a szerkesztöség,

Anyakön~/~-ihb"t.'"I'I>.
SziUeUeK;

HrahcH'szky !v1agdGInn t\lt::i 1,

WQ>lnberger Gvörgy,

Hcizd!iSá.qot kötöUek =
Szilágyi Sándor-Rácz MÉJri,~.

Joó Ui5>zló-kloiIlár Esne!'.

~ie9haHdJ(,~

Fekele Endre 67 éves, ,L\c\' "
ján l(ár~ly II éves, Ru!.'] t'dcl
Iyásné Vaszkó liona 56 l~\'."'.

özv, VinczcLl.nclrásné STc'L, [I:

Zsuzs~nna 74 éves,

~
~

~
' Ceg'léd-Budapest

Veres Pálné u. 8,
Telefon: 1383-31-

. Árjegyzék ingyen.

~n:ll:!ltI!.!I!XJC[~.

Az 1935. év, fehruár 22 én
"Az Est" lap, XXVI. évfelyam,
44, számában a 4, oldalon "Tiba
András gyomai református pa p
tragédiája" címen megjelent ki)z-

I leményre mind ez ideig nem V3

laszoltam; nem pltdig azért, me: t
ezen ügy egyházi és világi biró

ság előtt van. Egyrészről hivatali
titoktartás kötelez, másrészről

az <lZ érzésem, hogy biróság elölt
folyamatban levG ügyrGl érdemie
gesen nem nyilatkozhalom. Mi
helyst azonban a bIróság jogerős

itéletet 'hoz, akkor ezen ügyet
rés21l!tesen fogom fe!tárni, Addig
mindenki részéről ti.ireJmet kérelc

Gy@rna, 19~5. február 28.

Répás Pál.

Lóvizsga
J (j hl.' 11 l' I'Ü il: len l1lill'C'iu:.i 27 é I I (;

112 óráig is 28 áll s7inll'1l 8 l:)
l óráig él khzs('gházánáL! I\lárcius 29·én él hiJsili1'Oll

ISlabó [",le tanyán 3·12! w.Ji",.

március 30 án Ré'! lcí ri .D.nIZl! \IiIkcr. Ji'Jnyáián 812 (\ráíg,

l
1

EL
kér

ázikoszt

Kedvezmény lapunk olvasói
nak ! Nyari!lliunk idehaza. ha·
zánk me?isnwro2se elsőr'-Ildii

nemzeli érdek .is köl-.'Ies.'íége
minden Jlldgyamal<. Csonka
hazánk ücJülö lc]€pei nem drá
gák. ho pihenni akarunk él Bükk
ben vagy él tvlalrát.iln naponta
3-.:4 jilengól akarunk köileni,
keilem€5 üdülő Jelepel mulalunk
ci megielenl &fikk és l\1álra ka·

I !t'llJzllall, 12($ oldal, 60 kérl}ci.
Jlr.1inden előj~etőnf(flek idegenf()r~

, galmi szempontIJól teljesen ingyen
bocsát rendelkezésére €l kiadó,
3prínrer józsef Debrecen, csu
pán a porió kőliségér(' kér 20
nikI' szives belüildl2séL l'vlinden

üdülő j,elepról, pensioról öröm p

me1 ÍJoz ismerleí·\ÍÍ,sl ezen éven
kénl többezer példányban Ill€g'

ieJG'nö .,Blikk, tv1~lro, j-legyalja"
ulikönvvében, kérem kiildie be
ísmerlelisé! cimire.

'irófok és szinész:nök há-
zassága. Erről közöl érdekes

l cikke! a Délibáb ui sLáma,
lamelv 100 olda! Jeriedi?lernb~n
i és gazddí$ jör!(~IOnllJl(lj jelenj

!r;ll?Q, Remek ii~uS7.lrlllj rádirí

. rnü~()rGki'!]. egvfelvomisos szil1 p

I cl' .' 1- t' . , ti araD8f. ro \! i;1lkiSGiS fl'}Z12 11Y ,
I színházi jwsztimolókal, pletyIkák(1[, ulói,frheleH,zo fiJmrova1o!

'j és közel SZ~Z remek kép",! Id

, la~ élz:olvas() a,ld 1i'!i1fí slil1hii li
I kl:'pcsiaphan A D.,·'llJöi!l ,',il'

i SiCliliC1 20 fillér.

I A csép1őgépvállalkozók ':s
I munkfl"ok i,(ilÖlli slep,'hlés€,
j kel ('luián a kö:r'iégi ci61iéÍró

i ~ágok elölj ke!1 rncgköini.
lI A Tiszántuli Mezőgazdasági
I Kamara nJé';.,zViJ1kbti! i1 köv,,,,.

j
i ke7.ó 1ll1_,lI1l\á,.'íOJ\l11 l(in!('lieki 50
, pen~ö pénzil1lalomrnal: H<,Jjdu

j lózs ef nagyszénási, KÖ1€!es
llános dobozi, id. SápszkyP'~l
I szarvasi, K~d~s Mihály IDékési
I és P",1rovszki János ujkigyósi
l lakosokGlt.

5

kapható.

Abonenseket eUogadok.

Szíves pártfogást
SIPICZKI sA

vendéglős.

JI'

Tisztelettel értesítem a nag-yérdemű

közönség€t, hogy az Uri~Kaszjnóban

" ,

J

' .... .-__""'!""""':"~~~~~~~:::=::...:::..::='~-li't::::':::..::...:::.........~...+:::~:::"-~.......--:::,.::::..~.,::::",..:::"~~:::"'~"':::""'::::J'::::'::::"::::""::::""::::.::":::"'.:::~~""':::":::":::::"::::J!~.:JI"=="~"'~~~~:::::::::::~::::::~~~_~::~v!"'7~
~~~,~~~ /' q "'" :....;; ..-

Az Uj' ~ldgyaa'§á.'!J. A j Az endrődi Háflllö"" [Zörö:;

Nlílot:ay István szerkesztésében hL! Cl5zfd I burlzcdaiil j)iJk meg-
megjeJenőUj Mácz : uiili:C'hiJ Iné!rciu., ':lj ig ver,.

gyomai megbl:wttnál ll'. se ön;y,iJiÍsl hini,:) il dr-
havi 2.50 P és egynegyed éví

megys.
750 megrerndelhetö. I
'A ar: ,eHHizetöknel{ há- , A Buvár másodH( száma.
záhoE!: viszik ki. l' i\rnikor c1 [Orankljn-TiÍrsulf1!

Vörös Béla enclrödi állöior- megincliloiia il Lambrechi hál·
'IGY:> orvosi oklevel~l meghir· Imán s?erkes71t?séhen na~n'Slfl"
clelle. 1] kisgyülés. • básu ludományos l1]i1gözínjáJ öl

egy szerzőnek i Buvár·IJ az ország minden ré-
kelt" Ezen (]J cinjen jelenik Iszéból és nwssze idegen or-
meg Viiradi ISIván JoliéÍDÓ: egy szciigokból is páral/Öi] lelkesít-

i~en irdekesés a szC?rzc\k dés fogadla Ilzl az értékes

számára rendkiv;:1 haSTIlOS vÓJiö!kozéÍsi. A Bunir mos! meg-

könyv. meri él szerz öknek meg- jelent mcÍsoLJik száma uíi'lbb

nlllftiJ,íB, hogy mikén! kell ej~ /)izonysi:íg Greo. hogy i'i mCi·
indulni, [wi és hogyiJlll lehel veli mi'JiiYlH k0~zönségnek VéJ-

az elindulóknak éI'\'ény<?sülni. JÓlJélll várvö·viJÍri !opnpllsa ez
mik ennek az elöfeiiélel®i; a lernh'szcHuc!omállY] c7S lech~

egyszerübben : hosszu eszlen- nikai folvóirat. Si!ccrÜt! bílnDe
dákön ál szerzel! tapaszlal1- meg\'a!ösiICllli nenlcsak a I1lZl·

tok, jóléH1ác50]" lllml1latásDk j gyal' 1uclnmán\'os ileJ, hanem
könyve \eSY, am('lyh('[ sok-sok I a7 egé:37 viltJgol1 folyó !mlaló

sefits~{.F·! merithcl minden ImlIl1i~a lh'p';zeri'\si!ö szernl:2ié1.
s)I>lIlrz6, akór írElldolornmoL akár· ,0, cJLJvár impüí'állS \endiilelíel
zeneszer7·iss~'I, 11lúvisícilcl, I rogé1di,~ meg él ludományos vj·
sIbJ· \' '2\ i Ic lg ,'Il :o () iz I ;'Ci 'iZ :: LHD !i i ci :' él 'Ii , ll( s2 i:Í !11 ol él

olvan közlése van él l,("nvvn,:k. I i11;5j,~r3,,<gcS gyémól1!;',J ':onal·
amelv meg1epő kteplczéselzel I k(71) kisérlejekJ'ól, i5 le12vióó
li\lrlalm'űz és cf;viJel1 erós krj· 11l1öi idlásB.l'ó!. Linl1l~ römf-Í\'é

tiká.l l?yckor(d az c:!zadó1yok \"5 I nek kél év.sví7aclos juI 1i1ellmÉl
gánGsok felállilói fölöl1. A könyv '\ ról, 573mos apróbb közle·
jral P (is 10 \'j1lér porló) b,zp , mén\'1 :,z'2n121 a 1<2'rm~:3zciludo

klildés8 cllen,iben melJrenclél- Imtin' Cl':i::'b idös'Cerü kér
lleló fl s7crzónél: Uipc:~I"'/'- I cléscjnck :" il ilL3;;.", nCiTJcbcn
tr/cm 4ó~ ~fs a kÍa(1ó. rJ1rö!(, \'1 ű .. j ef::: 12dll\é;·J::I~; !:,\':)\~\ \'- ~~.-' ().

vészek és Zencsíerzök ÉI"1é- i i!'éJl~'zcll1léjebcl! a iuc!c')máily,;jS

kesiló Sz.övdkezc!énél", [:'lu- I jl'Oc!ci íOJ11 ila~li érde l':v::'''2gcii

du pest, \íl. J\ndrássy U! 89 I sc';OkO/ICi!iöL'i ,Zs hirncves

Milyen legyen a jÓes:aládi- I 111(';\-:', al" 1l1dö:cci-, kll(éllók, fcl-
? Az ember renJS?Criil! l fedcz6k. i k s puhiic!siák re

,"sak cg'Vszer épi! csalác1iháull I mekbc;,2~;ciil! írflsaiva! eJégili
az éle!ben és mcgfogcaclia, I ki él mai ""l]\)er érd(dzl,'iciésél.

másodszor - a lapas:/!a!alo· ! fl, DUVdl' f~n\képk:I\'2Iei,~i és

kon okulva - már másképen: Is/e!l1!.~ljelÓ_k~~:,~~, él ._vjl~~;~ai,tö
\ÍIlksóbban, szellben és !obbéJn I ban I,S m.c!,?ku 10i1buzf\::tc,d ne
®pilene. A ViÍlllaik(nás Épiike- I hlzloSilalJök él ludomanv05

zés most me@'j'llenJ Perspek~ '. világ: e rendkivül ér/ékes !~El
Hva cimű díszes műmeliéklde lgi'Jzinjának. ElöfizelésGkeJ min
kiváló magyar lervezó és épUó- Iden könyvken.:skedés elfogad,

művészek Jegsikerüllebb épii$ .
Jef: leiD li? k fé nyk é J3 eit, j ervrai7éi i I I~iiiiMi""'iiiiíiiőiiiiiiii"""''''''''''~''''''iii:iiiiiiilOii''''''''''~iiiiiöiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'''''öiiiil__ióIiíI,!!~

közli, ugyhogy abból mindenki, FIGYELEM! FIGYELEM!
- landijfizelés nélküi - kivá-

laszlhalja a neki me3gfelclóJ.
Ní!:mcsak az épilj'zlÓ !,özön
ség, hanem maguk az '2pi!ő~

ipari kőrök is sok lanulságol
merilh'z!nek eZekböi a példák,
ból, valamint d Idp másik mel
lékleléból az Épiiógyakorlal,
ból, amely a €saJádi házQpítés
mŰSZaki kérdései mei!ell fog
lalkozik a legakt!lális6b~ kér,
dlések egyikével fl polgári lég
védelmi épitkczésse!. Mutai
vánY3zámi&f készséggel küld a
kiadéhivalal: Budapes!, VI),
R.:lkóczy-ul 6.

I I p fol I
\I II

ké let: A H F

A R Gs es



számu la·

a _~~L 'l-js:;~

t!i sZ{\\Tt~·1 k~7tli

dl.lWiJel1 8 kis
Endrődöl1 a

ut 97 f,/.

lKü§§1.1'rn ti.

kÓl1~\z is eladó.

F

Lakoclaiomra, diszrlótol'ra Kere·
kes vegyen kitűnő rninő-

sé-gü, zamatos uj bort 48 fillérért.

Szerkes/.té~ért és kiadásért feleiös:

VJAGNER: NIARTON.
Hungária köny -myomdavál1alat,

Fe1<,l~,siizcmvezetij: Tü:(t[ SánJür,

résszel.
A felügyelőbizoHsag által megvizsgáll

mérleg az ilOclahelyiségben kifüggesi:
telett és 111indecki által o.

KeH 'Gyoml~':jL J935. február 24-én.

Az igazgatóság~

István

9. Alapszabály mödosltás.
ID. pi. inegjelent iagok n1eg:iuL~ln1J~-

zásár6l határozat hozatal.
ll. Az (']h2.1t tagok bejeJenksL'.
12. Esetleges indihányok.
""1934. éví decelnber 31-én zi tagok

:.:iZánla 217 J üzletrészeik SZán12l pedig
985; nz év ~-)eJ~peH 4 tag fi
iiz:el"és:'zel; ] tag 10 üzlet-

tanyásbido,k j.;:ed-
vaző f i z e t é s i feltétele},;:
mellett el a d,ó.
Énlddődni lehet
csabán, a
Kereskedelmi JU<ll"j"U~".

ll2lg)i1tfr:lll bl::'IJ

'~lEND~S

t:Ul, melyre él tagok tisZte1t,t'~él Tl;c:g

11;\'31[;ak. l'h a a megielerli)
té\gok c.sek<':ly száma miatt határozat-

lenne, ugy n 1935.
c'l'j március hó 24-éníog megtartatni,
Illely - iekintet nélktd 3. ta-gok -ST~

mik1 - határoDlképes leST.

TA'RGYSOROZAT:
1. Elnö:(j 1TH~gnyjtö.

2. jegY;Lökönyvveze1.{) és háronl hi
telesítő kijelölése.

3. Az igazgatóság jelentf3e J. lef"lyt
1934. üz-letévrőL

4. A felügyelöbizoll,:':g jelen1ése :lZ

eimui t ]93-L iizleténő I.
5. Az 1934.-. évi zarszán1adás e}{'der ...

íesztése) Tnérl~g rnegalla pitáBa~ a nye
reség felosztásáTól h:-lt.~rozat. az igaz
gatóság és feliigyelöbizottság részére
a fell~lentvéT1Y TíJegadása.

, 6. Az !gazg&tóság választása 3 évre)
a feJiigyeJöbjzottság vá!aszt{jsa 1 évre

7. Az összes alkalmazottak fizeté
Sé!iek lsn1ertetése, valamint a hálbér
ről ha lározat

8. Kér{ SánaOfll0: \'011 itallnerő p12-

OLCSÓBB

l-iÜlis

N
A R
1"J11nl: aszódaviz,
DE NEI\l IS SZÓDA \'IZ1

2 6 fill ér

Özv. Csapó Jimosnénalk::; k(1c~i

lJereszénája van eladó. Érdekk,L1:~j le
het Hősök u:ja í2 sz. alatt.

Kiss Bálint u t 16 sz. ala tt egy éves
üszö boriu eladó.

p,prilis egyre pados szobás lakás
ven kiadó. Gróf Tisza istván ut út 20
,dall. l

Egy négy közép lskoiát '-'égz€lt !
leányt azonnali belépésre elárusilc'né,k i
fel\'esz Domokos Albert. I

.l\damik József Ö~edl1lajorö,rjl,iú~,);-:

10 jád.sra 15 magyar hold szan- I
tÓJ'a srökáron elad6 Értekez1!i !ehet,

• 'I
Balog ~álintnál Rákóct:i ll. 29. I

'-~'I

l
I

DLASz k:~b:::;tbe lar!Oí,') c: c:y r·
sületek igaLoll mél'l<ő

zés vagy annak gyakor]ú5~, avagy
Iné.rkt5zésr€ utazás ~~özb·cn szen'"'
vedelf b:l1esetért halálc:setre ft'

jenkénl 20iOO P. áJian(jjó munka
\<épielenség esetére 3000 P, nm
lékony munkaképtelenség eseíére
pedig napi 1.60 P esszeg ere·
jéig vannak biztosiivB al. }-\nker
BizlosilÓ Társaságnál.

egy liter t-<adai?'~·~a Vrl~Y

fejJér fejlett ujbor SoltvaC!
!cert állomásra ki37állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literlilnkénL C"úit;
SO líteren felüli rendelést
fogadok el. Hordót .dijlJl().l1
lesen adok a ~zállltas tar
tamMa kölcsön; hon;tóm
3i napon belül bérmentve
kildendő vj~sJjlJ. SzétktiJcl'.. utánvéHii:l. Egy p<2li~G.
lev~lbélyeg ellenében kul
clik mintát a borból min
tásdobozban , bérmentve.

Boraim k~liemes édukés
italusk. tiszta, tökéletes :i!!a
mattllak és II te lU SS'\1illIlFlYlJal".

~im: Székely
Soltvad!(ert, Pestmegye.

v~s.szaia.rt ni s ig)- f- I

repeLll feg)

Ro6s'Z le~J: J ba.ls::.éls{y.

Sal('j{ verseny, A CJyomaj
Club és a Gyomai Testedzók
1(0[',2 együttes rend~-:zcsben nagy ..
sZ21básu verseny kii rását vel Ie
tervbe. A rendezőség ezuton is
fel kéri 2Z összes sakk D

zóka!, hogya versenyen lehető

leg mindannyian vegyenek részt.
Nevezési határidő március 9. Ne
vezn~ li sporiegyesületek tif.kár-\Jj ..
nál lehet, ugyanott ct VC Feny fel·
tételei is megtudhatók A verseny

~ l" """--győztese "uyoma ,<ölseg l ~jYJ.

évi sakkbajnoka " cimet és
keHet nyer, a döntőbe jutott ver~

senyzők érmet kapnak.

HANGOS MOZGÓ
ENDRŐD

1935. március 4-én és 5-én far$ang
hétfőn és kedden

A világ nyoloadik csodája!

!~ GKiN
Edgar Wallace Il!lgfanta:oztikl1sahb

regérJye Ií!miln.
Főszereplők: fay Wray, Robert Armg-

trang, Brube Cabot és King Kong.
Soha még ehhezliasonló hatalmas mes
termű nem pergett le 1110zivásznon,
amelyben fantasztikus jelGmetsk egész
sora megigéúk a nézőt és j@gml3részebb
elképzelllsűnk is eltÖl·pül. AlJ egéiz vi
liÁg és minden idők legn'lgyobb film-

sz@nzációja !
M\\1IQ~'ar,ok a káivérilll utján

den film a sLerbek által kWldözött
magyarok javára fordittatiJc

Bernn nagyviiros
kulturfilm.
magy~r vilá!híJ'adiJÍ.

Rákóczi-ut 9 szám alatt lakás van
kiadó, ugzanott egy üsthái!: van eladó.

Nagy Istvánnak az Ör5kősnyilason

szalmája, törekje van eladó. Jelenfkezni
lellet a. Gyárdmön 101 sz. tanyán.

Simon Hzsef háza és Ujkerti földje,
eliJdó. Táncsics-ut 10 sz.
E~y használt, j6kar~an lévő vas

üstöt keres nH~gvélelre Schulek Béla
főmsrnök. Lakik: Dr. Vogel féle házban.

VeUimagnak a]kalma~ árpa kapha
tó Máday gyógyszeresznel.

Luceri1l:l-szé!rH!i őriését minden nap
végzi iványi Aladár mal~l~ert.i n:alm3, 'I
ugyancsak csöves tengen örl@st IS.

!ya 53. o. vezető

főrendezö Szoko12i Gyürgy.
\7álasztrnanyi 1agok: Var:;a.ndán

László. Szabó ímre, Papp Gábor,
Var.aa KároJ'!, Szokolai Ovör.S;Jv,o ~ ~ ~

Szendrei Ferenc, Kiss Sá"Gür.
Szabó BáJin.í, Vatai Lajos,WoJf
Mihály, Tö,ndi Imre, Szilágyi Fe
renc.

váJasztmányi tagok: Weid 6

mann. 1v1ihály. Rozsnyai Mi
Nagy Lajos, Krampner ferenc.

Sarkadi Világosság S. C. su
lyos anyagi visz€myokra hivat
kozva beJelentette, hogy a baj
nelkság í©vábbi küzde;lmeitöJ visz
szalép. Az Alszövelség il hátra
levő mérkőzéseinek 2-2 pontját
gólarány nélkül az ellenfelek ja
vára ina s egyben a Világosság

elért porít és gólarányái
megsenlmisitette.

ore ás .Bocskai közös kéTel·
mére él f@br. 24·re kisorso!t mecs
aset áprilís 22-re halasztoHák el.

fitkzőberényi túdósi1önk
hogy az MTK centerhalf

poszton a ta'/öszi szezonban
Kisst, a Mezőiuri MAV volt cen
terM fogja szerepeltetni, kinek já

ték~tól nagyon sokat várnak. Mini
borbély tanoncot alkalmazta az
MTK egyik vezetőségi tagja s

fordu
'GySe

n,ú!,ödése a 'legszebb
1)(Josi; és
.. '"

1935 ös esztende
fog jelenteni a

együlL
A teljes vezetőségének

névsöra: Diszeinök PáRcel Emil,
elnök Bácsy Elek, társalnök Ge
ltsey Sándor, Grosz Salamon, al
elnök Hamzmann Ferenc, Hekelie
L~"7Jó (jUViÓSZ dr. Leg€za Tíbor,
o;;~s~lr. ~!;r~éllyj Honfi, dr Sal;
laJ László, dr. Nagy Pál, dr. Bár- I
dos László, ügyv. igazgató liein- I
farlh I\tlihály, főtitkár C"áki Dánie], I
háznagy Gábéor ,;?taJ, Mje~y,ző eDs~ -I'
pó p nZ.aros tanon ad

fotbaliintézö Mayer Feren0, .

ifj. intéző Lakatos János, szertá
ros Imre Elek, ellenfh, Vatai Já
nos, Ha.ibach Árpád, szám vizs··
gáJó Bedő Imre, Szep61si Skíndor,
Balogh Lajos H. Box szak. osz!.
vezető Benílze Níikiós, box szak. I
oszt int. Varga Károly, birko:có I
sz. oszt. vezető _ Németl'l Lajps, I
Pfeiffer György, Sakk. szak. oszt. II.

vezető Kremm~r Koresa- .

GyTK köz'gyiHése. f. évi feb
ruár 24 tIl {,Htotta él GyTK évi

rendes közgyi::ilését, amit este 8
él'dkor egy ~ 140 teri'iékes szezon- í

tó vacsora köveleíl, Bácsy Elek'
e::1:OJ!.; üdvczö!te a szépszámu kö

és éi iársegyesület vebe- I
05 11legjelent tagjait. Az

Ű iii 'JOzi ií SL3 ;r::k ra vit€z Níadaras
13 (}ySCelnöke válaszol L maJd

hélL!mas l köszöntve dr. Le·
oeza Tibor emelkedett szólásra és
fsmedelíe az kifélé irá·

müködését. l'vlindhárom fel·
szó!é\]ót a közönség hossz(l$;}n
ünnepelte. A jó]si'{erült vacsorán
2'l reggelig J,iíar!oltak.·

a két egY3sület
soksz~rláthassukjgy

történetében.

GvSC illése. F.
hó 26.' ",\1 !Jagy érdeklődés

mellen mutatkozott be a GySC
uj vezetősége, M. elnöklő' vitéz

IVl.adaras Oyul31 üdvözlő S?:3vai
után alapos tárgyal.ás alá vették
a klub jövőben követendő sport
floJitikai' irányát. A köitségvetés

keretében ötletes megoldások me
rültek fel 3Z anyagi nehézségek
áthidalására. A GySe él társegye·
süJeile! szemben közu;s; ügyekkeJ
kapcsolatban barátságíis együH
muködés'i kiván létrl1hllZ!li s il.

szivélyes sp'Jrrbarátságot tartja a
Sl1cr;é~ eL fellendülése érde-,

kében él legcélravez.€tőbb eszköz
nek. Az ügykezelés be~sztá:;;a után
megválasztotLék a f(}gyelmi bizott
ságok, melynek tagjai !ettek: dr.
Vincze Endre, dr. Bak@s József,
dr. Messinger Albert, Kmchi6 Ist
van. ...só B~l Pv'ialatinszky La ...

és EiHil1ann Izidor jegy
zC!. l\z ~:!sz,~:vezett vezetőség és
él ;',;\,'á1ó mberekböl á.lló vá-
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',feIDl'e~el'[(t 1·30 iP, Pél évre 2-60 P, Egész évre 5'~' r-j

l3e!Ílzetések j:losllacsekkeo,:
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Öl:: (J" y ,I, ,i·'".i:f,':'I~ <·::,'z~-é2:{' .
'.'1-" ,'c,', if," ,~-, l S~: IZ ~\ (- zcisé;-'

mo::zös-sa E: t3;o·:{kc}!- ..
hc~::~ Gi

vissze ,::J~. r::l3[2

tr2rrn{k0: ~~2t<

·é!ert2L j\"l~ Ö~:~ -:.tk

s:i~eil:2·['ne öX-:'{;/~,~ö:..-;' a:.-~ O'TI
ia- ~- közé. és- azi ;kéi {Dk .fi '-L::;"3i~'<).

ültá",
ft.

n~?rn éri /:neg"

vizsgálatjm,k 1·r<:Hbégei
lett főjegyzÖi intéz kedest p,<;,h) ee_

gulag magáévá. teHe.

Vég il! az összes községi szám"
iSJdásoxa! e:1rogadtc és

AddiR pedig

majd

Ug\' !udiuk, .'lZ

tesI Qj csendőrség mcif
nyomozlö.

Kár, ho;,?';' ~fjr-

nyira elrag'Eldtaíiéik magu
kat és megJeled;(ezoe~{

ról, bogy az
gáltaJás Eli biróság: !'~,QUG

és nem az övékJ2.
grári !is egyházi
kidedtik aZ

bünlel-ésén,

betörésérE

e[ébeakamak vci gil j • az

igellzságszoIgál tél tti sII a

oe a mag\f1u< 13·

mefiíiébrt. Arány/alori löbbs<2l?,iÍ

vel ~s a l1:mliból rnét!· W .,,(i]'

radi sze.leágazó ~{ap,:;sOiEllaj-

va! csaknem IEI~al1rnéba

kerl1elie az orszá~.; :'lg ::()bb
és legfontosabb i1emzeivédö
intézménvéL rrdrnd.zr;lil pQ;'~'

polilikai szempordbol hir,j;!il ,?i
és ,?) ffic;ga c'2Iki!üz-2s(j!~,:ú:,

i1emzejbon~ó Doli1ik0Ji hH'G/fl·
sántlk megkJ,zlöen 2il

befolyásolni, O1Z egész ország.
ra kihaló iniézmény VOM1,,\?

z(désél. Előre ken b'jCS~:l(monL

hogy lflalgYClJhb és kúosabh /ji?

folyást oem ÍlJUúék ;~i·

leni, az kizárólag (I Il.loon-,á·
nyos felkészi.illségű. kődsmer

len héJzafia3 érzelmű és g,zr:n
ces veze~őségnek köszön heló.
A vezeló::;ég ugyanis lá vol 43

napi párlpoiilikillÓI, kizárÓlag
az inléze! !agiainak
érdlkeii szo!gálla. Jó lesz, ha
ezl megll.ld~a! ál nernuJ kü.zvé
leménye és nem I<zv<z:szli ö3sle
cl szociáidemoluala pc\rl Ilieg'

nyilvánl.llásaíl, l1emzelbonió ki·
sérieleil. önÖs érdekei!, párlcé·
lokélt :'3zolgáló házvásárlásail
és baklövéseil, <ez dill.lionom il
sZ€:fvekenkiviil 611ó és magas- I
talának helyze!én lévő l1ivö'öi·1
los VlI;z<ltóséj ítÍnylHi;dés,,"ive!, i

Betörők jártak
é ás Pál !elkész i

A Nemzeti Blokk
6 .000 ajánlást szerzett

Irta: TOBLER JÁNOS

r(j,il\IüSS2,íZ i3.t::J:I':ia c, ~ ~ ö;;.:-

I;:;Y ha-

61Z idide, hOt~V .nl nem zel]

közvéleménye CI hazafias mlm~

kásság mellé tJnjon t"
A Blokk négy f6ereje: az ön

ze/i,w magyar sajló, cl Keresz
iényslodölis!ák, SzaksL'erveze

a Nemleli Egység Párija ~

és az sHHeiek !üizó
az üTi válasL'lásokon.

At: egész ország HlO:1':gásl:MI
aZ OTI váias;dások hírére.

Kél pel!'l vette. ki a: k[izde1mQ:~,

hogy II maga embereivel és
eszméivel vOlluljon be éli Bel
ügymi!1iszler ál! i élJ l sjker~sen

s:Hmá!1 OTi pculéllm(.wljébe, <Ei

nagyvonölu magyCJII' '5Zodá!po
IW\Hi legelső, bár soi<szor fél
reismer6 em07.rmenlÓ lniézelé
Oílt. Al. e~vik a sLod~ldemok

1'511(1 pári, i.Ii másik éj nemzel
sdvéhez !,öwl iiHó 11azaflas
rirzeimú dn';.;roo:ók ;o7.iÍizeucí·
nd~ érdek,;i kj Magl/Clf

íV!!Jnk(Í§ok Nzmzeli Bio~;!{ia. A
,lfJrC hCllében fdken?:3Hjlz Tob·
ier' ]ámos orszgy. él

kőzismeri ffiunkásvezérl. a
N,~mz2rJ Blokk or51.éi~;O''5 eln()·

aki .~ vtdaszíéÍssild kóDCSO
,jrbcm ö IÚJvi?i!,ezó;d),!1 nyildt

szamar':~: '
A üTi vj!i:j:<ziások

s·urán il 57ocíáldemolnöJa párt

Sf~iirnoj~i;'Vó !öbbs€Zg~",i vonulj

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

az l·s6 sz. va,dásziár
üzleti alapon léte;;üít

120; olt ""chYlcc.n ua- I
- .~.' - Co' Ji

hogy I
VJd,é5ZIenü ielek ",: f,el-, II

200 bél'ért az i
3d:i.szlárs2i;'á~;nal{ árverés iJ

n~',J~''''''011 ?,da<;<:ek j,j l
. ~ -- ••. , II

EZvé:;ü]e111'ek adon.~

Bdl1sclw6th Már- I

I

!
kal"~". I:

Mil,dó" i

ulcában 1-! egész étie!:::s vil
id,'íílifásá e!hi'liciwzla.

es 'Iánc:nu!:ü
3!ír61 alkotoH szabály-!

l

rend::le,et elfogad!~ ?izzal, ~ogy a i
HO'ISZ es a S(efama fészere él?-!
érde,en;;klőí TIlem szedhetők. i

A ai gytLnőlcsfavédö egye- i
sült~ részé.r~ egyszErsrnlndenkorra

segélyt sZ2va:w!.t meg

gépek beszerzésére.

vc:Uek reszk ,.
I'

:sz,árJ11l(}B11 (

már l
. . - .. , A szornböt r2I'ielén·'t:s f1~'Jos H1!11'e II

ez ','ck 58 I t 2 órakor Répás Pál
Lal' < 1"G.i: ki'/é,/e ~ t~rg~Sor~,2a~~a, il,'.' rd. lelkész udvartira hatolt I
iéi 12 OriH:ür mar be \5 teJe:uek. • négy férfi. Verdes:\Í l\ezd-l
A fI11indeu íárgy~ : "

t [ik (lj}; ablakokat é5::lZ aj- I
ná: lín:w,den vita nélkW elfogadta l! i

II JÓl. kezd, lék feszeQelnft, hO?'\/ ;
~;: egyediií li .- iH

D' '" <, nfl ', ff l ól!!' ~ behatollanök Q !akdsba. E,'OeHLSC!ltUllrl ~har!OI1 re sz a a~i' ,
sára. a Levente Egyesület ügyé- li kÖlbeKJ Répálsék cselédje:
ben hozoíít más halánnaíot. A ii kr,(],sont az '_ 5>. o j
~or"to;;2JI~ib hat,hozalok <Il köveíke- 'db ~ l' A ! !

5Z~)mSZe af! IOhH) l er II
;rők vollak:

Andr~Sér((l.t ,felkeheir.,,z, O,l1~ "beszen:ésétJez kCH- _
rian Ol/51.alaat aZ IskoLj~csön felvételét határozta eL I

Az áHézi kUl t'urása ügyében ~ szolfi'ánoz, söt ö rendőrség'o

feJ.szÓmrja 'ifálla!kozót, hogy a !:hez is á/SZél A szgit5ég I
I r r " iC h r.. ~ l r ~ I i ! d ImUnka3ilO,:{·lin wglo1f1 10ZZ.'!L ap- I ,(öze e téreQlz utc,~n ie5- i

,ms j-ig. : benó!ió adot, mire a
Elfügad!3\ a ie!elepüiésrői és az 'betörök e!szatadtaL Az

e1őfozalozásrói alkoloU szabály- I

rendelelet. ~ ügyele/es rendőr utaHa
A községi egészségügyi bizott, ~ az egész udvart, de nem

ságb21 a hiváíaios kivül talált oHsenldt.
delegálla Kovács Gábor birót,

Z'~iorl'nOlndli)t és

H. ve
üSlálymeg:~ i

iránt! kérelmet az ipams
igazgató javaslata

- kö!iségkimélés szem",
- elulasi/oita. I

A vadászterületek bérr- !
iJeadá'~ára vo,lalkozófag Kató La-

je2;Yző íLeríeszteHe elő az elöl-
jár6ságna.k minden tekintetben

sIépen kidolgozott és

me:2qlű(l:~oH me!y sze
rím meilőzci kéri a~ árverésen
vaió bérbeadás! és il szabad[(éz

bőt Vi?, ki~dást A kép
'á~>~l:J'~e~H.He·~ -'~eldrneHel d Hltl~-

az öss~es
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köle!czeUliieÍiJzink VluHl Bik , ifó
kén! nekünk lösg-yökefe~ ~yo'

maiaKnak, kiknzk Hl
vlJlnrH~k.

eszi!]l<:~n ölZ! 1ekin,!enl
köielezeiJsi?gnek, !öre;\;:
véLl>e' minc!':i1 református hivó·'
~ek ~Z legyen, egybá
vJl1ldnln él b,fke
sé!( ~ járjo:] mindenki EIIn1i:lg'>1:l

lábán, vezéreljen mindlenki!min
dell adon é:s k€rd,zi"
benahHc, egvhátrt1val .szQ'm~

AI"'i,,·! (.' !ls,ja6r1"l~i.v is -®H51
ne engedje magtJI cHánlorii!iíOi~

ne d(ll~j(j,

11111-\.

Nem szándékom iiI ké1 l,~i

kéiltÚr Idizf..iJí fenforgó 'i.igV~i

[jirálni, m~rl nem !(ölie~~~i$eQ'!2lm

~iflCíi~f1 IJo7-l:á - fJI<é

log(ll és,kölelessige a bii'(";:;~{"

min! minden
Hl is al:I k!1,'t1lloméi\ kiv'tillhai

abiinös bÚ.nh6o\irik
Le!kipá$íJon.mk~l, aJ lO't'nrllt.z

ktl Iis;!'eliiik ilE f~eesi.i!iiik.

meg addig, amig azok úgy' ij·
l1l~k, ugy cS0jeks7.ell~k, mini
~hogV al:! mi, l:1I hivek (lZ is~en

s:wigáitóilmWéln
Higyjük az egy

miZr! iul cl hite! olloHa
az édes jó Cir. o de !1@in1 llr.-
heli papJainknéJk vi~eH{'ep

cselekedeie. (!ml!~

Répa:: P{li utiké5>l?; úr m~n~

jen ei GyoméÍróL
I'::n:el S:U:11 ben Jimasik

az! m@rldia. Réo6!s
lelkés~ ür [le menjen el QY"J~

hal~dfli kill~ré%eíF,

. g-e:íésékel is.
Én meg]C;l ~ hogy 3'~:'m

ElZ egyik, sem pedJl',t ·cn
fl>á'rlbór nem fognak ;;l ,e;

ne is legye senki.
Egvh6zunkkalszemb~n

:!.'-- "
2.-'- '4
1.~ "
1.- "
1.- ,.

'5\0.- "
10.-

5 .... -- n

'1.-
10.- "
íi\.~

5.~-

5.-'- "
5'1-- ~"

. azok, akik nincse
felvéve él vára;sztónév~

[dl~iében\ most~

fe\vétef:th

LJ! iL 'LM ILI< zászl
*53.1~ P.

lsufoHan üHék tele a heiyist- A beszé!geiéli nehezen üldiA!
get akik l!.~ vé~, volna, ha a költő nem veszi áta
gigballgatták. A sok aszlaFa' szót T<l.n;gi patkóalakura
hálraliintáztatoH székeklrdején. a kört s zsebreakasztoH hlJj

kellett átvergödlliök. Ez idő alatt lJelykujjukk,a! kapaszkodtak nad....
alkalma -volt a kislánynak'még- rágtsebükbe.. ld6közönkil1É üteme'-
egyszerrendezniegondolatait ket vertek ki Slabadon
inkább érzéseil, mert hiszen 'ja.ikkal és oda-oda
mindenben azok vezeHék. (il két beszélő felé.

-Hát mégis sikerüL g~n-,' -Memryí báj van ;1,

doHa... sok vágyakolásom után· igyerekben - sugta az egyik tdt!
most keze!foghatok egy t~rsának észrevétlenűl.

igazi aki ~lé-
megtestesitett árt<ltl2inSi'Í!~'Y:

lesnyilásu gallért viseL. Aki re-
ketekeretes szemtlvegén keresttül amegtestesitelt gyermeki
olvasta fel írásait s akinek Sle;.; 1l1:lkesedetf, sarkán féb'efordtl16

mözdulatoYtéve,amásik~
replését nagyon lelkesentllp"
$oltam meg... Igeni A költö IT:@st már kislánya.l(e-m
,~ karolta a . . $
íOg velem". s tilán."
eo] ni ilS fog beszélgettek~

semmi ...... kaptá ·--Nem 11IJ1~!V()tl.
hát igen átkarol egy kÖnyvet olva;t;!lrn

Ó al gYQn szép \r{l\ t.
--Melyiht ? na·

iJek ?

ti ény

söi"lte:~;nek támaszkodott és;
lOaival beszélgetett.

~-Látjátok;

sem jutna eszébe
társát, csupán azért, mert éi bár
helyiség egyik meghitt szögleté
ben boidogságában, meg
csISkolja társnöjét
~ Hát igen, .. az
Valamennyi követte

sán eltűnő sóhaját

bárheiyiséget sok-
szinfi fény szőtte át

A a

parljánebben él pillanaU>an
ben sétáltak. A
kO:Zött VOh3l.K

m6.s
~égben

csenek felvéve íj

zékbe, felvételüket ,.,..,-5;;,.,..",,,,,,

US-ig kérhetik a
ban· CI

községekben a
előljáróságnáL

Nyomatékosan
él polgárság figyelm ét
fentiekre s ismételten is
gyelmez!etjük azokaL
a -névjegyzékbe nincsenek
felvéve, vá\asztójogo~

suhságuk van, most
kérjék a neVle:Q'\rzéklJ'é
felvételüket,
tHke

évi dece:mt>er



nyug p

Ikós csh::~

lok oida.lán
t'A61

62~ cSl2lldór
neve van

Ucaiml
Ma cgV éve.

pesti

[ek egy erOléklá
mácványiaplé.ba
1163i és
bevésve.

találkozol ~ZZCiJ

díias emeld

mólzóia, bi5nemapró
tigyekbQ:!1 (ö5[1!aCs(!rcl.o,cl,

csikorognak, simő!'c

JA mllsyaC' büszke
~ehe;~ ~Z (5 ktd{ást,o~ncS ;~se61d--

őr,ire" merI' csaLád~

és

nincs,
merrt 'ti csend,,,",,' állandó
harcban áJI! alátsadalom etíen
búnőzo eieme!( ~éil<

nos íe.'sz csend16i", ölü
ebben (:il bön:::han

oem tsmervlZ- --
T(! Po!gJr
Ha találkozol i.:i csefldórrrd,

r:'tmeld meg a Qiótfe ~

zódlJtt. - TiJ.zoltóinkat nemcsak
fl - hála Istennek ritkán előfor.

fiuló - tiJ.zesetek alkalmával keEl
megbecsi1lniink, h.anem társadalmi
megmozdulásuklJan is megérdem
lik a pdrtolás.t, mert végeredmé·
nyében mégfscmk fizetés nélkfl/
teszik kockdm {lZ életilket
- miRdannyiunkért

~zért v~liásfe!",krnelek S:VZe

riol r~szl kell vennilnk u ls
lrzníiszfelelekefl, bogy aT. lsten·
hiizéi~an is áldozzunk emié!<eJ
inkn~lk. s n1egemlékenl.ink az
éló és elhunyt n,Elgyíai ijI

haraleiren elesel! hőseinKről és
ei vörös gyilkosok által iemé o

szárol! vér!al"mlnkróL-
Meri nélgyj~!nk, hőseink és

vériiU1uink nekünk is voltak es
vannak.

A testület i'l helyéi úgy a Vie
lrighéÍbonlbem, min! él forri'J!da!
mak i!i!!élil d(?rekEJ~HHi meg6!!oUEl"
de mind ~ keH6bói alapOSan
ki is veHe a maga részét

és hogy derekasan megfl~e I
ioHa helyé! i:ll csendőr mind~e ~

n il It, ahová állitotlák, lélrmhi.. I
wnysé!ga a:lb, hogy él legfőbb i
Hachír egy f!~pol nwdelt, "me~ I:

Iyen llekünk mindezekről meg i
kell! em!ékl!:znünk. . I

De: mi~rl éppen febr. 14-ike!
li ",Csendómap?" Kérdezheii li
bárki is? .'

Magy~rázlJll!l iiel1 !11 ilk !g-en I
~IirYli'zerti. merll!ll "Csendórnap" I
nem csak (Il: emlékezéíi rH~p' l
ja. han\&m III m. kir. csendőrség I
szűleté3Mpja is. I

MM lellát ~l: ~4·ik nmelés·.:
!

napia t Meri (li csen<:h'Srsé:g C'lJ:e p l
lóil 54 évvel szüle/eiL rii

Of~lsége l. ferenc József
1881 febr. j4mlÍn szentesileHe I

hogy egrél1i jelk
/'&'",i"'''iHt pötolhasí~dkés

tQ"i'uU,!JI éreztessék igy velflk, hogy
társGdradn'li. f()(mában is kifejezésre
iutf!Jtiáit a tllzoltói munka ilyetén!

Lakossaink ebbeli
kevesen te/

hogJ! CI mí1ked~'elö eh1·
rrálizetés'iel lIég&

Februar 14 én ill11ftepeHék me'''
cl csendórnapol ilii fflí!nl?diiijS!
Ollhonbam tea ~9íé!y keretében•.
Nóílay Ferenc ny" százados
üdvözöHe öl mí!gi~leI1IQkel. A
lea fe!szolgálá~a uián .1 fíai~l

sdg r. NdgyL:lijo~ reflldez;é9~

meHdl $; egyfetvonásGs viglá o

lékol adoi! eiő, melyek saiál
sZíZfzeményéi. Közr~múködltek

Kéri Laios, Józsik UiszJó, Pl?iő

Piroska, Kéri Piroska, Imre fe
renc, Nagy Lajos és; Kovács
Gyula sugó. A sok tapsol meg
én:!emlZi!ék. Ulána B~lár! Mlo

ny. csendőr rövid, de féJlip
réN~sell beszédben ismertelle a
csendómap ie~enlő$égétés mti!
laHa iS csendórvérl<1Hwk érde
meit. A beszéd a következő

voil;
Mélyen Tiszt~U Hölgyeim és

s

fg·~'házt.JlnkbÖin nagy ,és

kom vBJllnak.

Gyoma 1935. márCIus 5.

Pi!"ó Bé~a

földbirtokos, ny. urad. tiszHartó.

.fil Ulzoltóság 1935. február 16
án tartott efőadásán. feliilfizettek:

p '~~~f1p l'Ji(ner eeg l S.vU , ·st, I
ván, dr. Páffw
Pál, vitéz Haviár Gyula dr., Pé
termann József 2-2 P. dr. NJes- i

singer IÚ!er Endre, Wag-
ner dr. Bartha Gusztáv, i

BiÍcsy Elek, özv. Faragó Lász- A Kormányzó Ófómélló·
özv. Lukács Grosz sága 1932 dec. 30-án Buda-

dr. Kanyó Tivadar, Le- pesten keH magas elhatárod
hóczk.y Károly, dr, Sallai László, t sával, él f.zbruár 14·ikét ",Csen.
Ugrin István 1-1 P, I dórnap",nak nylivéÍ:nHani mél-

ro -f If"' • E. • I ióz!alotl.
J:::-. Jedli).,lzetp.sekert ualás {(őszö- I....

,ltete,f mond I A magas IllhalározÓls @élia
* * i az, hogyam. kir. ~sendórség-

"" l!le!i; is legyen egy olYllllnapja,
hosszú sziinet· amelyen CI lehet6séghez képest
akartak adni űnrwpi kClrelek kőzőll emlékeim

nek áldoz.-
A "Csendómap'"

képen emléknap.

Tilzol!óin!c
után. - alkalmat
lakossrigunknak,
kedvelő előadás lceí'eü::;hf'il1

mef!á,UaXiito'U csekély

&Wwn Ei

a'

-

Fátyolos tekintete tartatmat adott
annak a szónak, "mit valaki fe
lém sug€lltt a tám;teremben...

- EllláHasszony L

1!J35. február 9.

sz. Csorba

EM

Ingyenes jo·

goslló igi'lzolványok aZ Qrszil.,

gos Múó~azdaságl KiálJiiásfa

m~rdus 15 nek O

ViSSLClulazásra

li') l-nek 24 órájáig' való ér=

vénnyel darabonként

g6ért már

Márton

~ Pedig megkérlem egy kö," I
ZÖI ismerősünket, hogy mutassa
be nekem. Én ugy szeretek míi
vészekkel beszélni. - Amint hal- .
lom maga fest is, író. is,.,

lU megszakadt II beszélgeté
sünk. Elkérte valaki tőlem az
asszonyt, aki izgatotlan vArta,
hogy kérjem fel és táncoljak vele.
Talán táncoljam végig az éjsza
kát s hagyjam vágyteljesilö örö·
mében beszélni, dadogni. nézni
magamon kereszUU állomlovag
jáL.

A slQnetben oU ilU asztalánál
egyedül...

A havas utcát róttam hazafelé
én. Nem beszélget/em lelkese
déssel senkinek róla. Bizonyára
O sem emlegetett engem•.•

Dehát az ö nézése nem volt
tiszta... Az élet feHurla szemtükre
feliiletét és fátyolos tekintetén ke
raiUl! C&éHen mút .!J,UiUIl meg,

Másnap, egy másik város hanm

gulatvilágitással díszített tám::ler
mében, egy asszony üzeni ne
kem, hogy szeretne velem tán,
colni. Az Ozenetet nem adták át,
de valahogyan sajátosan megérezo

tem és felkérIem.

- Valaki szólt magának, hogy
szeretném megismerni?

- Nem, Nagyságos Asszo-

élményemvoH ma. Valahogy
ilyennek képzeltem a tizen...éve
seket. - És azok a szemek l
igazi ártatlanságot hordoztak mé
Iyükön...

A folyosókról befelé ÖEnnJött j

diszes közönség. Ismeretlenek és
ismerősök hajlottak aköllők felé
s ebbe a köslöngelésbe ködlött a
kölJö élményének bQldogságsu
gárzása.

Hát édes volt azzal a Ou
né:::éséveL
al legsl~bb

keresziül ",,,rE,,d a sírás.

- A Ouiiver ulazásait, de az
csodásim hatoU rám. Napokig
·eslemben voll minden sora és '

A költő közelébb ringatta ma
gához a kisíányt

A jazz ~assu, andalító tangó
daH szaksZOFonozoH a zajos he
lyiségbe. A lassú ringásba
kezdtek.

Aleremben, maSi már a más
oH táncolt a meglestesf- I

[ett A gyermeklány.!
akinek egyelien vágya leljesüli:
rne:!!,őlelle; a költő és beszélgetett
vele.. _

A bá.r melleüi fényesen világi
t01l hatalmas előadólerem látongó
úrének kellős álltak né
gyen. A nagy köHó és
társi!'
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Záhonyi witéz Ha- ii

/I0t1!- li/ülr Gyuldné, feiler Ernőné, Pé- i
termarm Már· l

sarkadi!
I
l
IIfigyelembe vételérd lettek a

odaiiéive.

n[(~I,T~'C:3·j;~ ha= ~;;'rQ:~3 S,ándo\( h "Cörr;f;.s
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A cigar~1f áEy
Rom,antiku3 operetL

i"ösz,~:elD1íSIk; jose Rosila Nloren©,_

és egy daliás dgánl
rOlm2n-j~us s2ere~nH~ tÖJ tél!1e~tf.'-.

3rsz:'J.l!l.2lJiás e!ö,e,'"
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Er2ek ~ ~ránc I Zene! ROf7"8U;tiJk2l ~

Hári1~21rI1<J2)í enen
vfgi;á.ték~

Hai1go$ J11agyz.r világhiradóc
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letelt és mindenki által m\O-gtek!i1!ll!l~,[ö.
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41. A. feílem:tese d~
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'J~,t(íml::m~Jnll:lk :zlkalmas
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Lucerna-széna ő"ríésé1t minden nap
vég:;j Iványi AfacL1r malaker~l máh~1al

PgY31'lCsak csőves őr~'=sl .::>.

lak,l)C)zlomra, diszn6tcmra ~(lue

kes Káro'!lft61 vegyen !,i:űnő ntfiŐ

ségfi, zamaJos uj bort 48 fH:i2Jfért

egyr~ 2 ~)ad.os szobás üatc31S
van kiadó. urók' Tisza [stviurt ,uj út 20
alatt.

Egy négy Id:i:::ép i$U{e;)I:::;t vég::®H
leá01yt azonn,,]í belépésre elc\,'usHóllak
felvesz Domokos Albert.

tI.daliriik József Ö'fililzh:;z

W Dercrlyi járásra 15 magyar hold szim
tój",. örökáwn eladó. Értekezni leÍlet

BaJog Bátintná[ R~!kóczi ::'1:. 29.

Őzv.. Cs@pó Jár7;O:r~"H;h'ak 2" koc:::i
hereszénája var; eladó. É;'dtkWd!li le
he! Hősök lítja 12 sz. alatt

Kiss Bálint 11: 16 S~. 'ala:~ éves
üsző borjll eladó.

kapható.

..;xÜ~:",

fd"Z:.t\

Tisztelettel értesHem a nagyérdemű

közön:"éget, hogy az Uri·Kaszinóban

István iÍc~nak 2 drb csir
I,ekeite,ő gépje eladó. HorthyMAA.43.

Szerető István ny. vhrnes~en1ek

15 pocosi Gara van eladó, .Kossulh La
ios Ui 53 sz. alatt

lR;;\ík6c2i~!.!t :9 sáli) alatt lakás 'fan
kiadó, !JIglallOlt egy Uslhá7C V?ill eladó.

l'.lagy Istvám"iak az Oröt<öSit1yila;;on

OiZ',"Ul"!,t, törekje \fali eladÓ. Jelentkez.ni
lehet a Gyárdiilön Wli sz. tanyál\.

Simei'! J6zseti' háza és Uikerti földje
e!;H;1Ó. T~ncsk5-lJt 10 Sl:_

iEqy halsz:riált, .iókal'oa" l~vő "3S

üslÖI keres megvéleIre Sdmlek Béla
főmérnök, La!<iJ(; Dr. Vogel féle ház.balíl.

Szlives párlfogást I'{ér

p~ ZKI EL
~, 1'-venoeg,os.

Ar,aulIynlha.. m6r
~ z Ö II i [d~H'rk(H

p.orn
SZi~;m5i 60 fi!i,ú.

Vtl!,

T.7-'!,{~"rtW'11;!j1l'il~$ árpa kclpllcrió
lJiiirtoJil. Fi@i fakereskedé~ébetl.

Eglff (1)ázhely és 16500 drtE. vájug
VB.!'! el2Jdó Hősök EmJékutja 26 sz. :;latt.
Én:íeklődni lehet Mészáros Ujos li:de
[ébel!,

Palpl"Jí hlcema szé-
rllája és veIön'~3g: zab1a van eJadó~

hordömak ifj;

üvcg5zöve!ei i~[lJOm fémponf.tÍ
bG es el llfd 6; 10

~~~SZ rnr~'l!~~í:i .?'~ré1lnv"

klzsz:ű'; voha .. A P5iIsi. Di~
!Z~;nl2'p'5"IZIeJbb :'igVar

s;cá" ,.,1,:.""",,,<:

CShUll-

2",C 8 Ó,jkOf kC'd~~,"h~'~I
as" öb,,,_ A -,,,d., C' 'I

íOSon '

nak~ Az

Ui

U~ SZálnŐ1' a

le~nb~zn é,s

~öJ)beá1 C3.j(!dk~) ::~nak

G~okhoz, ik !fipunl,'::a!
ed\<Qzúnényes a :KH;Ör'·

re ü': el:6ffi ~ et:,~ n:Q:r{ :2;,::: :~

mi [dódó ro! löllllÉI,'"

CiUSiQ) velóoj (ImL]" bei'iiá fij

zeüle: keavQs!{cdik a múvdl Ot·
IBsön A, TUkö( marcil.lsi
száma E;iebb, érd2K cSi?

;) 'c; ridl lU, IlJL'1 I')annii{or.
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yi r Péter Nemzeii Egység,
nek megvé:Hösulá.sa OU"''l'~

em

jót akar;
Megérdemli '~

Kiálísátok igaz
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n

Gömbö<~15-
átélt [iogy

az élet és
e

il
"'l 0v.:l.[iű,v:l! íiRól 'K, ~;:lhie5Li':iIT~
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egyszerű és természe~1
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éleHgazság. I
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I
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'],

kötelességek és

felelősség érzerreinek !

!
II

~endűlle!é:veA li
I
I
iti

l!

a zászlót, i
o

emre 'l
l
II
ii

jelszavaktól "félrevezetve: II

aJ':; elh~tározo
l' 9 <f,I,epeSl, J:

együttes munkára

reiPlésnek, áZ együn

szenvedések és örömök, az

l
i

I
~ li

bold6'gdlásf- egyedü! bizto~ I
sHJha!6 együttműködés ter- I

és, utj~ft '
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ISK"dén! lscesebbt;:J cl ,~,
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szeges csapdába,
a

ff,,'PfHWrp(;! pajtás,...
Legyen il· vezéred,
Derék Esze Tamás . ..
Kinek
Rögök
Visszajött a lelke
S most Oőmbösnek

Mert Jaj, ha mJafépsz,
Nem fufs'l onnan vi.'l:szf1,
A csapda zárváját
Senki nem
Könny lesz az Ualodl
Az ételed átok,
N apodí/irraddsát,
Soha nem !

• l
,~

.1"'-,

P ~~~~ ~~
-:"",
il

l..._)' .1 il M.p ~.

...

lÓ l?vi'F''''D('.ri R!;·v. R-J 1I;·h C v-

(Jzent Gdmbös
Lészen új Fá1asztás.
Neszel} szóra.
Im ilNJtf az óror

Rikolt a harc/sip
l/.íd!mj a

Hiti, hajrá iúba,
Ne lieueré:ss.z pa/tó.'/)

Sebaj, ha rongyos lS

lfedd lel a kis
lárulj az unlához
l-lyalka kuruc gyanánt. _.
És ha vagyon
Kapd el a dd'I'oYninl

S tánc!épteAkel hozd
Hogy leadja vo/(sát!

Szökjél a talpadra,
Lódulj neki pajtás,
Legyél különb legény,
Mint volt Kucug Balázs.. ,
Emlékezz of. maltra
És a sok labancrar
Kik a zsirodon
Hiztak fel magasra!

Ne engedjed tovább,
Hogy az ág is huzzon,
Hogy kemény hátadon.
Bár/d fat vag/wssan . ,.

Hog)' lesz-e
Hogy le.sz-e
Meg egy kú~

És egy amUiCH!V

lesz a harcikéz !

ITI

e híreket

il

Tichy Dániel
takpénz. igazgató.

I

r !léga

következő levelet kapta:

Kedves KoHegám, fogadják őt

szeretettel, mert egy
embert 1l.yernek velep ki! min
den vonatkozásban feltétlen

megérdemli ft bnzalmat. Vá A

lasztóh'iak állandóan rendel#
lu~zégre állt, fáradságot . nem
ismert Oly~m gyakran felke
reste váUaszióitp mint tatán

egyetlen más képv!selö sem.

E soraimmaJ csak bemutatni
akarom öt, w.int ... Önök előt!:

ismeretlent s kérem? legyen
szives őt tám~gatni;

Sdv~s DdvibJettel

megcáfoWsndó a Főispán Ur
\!á~asztópoigárok $zíwes b.!Hc.h)mái,

!nisz'~2"i!nt a Nemzeti Egység Pártjá-
11i';a~:ai,os a választó

Nyisztor Péter. a Nemzeti Egység, párt gyomai
e.lnöke Tichy Dániel medgyesegyházai takarékpénztári
igazgatótól a

retrd és becsülni meg
,öt ezen alatt. képvi-

elvesztettük, de mint emA
•

'bal""átot sohasem

i!'Of:~uk elveszteni. Közvetlen

.~ege, szeretetteljes l!1l'wdora~

ragaszkodása tette fe~

lejthetetlen baráhmlkká, Kérem

ÉrtesiilTIésem szeriE'nt RUA
bnnek llstvant jelölte Öllöknél

hiv'<it~lloE;a1il az egységes párt.

Mi nehéz szivvel vagyu-uik
kényte!ernek ebbe he1enyu-!

!I:'t V 'll lU, mert 12 éven át ben
csak sze·

Sza

S](erkegzt~ér! ~ kiadá5ért ffl!~,\(~i: :

WAGNER ll'l4.RTONo
I
lill

tarság

cilcsesség az "tésben,

e s7öve~~gbenl



DAL Z ClLA Z

"~,~",~;,,, ",,;;erke~,~ É WAGNER MÁRTO~

';:<Zf:;rÉ'!:~~I;Q'.§é~ ás ,,"kil~hl1l'llitm:;

",HUNOARIA" I:{ÖNYVNYOMDA
Q~' ,",'v, elo f~@!$~ Lllij~ ~a ~.

í\'~~n~ ~~,

Hmrdetések dijszabásai ~

Egyh,urAbQl' (55 mm ~~el>j ~ cm, magalO ÍiJrli~(:(j
~ HH6rc Öt,oori ~kdetésné! HI ez;áz;alékr fu'~~m6J

15 súv.tlék. ~ tt~yooé'ifi hf,rdetésll>:~j z(l ~a!{,Í!:ér,
f~1(w[ h;trd(~!éh ",ss(:&;n j.') :i~:;~~iékKIé,humé>"1yt adlliilc

... ,I

I
"I

I r ~

szeretett
eJö

bB

élj a ·mi
épvisel

'il'llll.Uett nepról-napra foko%ódik~ a választók
guI< érzik, hogy «I kormány mja m~UJ'fa!i"

program! Nem is maradandó
nemzeti élsszefogás nincs gazdagadást

fejlódés 82 .. erók !
Ki.i~ltt,uk hat f8lkM$déssel~!ot.OQIO ŐlrÖil1\lm4id:

A képvlsel6vá!asztas lázas' m u ra á j 8

S a jelöltek szíhllielentn ~2

iráso~(at. válas~tás; során ·itA~·r\l'iU~

szetsz~rcnega Nemzeti Egység hivatalos Jel~ije

el a eredményt~ ak! a Yár.~UI~

tókió! kapja az ahiirást. reg-
gelig több, mint. ötezer alairast gyomal§
endrődi és kondorosi hiveitő~w úgyhogy meg~

v41aszt6sa márisbiz:onyosra vehe~ó.
(Uimbös mirtiszterelnök. bizaJmán&k

"Tudni 6hajtom, hogy kljvetni fagGa a nemzet azoknak a reformok·
nak utjfm. segitségével meg Ilikárjuk hatv~l'Iyozni bei~c!Ii

~r(llit és képessé tenni arra, teljesiteni tudja történelmi hlv~

t61l14t." - lE::t li k6rd6$t tes];1 f~1 ki'llt@li1ás riI)filtséggal vitéz G éj m b I'J :>;

G , u I fi It f'Edormkormliny elnöke. ~ Err. II kérdélllre mlru:llen
malilyar cSllik egykép felelhet: I~~n Vez'rUnk I Veled megyUll'lk,
vetjUk uó2atodat 'll dÖl'lt5 gyé:iiz~leml'.vlslIl:dlk a NEMZETI

pARTJANAK ti$~t. lobogóját I .
'Dr. Rublnflilk Is'i;",ú. . Dr, lAud Jllno~, Ol'. T6th:r_If., IIlIft;, C&lz~.íiIl. Mi!lh'tlie

Bz Iglilzságot szep eredmenn
u gyomai munkáss4g ~gy tekintélyes csoportja,

szerdán délután Nyisztor Péter p~rte!nök

lele alatt megalaldtoUi'!I a Nemzeti Egység
csoportját Ezzel a cselekedetével a mun-
k~sság tovább épitette tl szervezetet,
amelynek keretében mindenki megtalálhatía él

C~ak a zárt egységbe polgári
dolkozású magyar társada egyöntetűöS3zdogás~

és szivós munkája hozza meg nemzetünk
annak mtndenegyes részére egy
vendő lehetóségét

Kon-

t

k I
ység h

ubi

grar

emzeti

fei ~gártársaink elmétj

ho szeretett képvis lőjel

március hó·· pubUkácló
tartja Gyomán «I' községháza

Endródön ugyanaznap ae:mUl;a.n 2 A ..... II"'!!>"

doroson 4 6rakor.

Magyar Testvérem~ meg s
.sok verejtékes gondodw s néUdJIö-

zéseid között kösd oda lelkedét ahhoz «I félffiu~

hoz, tud és Teerted~ a közö.
ség boldogulásáért harcolni I
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zőgazdasági

k""....u'u,'

Nagy Gyoma. \!.

Tep!iizJd ;önOS3ZÖf\-'as< '--~~

tagok: gróf [Vlerdn ).5<105 Kő-

rös!ddány, 'ez l l\'k';
z6berény.

t\'1Éil'clW1l vúiós, ioH Bé-
kis vánnegY{J m.',,7(1ll!t:lza~SIt'llíl1

lIi 10 nlHl.QCZ8 és .j o

Endr6cL - PótiéJl>?Q;k:
Szabuk?'! J{él'?.gyh~~I.:l,

Arlll1Y TÓlh f',;;reilc Ekké;;:siim-

i@Hak al
L ~s(1;pori. Rendes Ja!'iok:

NaQV Andr;is Uikigy,)s, Poht
~yi litván Endrőd. - P6Bil
gak: G~íbá\Ss i~Iv(~fl G 'r'Ul.fll,

rüúa Aib,?!'1

jár János' M~'ZCH'!JI:>;:t\;(

csopori.
L~l1ogzki P'61 lo;J,:omI0s, \1ei:?
József Ylfuio. j;;'öii

~jflkOVtC3ItH1tc:,:-)Z:él'\'c5, SZliiI.bó

~ Ka!iiomiai paj%lltehHöl m"nte,,;

aMagastöl"zlJÜ lM b@KOl"l"6a6t

~ Dio"O'

a vlráii!j@t

B o1l6itiv..xit Itb.

, ' ",-.r~líl'IIH·"II"Ó" U';~ZSEF ~

\lSZ

, iro-

es

. i
(l{

il

k,zil erií',

zetedén

ze

arcolni· is !

r 'tesivérele rmjhel

e

~s ~aját trciekeci szava,
követeli ci becsület!

az eredmények
az áldozatokat:

zde e

el

sorsotok

rcol ~

~g'ység Pá
OZi3íot nenl

mind nl

él sze))em

il maga kisebb
buzgó, hafCO~ kéllfOnájl;J

zd
~

él

l lS

ts alkaimazottak:

Érte
ernzeti

Időt, fáradságot, .
dolgozik Értetek, a

es
te!jesedéseért,

a

Ezt parancsolía az
ezt vánja a hűség, "tZI

ég tudomasul venni
köszönetteL

ben,

Dolgozni az eszméért: meggyőzni II teHeneket·l'll
kéteikedóket, tanifi.1ni t:: visszaverní cl

támadókai'l

Adj bizalmat (ll bizalomért és vedd
részedet ebből lA beC3ületes küzdelembői,

melyet önmC1gadért és

incienkL aki hazáia boldogu!asát tart~1]

természetes kötelességének ezt e! munkát, szál
síi~ ra ebben Ei harcban, évlizedekrll, vagy ta
századokra hivatva gesz eldönteni az sors6t!

az Eszmé ek és ci 'Vezérnek,
aki n10st cl nemzetért az

IVlagyarország"ért döntő ütközetre .

Testvér, a Nemzeti egység testvéreként
küzd Érted és ed !

.•. ~árnak.

É

M&gyawrS::8 bJlboo"!ok
primás<i. Jusztinián a "ij·
,izöbön v~las;a,hok én{áLná~

MI körle'le~et imézeu pa~:,ágáhoi,

és Rajtuk kerc.:.szHll ilZ O ked;;;:;s

"Mivel <il ti!ai;il ~weK:;;t

mInden paig2!l' előmozdítani

teles, mivei teváhbá
hazánk és i1~mzetüi'lk át
dakelszUk$égképe~6sszhang

balfi v<ll"na~{ lsten és anyaszer;t-
íigll'h,~Zl!!'1k 'i:őrvéi"!yeivel,

azért az erköicst?Jn '~z(ijbáh!aj szerint
~em sZllIvSl:z:aUa:I, sem más mó
don olyan po(ltikai pártot 'Jagy
olyan képviselő jelöltet támo
gatni ne'11l szabad,llImely~e1K,

illetőleg akinek célkit!.h:é5e és
pl'ogl'llImm~:E!ellenkezik Í'l:elZ nk
és nemzet~r6l(igazi érdekeivel" .
i!letélleg lsten és ai'lyaszei'lt~'

egyházunk tijrvél'iyei\f~j.

Tiszte!endtJ Testvéreim l
.A Hilza sorsa többi pú1gártár

IliélInkéval egvi:iU. I Ti kezetekbe
is van leiévé, .

A Haza sorsáért aránvo~an flir
lelösek vanvlok i •

Adja isie~, il~~Y majd nyugodt
Lélekkel viselhessétek ji> a fele-
lősséget. " .

Eddig a magyar Egyház Fejed
í1e!em szózata II magyar Lelkek
ürzőihez!

S:dnlehiányzoit, szinte vártuk
ezt a buzdító· me:gnyiiatkozáSI,
ameiyetmeg kell szivielnie - val
lási és felekezeti különbség néJ..
kW - minden-igaz magyarnak.
aki a KrisZlusl' szerelet alapján'
áll! Külöl1HISen ma. amH,or a mai
világ ei g-ilzdasági ~álságok jegyé
hen vajudik. A ga<:dasági. kérdé
sek pedig első sorbanunyagi
/drdések! S épen3?ért. mivel

. anyagi kérdé<:ek, az emberi lélek
nek Jal1L'1" arca:

- egviken az önzés, 81 mindent
saját maga hasznára rnegkapilrin
tani i~yekvö eg akaró mohóság,
kapzsiság, ennek nyomában fa
kadó gyülölet éli SZélhuzá5, má
sik oldalán ,iZ önzetlenség, cl fe-
!eb:uáti szeretet, emberlársainkon
'1aló segí1eni ak~rás álf;omak egy
mással éles harchan S a vii;!/!
:101"Sa l'l'Wn fog meQ'dölni hogy e
két érzé:ll köziii meivik fog gVő

zedelmeskedni az emberiség Lelke
felett :

lIZ ÖnzélI vagy ömetlenséí!. 2:

gvűlölet vagy a szerelet. a széthu
ds vagy pedig az nS"7efo!lás.

Hogy &l kriSé'tl.lsi §7eretet énTé
nve"illhessen, lfgelső sorh;m eze
ket a mlgV akadályokat k~ll !~r

kU7dennnk: •
az emberi lelkekben s7unn',r:1

dnz6 Öl17ée;t él> anyagi8!~s;'ígM,

ami :lzonlv!l rés:en v.;Jn, mihelvt
eí2:vénL önző érdekek érintéséről

van 1'7Ő,

Gyomaiak s általában mzgY\!Iii"
- vála5zt6k I
f.élr~az önös érdekekkel. pRr

~ogkod~s~al s; minden nemzet bontó
munkávaL

"A m~grvar':esalád&lMilY vá!gá
gánilk idején ne a 5zél!"'lU7;lS, ne
a bomiái legven urrá e Cgonka
Hazán, !1linem az öS§7efogás. a",
el2'Y "Test", 6QY "Lélek" szelleme
hassa át lénveleket.

Halliátok csak lll. költö 8zavát:
"Romlásn;>Jk indult h~idali erős Magyar!
Nem latod Árpád vére miként fajul:
Nem látod a hossn.ló Eí<eknek
Ostora it nyomorult Haddon 7"

Gödöllő, 1935, március hó 12.
GáelllQGrubel' K61mérL
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k p,:-}ígár5tlg6r~d: tá-

"fagyunk a vár,a5Ziási

mcglá.tcís,

l

kU

fda: dOlgozó társadalom sorsát
;-~'icnc'i'l-;'ni. íl1egéUletesét i t1!l

ezen

célkHú1.:éseiben ,5

.2;S,;'}sé;Z. helyes2bben, minden 52

ÖSSZ8ség eszrdekJJlI'/[\ az

zónk az üdvöz]és€n
azt, él tel1pdsl:.ía!ni módjCibi.'Hl

hazaszeretó, dolgos. szorgtt!mas
Haza sorsa és szen! és

M03t {Jl házfzicszl<E!tás
i<::7 I-""T't>\'\'l o"!: .... :~,'ic "'7 Rq\;-<;r;-)o..::;
~ ... ~_~vf ~ ,~ fl.! J ..... !r~ 'l'.AJ!-, ,[.J5.:z·~ --t;.."'-'"",

belőle ndazon egyedeket . ,{'tk

tetient. csak emb~ri

mények'2t ,Bt

mogatÖSa.
Mi örömm,z! Dr.

körün Elő,!? elólegevű!", ré:szét"z
nemesCik

reslUí! Gömbös mi u,rn::iK

[neg n~m

rné.~

Vill:á~ Bil'6 Sí.!il1liQl(l{
\{Yi1té~ Jy!hlljj,,,z: józ',",,,,:!
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pengo pengo nel1lgo i penQ:o l

15m az i6Jíka om 1
'E:!1,",1i' és ~~"'!l' emb~W" ~lf'",F~ Im,tir ,:!!l;!!;

o;s;z~:aIVS;OIi'§I~téki)n

84.000 sorsjegy 42.000 nyenmuélllY

A i'l)Teremé!1yek össE:t'ge

u

fillért adlak ol l áls p:íriáérH
s mosl' szerdlm Inár 5
filliri klnáliak ké! lojásérL

ocsudoH fei a szen.·e~

!ermei6 II sf:rtéshi:dalá$
riifizeléséból, i'I [avaszi Ilapsu
gár első mdegével, mikor át-

G iermészel

rendie S2:€rint ffi'i?:f?ke:zdiéka
régól~ nélkülözö!! !ojiJsterme
list, nehogy I~Hes az
öröme ti' szegény
a szőrösszivli karlel ~l;ssze

nés né.lkiH leviszi B tojás ilrál
máról.hölt110rml él f21ére. )I.,1injh:j
(:1 karle\ csápiai már cl űj·

léts! is irányi/ani tudnák! Volna
csak kollő, rá sem hederilen,e
él ga7.daasszony ~ 10jás ár,ínak
zuncmmsára, de igy... nap
mégsem lehel rániÍollái ern1: .. ,
odaadia párjáH 5 fillérért.

Tisz!iflll Képviselőielöl!

Az ös,S:l:es reformlervekeJ me~~

elózóen. sól még aT- Önök
mandil.lumát is megelőzően és
tekil1t~iiel a régi sZ/ÍP zdploiá· .
sos váiaszlasokra fogjanak I

Önök össze - páriállás nél
kül - ~s rendszabcl!yozzák
meg a magyar baromlik1:Jrjelt

f
Ha ezt m\?g tudják lenni, mosl
rj(~gy jelö!lje van il !{erüleiÜnk-
ne[{. ml m~g'iá!i2szi·

juk. D~ ha marad ak~

kor m~nek él fl
kolUniliIliIi g(l.;uk4,a.~:ftf)ny,

\Iiit nlinde.nki. ;Tesz Dszttdy
sor,~ifgy'::t;, 1J1'~jft k§s 6ss~,?gge~ l'1J",~y

>Jae;:rCW1lt "

Ápt'mS •.-,,~-"" ke:2!.d~~dIIK
il" IiLj sorsjá,ék, nagyo,:, l1!úgy

rendeljen egy so<rsiie(nf<E~t

bái'n'ietyik 'J1lH"L>~ ;akk·tiJl(

m~r61 lehet .!
Legnagyobb nyeremény '32ereZJc;:;é,~

e,re[Í\en

, 1l11Undenkil'lek és Im i fi'ii dl e ~eg1es

sorsjegynek egyel'lfió <il 11l!f ,e ll' él $ fi
eSélye!
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Iri
k()tö'J~ég:liliel'l élI!} nyugdíjas ';Lnh1jse!öi irtinté.j érJ!!eH @szisíl': hália=
éré'f~tbőí folp.hw terh itI.

Ebb':l) .a fordulok án bO%:bád ked' C'l; k-'q'I';'S~'-'_ . ' • ' ..... ". "~""~«.lI,-,('~(;.a.l,

,::/.eo Eorc;~rnmal s ezzel nemer;s(lk hálát abr~k I@róni. li1©m~liiak há-
1.1oöl fak2dö kÜleles~éget lejjesHeni, de szolgá.latot lenIli
al érdekelt oltani községek !J,t{Qsságának is azzal, a Tendf,i~

ke2.é'.!tmre áiló módon felhivjal'll figyelmüket arra. igyekliizz~l1ek
rnegt:t;ere,:ni möguknak a nekik most kinillkozó:<7f ....
iyer mi ljC',g)l fáido)munkrá e1vesz,eliűllk. ''''- ,~ ""'.""""', iIIme-

" Dr. Rubln~k fstván Ömé!tó5ái~a rmea em,beri. tUl.aidolll><,ígok~
1(,1 l V<ilrl meg-3idvil. c~,upa szív, nemes lélek, rm:g21a és !'Ji

feíeha'aii s:tr:lnr:ter kiíeljelltiléSIIe. -- A magam szeróny helY1.etéhen
6ml:iefiar13(ljr~~;H rnindig <l ffizerin/ ériékeltem, mí1.ven már·t~kben

il . tll":nlja Jel"kiH'e.t :il Mebaníti 5zeretet, men ez azlsteuqpa
föiflCSQlla laHel6sstg klépezte ar. /Ín eredmény(eler; közéleti múiklJ

dés~mrJek i~3 lé!l1l[t.elyét és erl'lélfogv.'l hivalkod,ijsi száirdtk nélkm
ugy Iklj;'J hivó11o\\ vagy 4, emb~riárs?.lm értékeléséi ez ala.
pon el liég<tHl i .

Őmé),'u~'XI::'''' vn!t f{)ldrnüveJésiigyi mini;;z!er néhai tef;1vérbáty-
JIii.'t'j,. " fjiH<i1 kür;Üói kezdve járta ai: országot a nép ér-

::eke;nek. . . érdekében il ezen tevékenysége kö:dJlen fej-
j(;d!olt K:l:(eban W:íggy;;.] nEJ I" boldogem!ékU szii!öi házból az
éielbe l<il1úW-U inagy érzés" - Ez a nemes é~ eléggé nem
e~·:':cikej t!e:t /..!'j ~1'?6, .. 1& X+ ~ ~ ~ {l. é f

. l. ~·c.~, Véi.;,ché tJ, mIOO{;!J reRegij, s ogIaiko-
gon.dozásában. - N~kfil1k, községeink

idő alz:rU soha B~m fordul
'!.t~~~,;-m} kÉ:ré:'sel. arnelyet sz:ivesfl':o és $z@r~

'II "'Üli1 ~lii amelyben'. faradha \i't.ílan
az agyesekérdekében fi

ügy cltelekedett községeínkköíJérdeki.i
j:i 2vei!oen ~HJ. nem n]wg"doH addig, ~mjg azok.ilt eredméllyh@z nem

Vmli kefWeWnkb~n 6>gy $Ierenciiétlen helyzerb@ sodródott
. . . il1.melye:( il 1eljes Wnbejwtástól, 3!.Z ~Jpusztu!á$ kétségbeesett,
l1ílíleull:tlfll!!.H heiyzl!i~~böl mellt61t ki hOfJ1$ZU idö fátradság~

- Ez is €sodála;oi) nagy teifeiitmény
n iH~W község 8zerenesétlen lakosság:ávaJ az arra iJJe

~él,es~k hosszabb idő alatt tudták esak elhitetni, hf)gyök tényl@g
rnegszabaduHak s7.erencséilenségük sulyos következményeitőL

BeCsiilötes; igaz lélekkel áilapilotmk meg il. kei üleiben él> ei.
rm..ndorn rrHjS': én ő nemcsak képl'iselőnK volt, cl€! ne-
meI> re:lkii lis;i;W; leí!ü! jö tliiJstvére IfQIt a kerül~t mi[id~!I1

t:lflyesrako:iál1&lk. - KőnYlle:t 'e\\1(ttn~ imi, szép tanulságos köny-
Vi{$t iIIlZ dl ér!él{~s .e.gyéniség®röl az ő á.!dásos működé~érÖI. .

Ezekbiill1. a,lianarn ke(h~s kartárSZlVfi nasy vDnaLal"ban ísmer
t~tni V~Jed. @~ áltél!ad közZitégecl iakol>sághl.í fiU 3. kiváló l~lkü

"kit foi :Ell\fesi~~elH.ínk "' ~ki most a.z ottani k~tü!"""ben kéri
~'~JfíiJ~4i.~~k\~rA

M.k::( ember i; "ml Illéig ~t!~li:e!, t1lki ho~szu !{í)zp,Hyám
ideje? I1Jí\J.!t ,:i!s aza·ta lSem piruH81m, nem VOtt okom pirulni Si~h6l.

l:1cn.ki fillerjll ~tHöUem, ie @)Z~mJ1ílmet sllilvaim, -{agy jjsf;!'likl(i;j~~

tllm mÍiJ.H sc)h~. :3~nk1 e1dlt.

KHű!@tünk ~gy:::i€mben én js ,igaz léie~;kel ii-
!~m mjnd~n$z,~vjü amit fdrlam és meggy(í,ződve vagyok
:3rr'l, llilogjJt riílvid idő muin - Ömélt':"~ga meg:;á!<lsztása esetén
l;:('ií!:3él~d ~akiliPsságZ!. h&lá~ érzéss~i fogill. fiugáHapH::mL no~y :
'" Azok lI.lll idegem krerJilitbeli i~~ivéH:í.l1k i~~zaí m~lldi3.k és jót
~kiUi8k nekünk"'.

Hra>gy uMblW hŰ1izád fordulok 51&1fé:,~mmal k@dvlljs ka,t~fS!m,

Í/;nal Neka., minr í:::ut:511FSlllm'1iB.k jlli slO!~á!8tOt i~r!l1]j, mert
itteni kart&r:<ainkil:a! mi érezti]ji;: Ihl éjV~lWk a boldogság§\t
annak, milY~ln végtltltr!i.H kllÉ!ítHl1íllS <ll $zl()l~gáiat egy ilyen trtékee,
;il népet ílzer@tö @S1 vele @rJtő, ts érdekeiért rnil1de!1'~

kor ÖnT.íl!UifliH cs:re!ekedni ké:1lz képviselő támogatás_tól kis~rvc.

. Sllive$ [üreImedet megköszönve és kötelességi:t t~ljesitő ei:6\fil
1lI1blmatlal1k0idtisomért bocsánatodat kerve, felhatalmaz!ak arfJl\l,
bogy hevtlemct kö~ölhelised mindenütt, ahol ~r. Rubil1ek Istv~n

Óméllósígának haszIláre, s~gitségért Jehelsl'S al4J!al.
A jó. I~ten segHsen be!m~t.~!{et kedves kart.iirsaim hocry m'lil"-

~ ~ .~"

nYlrnesSlj!@;k kll1:pviselötöknek nt ál: férfiu!, akit mi mindnyájan 5i~
falunk. .

btenw/;lltid! lilgyűHérzö iiztlftttHel üdvözö!ör€g kilrlirlí1ld:

SZATH
al IH" cs~t hadiiérdemkeresIt,

ól. OS2it. magyar érdemkereszt,
III Vörös Ker~szt hlldiékilményefl:

tzü,.t érdemkere:ilzljének tulajdonos~,

M@Q21~li\~jU'íí,;i,@< f~j~U;j!l\)j',

ft2.

!lüke.

ÉGÉNEK
Gyomi!.

iéFJ,éstmL amely
emhlit!r-

kapcsoíaíba[!. tegn~;p

1".Kos!;á,íl minden

~ép'\fi-

karlársadtó! ~fed.

reánk né1:v~ fá]d@~mas ~,~ t3hr8~llnk

rende ~kezés:·~ek hatilséj, ként ci ku.:%"iHet

SZOfDorM

tálcai téf"en rnozog és
szerint Neked

szok2'Han ez
;}l fefeletet aJábbi soraim.

mind

~i,~ eJérzté~el1ytinésig

hog} nekil íj K d kel! ve:ilczi!enün[

akit sLf.;reWlnk.
~1a!lg1:l!aillJl énekezk:-en Sf)\[{ fe~5Zólalá$ Wrtéi1Jt,

ve:;7.tle;sf.~gür~kről em iékezett meg J;l ~Z irámi!R érzett
kifejezésre keresve @-;., né-

cs.iliaiPi'élli1í óh,~H\lla lelkünk hdfeszWlségd, egyhang!'!
az h.ogy ehreszi ten képviselő< urunk·

!eH1et'Ole!,! legyen segítségére mindenki abban, hogy él. lu·

domástll1k sKerim nek! idegen kerületben kiv('j.ió egyéniségét meg
j~~merlék.

gdzdak?)lÖTI1ség~

S&!V€ voit. ez pártértekezls1
veHe íw::lJor,ii::};;ui ill befeiezeu

"Ec;l1.H;§!elkü

nagy
stinkrel.
u élén
~lő-sz6

Igy l3tcl"!!l:ínénk mi egy c8ekély ré~zecskéjé! ieróni zá vele, ke
keri.lIöiűnk iTtinden községének diszpolgárav;:J! sxemben érzell mlgy

mert máS! mőd m()st már nem áll rel1delke~é

- Szó voU arról, hogy lijkostáraaink egy kűldö/tségéllek

ti ~yomai v;~las;dó kertilet gyWésein és u
h;tl.íli ~Jával állok céh.l.flK rendelktzisii.ne, de li1ajno5, erről

kdl előrehaladott korom és nipról-n~pra fogyaték@'
sabb egész:oégi állapotom miatt

tel,át a magam részéről más ubit kell kerunem annak a

kötelezettség'lek: teljesitésére, v~l1!l sz~rnben '~l1gem mint m~

lári,tlmb~d '~QJ!tU\Ql~~laü h.elr~m bk~"~IZ.~ív"l .ml. i~ l~l1ti·

12 ·éven át vo[[
-~5 nf'jérhetet~en fájdalrnára ~ gJ'o-
l11Jé:;i kerületben áJiJtoHa a küzdőtérre 1105SW

időn át fellií\á!Jott és l'elbonUla!?i.tianl1(l:K vélt ez @. ktHelék meg·

s;zíilkadL
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leni meg. A mae
ílVM irók n,w;:!Jgi mc:ilGit, :'(}e
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1]~Y!i! iíl:l;o:~aiöscigi ds
l»hoHs~gi iaÍ1\1íll\a! s <zze!
~v~ltsr megnyiloll~, Mi'.lid
Gabor Hangy(1l
igaz.íil~ Ji:inök" rllD!1dotl

köszöm;:íet!l s:lljv~!kez€t f1;;;V~o

bim Izér! e l€;k~s

jért, illZ el~(i gil illé~el1
& !(úi ~É uS:!>!lEO'"

nyokal il hogy (!t-

Ii!'Y~flek Í:i narcoS!;:ü
1;3 *zi'{~tkezejj ~~ondű;E!lnBI{,

i~.l?:l!tén

lllrloftu m~~ ~ióQdásili, n:,z!y
b~n ism~riilie dZ A~.s.:J;cny!álwr

clfljáL r€lt":k jz~rini ti köv~ik€~

zóltben je!őUe rn(;~ ezJ

Endr'ód-öreW:3zöllösi
iz~veJktttZGínz!
ld)v,zlkQ:ii:€ii ,'!\SSl'-ln

nőknőjev€

d li;SS\i: l Dhwesné E:Hl'IJ?1UI

lilllllónöl 1!!i!ilszI01U31;; il':'~~, .~,l

0inöIH:',i\'2 Jn/h lö;:.<;c,'i'néi és

izlancsik \/lnc·h0L G é': k
Gjbdclv irma
ftífno[tl1i:2!{ C$lJvár jrnrgnil. el,'
j.fJn·rirnek 5u1a (J!JI[)-Ornil \,~,

ldnl'bBák I1H3~. Dl 2 TF:'S I:é t'l<'lJdu
~mmo j~s sLfJvakkaJ
kÖw;zÖn1G nlC2g {'[z; <E ,;t-gynangú
iJi:EC!1mai, ,n2!V sz,,:::n"Jve \r',~ni

rri@~nyHv.1lrll\ji, midó"1 a ~z(i>·

v~lkú~H Asazonyi~b0r eLf'ök~

nói~v,i. v6iasztol1a is Ú~V i'3

lJ1<!lQ'Il, mini !1szi!í:írs~!Í nQ,',!ldl€11
ijéri., hogy minden ígyekéZiw3
Gd~ irányul, hogy Q céli, mlfi",
Cll' n:gg(!jal,j1~5ál

i:lí.íksé!iii'\?~~é

nl i&rllikb IIII sz
Március ~'íÍn fél -4 ór6,~



L

HANGOS MOZGÓ
ENDRŐD

1935. március n-én 1fl:l.sl1rne;;p
Nagysikerii él]ek~smm l

és
urlszabók

B é k é $ c s a b Iii, Szent !s[wá,Hér 12
Bizalom HiteHroda kehelébél1l.

S7erke8ztésért ~ ki@dá$~rl í~lelö9 :
WAGNER MÁRTmt

Hungaria ki:lnyvnyomdavAUalllt, Qyom8
lFeleIQlsi,iz;$iJI1v12?:et6: Tek<et Sá.nd"llr,

r'!, jól és olcsón
c.kar ruházkodni, szük5églelét 6zereZZ6

be nálunk.
Hivá:lra mintákkal feíker~ssllk.

Társ:mdl3l!mi s;únmi.
fős~erep!ők: Alfred IP'kciJllrer,
Szőke Szak!I!, Nora Oreg€l'f,

Nagy Ik~az;szlsúr hangosfilm, i7!meljfli!lei:~

m!nd!eli1l je;lemete lebiiiL'icselóo MiiJdvég~

(:!o@dál!i li>zépségd'á OlaSZó'l'fsdgfl tájak ftu-
éím@(izetbeni ,felvételei Ififhakozu.,k:,

W~!g1i'191' Ri(;ha~ m&1J:\I'~i1

, kll!brfilm.
H.mgos ~Ilagyalf vHátghif:!l1dÓ.

it Tenneiók éli.
Er!ékesító' Szövetkezet Gyomán 1935
március há 24-én délután 2 óra,kor

Miklós Ilti 8zél.l:hádbam.

éwi k($zgyúlésít
tart, melyre III tagok tiszteletlel meghi
vainak. Hal. a kŐl'gyiJlés li. megj.eleilfJ
tagok csekély száma iOlatárol:at-·
képes !Jem lenne, ugya közgyűlés 1935
márc!llls 31-én fOK megtartatIli, ~mikor

• is tekintet llélklH a HH;gjtlelJltek 5.Z&

mám haUmn:alképe'>.

Tá r g y s or o ;'; ll! It ~

L) E!n{}ki megnyiló.
2.) jegyzőkőnyvvezellí'. és hitelesitők

kijelölése.
Az Igaxgatólág i~eiltése a lefolyt

1934 úzletevrőL

4.) l;, felligyeliíbizoltsig jelentése Ille
1934 iizlelévröl.

Az t934 évi z!Íl.ysdmadb elöter~

jeszlése, a mérleg megálh!pit:ht!!l, nj!.

reség re!os7!.tásárói lU: igaz
gatóság ég felügy©iabizoH$<5J-f: részére;ji.
felmentvény megadá.sa.

6) Az igazgatóság kiegé>;&itése, fe
Higyelöbiwttság választá"", 1 évre.

Az összes a!kafmazoHak iizetésé
nek ismertetése, az Igazgatóság áHlll
létesÍ\ett HAlkalm?zoHak segélJzö
ia", "Betörés ,,[[eni önbiztositó atap"
és II HhbiZI();3i.tási iJ.i<lp sorsáró! hatá
roza/hoza tal.

Az áruhiál1lY éíi !eirii,-
fiára hatiiwzóJlt

Alapazabiily módosit&,\;o
PI közgyiilésen megjelenI t".gok

megjutalmazásáról döntés.
l i,) A Hősö!, uH ingatlan vételének

bejelentéseo
12.) 'Halározat az albJmazottakl'll ter

he!ö keresetiadónak <il Szövetkezet ál
ta! való vise!ésérőL

13.) Kovács János ig,u:gató 1{,UIUti
bérletjegyéllek Ugye.

14.) A pénz!árkezelő b-etöré.;},AlfbrlJJl
eredő hiányának leirásáról' i1latárc:zat

15.) AlapsLlIlbályszerú időben érkezett
indilvári.yok tárgyalása.

1934 december 31·éna tagok llzám",
111, Ul.l4:'részeik száma 856; az év fO~
Iyamáon be1épell {) lag 34 üzlelréssze!:
k;:épetl 5 tag 38 lizlelréssze1.

A feiilgyel6bizottság állal megviz>i'
gál! mérleg az irodahelyisegben kift.lg
geszteit és mindenld által megtekInt-
hetó. Al Igazgatóság.

Gyoma. 19:15 niárcius hó

J

e~' .. ~j

pZOSS2:ábó i,

iÖ (2:0). 37 jJ. Z:j.
a bekkekcrrh '.~, .E~Zho.án

ö[ösrö!

OySC-Töretwés ~neccs

dr Podlani ~esl

EI$Ö gólt H.offman tövi Bfingiffisdi
áladásából i3l 1-ik percbe. Félidő

végéil~ OyTK keményen védekezik.
Második féliol~ 6i percében

egyel1H1helm~ él de a fa
vára megitéa ll·es! Bartha gyen~

gei1i kCHdi fe!sö sarokra so Kertes
szép) Robinll@r"iidldlal [HL

np

K01JáésLajos főpostlllmestefilekegy
5 éves hasas, jófejös tehene van eladó.
Ugyan őneki vetömag árpája, nbj21 és
tengerije is van eladó.

Csaba '\I@zél" utca l szám alatti
házban, butOfO:ooH szoba, kiIJön beja
raHal, villany ég padlás, azol1llal vagy
H~l! kíadó: Bővebbret I.lg yan()tt.

B6csI l6szlónak: az Óreái
egy hasas tehene, takarmány tő

rekje és egy boglya hereszém1j<'1 '.'an
eladó. Értekemi lehet . Tisz" ls\váll
út IV. ker. 24 sz.

Gáth J6::sef kalaposnak haimagyol1
lellő liO kis hold földje és II hu1!ámlér
llen. 2 hold kaszálóla örök áron eladó.

Ócska kalapb61 ujat l Csinalta:;;:)a
meg minél előbb hasznáH kalapját tisz
Htás festés újra fonmí"ás valamint sza!
Iagozb· áHallialóságo5 uj kalapl<i lellz,
amit igen oicsó árban készítek. ka
lapok jó minőségben már három pen
göMI kezdvé haphatók Gáth József kae

lapüLleiében. Orf. Tisza IsIván ll. 51.

3zál

,',..
"-''''..n':l-o·'DJ

cs

fl :szivet< paJcrfogá:5ál.
Tisz~eleUel

SCHVARCZ
vendégl5g

Naponta fl"lssen csapolt sör kapható.

lfextU-OyTK 3: O : O) l
Gyoma. bajnoki, bii"6: Wertrheim. i

: Kertes = HU5Z1f, Vö· ;
íJÖ~ - lLaczó, Rosman L MHykó ~

- Mészáros, Bütligösdli, Zahorán, !
[ioHmarm. Halász. !

GyTK: liszó l
Kwrtz - Tamdli, Weigertrh, Va- ~
tal - [""ih/van!, C",ikós. L If. I

Bélrihé!. I

kÖZÖllSég e~őH győ;:öl! ci i
él ifiajnokaspiráns TextH az erösell !
szelOneieJi formát mulató GrTK'
e! ien. !ló1aráiWfJí 'Jf':esé ,
get csak Izsó k;pus . :
es kiiüno védése akadályozta meg. i

FIGYELEM l

kapható.

fogadok.

Szives pártfogást kér

p ZK sA El
endéglős,

Tisztelettel énesftem a nagyérdemű

K(]iZ(m::H~ií4el, hogy a-r .Kaszinóban

Takarm~ny árpa kapható Wagner
iVIánon Fíai fakereskedésébeIDL

Egy házhely és ·1-6500 drb. vájug
van eladó Hősök Emléiiutja 26 sz. alatt.
Érdddödni lehet Mészáros Lajos üzle
tében.

Nagy Istvánnak az Örökösnyílasoll
szalmaja, lörck.ie van eladó. Jelentkezni
lehet a Gyárdülön 101 sz. tanyán.

egyre :2 pados szobás lakás
van kiadó. Gróf Tisza !stván ut lit 20
alaH.

Lucerna-s:l!:éil"lS 8Jrlését minden Jrnap
vég:d iványi Abd.Ü és István matakerti
malma, ugyancsak csöves t<i!.l:lgeri 61'

lés! is.

Lakodalomra, dilliZII'il6tOlílfli Kere
kelli Károlytól vegyen kií!i.nö l'tlÍ€lÖ

ségfl, zamaíos ui bort 48 fillérért.

Egészséges. kézxel morzsa!! vetö
magnak valÓ tengeri kapható. Bodat

Islvánnál Tompa M. ín. H_

r

o:zonyilvá-

rkómará·

50íg be
hel m:z:lé~

munka g

ncrn

CI penTle~

él szótő !.Weié~

feilöl1ésén5i, él

kad~?'ka ;'~.0jgy

leHeH Hlbor Soltvad
áilólnasl-á kiSlá~Htva

o' feladva. V"suti !uvar kb.
li,t:rcnkéllL Csakis

:;-enue~ést

(~-__ .lE.

bernien.n;e.
Botair~] keH8mes édeskés

HóiíilX,,>C t~szta~ töké~ete5 Zé>,



l crr~. n:.ag~s fi[rdetés
HZBZ~Ti!ié:l

hLr,:1etés:J.éri i1!fuEeJlálk és
3zá&mRék kecl~"efrnényt adc.rok.
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UUl".i~vi hozni

a

szabadon és öszil1tén
es

eredmémlye nera lehet ~:étséges.

~s mégis ~,,<-<1?"""h<\; értékű pnyg,,',u1I1a1

és s?2~vával itéletet rnon(L3.n~ 22 C
::efo-:'re: törekv,É'sek sorsa

Ezen a vá!u.sztásDD a magyar

Ennek a
eszrnék -szUárd aj,31pzatéll

sajM jelene és jövője felelt
egyedLH

és e

kifejezésre

és bels& politikai \'0

munkásságának célp
mint a lemondoH

külső

u.gyanaz

Gömbös
naiveretése, valamint pénzügyi és gazdasiJlgi
kilüzése ál!alános
kormláillyé volt

es

a j'elen sürgető parancsszavának
}ö'"tlendő szahad fe315dé·se

áid;isál bjz~9sitonL

végre ét magyar nép
jelentő kalászna],

elkertUhf:tef~eniH szükséges nagy feJada."
refürrntenrek klivatoH vezérkarának fllegvá13sz
és mé~<rába soroz minden szernü b>:(; ...

hogy az ~mrnár r~üa1a:

áHWetl1esse tei-

ország sorsanat< es
ját

n-'uO

onnan szi~'ja az éltető

szökken sudárba
számé\ra él dús
Ezen a nemzet

az ország
',ok véghezvHelére, il.

tásár2; rnagóhoz
csü!e'ies
kult és é:ni nemzeti
mékeH il valóság földjébe, ahGI
meg ({ell teremnie az életet és

k

31eg·
életrelit1 d

a

tökéretesen t

tervek es

és lj j értékes
béke s,;el!ei~1ében igyekszik önér
érdekeH,

Ezen egyetemes érdekeket

d

rózsát, de tövisIi',

lsten.
Légy

Adja ezt meg 31ent Istene,
S ez a nép tisztel érte örökre"
Doktor István. [3SZ követtink,

KonrioffJJstanya,
aállott

elott.

fÓrtHTIok elott

nemc:supa.l1 aevében, de szeHemében, szer'{ezetéloen, egész
;s magában hordozza Ei

szük2égsz:ezü es'"? annak iek~ntöségil

ui vjjasztás'C1k tehá1l nem

az ország
zati



Egynasáb,os· (55 rnm 1 CrIL ·m2.g3l~ hjrch~~,t~:i)

20 fHlér_ nfrdetésnél ~O' százalék, tizszed~1é·1

15 sza.zaJ.ék, ; hi~~o1etésnél 2ÜSZ3Ll1f,ék fG

z

"-""i""'~.b s;:o:erikeszíc3: V'li'~VJ~ER !:',lÁIF!.ToON
S~'el'l«es,:;;:tl:isÉig és klad61'iIva1ca;\;

----EL cl FTiE'T lá s
N'egyeüélife [":ro P, Pé~ éVfe 2-60 P,

Ecii:r.etések postacsel'.keil!:
•!1ungárig-:uyomda Gyoma" csekkszán Hi.28ü.

Lapdrt<'l. c s ü IT. ö il' t ö k este fi 6ra.
Megjelmili: minlieUl szomilatrm reggel.

POllT1

scse:nd,őr

a köuion

el

(lZ zs o következőkeli

m.z:glafi.]s6! él.

rllJ;k

kik a

peoHg él

men!. Ela!aH a löme~ vár!.

Kasn.vfl

mire c: azt ers6 ~ö\,"és uíán g:'yt}rs

egymástllónball V6gy erre a jÖI'l~tg

hanyaítp ,"'VHHU ~"

meg kőzöU de egyesek megfog1áJ.; cl

sói az egyík lovon végig 1s 'i·§jglak, mire a kél

revolvuél, de az! nem voH l"ó,nuI:ol,,>,.,

is át ludo!i ól parancso ii visSZllJ d,

most már kivont lr\ezd!d, az uíon é!!ó ()SZ~

l'~(,"';, ~r ,.,'..·/.~;·í,Y ",1,""0' - I'
Ll; UH U '~\\:.}'4 ~ .. ~ ~ sz:rrnHZrJ rne~=

kezellék volna él Wmeg oszlalásáL is a cSGOndőc

rök felé nyomul! és Faragó l\.1ányás tőr;:sórmcsl;zf
jelö!! éi fenli be~

de: il eS~l1d6rs~~

dor IÖ!'~8'

mí?:lf[

i:1I lr!épgy!Ú1é.sll i:s

is

Amig fóslwlgabir6 éf§ Kasnya
sd[!lelé~1 ro-Iylallák, iElddillfáiJ, t'leheun

él kizsigházI udvdr~!. ~

őrme~lerl egy

Ol1omára indult és
ge/biró ~ii Rubinek Islvijn

főbiró leszálll az

f6biróékuaK, most mcir

jukat . ó pedig ko~&iv,,!

a pilli~l~rill1

l!:lm~gy !'! bellüQ1vITiin!::'j,,-,'erirJ3k

i6k II 3yűléiL

hatósiÍgi 61

íu;onban h.(lSI1V~

~ökOis fószolgí.libiró l,uiri 2~

\TOU oH Kasnya, f~!osJl'.!iJlHa

klr!:u.lI!íllfarn ~arlmcsn(}kit

KiiSnJY<1 t»éllJJ

bJ~E:íl!:édének

Bakos fósLolg-ölbiró ei akarj GiÍvowia

há r:lÍ ról, af<kor érke:!e/t oda J\Je~ éj 'fó~

$zolgéilbir6 közőitll. hog\l már ól rnépgyüi.ésL ".<Ji"''',,.,,
kérle, b~gy meglar!"assa al gymési., ~ fónolgabnr6 ~zonban hi~

ielentelle neki, 6fll nmd.e!kezést máir kill\ldlla, i:'!1:! !'iBm

vi!'>S:tt:!. ÚJ, mint I:ultoi&gi me~ieiel1(~s mS€r
is ~g p~rcet II u!'rli'l.~s,C\1Iak!3!i%hllIIBJ {íj

mOi! teMi ffelli:t~Bl meg t:l

(jél. II!ne bemenI

Sl:2Fi !1l1.l~ 11

I\1!IY::Ő közöHe ,~ k6:1SJ~~~i !';!;;~a(~m ilíl~m

vl1!nni, hanem

ls/ván OS gyornC]



ásodik

szembehelyezkedő rrt.aga.·
IcÖ,rtltmeinv a

CI haróságokl<:C!I
továbbá az a

példctfa
fi:f1de!ke:-:ések

i'5 a törvénytiszl'elefTe és él

beltartá5;ára. azonban ennek az
eHeh~kezője rörtént A képvise!óie{ölr tO hogya
szabályszerű fdebbezési forumhoz, mint
hatósághoz, az alispánhoz fordult volna

- .
i.?dZán nem nagy közvetlem1[i, a h,."li1'~,

" """ ,""-"-
terhez pa!lasszal c! amikor a naF05,ijg

gyülésíartásáflélk 11ehetőségétóL lia nem
errŐl li van szó, mint az esetben j\S, hiszen éi

lölt sok esetben kapor't engedélyt gyűlés tarh:isára,
SŐt tarton ~ngedé]y gyűléseket is, li hatÓSági
fe!szöHnásflak engeddmeskedés n'em tehetó
göv!á aHól, telefonon a

eBől (IZ

és nyilait··
lezártnak.

Az áld !egmi!yebb részvét
nUI IlUg, ·;js a bsi hatóságck ahátfi:Hnara.

csöJádtago!{ megá az e ri
részvéren felül is igyekeznek őket mogatásban ré-
szesiteni. '

SGJf!lú!!a,tos szerencsétle'nséget, IQ felölt az
megállapitás szerin} a parancs:no;~ csendJr iVi.UH!iI.t~
naggyal szemben, a a leguavariasJbban HH(3Zi2rl'

zá tzben felszóalEást; IekicsinuII,nr;o",
és (J csendőrség séftö <;:w;~".'"

sí éi nem e~eget

A viz5gáhu' te:rmész~!e3en

impre~,sziómlól,

megtőrtént szomorú eseménynek, a 7 tdp
I{övetelt, remélhetőleg az lesz az ered-

ménye, hogy pártagitációs célokra. használják fel,
nem ellenkezőleg az, hogy felelősségük tudatára
t-edr,lek a képvJseI6id al-dk a ren
hafó3á ! szembehdyez~,edés3ei

népsz,zfüséget szerezni.

A belügy niszt'zr ezután Fáy fóispánnai
együtt az áidllatok eSCJ dtagj~inak iá!scir,D:

",Én él csendőrség' és a közigCl.zgatási "-"-I ire \'-''''10·

vizsgá fázisábéii bele nem avad

~datom, azért jöttem le, mert magam akarfam intéz
kedni, hogy él kgrigorozusabb vizsgá !efolytallas
sék s errő! magam akarAam személvesGm
zódni.

,L\z elhaltak családwgiair feikerestem, a megyei
közigazgatás közölte, temetésükről 6 gondo'3-
nu·u"". A könnyebben felkereshetőcs·:']!ádoknak 100

gőt adtam és a többieknek is fogok ól

főjegyző utján.
Kasnya jelölt ur beszélni velem, én

ugyanélz!' mondottam, min a az uraknak, h
téve, hogy l:i ivebb megél!!apitás szerint
szerencsétlenség elindHásátEiz okozta, hogy
lelölt nem engede!meskedelt cl hatósági közegeknek. Ezí
hivatali minőségemben áHapiíoUam s ezérj rÓl

legmesszebbmenő felelöss!igeí és miu!tín
Kasnya jelölt olyan modorbEHl velem beszél
melyet be!űgyminiszteri minőségembennem W$?:QCWi:I-

tok el, nem rendeH\Íez~$gre.- '"

vágni,
mond·-

egy hadbixóal~

cl, KUenc órakor meg

l.5zsd fÓszo!;;tabirók.

főiegyző.

25 ~~."h,~I",f",

:i:'! van a jogorvosiatraaz

eleget CI
özeg fdszóli;élséÍinak.

öz ne a véle-

ügyészség, a
íóságok ré~

,is mégis lj

természí?'~esen

a jelentések

egy cse

eten

ia osz
c re!osz!i:lItáSfa. utasHást

a végre..
"'[í''''k -C'Ti,f~r50',-5".n "",,-,n.,""

'i"'" ",> ••".,' :t$..:k'bL4 ~!~~;ld ;)~.~~~ !{0 ',""'HU'",",

ÖS Ugyrniniszrer 2 és 6rén ke-
és személyesen

Egynegyed 3 órakor.-,
kiséretében eltávozott, a
kező nyilalkoza~ot adta:

hogy magam vizsgáljam
atöságok f,zia és a sajnáila-

1!crlr!!I.'II1agosan, CI el6írá-
vizsgáHák.

feltételezhetö, hogy
fel az ilyen szomorú

tartottam (:}

or!!I.f/Cn1.,-,!!r meg viiéz fáy ~siván főispán és vi·

fé!íizenkét

be! miniszteri iil!nácsos HIn

akkorra rnc>ac"i'co'7oH dr. Tompa i.lQlyészségi d·

islván kir. vi:·".c,ni{·,rr,11-n, kéi boncoió orvossal.

Öré~i{ban nagy e!em{:~(?g

'~",<,"c~,_,~:,)tr,5;~ .:z;g)l század Killon.SSé"];



'jlá~,(0, OrL'ü; GVon:á;'a, áí'",

ál ezT I C' éP vee \íoma l(;.) lm",
órakor az

érkezik é~

~!a·''''·

L

:rmn'

Magyar tüzet hamtit

bogy ne esilg::l;ed,~etdI,

l!lla!feíiu~ WU.i'é~

és
bek hegekkel
kel cl vérviharos
ezen sebeket orvosolta, az

gyógyHoHa azokat, munkássága,
közbenjárásai és fáradozásai ,.,h"h"..,

gHő kezét rell2:nK
sebeinkre,

Ezt mondották erzéseüől

megcsukló hangon, él meghatódoHság 'í.--:)KMI'J:r.;u

könnyeivel szemeikben. É,s mi
fejetlehajtva

dobog. Azoknak is vEjinmd<;
vérző sebeik, melyek gyógyítására
vosra van szükségünk, dr,

az ezen sebeket Ő gYÓQ:Wílá1S:5tiL

majd
gaszkodó
annyian

gyeimébe
hoz hasonló
magasabb polit~kai

elszakHotta..
akik elzar~indokl)ltélk

emberi méhóságul<hoz
nagy veszteség

kereszHilvHelén
él programbeszéd

választási
sziról vi.llasztóiva.! szemben, j""'".-,nfO""".""" neUlg.

től~s!zembeni megism.zris
programbeszéd

vátasztóközönség egy felemelő '2rzésse! ga!z(!a.~;o~joí

hálaérzé3 nemes érzetévei,
iobban és ékesszólóbban

mogatás és egyben
istván irányában, volt

választási
Elhangzott fl

nem szükseges,
Egységes

minisztere!nöknek

is már

be<ljal1lhui!k és il1~

vollál Te: a !in i kerUleHlnk-

fr'lI1'h'uC1!en i\"ti'11;;\!.tUI';/l!IW· err1~

nlU~

rátom!

k'LP2:sefre!c tarlmmak még
~erWe!et hogy a

1J.:,!íU.I'L!U és Bé
azonnal

amint alt az eiei!delckel

rn'~g van,...e rrnár és
rnert ér [nosri nean isrnerenl a

nek.



,7Tseg

hL! a c"ábHásijak és balehaf2jp~U az
2 hog? ez (lZ alma", ra:vMzság, l1azugs~g,kép.

mn~alás es {Jm:Ő t::gyéní érdeK mérgévell vIAn átitatva, egy pálr Vfi-
<i, szövedíeleí.ei: ért sér~lemmel ked'iieske~eíta képvis\'Sjő ur

aki ;3ieíc;at az 21lkalma.t felhatsználni s a kápvisi@!öhbban aZ:iQln~

wd jijTfe~e!mel5 reklám €z a kubEkl)sok ~rle-

méb,en.
A me:gim.W<:iJH lil'iil1iH mG;;! már illem je~eteUfeHartó~la.tni. fA

képviselő ur ínterpei!ációja, a feliz:gatacU nUlIü:ásei.:: Wrelmetlens:ége..
az C~. E:. f-!. ... v,:.;;~ J}jn: a '..r i.j1k::;zeh.e} kenyért);ésf,e vitte
il do1güt és leheíel:·enné ~elf.e 5. '3'EÖvetkelel és ar. H. h~

vábbi kjzbis és e;·edmélJyes mL:"káJáL

Ar. e!íentéiek valóságos orkáni erővel törtek ki az évi
fi:h:uárí , ain; ,l V,;~[~ökigfeHl:ga!oH munkástömeg

Hc\",;:;l.:;éll=:CL'c:\, megsem hallgatta a !<ölpont Id
küldötteit. Az indulatok afja áHörte 3\ gátakat s il mlHl.kciso>k a k()\",
ponHól való elszakadás! követelték. A kijzpol1t tett né~ál1Y kísérle
tet il békés viszony helyreállítéh,ára, del mikor látja. hogJ írisárg
letei eredmérmyel már nem járhatnak, a Kir. Törvérnyszéld6i l.

szövetkezet felszámolását kéreime!te. A felszámolás ma már kir.
itélőléblai határozattatl '1égér.rényesen és megfellebbezhlh~)t1ennlki
rrwtatoH. A szegény munkások, kik éveken át Ol'ömmel dolgo!htk
cl és szölfetkezeH.ík érdekében, egy komolytalan éi lelkig
ismerelien ember áldozatai leHek.

Voltalc' akik belátva 8l helyzet áldatlan k~\!etkelményeit,fel.

keresték Kasnyát és kérték, hogy ne bántsa él s!lövetkezetet, mert
nagy van, a működése megakadt sí tagjai jóvá nem tehető kárt
szenvednek. Azt is megmondták nyiltan a lizemébe, hog)' mindea,
bajnak il Képviselő urbeavatlw:liisa ai!: oka. AT. érvek hatbaalatt
egys'!er egy négyiagbó! álló választópolgár előtt III _ Képvise!ő ur
hecsülelszavára kijelel1tette, hogy 211 központot ezután nem fogj!!
támadni.

E!ismerte, hogy a munkásol< csak ugy élhetnek, ha dolgor.
na\c A szövetkezet 6ll()nÍJim már ugy fel volt bolygat",!, hogy m~·

ködf1Ji nem tudott

K'iS!lya képviselő ur ad~lt bl:csti.letSllivát nem t&rtl)ítill mef,
a kÖl'.pontot tovább táms.dta s igya tagi)k 1932 év mumkl ~
kenyér nélkül maradtak. Pedig a köz[()ont reluí6s k~l'ijJméIl1Y~{ kll.
zött Gondoskodol! munkával.

",

Nem i.üd ju1( érel-~ a Képviselő u.r lelkifurdalás! a slegé~y éi
általa dörüöH 300 s?ö',etkezeti tag &tOffiQm ílioriílt felelt?
én tilot his;i,em nem.

A bomlasztás munkáját a mentejrni jog védelme alatt kitti.-
nöen e!v6gezit al képviselő ur. .

A szövetkezet tönkre vagyona iefGglaHatoU ~ feiuá-
mo!ás alatt a munkák meg$zuntek, a mun.k:ás kezek. téthmtl
jJlihenl1ek eJégedetlenűl. Még mindég vannak, akik nem !átlják be
tévedésüket A Ezi:J;vetkelet ötven tagja ktt!Onböző perekke! támadtat
meg a fl perek lavináj!. indult meg, egyelőre nesn
ludni, bo! áH meg, de amely pereket emberi számitís szerint az
ötven !wbikos, nem nyerhet Ellenben ugyvéi.i
elvesl!ik kis 11i.h;aikat.

Arra vagyunk khl'án~siak, meddig engedik még ill lfilmk!sok
ál férfiszépségtöl magukat orrukniii fogva vezetni II Miko; ébrednek
már fef JkábuHsilgukból si mikor adnak neki egy jÓl irányzott bil=
ienést, amint tették ezt ama -diese!en m:mzetgyiilési iZiuepléíilll
a feii1abomdoU képviselöle

sorát bontsa ~:neg" Agitá,doval gikerűH hi
már eröSle!!1 ml::,g,IJOTIlíoU-é~

Béla szembe Po-
Aual az akinek l1ervad-

:i szöYetkezetfelvirágúztatása körül. lA
dr. Pogány Frigyesnek érdekükben

ömeHel1 1elkes,edéssel álltak
ami H:ir~kedeH

El nagy keH fos:ttlJllUUik

'Fett ~üiíldökW mert WrheteUen,

érdlekbői és választói tudatlanságára alapüva
közerkölcs és megtá-

11 háttérben titkOS

ciTI berek kenyeré! és megél
él tőn!ae le!! szegény embe-

maga!laK olcsó politikai tőkél

ez a viccelődő politikai nagyság.
El kell monda

vele mindenki - azok is
közel állanak hozzá és hisz

,'ikik eHen a legtöbbel
kf'N1Vf'rei megé:linelésiCi teHe lönkre.

váHaHwzó szövetkezete 1922
kezdödőell egészen 1931.eig minden

i::ndben ment a szövetkezet mega!apitója és kifej
és Csulai Lajos Ügyve,

kör[Wekiméssel és szorgalommal igye
előbbre vinni. fl szövetkezet szorgai-

derék munkás be~

1931 év végén
ti legerősebb szövetkezet

külön00z) műl:::öd6 szövetkezeíek kö....
\IáLaszt~s azu:lán megakasz,to1t minden

mindent
" MagY:Hország legel3ö és legjobh

kö:![]yeE2 hivő ember '(!H12ltaa!11sagaI

:?~ ~,~c:r:.1n~·~2sü:;C Szövetkezetén lrereszttU polilikai
dL Sceuer bosszut álljon. A

ke:]yért1e
k,~1"esö mfnd~·

L..e

tábor volt II községben.

ai. oU történt eseményekről majd
cil,;külllkben számolunk be, Itt csak amit min-

!dméleUen izgatásnak következOlényekép Kas·
I-eU, Béla nem az él diílztelen
ha azi a melyet (, Fálas:et!sok aLjin

•.•••. , fi. d-t" nl,osl(' 1.111."''- hata!iH71Unala mllTlr;aS:3ag }:O:O'l-i ~TIegft.ez, C .. [I:,. ~ 0Ji0J.

-:c,IJá.bb nem vo~n.a.

_.--------------_.._-------_.---
Huagária könyvnyomd!lV8Jlal$lt, Glf@.~

I'fII.6illMrnvlílll-tí6: Teket $án~@r.

Sz~k%sdés,~rt 0Ei kí"úásért telek'):> :
\f,lt>/Ci,NER ''"'l''"'''' UI"

A. mindszen!i kubiko50k és kordésok
víUll.llwz6 szövetkezetének igazgatósági tagjII.

2l maga

s édesgetni. FüllsJ
is 3"'dozatu] esett ennek a cseiszö-

táborába csaiCigatm
Az általa n3igvl~éf-iüe:n

.sZ'én'l: kub1k·~~s.

::." vt~,:',.SZ:i:á30k iüáh
de'(eH munkás eHerifeieinek

ség!



ARA 10 FILteR.

ET I LA

. ELO FIZET É lS I Ai ft A i't :
I\!egyedévre l-30 p, fél évre :HiO P, Egész évre 5-ZH [-'.

\Befizetések postacsekken :
.Hu.ngária-nyomda Oyoma" csekkszám lIl&lID.

Lapzárta c lS IH ij rt ö Ic este 6 óra
"Megielerlli{ minde!! szombaton reggel.

Fele'h fa~!"kOO!i:W: WAQNE~ ~'R1l"~ ,
.S~el'kE1i5lri@ség ée IdfJllCllém@,.,et.&i:

~HUNOARIA'" KÖNYVNVOMtJlA,
G II l) IE'II <Il, KO$Slil~ ujO$ u\t~ 64;,

T~efo;l' ::a2. b'

Hirdetések dijszabésai ~

Egyh&5ábos (55 mm. f:lzéíe5} t cm. magiJ,~ hirdet(~

20 HHct. Ötszprl hirdeté!>néi UJ 8lázalék, tilZ!lZerinél
15 százalék, l I'legyedevi l1irdetésnél 20 szlÍil.alék és
félé,,! hirdletéB esetél1 2~ százalék kedvezményt adunk.

i é Z já k fai G ~~.

m, kir. Miniszterelnök úr á él Y K
úrhoz~ él Nemzeti Egység Páríja gyomai
vetkezó táviratot intézte

ol
kerü:leH

S
Máv ..

elnökéhez

I

~,Mjr két izbentervbe vettem~ hogyanemzeii <eGység békésvarmegyei
.. s:tervézeteit meglátogatom~·démindkef8'lkalommat~ rajbtmki·vül:esö okok n.'ia1bt~

kénytelen voltamlétogatás()mm .nUílaszlant Mivel a válaszüsok elött nem lesz
már alkalmam arra, hogy reutazzam és sze",é~y•••n. ajlirdjam fl bennemb(zó szer'"
vezeleinknek megválaszlásra jelöltjDketgezúton tJiu'OrjiUWal k.t~m, al gyomai válasz~

. tókerület közönségéls. hogya nemzet érdekében kifejtend6 munkámhoz küldjék
. munkatársamui. Rubin.k István képviselő jelöltet••'IVlt hel'yezeki a refor-

mokat megvalósitó of's:diggymésen'8z általamnagyrabecsUlt barátom kiváló munka'"
ftészsé'~ét

egy szebb magyar jövőért. Megigérems h09Y a választásrók után, ",dhelyt arra aU<l,al~

mam nyibk, hazafias szeUemű derék békésvármegyei szervezeteinket meglátogatom.

G S 6YULAu
•

Amidőn éi távirat szószerinti szövegeí a választóközö

ek
és Ia~

séggel őfömrnelés büszkeséggel közölji.lk:...-azon reményün
adunk· kifej.ezést hogy Vezér '\,ánsága ét asztókerül

' ..

kösai érdekében Jeljesülni fog t Adja lsten, -llog-y úgy leilyen

Nemzeti Egység· Pártja
gyOmai ket. Sz~rvezete.

NagyméHóságu

vitéz jákfai Oöm"bös Gyula miniszferelnö~k ff

B D PE·S

KÁROLY
k.tQI.ti'"'eJnÖk~

TÁ

nA gyomai választókerület' Nemzeti Egység Pártja örömteljes lelkesedés..
sel vette Nagyméltóságod táviratát s a kerület t'örhetetlell1 ragaszkodásáról .és ki...

munkajáról azzal óhajt kifejezést adni, hógy NwgynuUlóságod barátja, dr. Ru..
binek Istvánnak a Nemzeti Egység Pártja hivatalos lelőltjének gyozeh~rIl1're Jutásat
Mindetl, tehelségévelelömo'zditani IdVánjaG~•.



Véisé,~et követ ei
tete,ndó,

A nyuíJ!a!om helyreállitása szemponHából és al

további feszültségnek eiziét veendŐ, a Kasnya ellen~

f'erheló okok a.!41pián a közi~algCAtási hatóság Kasnya
BéÉáli' ti hónapra kHiHotta Békésvármegye terUl<etérót

A kiHllás IOZ 802-914, számu belügyminisderi
rende!e!' .fi1apján i'öriénJ',i:tmelynek 9. szakasza ", igy

'rendelkezik: '

A rendőrség a;!t ~ ma~yar állampolgárt, akinek,
iUeWségi köz$(fge nem feks!<ik el törvényhatóság' te-
Ii"~Ietén. '

II t6rvényhat6sag egesz terüle~

tér61 kitilthatja. ha oUariózkOG
cllasa az állam érdekeire a
közrendre és klSzbiztonságra

aggályos.

Főszo!göbiróink elleni fegyelmi eIjáriis
Vitéz dr. Márky Barna, 'oI!ispém 'e!sőfoku ,vé~h~ ..

tdrOZ&:ltot hOZOl! és dr, P~lka Pél~ főszolgabir6t fe~'

llye!mi all~ vonta!. mert hivalalos köre!ességét melr
§éThm~ azzal, hogya néDllyülést köverö események.,
nél szefni!y~seli megít?!enni, közbelépni és 6tt i1Jl: el..
sőfoku rendörhatósé2gra háruló köt~lességétténesi-

feni elrm..ddsztOtlél.

Bakos József tb. {ó"1zo1gabiró ~~Ien ől1;ért, rendels
te el az éJlIspfin ól fegYl2tnlH, mert~~\'résztHsztd/ni

kell, 3 ór{! 30 pflrc után mennyi idö ~heHe után osz
latla f",1 a liZyülést, méi~részi,merr <fJ!községháift !ld~
var6\n: várakozó tönleg f,,d)SlidtdsiÍfd rJGoH utasltást
ainélkLH, r!nint i'Jtézkedésre hjva~'oH rel!d1/)fható~
sá~i kH<Ufdöit,e16slőrszem~ll"~st~l~ilÓ\Hrássalffs
'§züksd~szerinti !"Cőlvetlen szei11iiyes ,',r~be~ldé~sel"ki ~ .
merffeHc volna a maga részéről minden·' I·eheló-;é~~t '
ől ('~I~léré;W érdek\ifben ől karh("'Jtalóm igénybevétele'
e/dH. 'feJf?y~lmi eli~rás meginditásának okául szol
~di az 13" hogy5akos röszolgabiró öl' helyszinén II

tömeg trlvGI1ulá5ót ~s t<ílíi~s szltfo$zlatás6t ill1egd6z6
ler eltávomott. holoH, mint aJ r~lld fenÍ1tdrl"ásá~rt el
sOsorb~n felelős rendórhőltósá~i kiküldöHnek,

kötelessége ~ett volna az általa
kladoU utasítás végrehajtását

enMIDrl.zni és befejezétiét

1rJIinthogy a ff;lioroh ((i;:se!~!l{melly'~k,meh'l! mu
ia§zUbolk valóságuk esetén fegyelmi megtorillist tesz..
nek szllkség.esstl, ez~rt rendeHe el Gli fegyelmi eh~rást

az ~Iispán< Miv~1 pedig már ez ~ gyanuok is indo
kolttá teszi, hogy az ~iiárás 6li~ 'vonttisztviseló ~
vjp;32'~I(lr il!nU ~ l1ivatCi!i rekintlily ~§ a köz~rd\lk szem-
POllli~bó! tltvo!tdrta~,~~k, B;~kos JÓzsef fós.rolgCihirót
állásátó! P3 f~! keHtH fü~getuJenie61z alispán!1éllk

Az eisó intézkedések hatása
gyomaii v~lasztókerúlet lakossága megnyug

v~ssa! veHe a. felsőbb hatöságok eddigi intézkedéseit
és, ebben a I1Yi1~odlsáj,<!ban: Váfi~ ö további kivizsgá'"
liJs()k,~f 150 Mindenki érzi, et pártdltlan vizsgálat kld~..
fili az igiUSÓi!i)íi, klo)'omozza ci bünösöket, itkik me~

is hapják majd mréHó büntetésük...:t.
Azt is bdtHássdl veszi' rudomásula kerCilet. hogy

a továhbi ntpgyülés~k tartósót beszünleHék. Kár vol
na cs~kf'gy cse,pp, vtrért is, die m~g él belll.inért is.
}~ vÓla"il.fÓk lisztóbi.m viJlnnéJk már nem()!~(ll{éJ pártok

i programnlj(Íi\'di, d~a ielöltek szerné!yével is és igy'
l n:ncs mllr más hátra: szavazzllllnk !

EK ISTVÁNB

zetí Egység Pártja,

z di izsgálat
igi e edmé ye

snya Béla képviselőielölt eBen
ünvádi eljarást' inditott il gyulai" kir.

Ugyészség

é!ységes fáidalmának és gyászának adnak kifejezési"
az endrődi szomorú eset felett

es hivatalos jelöltje a béke. él. nemzeti össze'"
ír~riás és a te;:,ívéri s'leretd szellemében folytatja a

,maga választási küzdetméff,

, ól ki nem kapcsolódik
aiegé!esebben eiitélik olyan eszközök fe;haszrulj.,

amelyek szélhuzásra, a nemzeff erőinek mt:gbon..
tására vezetnek.

Az endrődi sa!nálatos és minden magy?!r ember szívit
:da!mas gyásszal, eHölló eset mu~atja él legjobban"
vá vezet a hiszéken .' jóindÍJlatú népet izgató és II

szenvedélyek feikorbácsohlsára szánt demagógikus
jelszavaknak alkalmazása.

lÉ I i e ri

Dr, RUBINEK ISTVÁN "
d emzeti Egység Párda hivatalos jelöltje, '

fl Y <ol m a [ vá~asztókermetének szervezeJtei, vt1!iamíiiÜ

a taios jelöltje

Dr. PáU<l' Pál föszolgabiró ellen ffegyelmi vizsgálatot inditott
az Bakos József tb. jösl:f)~gabirót p,dig állásától

felfüggesztdt~.

Ál. endrődi viZSRál(lIOi, pénteké~ befeiezték.

A fegyverhasznál9'í jogos volt
A csendórUJ.lyészség ri !dolytCitott vizsgálat alap·

lldpílnírt[Jj, hogy ~ cselldörök fegyvereiket io". .
gosan hasZiHjllák,

Kasnya jelölt felelőssége

A hallg'alási ie~yz6könyv~k a!npj4n Kasnya Bél~

l ellen annyi terhd6 vallom4s törl'tnt, hogy ezek
alapián a S!\ulai kir. ügyész:5éfl banvádi eljárást indi
ioH ellene, Megálidpitóst nynt, hogy Kasnyának II

csend6rség~l'1 szemben tanusitott mag8tBrtása idézte
elO. a fl2!!yverhasználCilot é~ lU áldozatok halálát

Kasnya Bélát 6 hónapra kitiltották
a megye területéről

KiszivórgoH hirek szerint Kasnya Bélll eBen az
Ugy~szsé~ az eliárástaz

1921. évi tc. 6. §-a alapján
folytatja le.

Ez: a parélgrafu-; igy szó!: .Aki akaton(!i:,ág intéz
ménye, a méll<!yar fe~yveres erő, CA magyar királyi
csend6rséS!. vagy a mCig"tir királyi tiliamrendórség ei

'!eni g'l ülölelre5 vagy ezeknek szolgálati fegyehníZ el ..
ien iZ~dt,

'" vagy a'akilag és hutalmUag egy~

aránt törvényes rendelke:zésük
ellen engedeUenséQrehivte~,



GYOMAI

le

.Ez a kisgazda
védelem I

be~~ti!!e ~iim: ~I.e~d!é Mil II lel!!ll\züksége!lel:Jbre. Nagyobb' igéliwekre ritkáEl
teli lk, pednf mlllldenid lu:tlretile egy kiCSit jobban élni. Kevesebb gond, iJIJ.eg
@li'cilldeUié! ~zak$égell :ahhoz, hogy aUI! élet s<:ép és kellemes legyen."fi dl elllrMltl'i@k 1.1 l@heta;s6916t nyújtja ..

m El g Ya r k i r. o sz t á IYs r s j á t k
Mindelllki 'lfi~~uihO/l; mértel!1i 'lehet részi ezen kitűnő állami inté:r

m.ybell1!
M&r 10 nII611' napl killdás§a! (almi egy nyolcad sorsjegy áré

nllk f.llIIll mllllg). lIIIyerbdö 37.000 pengéS, sőt szerencses esetben
12 OOO ,el'lgl. Ezell llls§zegek /tgy negyed sOl"sjegYl'ié! kétszel'esl"e,
fél ~orslelli'lIél lI'IéSySZlIal"8lJll'e, e~e,.;z: sorsle~YR1él l"I'I{olcszorosra emel
kednek. de lJl~.molJl .Id»z'p, ~lIgy és ftínyeremél"ljf ls nyerhet.

Az Ul 34-ik l5IonlJátélmll k~boC:'l~tott 84 OOO sorsíegy közül 5 osztály
MIllI 42 000i dI~ll'abot lIoriolllalr ln, !<eliat li!I sorsjegyekl'l~k a fele nyer.
Mlndlllln 6willlllla több mint tizenötmillió pengő! fizetnek ki 1!. nyerőknek
Mir" helmtp,. IlBZd1i!l1 lehllllt I

Az .6 OlI:dAl, hU:lásll már Aprili~ .'""An ke2:dóllUk
~~<I!k k:liphatÓlt u ill!J;U~lJl f~áI"U5Iti/llkn61.

!E2~1I.1 fel Ne&l(yedINyolcal.! I
24 12 • 3

penlö l'lenli!i'í l'ienil1ö penll!/l

sal, iildozatos szeretelé.vel,:'!:
[lép nvomonH megér!őés a:zcm
segíteni kész [elkúielével jóSó
gos atyja vott a vdlasztóinak, de

kiilönösen, o. kis embereknek:.
CSdkel!!V dolgoé emlii{tK,

amelyről 198 lj koldusbo!!'!
megmenl,~fl magyar kisbinoko~
család lesz iiJmubizoriyságoL

[ilii éve annak, hogy a
K,zglevich· f.l!~ birtokol ml2!l&
veHe 198 kisgazda, Magvar
holdlankinl el kezelési köl~ség·

ger :egvüll 1660 pengóé,i. A
pengós buzilár mellet! él 12-141
má?set buzál fermó föld 178 P
évi részlelfil~~ésél binak volna
o vevők. A buzaár lecsökkenti"
iével koldus'bofra: jUllollak V~~

IlUlIúznYllel1, még régi WigYO(Hli-
kat is etVeszle!htk.

A [öld véfe[áréÍ( 40 szi3;xClI<Ík
hem Clz A~!r!.lista-ba!lk, 60 szii~

7alékbaH az állam ad!el. köl,.
c:si"mG! él vevóknek.

lJr. Rubinek Ist1!dnfuJ!:t lordu1"
lak akélségbeesert ~mberek,

Másf,U évi erős mtmköl és ulán
járás után kiviúé azl, . hogy al

áHam <z!engedle iiJ!Z egesz éldös~

sáR"ol, ci:J);E Altmbia:-b,mk pedí~

törőile a kamél!okal és ho!dém~

kinlWO pel1Jgót ee1llede[1 a 4~

s?álLalékos kölcsönbót Ma 150
pen~ős olcsó kamCl!ozásu köf",
csön 1l.:i11 al birtokon, ame~yd

éJl dusan termő földből ponto&

A Medgye§bodds aradmegyei som fizeIni iudnétk.

köz.égb61 hiAk hozzAnk az Ezér! hálásak Q

dl". Rubifi1&:k istvánnal;:,
.IAbbi lewelet: Kérem a Szerkeszlő ilH"l5:f,

Tekintet.s szíveskedjék közölni If!

Szerkesztő Ur! amelyről Medgyesbod/ásOfl
mlndell1ld meg~yözód..tsl ~111; .•

erl~8ülilm Iin61, hOillV kerij., r~zhet
flll.lnk Ird~m~:&\ ~!') nagYl'ievü Kivéiló ngLfel<eííei:
képvi3e~óié! dr_ RulJinek Ist1!ám MedS('vesbodzás,. ~

a NllmzlIiIfl IEgV~~g'lPir6t;jnó1k dus H·érJ,
~ ft. KATONA ]ANOS

Vl$?~f~ltrtl @ ~YlQrnai kerl1lel~elfl !tJirtoko~'.

jetölle. . Szívesen lközö!lUk IZ ~~mre~,
MéiV",eIHik. I~d,o$ és fö!eme!6 hála: iralot.

m~~lft1lj ~ mei'v~hoziullI861i:i11 in.. I Mindenki «áthatja
lizkeMsl, meri az ~Iekn keriiiel I belile, hogy a kisgazda védelem
n~fPf: ~1~~m@!mberI6!. ~zakadll.' nem uszifás és ldzitds,
~I, akti far<ldhllloll!~1Ill (lIda<llld~9" I odo.o.áó iildozatos munka

Kasnya Béla
vo,tkerületében még
a szükséges ajánlá-
.sokat sem tudta .

megszerezni
~A szlkséges 994 ajánló helyett
csak 610.láirAst tudott l!J.zerezni i

Talán li mindszenUek mégii
csak jobban ismerték meg Ku
nyát, id il! elmMH ~ildM§baf.l III

mnndsz4:nti keraletetképviseU~,

I mini éi gyomai kerQiet ki~~IIUdái.

É~ mégis" ál gyomai !(er~Uelbel1

4000 i'Jláirást ~zereztekr<.uml'fi

nak, mert még lJi~m· ismerik Iii I

honatyai ké.pességeit, crsak II nagy ~

hd.n~on előadott wicecit lts cll haJ

tÓságok eiiér1i kirohéHJ.ásait Bez
zeg Mim:1:§l:ente~, ahol; képes
ségeit is ki.mut~Ua \\'61011, ha ilye
nek ,",oiMnak. oU (sak 670 em
ber €ljánioHa. Az sem bízonyos
a;wnb1:l1l1. hogy ezek rt is Sl:íiVaJ;\;
tak volna.

Kisgazdák i AkiI( ezeknek •
tényeknek nem hisl'!riekp még
nn egy heti idö~ kérdezzék
meg amindszentieketp miért
nem ken nekik Kasnya Béla?

Egypár megjegyzés!
dr. Zeöke Antal I

állitásaihol
Ugy vélHik, nem lest rá sdlk

ség. hogy dr. Zeöke Antallal k~e

lön foglalkozzunk a vála~lttás alaH.
Nagy figyelemmel' olvastuk. mi
kor a március 11 iki Néplapbao
me~il"ta ..Milyen legyen az uj !clp
vigelónk ?"- és magunkbafoj
tOiluk a nevelést, hogyZeölce l

14 évi képviseiöségénekpont Im!

ellerikezl'ljét rajzolta me~ Gli (l

képviselő ideáljául. Azt' is helye!!!
iOleg vettük tudomásul, hogy.....Az
~n falumate at én kerCHeteml!lJé
pél nem úi többé esalódás fáj •.
dalma.· '~'IlPNem igérek•. esáWtó
frázisok, Jdils6 eifraságok tOmk~-'

I~ével sem áll'aJszta!ak et"..."Hi..
SH!k hivaaotts!Ílgombal1, Jsteiilt61
megsnMlqq missziómballlll. '· ..."Vé>
~ül fl!llgadalmilq tettem, hogy l!IJyeiw
jeRtek II Ti Izájatokba!1'!.as

A titkot is hlldomástnl vettök é§
azt is, lliogy..."És ezért tartom
szerencsémnek, !'!ogy nem vagYíll!k
"hivatalos".

Azon is jót mulattunk, Ihogy I.

Zeöke Tóni. valakive! ki akar U~11l\1.

Azonban zi márcil'Js 24·'i1M:i Nép~
lapban merészen szándékos ~él·

nUai valótlansígoka.t i§ ir Zeöke
éspedig ~lilt, hogy dl". Rubinek ;
\stváfU vi$síEá1!ép J képvistelije!iU- ,
s~tl\l és, .."leök~ Arital dr.• iki
15 éven át képviselte ai kerületet,
egyedüli je\öllként maradi vissIa:' .

Zeöke ur, '!gy kis mérséklttel'
vezényelünk. Maradjunk csak a!.

igumondásn~i.. Dr. Rubínek lst g

ván nem lép vnSSZal é$' nem is
szándékozik viss:1la!tpni, - ha

bármennyire ns szeretiilé ezt a ke--

~
rület 'lI'oU képviselöje..."A béke.
ca komoly munka ember!!, ti ki$!
egyéniérdekek megveiöje Ó.D' fZI

nem miálHtjuk ZeOkéröl. ő állitja
ezt önmagáról a Néplap máRci~~:-.

~ik~! $illámíUll.Uf,

.P....Keuauk
ill P 1/1.11'11\1 kh IDa,
._ II _'obb_
k.... IUl Id$g...
ket • 14 'oltewilblt
tart. - Ogy.114IIft 14

~iIIl,n .. IM
~..dDglllll ill Ms
Ily••'" .

A részvétmegnyiIvánulásd

Wrmilyen mell1lll1lyisegbellll llen

ClI4:@~ sz'lIit

.,UllII'ItUcef6t

--1Ut1,.. 68 ••k.~l't ~ !

D*Nf:

~.'jliH

1Ih1lll11 wl"Iot

Gflk_re. ulUSvelllllt stlti.

UNGHVARY JÓZSEF
18111kolll)1I

CEGLÉD .

.ud.'INtl Irodll
VI. kerl,Uet Andr6si>y-tit II.

Oktl.tó IIUliY irjSly;:;ék ilIIgyelll.

Kozma Miklósbelű\Jvminiszte,rrészvéHátogarásd
ban a hivatilllos ieHegen fi<.'H.H CI nemesebb emberi rész..
vét iskiérzeH, mely nemcsak a tlozzátartozókban, de
pii egész választókerület m i n d e lill egyes lakosiiban
mélységes megértésre talaJt

Ugyanígy vették fáy fóispánés Méirkyaiispán'
részvlit megnyilatkozását iso

]6Ie~ó megérzéssel vették dr. Rubinek István kép", .
viselóielölt és az Egrséges Pári részérő! kifejezett
részvétet is, ml'ly felülemeH<edleH minden pártvorH'll'
k07.áson és (JI Fáídalomban együltérző részvétet fe..
jezte ki.

Ugy dr. Rubinek ~stván, mint eJ NemzeH lElltYs~

Pdrt gyomai valaJsztó!{erúletél1ek Szervezete me\llvetésu

sel utasitia. vissza azt a tendenciózus hire~ztelist,

mintha nekil, az endr0di esemény előidézésében 13

le~csekélyebh ré:"lli!, h leH volna. Ennek €lZ alllpfll e

lan yildllak minden aliassá«aJ éj hir terieszfióiét jellemzi.

H:iI1

eleg'na.n; Jól és olcsón
illU' I'uallttllmdni, l\\lIliicsé\\i!let6t 9lZ4DreZR

~e lI1lilnmlli!.
lHivlhi'lII míll!áklnlll felker~iilíll;.

IRIMYés OlLARY
IJlr'flzlIlb6k .

I' Ile" IC ~ III li» ;J, 5leon! istwlÍlIIl-ttk 12
BizIloR Hlteiirodm Itebelében.



., nm- 'e"'-'

. "~' ~~

~ ,). " .. ~. ,.....__;1.,:,., i~

tr . =-

HIlllllg2ria kÖl!lyvnyomdaváUalat, Gyoma
fel~lösii'l:em'\l'e:;:etö: Teket Sáil!l(ljOll'o

Többsz5ri5sel'il .kltlJnteteU tenyé
s;,;,;ilb;)! származó, faJliszta lörzski\ny
veze::t Berl<shireimalacok eladók, End-.
,ödön Szent Imre-u, t SZ. alaH St.abó'
Gyülánál.

.Ö2\I. Nagy M. Báili'lln4rul'k szőllős
iKeriie haSWllcerhe !(Jadó. Lakik: Kálo
mán farkil§ lj. i2.

G6th Jé:esef kalapOSl1<1ic ll1ailm:a'~Y@R
levő 10 kiS hold fÖldIe és ahullámlér
ben :2 hold kaszáló/a örök ároneladG•..1 ,

Ócska kalapból ujaUCsináHassMt
meg minél előbb hasznilltkaiapját tis·z
Was festés újra formázás valamint §zal
lagozás állal valóságos Ilj kalapja lesz,
aniit igeI! olcsó ,árban készítek. Ulka~

lapDk jó minőségben már három pen';;
götől kezdve haphatók GÓthJózsef.l<:a~·

lapl.i.detébern. OrL Tisza !slvá.n lll. 5L
Két fattyasD, tehénJ~rá~'és öt~er;;"

, tés lá.r""s, nyári has1.!1alatra. kiadó_Szi~
lág}'! Alltal szab0mesrernéL'" ' ..'."

Férfi és fiu kalapok, sportsapkák,.,
minde11féle fiu sapkak a legolcsóbb árao

kon lfaphat6k, kalap alakitist; . feSti8f
§zaks-zeriiCI1I olcsón wáUalok ifj,Alt
Yinéé kalapos Endröd! IpartestűleUél
szemben.

$..li:e9~té!ert és IriadAséri felelős,
WAQN~~Tmt

fakl!!lll'MénY.6rpíl k.'a.Pható Wagner I
Mártol1 Fiai fakereikedé:"ében. ' .'

Egy házhely és 16500 drb. váílllg
vari eladó Hősök Emlékutja26 sz. alatt
Érdeklődni I~het M_uáros Lajos úzle"'
tében.

NllgylStvilll"lftak az Őrökösnyilason
slwimaja, törekjevan eladó. Jelentkez.ni l
lehet a GyárdülÖIl 101 Sl:. tanyán. I

' Aprilis e,yro 2 pados szobás lakás ,

van !<iadlt Gróf Till!z~ István ut út 20
<lll al t

I..lI.icarl'ili,·széfJlJe ~;rlesét miNiem l!.f\p

végó bl2 lf!}' i Aia,jllr €!I 13tván matakerti
, malma, ugyanalak csöves tengeri őr

lési is.
'akClld'alóm,.., dISlöll:n'6tol"l"lÍ' Kereo

ICES& K61"clyt61 ve!l:Yero' kitlnő mino-
s~lt za:r,,,IOs !:Ili Illan 48 fillér~;t. I

Egf,s:p'~cir..s, iI{~zej monrsoit wtő- l
magnak 'I'iIIl,J:íJ t~J!li~ed k:ipl1ölfo., I
fstwil'lElt.! Tompa M. u. l L. I

C$;<ib~ vlt}:í46r }lt~a!& ~;Zl!HT, alaW
bb!J;all~ butörczdt ,:{tŐII be1á- I
fllttiill, 1/Wany ~§ l'óIlcJith, <II.ll:mu! VillU ~

l-\!:r, ldmidó. IB-óv·:ebbei l.11~ "m~tt. !

AZ
RENDELJEN

LASZLO

Iasltópolgárok !

Cegféd-Buda'pesf
Veres Pálné u. 18.
Telefon: 883:....;.:31.

A!'jegyzék li'lgryeá~

~. ~- ~ -.-- .-.~..;-. ...r- ""'>.....;~4-_ --. -<:::c -.~-~ _ <-- <;......" . 7'\ .~.•._,- .·.0 -"'r-" -;;;;.;., :,-,__wZ~~~~~~"""~A~~,."'nr~~~~",~ __~.

li :3ie~' volt [~~1~r!~enf·dt?'f.1:em, be~:L 'o w~~:~ .:~~~~;.:=="=~~~"=~~.~~~~[nj:::

!~ 5zámi())~óft' l:H~am~; !il~lili.·.eni•. a,m,í.. iillt, i,',' jünk OIi§LBi i5 C'"Bn 0.:). 25 Buvar [C;í~
szokásá.c;·"IJ.1J,mdBOlilu31J 'Ji<:ttRM~~~'J'.~ f~.jz:k~d'f(i:t~ LflpiaÍflK ;l<Q;rne3zlié-: ~

"".... J' ,il bucidf,icz3l, IV
Iltiindlen'kU' r~h1ni~,rn(Jll,·i s zi ijé~n ll,. ~'~'ii. MlllJ.'g~s iu!.a[t;?Ik~~tií"ké"Őlwb~Jo 6'" kére/nek
f~t'lfétt va~r M:tom!:ltlf~ llNllilal&lzt' .• fix l1z«;iés~d @,ltanc:ómeW2!h,z·. i ,'. '

szegény tCmber~ktölp' hogy ~eUé,- i '.i .......__P_--......+_....,.;........__

ie-rru e·lil11l~é~iz ~ m~ h. vir]árr si/e- I ,.I

gényrrJtf agy~iii..:t!1f]ijji dblgani' éW!tio:l: . INYBILTT~R"", A!~í'o~a~ kir.tá.[á~bir6~ág, mj.ftt
~ezéséf,lIf~ it már' al~ái" K:~'§niJ'fáí I ,ekk()nyv'j hatóság, ....
úrzsebkönyv~be meg!Yt!~adtl MaC'~l1l" P@jgáJtMr$aim~ 593611934'-: szám.
'le- - ' .. i :Néptárs~úm~ N'lv:e~ré!si
ú'ioomásUllk VOIf.il arról ~3p h~g}i ". . . Ii'!' "

sók slegény ember felkereste pes·':- Mi!JJflÍll'I. pmgrambl2s:tédj~fr a4:(el1d.hirdet:m.é,fly~,k,ivOi.,at" ""
~eDJp ~~szeretettképviselőjétde; ., !~,Öd!i': si!iomon~ "'e§e~tlrn;ek .,miaU Nef!lzeH, hlite.lintézet. r~., ,'lég,el;aj~at6-

~ sajnos. ~silk GR palota 'lZisrá' , nem! tar\lia~ok. eiu!on, figye,!rntf"l~ roak Karílla Pálné s?. Paróciai Borbála.
, , l "! 1~ (" végrehajtást szer!\ledö· e1leni.ndltott I

CSOg ka~uiáig iulhatott, meJr~ oU i .~'1e!it lVenl1ele.~etlgat:: ~a~nl'<J1f( ids- -.
t' J vé:grd'ra.jtasi ügyéb~11i il telekkönyvi l1a~

szen:ett Ka!'\f(lya Béla két véreb fogadta őket i g;~!dákrmu"ká.s ég mágJl'hH ftes\-: tóság végrehajtási árverést 450ar.P~
:::; milld"zenlh kellllelben mal1dá ~ Bemellni? az, ielle\elkJrJ.:~ég vüli I véreim, hogy lITe iljetek 2~ - Eokel<övele!és és ~ehaj(ása vé~
h.umo! és !logy kőszöl'lle azt meg egypár hizelgő kliJloTteSel1 1ü,rűL .F?Fi]ggetleIDt~ - vagy' "Kr§gazűia" geH a igyoma! LÚr. jáx.i:sb!róság t~rüle~

~lila szIóinak 193! elől !935 ig. _ HazafIas tiszteleHei a volt Z'ii-:- d~ekkeJ fe!mUiJbott frllresigéretek. iél1le'lp, Endr?id községben fekvő s
'" ,. ,ji, I Á 6kh' az endrődi 3730. sz. hetélftJen fid-8

nak igen nagy szere"'d dai pálwt vezetőséae: Meg~'er\IJ la~,-, ,YÜ.eK, men ezer!. }{'itS ·tJ'~"ig~n rJagy
.. ",,J -, .y sors l. 9194118, hrsz;· vég,ehájtáslszel1-

men a k(["űlet egy- josv Elekes lajos~ Kovács MA árat fogtok fizeH1i , .' vedett nevén álló, Csejti laposdüJö-'.
u'l,illíM· ~ Zsid'ilY re tyá,§r Nagy lajo§~ Apró József. .' A pári hivatalos je~öJésérÖl ún- ben fekvö2 hold 1503 iii-öl. teriitletU

tt:íir:'1i,;i"nh!<l\1 hivalali főnöke nem i Gyoma 1935 HI hó 23.-an. ként hemol'ldok, Cl<e at: egész vf!- szántóra 11520 P kikiáltási árbaJrn . el;"
~ , . I k rendelie. ,

enged1e bele 21 válasziasi kÜ7de- II Mef!yery Laios. ,@szlas 31 alt ő:l:telel~ maradok 1
~embe c~"," a"Á~I, _ n.ogY'O'r. nu II .Mil'ldall'Hly·üm;íz ~H'Lés 161:"0- Az ár1ier~st '11936. évi á~lfm$M.

_" i<. < \C. 'ti r ~ a 1l'I<lB:>jáV! idI. eo 9 6IfaJ~IOi"ElIld!,g(f

gány Frigyes !egyen a hivatalo~ por!veletöinl<lIilills,itása szerin, ad~ községhá:;};á!'i!á! fagják megtartan~"
jelrdl és a kerWet képviselőjeo _ ...... látok le rc:sal'l: szavarléllfáílokat a AT. árveres al~ kerülő É!l:~,Hlal1 a ki-

~ .sal'át ll'i'yermekeHek és a 1I1lár~ "'r G kiá!lási ár kéll1il.rmildálUál alacsonyabb
- ól ZsidilY pán éne!~ezielej h I" \;; . áron nem adható el. .

fartoHunk és elhaiaroziuk, hogy Felhhtás .' ..pdV:g-árl .. iskoJl.iü !dekeinek elem etöU tartá!'avai. Az árverelní szándékozók· kötelese!{

in"ábh Kasnya mellett álhmk, ~ magántanujó'kftOz" Adó'k a I""'H' I Vigyhz<J1WkJ Giz ál "'-l'Kisgaz- bánatpénzűl a kikíáltási ár íOszáiialé....
,l c $"'", 1'1. da"'- l:in1re és a sz~p "'""élval'I'<>, kát készpénzben vagy az 1881: LX.t.-.c.- csa k jobh lesz la e ucZS kortl és l,zl nOll'tel'l''1\1'ló'v\, ak li<. ""'... , "

I. -..,J. fJi.·lr"''' ·..t ...~n., ""''''''r. "''''''.'p.·/..n.z 42. §,-ábal1 megIJatálO7ott árfolyamma
~átl mint, PogállY. - Fénye!' , ci folyó tanév vége'n CiI Illyómai ...".' II: " .,... m,.11. ''''.. , I "al... C

0.urUI 1110it iábalokelótt és ké- szá~itott óvadékképes értékpal'lirosba~
ered me:.!; is válasZIOIIl.lk, m. kir. állami polg.ári fíu- és'" , akiküldöttnél letenlli, vagy a bánat-
a mi. aeref!'ett Kasrlyánkat Ami- leá!]Visl~olélb'a:fl'm'Cl1fSti'vÉisg,ála~ ii!SÖ~b fl'í31rnonÍ dobsl.óperd61 M:- pénznek 'előleges birói letétbe helyeri-
ko, il ~r1l1dHU<lj iH kéLl'lez velle. tol óhaHéil1a'k ie1'lE'l l, keírvényei~ latok élőu! séról kiáUítotl letéti elismervényt a ki-

VI·!'1V':"';""':<lft"'.. 1I.o,. m"'r.4.. COrhl<k.oil na_küldöttnek átadni és az árverési felté"·
011 LC. be:wünket mint, __ kel mareius !'nó il 1'~~lo7.' I!>.vde....,. .. II<, "'! "vili a feleket aláirni nS8-I:LX. I.::c, 147.,150.,

Pál az nak az iskola igazliJl2IÓ~~lánllil gyobb I1vommbad1inUlennttekell 110. §§. mos: LX.: t."c.21. §.)~ -

"ldiWÓ Pul;(2'Ok b~nyultélni> . ijang<l~!~i~k !!! ,4 '. ár::~' ;~~:ab~~~~~:e~~~t~ett.,h~i~~b~il'
i!"m"'C"'ilk igen sok szegény vá. Az osdáiv$órsiaitfkCtiÍ$'iÍIIl< n-<lpíjiin

i

is kÖltetek Í'es:ieko~ igérni senki semakar. köteles nyomban'
J dl . Rndr'd 935 IH hó 23.-án. akikiáltásiLal' 5z/Í.i;aleká!.szerint megál..

ki k, annak idején a zok nem, sllirellttg lItIlm lapított bánatpénz.! az általa igért •.... ár .'
meg bi2.?!51 Kaplak. K<!snyálól. ho~y Ismerik, meri akik ludlrA', m'ity A pálltbiwa'ialo'l jelöltje ugyanannyi §~ázal$káig kiegmiteni

énJlekéhen dolgozzanak, ezek kő- áriás! ös",z~gllket nyarrl:ek mil" MeV."..ik. Lajos (!:~m~If9i;~tdeel:!l!i\betk611n'aP"•.
ZÖ1í van földmunkás, kisgazda. az o§zlálysórsíá'lékon, r*lW~&!Ii':·MlI!gyik tal@$' ján. .
, Áf' . lai4r6d, Kflssuíh ú. 28, Dr. M'Ol.nár sk. kir. iá;á.sbiJ'@~·
LpclroS "s ul/aros, akík még ma leltekélUali!~lI'-tdd••<*ts, hURi' - ..... It. lI:iadmány hit~lfií

sem kap1ák meg Kaslflyá~ól sieo ' ~lléstkiSikocl('ái7.a·ft6'l' UlOOO ---e"'B tO'fllltbmn' 'k,lbÖUekért "nem 'Plllugor
kis napszámiukat. Akkór 20.DOO,·!'a.~\, ~('1,0($. 40000. wilImI fl§\el08sé!jet 31 sZlfkesd5s~. kiadó.

Többen is nrlak ileid, hogy járan- 50 OOO. HX),OPOi'!OO.OOO 369 OOO'
dÓ!'águkal küldie meg~ de eze P<lt~gő nr~rt'U'~lÓ'rövid ~dő ~1qj!FtÍi

kel al le[if~Jeket ~s mini mási; rí ho~~y ~Z ellész iilt~zménv lile
gye~meiDI kivÜl l1iilgyfa, Töbhén 1(lJn'd6ia'1il a P.lndnl-é,ltej~ Köt:p(}l:H

ezen szegény emberek közlli fel- el~tn6;rzés:~ál'an án, a~O'k m~i

menjek hozzá Pestre, ki gyalog., ~'ldOZ.5!q:k ál"éJn is VI'/: 'I znek fl'gy

ki kiilcsönkén pé'1/en, - de" a7 sorsie~Y€llj 6,12 24 pen~őérl

igen tisdelt mandáfautlhot és .kipróbállák ci szetene..,zjfik€i.
'tott képviselő úr 5 6 n(ipig is Ah!.uás milJi' 1ÍI p rlli 5 t ~~im kez
eiiagaolliJl magá!. hogy oilhül1l van. dódJlk, Rolndelien bármelvlk fÓe

s e szelo:ény emberek éhen, ...... fá~ án::silóná.t Mindlenldfiek ts min';
'fadlan oH varlak kapl,Jja előtt, -- i <leli e.~yes 301"sjegynek egyenlő'

oehoc~djlásl kérve igen tisztelt II ~. nyerési e3é1y0.', A 5zere:ncsiIl

lképvise!őjükhöz. i: ior\;l'i'lndó!
klméledeoa időben volt I Zsir4fnyak'u tIIök. A :!sIJréf-

,~hH~Zniy hogy éli szabad é~ ~ nyalHlI nőkről r'2ndld\J'I~~ érde
2:lioll!legyenek alok. - kiknek se, ~ kes képekke1 ii\us/.iirBII d~kel

mandátumhoz jutott ~ közöl Tolnai Vilá:,;>li~pia uj
lís:"Jel1 Va!a5zIÓpoi~árok! : száma, amely ndg" te"icd12lem:

I'

iVii. - nem 27ért Fíllimk kÖ7é- ~ b:.zn és gazang ~élrld~om;lla~ ie-
!ek. ;tJ!: bárm,e~~ik jelöltre Ji lent meg. E±e'11lkivü' föbhlzk

11;1 usz.lan ma~ kőzöH él köveik,;;ző ciíd,;,:kcl

;!Yi']O' l~:-::"Jé'''' &1ere,el!:löl és a régi' olvashatiuk éj iléj1J~~t:2rü k~[)>es~

parl megbizásabói jÖfH.ink, Ilal1ban; Vlarsenyf'ulá§, ,!l,L ~l·
'rndgr fi~yein'ezles<;i.in" bell- öröklés litkai, iSI~11 n'"li'l~iku8i3J,

'IH':1ekel arra.-- nehogy ugy járja l A Pöldsugarak reitélyz, férí~k,
10k mim a milldszenli wá" rór (ls§í:ör;rYőkfiáí:c,~VUá1g_1~~
Jasziói\CIŰltl poi~ár<Ji. kikel Csu i érdekeStbb.•. ~dU.':hj&l,k;IVllilláSOS
r0~,Hl becsapoil és cserben ha-I r('~éI'lY ~s'k'ul 3:i:iÍlz kip.
gl (/<1'[.' . I. Tolnai Vit~gl'atHil {'igy .,zi1Jma

Kasnya Béla négy évJ
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munkéJItársát és bizalmas bartHját beküldik ,rnajd öl

képviselóházba,
f.stvána

tllek volt (iZ orszá~gyűlési képviselője. ~iárom ízben
választot k meg flZ elekiek Rubinek is/vá kövel
Kétszer áriá"l, megsem misi/ő szótöbbséggeL egyszer
pediRT egyhangúlag. keriiler annyira ragaszkodOl! kép
vise!ójéhez, hogy arra él hirre, hogyaNemzeli Egysé~
Pártia magasabb politikai okokból
léptette fel a gyomai jkerüleiben,a ! i
ken egészen megdermedt. Küldöttségek tártak Pesl'~

re, ,:J levelek és távira özöneérkezeit él l\lemzeh
Egység Pártia országos vezetóségéhez és min
rés és kérelem egy hang voll: .. Hagyják meg n~künk

nek Istvá ne vigyék képviselón!{eí', a
nappal dolgozott és III

Nem igen volt még példa arra, hogy Or~

3zággyú!ési képviselő annyira összeforrt volna váLasz
tóival, Rubinek István ul' ele!<.iekl{eL volt
a régi kenlletében egy kérelem, egy kivllnság, melY$
nek sikeres elintézése érdekében nem dolgozott ",,""'''''
fáradhöltat!cllnui. önzetlenúl és kitarlámL Nem arról a
töhb minI 4000 magán!<ére!emról legyen szó.
melyeket Rubinek Islván képviselóséqének idején ii1~

lézel el sikerreL De li. kÖlmunkák, me1rekeí' Rubinek
Istvltn kerületéb~n szivós munkássággal 'ziindi
keresztúlvitt, II I<özutak, az islwlák, a l,uiJmházal, és
a számtalan egyéb n}unkaalkaiom, melyeket !,en'Jie,
Iének megszerzeH, még évtizedek mulldn is tanulsá
got fognak tenni áldásos míiködéséróL

Rubinek István, II becs'Üle!es munlw és a szh'
embere, most mvan Oyomán. Kopogtat az embereh
ajtóin és szivein, nyuHj6 becsűletes, munkiis í{ezé~

testvéri kézfogásra. És a Q"yomai választók el fogják
ezt a feléiUknyuitoH kezet fogaldniés Rubinek
képviseióU! az ország~yiilésbe küldeni. Olt do!
gozhassol! bllrlltjávClI, Gömbös Gyula miniszterelnök
kel. kermetéért, Békésvárm~gyéért. MagY(lI.rországérf,
.iflj MögYllr Nemzetér;- f

A gyomai válasj;;tó keriiletben váIBaU képviselt') ".. nil1\!~_
ségt61 visszaléptem.

Amidőlt ezt a k6rmményt barátaim é:a'. hiveim tudomása~

ra hozom? tizenöt éven át éh.rezeU: bizalmukat e.:luton ils
háhbanmegköszönöm,

Miután a váiasztókermetet a Nemzeti Egység
programjával képviseUem, barátaimat hiveimet is arrllt
kérem~ hogy a Nemzeti Egység Párthoz hűek maradjanak
és sZ8v8zatukllud a Párt hivatalos jelöUjét:

Dr. RUBI EK I
támogattd és bh:almukkal megtisztelni sziveskedjenek.

üy~~ 1935. március hó 21·én.

Hazafias tisztelettel:

Dr. ZEÖKE
miniszteri oszfálytanácsos.

Rubi
Nincs ebben llZ orsdh;ban ujságO!VllI5Ó ember"

aki másfél évtized óla !lem tudnd, hogy Rubinel{ Ist,
vdn III magyar kÖlélel ben mil alkololt A rörnegiavas
latok töm~ge be..;zél Rubinek Ist'/án parlamentáris
munkájáról, a legfonlosabb és legkomolyabb törvé~

ll1Yliknek ó volt az országgyülésen üJl elóadója. Nem
volt li háború Uláni magyar i!w~ élei ben o~Yém
idösz<1lk, llImdyben nem \eH volna szükség Rubinek
István közreműködesére, rm...mháiárél, bőlcs és meg
fontolt Illmácsaira. Gömbös G CI 12:3 a Nemzeti Egy
s~g PMija iléJIgyon iái vála.sztoHéJI éJImikor Rubínek
Istvánt kérték a választó~\tóI képviseióüt De
a gyomai kenUi és munkásai ilS iól fognak.
vlélasztanl, ha Rubinek a mirlis;dere!nök

TaJijIl [nég S::)!la necrL'Joh a. i kerületben
d vi11asztási küzddem oly elkeseredett, nehéz, mint
most - de talán még schö nen! G gyomai ke-
rüld vátliSZIÓioéÜ< könnyű a döntés !ebekósége,
mint most

Gömbös Gyula kél és fé!éve MagYél1!"Orsuig mi
Ji1i~zterelnöke" 'iY63 ószén kerűl[ kormányra, oly idő

ben. amikor egy borzdlmas gazdasági orkán végig~

pusztítot! az egész viiág-on, a !{or Magyarországon
IÍppugy, mint minden európai orszá~ban, a gaZdasági
helyzet szintén k.arasz/ráfalis . Az uí miniszterei
nöknek nem tlHr módi ,1. bűvös varázsJallal azon"
nal gondtalan és krizismentes békenapokal teremrení.
De becsületes, cé!mdolos, tarló munkával sikerült
neki és kormányának rést . a bennünket köri.Hn~ró
akadályokoIl, ;::,ikerüh téren hato!m(J:'}, be'"
csületes javuiá:5[ sikerülr olyan kereskedelmi

; szerződéseket mef<lköt'ni, mel}rekriek hasznáiélsával
~erménY(2;ink külföldI elhelyezése lehetségessé

.A Gömbös~kormány elgondolásai középpont'
'''Ul..JiUB a' földnlŰY2S,EI ·ti num
·ell kisember álL Ha egy ~{ormány ill/en célkilllléssel
doi~özil{•. akkor fólörekvése természetesen arra iráD
nyul, hogy (ll kisembereken sei!. Gömbös Gyula
becsületes szándékai! 3em bizonyiria jobban, mint
az, hogya törvényjavasia ak e~ész soroza la vár
me~valósitásra. El.eka törvényíavasl..,lok egytói·e~yig

:izocidlis elgondolással és ntéssel e kis exiSl'
tenciák reJsegilésére és iSi ápolására Wrel<szenek. lia
az parlament a kormáiw' avas!a törvényerőre
emeli. akkor lúl leszünl.; a legnehezebben, ökkor egy
ui. biztaló hainald virrad eilnek ~. sokat "'..""",,,,,,nrl,,,H

magyar népnek.
D~ ahhoz, Gömbös la Jier~

v~it meg rudja valósii~ni, II munlHJJfársokr{J1 'Van
szüksége, I\iKnek szakludlálsábém, becsüielességében és
célluddtosságában biz hat. A miniszterelnök szózalá~

ban tudéllHa az or~ztig választóivai, hogy kikel n
na~y és feieló.;;.;;;égrerhes felCldalölihoz mun~{a:ársakul.

gyornai kerűklnekjuloH (lZ cl meglisztehetés. hogy
GÖllibös Gyula miniszt'erell1ök és a N'2mzeli El?ység
Pár!ia hivalaios ielölrnek ,z'gyik ~egnagyobbnevíi 61
lamférfiut I{üldlre le;
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dszent

i dsze

összese

mindslen.ti iflI!ánlások sz~rint Kasnya 5tía @

kerü!dében minolös~~ csak 610 aláirást kapott
olvasd! :

Választó polgárok! Aki il r«)lJ k~rületéb~n csak
610 alóiröst tudott gyUjteni és öl válaszhtsig sem tu",
dolt eljutni. oU valami nallyobb bAjnak ktllett Jem"
a volt kE!pviselö urral!

Nem 8 választói változtak meg
mindszenU rüretnek, csak vá...
lasztók véleménye váltOlott meg volt
képviselőjükről, Kasnya Béláról

és II nagy mindszenti kerUletbő[ csak 670·en okartdk.
h02Y ft magyar ktpvisft16házbalri 1\ képuket továbbr.
is Kasnya Béla viseIie.

Polg-drhtrsaim! Azt, ~mi Mindszenten tört~nt, ne~

Rubinek lstvdn rendezte, hanrtm KIJsnl,ának .. voU
választói mondtak Hélrttet.

Igéretekket viccekkel eg lehet l!
mandátumat szerezni hiszékeny em"",.
bereknét de azt megtartani már nem"

Csupán csak ennyi és Hmmi más nem törtltnt

Mindsz~n~~n Kasnya B~lávat"

,::\" Kijsnya kerüleléböl, Mindszemről is jórrak
i1ólurl~{ többen. k=veleket is inak, de ezekben nem

dicsénék Kti/snyát, hanem intenek bennünket,
nehogy m€g-vátélss2:uk ,amit 15 éppe:n ugy meg-

"lI:;"i"iC:ClrillrlJ úJU él' is megbánt(jjk,
amit mo~t be bizonyHoHak m~rt aá4-
irást sem kapoh KilIsnYéi náluk (610),
[a~zlásbBlr:i ré:lizívehessen.

i\Iem volt szándékunkbém KasnyCJI &éiCi s-zemi'"
!y~v~1 ~nnyit rog!él!koznL ~ gyomai válas1!- .
tó~u~rület kisgazdái három hét (iflégrge m{'ghm~m

rik ót De ~zt láifuk, különösen él :iaimi..
I~to~ endrődi eset óta ti ",esaka1-értís llJ csatakiáltás""
sal ~inte bosszut ~sl<i.lslnek lM !{a:mya zébzlaiónl.
P.dig napnál fényesebben tudoti doloa'. hollY KIIIs
nydnak módjábl1n állott volna 8:8 I!ndródL sortüzet
melakllldiiiyoilnf e ha al: embereket széto~lásra hivra
volna reL 6 azonban e he!yeH tov€ihb Ifiesztdte 61;

izr,ralmat, mely él sortül1l:íiil v~gződötL S mégis aKlu!
nak. akik mindllil józan kövelkeztetés eHenérlit. ti he...
Iyett. hogy emiatt ~lfordulndnak Kasny~t6i. III.'csak
azértis ot át rámoj;!atidk t T udiák meg ezek <ll pqlgáf'
társaink. az endrőd, esetttt Stlm Rubinek, sem Ze6:ke,
~em Tóth nem idézte e.liö, de ezel" közül ~gyik sem
akadcilyozhatti:t volnti! azt mee'. egyedUl csak Ka~ny&,

Ha tehdt ti jelöl!- kozül '{alakit buntetni keH .~

endrődi eset miaU, €!Sl~'edill ooClk a1J!1 büntethet* mt:tT,
mé!gavjseletév~1 annak I!']óidézóje am

m€gakacMlyozhatta volng;;? e~J n-:nn m~g.

sze ély ny ke-
bb biltosiíékot

inek István.

töltött ideje csak
dr. Rubinek Istvánmd, őt komoly.

jóindulatu uriembernek.

e yik jelö
e.gyik ielöltet 15 éve ismeriUk. v~Ie mdr tiSE

tábé'!1 vagyunk mi is, de odafent is"

alapos gazdának és széles látó
rü politikusnak ismerte meg,

~ /öbbi íelöltekröl ól világért s€m nyilatkozott
!l,~ ditélóJ!eg, sót lehetőle&! elháritoUd magától il

róluk való beszélgetést.

közül ,az,dki az áHaiá:nos országos ügyek
tézése hözben éli elhalJyagolt kerü!eHJnkn~k meg

szerezni a jog'os juHéHásohat és ~ k~rüiet pol
ílárainak segítségére lesz oivan ügyekben. amelyek

tézésénél öz ö képviselői befolyására ESc slüks0g

ogyakisgazdákkal hogyan, mi...
r és miért került egy pártba~

ezt még titokzatos homály fedi.

Programbeszéd eimén tartott elöadásaibantlzcI!en~

jelölliei személyi piszkálódásain kivül és a hatóságok
kigunyolásán, a csendörséa ~slJlfolódásán kivül ~aY'"

abblí;11, hogy Gömböso mtnis;::~rzre~nó~;

és el független kisgőz:dBpart progl'i)
7{',r'j- ,e' (yy'omni kisaazdákn,:: vOrJl:1lkoztöhla, 3emc;,""~b:"-",J ~ lU. D' -.. lo ~

U!őllbség nincs. Ezért nek ai vaJsi:ÍmfJP: SZélIViJzá:S-

!lem Q két pdrl pr-ogramia fl§le:t[ ! d:ömef1li~ llanem
airl',n'H;,I"~,1 mandátum ielen /.e1öHek

két idegen ielöltet sz~m~Hyile, csak most. há
:rom hét óta ismertük meg.

Rubinek III konnéÍny parancsa szóB-
el régi kerületéb61 hozzánk. Volt vá!as~tói nem'

csak élőszóval, de a leveleik garmaddj~val is sajn~l",

iák képviselóiüket és igYI!l;kszenek v!2iünk meg'"
Ismertetni az ó értékes képvisdől és emberi tulaidon
~ágaiL

Az

ya Béla
Kasnya Béla cl mult ciklus alaH il míndszenti

kerületet képviselte. VOlsulQs szülök l!Ey~rmeke. Ó II

feslőmüvész pályára készült. Házass6ga r~vtn nagyon
. jó anyagi helyzetben él.
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Ar. M. Kir.
föárusitóI{
poslán küldöt( sorsjegy ek árili
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v~~kedjenek II Ö~;:
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Ha rehát bármz!y
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kGid1k vissza.
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Állandó és kitartó
vezethet eredményhez

Aki aWllball bármely ·l)lmál ;1l

stti·rsjegyeket nerrI at<ar}@ rnegtar~~Ili~

aZ<O!'li'la! viss::::a az Welélu!s
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kat nem
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fel a vánasztör:<;:
tömege elfordult
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künk sem
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vatlJios íelöhre adják le szavazataikat
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Rubineket lJái@slJi@tto.m
Magamnak.
S II választ6k mind. rtá

Szavazato@ hl} l fIlZ tnpiPn
Lehetn,.

KasffJ/(J, Béla, ~t ii.zengt$S

j(ubi!tl:~k istván illfk
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Suretem.
ldtok minl!/JHl

Pá,rfnf",i valót

hem.gos, jaj de hangos
A gyomai kerf1let,
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Minden em!ler tdnwgfJJjlJJ
Az
Kasnya pedig t~(!.gyf:dfJef;i
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elmuU 4
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T~stvérI Ne této,iázz
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deke, a vármegyéd
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dr.

Ha ez
lett

év alatt,
mára
nem engedték

5i~onyi.H'ij) ,zmlel'(I~Z~ne:H

eldicsek!2(kIL az
kétszer~h~romszor végi:.dutlúJia Mitidszent12n,

elég 1125z, megválasszák t ur
volt krétásl1cHu vili",sztóinak sem sem az

éluJójélinak az fJtc6kon nem
Ön megbukcrH.

hf 1reüaios i
mf:g képvfsel6nkndc

Miim

Egy gyomai

Klirdezern:
képviselóre:, é\l sem
r~mot nem tudott adni, nem llZ Ó termésl:~débó!

hiveirit legsajnádatosabb relfogássa
rO. táfsilda!mi osztá

Talán elóbb egyezzünk meg él su'"
lyos g,(jjzdas~ii!i helyzetünket, a~ Orsl~g nehéz .. Q:S

belpoliíi helyzetét Elem nagvhamgu ígérgetésekkel,

tóságaink kigunyolásávoI mdiuk . hcmeJ'i!1

komoly munkával, tetlekkeL

Bélától '-('

ez is
ill
ön

If>" most
kerlilel ben.
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Ha

elegáns.n, jól és olcsón
allar nallázlwdllli, szükségleitt szereue

be nálunk.
Hiv'-sr31 mintákkal fel!l:eresslk.

IRIMY és. OllARY
urlsub6k

II eIc II I ~ 8 a Ib:ill, Szent 1"ldili-tér I~

Bizalom Hitelimda kebelében.
~~~~WU~~U~UUUUUUUU

Tak<i!!rm~nw árpa kapható Wag~r

Márton Fiai fakereskedésébel1!_

Egy MlII:hely éi 16.5\00 d!r[l§. dij~

';lll!l eladó Höwk Emlél<idjll. 26 Sli:. l!~aU.

Erdeklooni lehet MéSÚJ"o$ í!kI..
tébe!1!.

LucemilH.é. lri6sft mffildm li1Jaip

V'élú Kválmyi Aladár éi istválll mataklitffi
maim!!, Ilgyal!1~ ~\fí'!& tengeri Öí"

I~t is<
, Lakllldalomll'l!l. dlnre6t8rra Kwe.
kelJ Kitll"@lyt61 -vegyen .kittl!u\ mia'"
sétJltll, U!.malos Illi bort. fillérért.

G6th József kal(lpOSfl~kHalmag)'1hl
levő IQ kis hold földje és II huUámlélr=
ben :! hold! kaszálója örök áron eiaü.

Férfi és fiu kalap.k. sportsapkák;,
mindenféle fiu sapkák a legolClióbb áraQ
kon kaphatók, kalap' ·aiákiU.!lt, festést
szakszeriien olcsón vállaiok ifj. Alt·
Vince kalll.po>i Endrőd Iparteittmietterr
szemben.

Akiknél a Hartensteii1l cégHil, \fao
a Wagner cégtöl még 1I'ashordók WlUI.

nak,8 napon beliil szolgáltassák~·3]

Wagner fatelepen, hogy IR kellemet
lenségek/öl men/esíJIjenelc. Be kelK
szolgállatnl azokat II Hazai Kl50llli
részvénytárs3ság hordóit is, amelyeket
esetleg más cégtöl kaptaIc Kellő idö-
ben törtent bejelentés eseten II besdlll
lításra Wagnerék haladékot adnak.

A biztositotttehenek védöoltásll
t. évi április hó l b én a községi mb&<!
hbnál történik reggel 1 órakor. Oda
veietemMk al bel1erlUelen lewő és ~

Körösön tui ról a bizlosilolt jószágol!:;.
A Iklilterlileten levő jósll:lÍgok Apr. 2-án
kedden a szokott helyeken és még II,

Dr. Debreczeni Ivá;} féle fatlyasi ta
nyában eS7közölleW<, mind a négy he
lyen a délelőtt folyamán. Csak egy
esetben történik az oltb.

Kossuth lajos utca 22 :I>Z. hh ~
egy drb. Tl1llrub föld eladó, érlelle:e.ni.
lehet KossutiJ !Lajos-utca 55 sz. alatt

ijzv. Nagy Zsigmol1ldll'llénsk 3 te
héli járás 21 arn hullanlléri legelője

nyári használatra kiadó< Hősök Mtia 56
szám abU.

Kls$ Bálint u. 1111 sdm alatt, ldk
csutka wan eladó. Ért. Kiss SándiOflllá!.

Horthy MUd6s uton egy Uzleli1Jelyi
ség kiadó. Érdeklődni lehet el kiadó
hivatalban.

Cs. Szab6 06bol'nak egr· i6 há
mos lova eladó Gárdonyi Géza \lll! 13
$Z. Il. kerület. .

Szer/gesztésért és Idlldá$ért tel€lAi~ :
WAúNHR MÁllffON.

HI!lIDlf!:ária könYVIll}"omd:al'willalmt, 0Y@llllll1iJ
I!l~~w~i; T~ $U_~

Cegiéd-Bud~pe5t
Veres Pá~flé u. 8.
Telefon: 683-31.

ÁlI'je%,Ull!ék Ingyen.

C [TT AZ ;DÖ!
H RENDELJEN ~

~ __U __~

Minden háztartásban giUdasá~os

ai

heszakithatatlan széleszegett

magyar chepaleum
papirfut6

hnalszegéilyel.

Csak MindenüH kapható
védjeggvei Gyártja:
valódi l!! Papirmiivek r.",t.

Budapest·

Próba-szónoklatok a
gyomüi refofl11á1us

, , legynazDdo
Néha! Tiba András rer lelkész

állásának belöllésére Harsányi
Pál ref. esperes a próoaslórwk
latokat köveíkezőleg osztoIta. be:

L április 7·én d. e 9 Órakor;
Kocsis Jelii!ő gYLllavári lelkész.

2 április 7-én d. Ill. 3 órakor;
Juhász Gergely kő(ösnagyhar

~ányi ie! kész<
3. április ]4-éa dl. e. g órakor: :

~~::.it$ Bertalan ki.mágorai le!- i
4. <íprili~ 14u él1 d. u. 3 óraI-mr: ~

Jaay JÓZ1Jef zsadányi h.:! kész. l
~~~I!

A gyümölcsfák egy ujabb
praktikus iUtetésmódjáréi ir él

Növe!llyvéde~em és Ker~és1:ei.

kguiabb sZiÍJma.Cikkekel kö
zöl még a rendell~i:ilS re itödé
sü gvümölr;~fa ollvanvok ITIe!

sr.éséll'ö!, (lJZ alma moly iri61sá
ról, a mészkénlé e!itlrtéisáról,
ól ~n·i]mölcsfiilk koroná iának
ritkitásáról, az egyes szódö
fajtdk különböző métszéséról,
a nemes geszlenyérói stb. ji,

dusan ilhlszlréÍlí két szaídap
boi eg\, alkalommal a N<f'lvénv·
védelem kiClldóhivélia!a (föld
mivdésügVi Miniszlérium, 8u
dapes~, V., Kossl.Iifl Lillios lér
H.) lZ lapra "Idio hivalkozassd/

dijlalanu( küld mulalvillivszá
mot

Egésl5éges~ féregmetdes
gyümölc~lclmé§1 csak ugy iJiz.
losithaHmk, ha: CI gyilmölcsfak
tavaszi ]perml2tezésél azonnal
a fak elvirilgZéba ulánelviige;r·
'lm<. A Földművelésügyi Mi
nisztérium Növényvéd41lmi é~

Növél1yforgatmi Irodáia (Buda
pesl V. földmivQlésügVi Mi
nisztérilJm) most adlél ki ujbói
CI gyümölcsös lelVillSzi és nvári
kezelésér61 szóló I.ItmlUdilllójál,
amely alZ összes videkel:ési
és fr'lilpolási munkálaiokai, URT
~zinjén a permeleléshez szük
séges pcrmeiező aluvagok el·
kéélzilé~i módjá I is r,zl'lzleles12Tl

ismerleii. Ezt az I.llmulalói ill

Növényvédelmi lrodtlll minden
éro'l~k!ódónek dWalanui meg
kÜldi s az:onkivill ké§Z:Iilé~H?Ql

szolgái ,'áli'lszbéfyeg b€küldé
se e!le!1~biZn (JI hoz:záfordl.Jlók·
nak szaklanilccsal minden gya·
korlati növényvédollmi Ih ker
té<:7Cli k "rd-!shel1.

M

e

~971
2045

sasz
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Gyoma: 5 körzet

Ketten küzdenek a mandátumért

T

Az ajánlások felülvizsgálása u.iál1 dr. Zeöke Antalt 55 és dr.
Tólh Istvánt 264 pótlásra lltasitotlák. Dr. Zeöke Antal Illem adott
be póllásl, h:Hlem visszalépell ill jelöHséglöl, dr. Tóth István pedig
i1!:!11 !1.1dla pótolni az elöir! ajánlásokat igy

dr. Rubinek 8stván
Kasny& Béla

ajánlássa! kerü~ a vasárnilpi választásba.

l. szavazókör i -500 régi bázszámig a Baross utcai trpf is
kolában.

U. szavilzókör 501-1000 régi házszámig az Jparostanoflc"
iskola helyiségében.

III. SZilvi-lzókőr 1001-1500 régi Ilálszámig a Horthy·úti tref.
Varga PJl-féle iskola.

IV. szavclzókör 1501-2050 régi hsz.-ig a központi jiúisko·

V. SZ31l3Zókör 2051-2619 régi hSI.-ig a KiJ?séghdza tanács·
termében..

Endrőd: 5 körzet
I. SZa!vazókör - idelanoznak Endrőd község beHerUletéröl 24

sza.rvasi kövesl.l\Iól (Gr. Andillssy·úl) kelet, ilietve Gyoma felőrli!!.

Jkók, továbbá a tanitóföld, kánlorlelep, vármegyei munkásházak,
íárványkó 1 háli telepen lakók - a községháza közgyiJ.!ési termében.

U. sztlvazó:{ör - idetartoznak, akik a község belterülelén a

szarvasi l<ö\fe~últ6i (gr. Alldrás~y-út) nyugat, délnyugati rés/elllla
;cók. (rovábbá az őregslőlö lmriában lakók - az Ipartestiilet helyi
ségéberI.

llL sZ3vazókör - ldel,ntoznak a ll. keriilet 404-742 hálc
sztímig, továhbá a m. kerület 1-'-242 házszám alan lakók - ti,

gyoma vé}; i községi óvoda helyiségében.
SZaVi:llÓ!~ör - ide!@rlOwak :JI lll. kerület 243-283-ig

(nagyperes) és kOi1dorostimya - n Hangya Szövetkez/ben.
V. SZaiv3zókör - ideiarlollllak a körÖSÖriiUli részen lakók (V.

és VI. kerületekben) - cl Nagyól/oda levente helyisigíben.

Kondoros: 3 szavazókör
1. s~avazókör a községháza tanácstermében, itt szavaznak II

község belterülelén lakÓK.
II szavazó ör Kerényi féle községi iskolában (Vl1trga ftle ház)

itt szavaznak a K:írolyi, Merán, Dr,-chsel, Bakos, Rélhy, Láng-féle
földeken es il Kondoros puszt;:,n lakÓK.

m. SZil'l'ilZókör a Bukovinszky féle községi iskola helJ1iségébtn,
lU szavaznak az Apponyi, Harkányi. Dérczy, Balza Géza, Boiza
Pal, Bellel-féle földeken, továbbá a Nagyrnajorban p István major
ban és Erzsebeuéri majorban lakó~t

Budapesti ől jelentik, az endrlJdi gyászos ese,
ményekkef kapcsolatban megindult bfinvádi eljárás során
nagyjontosságu llÍpés tör/éni<

A kir. ügyészség Kasnya Béla ellen .vizsgálatot in
ditott, aki az eddigi nyomozás adatai szerint felelős a
történtekért, amit egyébként a beliigyminiszter endrődi

tartózkodása alkalmával fényként megálJapifott. Megke
reste a budapesti államrendőrsiget, h.ogy az izgatás
bilntetfével gyanusitoU Kasfi)'át terheltként hallgassa ki.

Kasnya Béla idézésre tegnap megjelent a fökapi..
fányság bűnűgyi osztályán, ahol Bozzay Gyula rendór
tanácsos 5 órán át jegyzőkönyvileg kihallgatta. A fó·
kapitányság a terjedelmes aktátal most áttette a gyulai
kir. ilgyészséghez, mely rövidesen dönteni fog Kasnya
Béla további sorsáról.
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~s erósb'~ldnj EI válas~,jáso$

Kt'!)!l lúl is mind míg él

következcics rnarad
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érzelmi
a valamikor
cSélk i1-zérl s
lök egyre fan n rcagCJl$
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A iparos és Keres~

kedöifjak Önképzököre műked~
velői husvétkor "A Kék lámpás"
cimű, nagysikerű operettet adják
elő, a· Holler-SzáIl6ban,

50 fmér.
10
10
10
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házukkal igazoljá.k, hogy en
nek a nemzetnek a mulljál iisz

ic?lelben larjják.
A zászlóbon/ás megiisztel p

ieíésl ielenll Mef2iisz:eHelésél
- jelen eselbeil ánnak a
mára is álha!ó hazafiasságnak.

amciy benne éli annakideién az

egyének lelkében s ameiy ko-
lellé ludoll válni o9ban a

plllanaiban, amikor "kigyulladt
az első kanóc. Évtizedek táv
iaidba is elhallaiszik a 48-as
id6k lázas diibörgése A ma

v.!!l!lIln!?Ot biztosíto! a j]

gazdák részére.
fajta tengerH

horn
vern i.

vetőmag'

yben, m nagyban,
érban l<erülel

fd meglel, nl"
ki::;gazdák egyJeté-

apos vörös lófogu
engeri ára métcrmtlzsán

25 pengő. A 85 apos
fehér cm 11 i lengeri ára

ázsánk 26
Arak a . D2brccen feddár,
csomagolás k

iás,eivaJ,
Lissel e
ölon n

a 5zöve kezet, -o
ké5zie!e van.

Csel vételnél fel via
szövetkezei a g'ozdák fi-

arra, a csö-
vestengeri céljából való ter
mesztésnél a ir)/l.dwitások
letörésére !lagy gon ke'Jl
forditani, merr a csöve!cd
El száron hOlZO.

re t i

znlegi

(Folytatjuk)

r

G\V<:"!M'!'!i termel6k és ofrtél><es!tő

szcvetkezete
fogyasztási és ~rtékel$ltő s:eölfetkezet
GyüIT~ölcl';l€írtln(~~"'i1t6és sl'effizf(:íző

sz~vetkea:et

Kovács Jál'lo~ sztí\!etkezeti igazgató
Szeretö Il:~tll~n vízmestilu'

Sándo!'
W'iil<l:lrler Márton
Wagner Józse'f
Ssas Ferencz
Brücher József
Keller Julia
Zőld Z~lária

A

ságból
b ".ueereSl
érő és

A házlerők lásaiiJól ·1
geieJt zasziók ediszitelle !

;

d Nemzeli ü!1nepen közsÓ'gün- I
kel. Melí2g márciusi napsugár"
me!cgUelie, !üzesitejie a három
színI. Márciusi e szelL)
tengelic meg él 48-as id6kel I
ünneplő lobog·ókéd. Házjuiaj~ I
dono§o\\ és középü!eHck or
mairól hirdel!ek magánemberek I
és hi hogy a nemze! i
nagy, évenkint megisméHódó
hazafias ünnepén részlvesznek.
Ünnepélyes színbe öllözteleJi

ej

n,

2gVé!6~j ója ná ..

,először a ne""
18szá-

év~s 0v[~)rdLllö"

}<ákóc;~] Fcrcn;~röl ~

iia rói,"],

Ó voli a rnini3z1~2ri fei-e-

zalék.éJL

l:ílan is

16sség első

iunk, ó rólja

tvlikes piispök szavói szerini a
Nyugothoz v ci Ó Q;;;ali:;kozás
kérd4sében s cl nemzelisz8C?k
(js összes társadalmi réiegek

(jsizefogÉ.sában illa is a/zluá!is
l:'!.nuls:ígQl ad nekünk. Ez a
mos! s;nerí és örökkön
~lő Rákóczi Ravasz püspök
szavGJiban kri'3lályosodik ki:

Rá.kóczi az egész: magyarság
ml§gszemélyesi!éje, akiben !ip
:iizai ~s dunai magyar vére

a magyar. löriénelrni

erók ij~§IQ

róla We irnann
imre "Rá öczi ésiörlc?B udo-

lIH:!;tI(,"a aJ noB'~

ből !<:I~irlrj ·vOjlilSQ,kö.J

c+
ho us mÍ)[-jOSZ vagy

lŐfJa]mal a 1r,~lZ15. I)e nhT@$ is

nem IEdi
méÍciai vagy bel ,:'1
mé!!
minden

srnire: nlj!~;iJ job·

bem bcizmcriilünk óu; ele
Iének és levéke"Jl\,s0gének Ja
nuJmányezásába, an:1ál monu-

<::;!!!olll~C:IUL!dn ki

ban l~ juk? ujkori törté~

nelmünfUlck ó e g i k le\?!1B'
alakia. N nem ár! a

nl2~d nes szüksége

jlluziól-< meslcrsdges ködére
ahoz~ ernlé.ke-zclijllkben
ld;:áHs h0ské eleven erő ma-



se et

on,

a mun

nem
között.

zás ert iparkodnak fenn
tartani, azonban mag·a a
gahonakeresk em a

rtózkodó II ugy"
szólván eddig· egyállal6n

orró ,

zonyos mennyiséget a ll/(íJ

ga részére már előre biz
tOSiJSOll, Ennek iLla! it~

[diÓ, a zöldhiíeJ, ami

a gazdák részére rendki q

vU! tos, egyelőre telie-
si:;n szünetel és en hite!

revékenység még egy-

Tolvajnénak voH még annyi
ereje, hogy az udvarra sza
ladt és segitségért kiáHoq

zoíJ, A gyiikos utána menL
hálba szur!a ésa néllí .
hogy valamit eJv volna,
elmeneküil. ,L\ kér sérült
n Gyulá szállj k,
álla sulyos,

zöld,et szemb'2!l, ai,:!;:'\..."1.:

javára az árverést c:iren
del/ék, az elmuiasztott és
El hcildsztÉJ5 jdeiére j6ró fi
zetésekct olyzm mérvbel)
ieljesiJi, rninJ!la birloka nJ

mindig véd ell lenne, va~y

ha ezek a hitelezők oZ rir
verés elhalasztásához hoz~

záj tak, l-'la az árverés
ilZ 1935. ápr. 1 kénél nem
későbbi !13IárTji:jI-Jra VfJll

kitüzve, az adós a héljQSZ:~

tási kérelmet az árverés
napján is elóterjcsz eti,

ct zö

sé ,et Szeghal

el asztja a. gazdaá
·sze 30-ig

Sz

rós

Gyilkossági
l\eddre v rradóra .szeg~

halmon Tolvaj Józsefné!
és nővérét, farogé: Js!ván~

nét Tolvajné lakásán, ahol
a két nő egyedül alu ,va
laki behatolt éjjel él szo
bába és ](özvei közelről

revolverrel rájuk lőtt és
fejükön megsebesítette ókd,

Gazdasági é~ pénzügyi
körö!zben feJíünést kelt.
hogy a íTlczőgazdasági teT
melők nem vesznek igény
be zöldhiteIr, helyesebben
cl gabonakereskedeJem
je3en be'szüntette al e]ővéÍ'

sárlás! és az ezze! kapcso-

latos leelólegezést, amit
egyébként bizonyos törvé-

nyes inTézkedések is Tilla
nak . .A kereskedelem ugyan
könnyen megtaJt! ci ÉJ -

módját a nyuj-
tásának, illetékes kö~

rök ezt a· II j

zatot megfelelő sza

pi szám,hhfJ!1 él kCnTJ(]ny

S100/193E5.· . E. szám a aJt
rendelelet fldc,H !<i, t}mely

Egy hajdunáná~ I
81 éves földbirtokos,Ul8h l
Sándor, végrendeletében a I A piinzUgrrniniszter él me~
SterániaSzöveiségre I
pengőt, a gyermekkórház~! zógazda~ági munkás ~dó-
nak 10.000 pengőt, a szülő- ji tartozására nézv!;; le,utóbb
otthonnak 10.000 pengőt, . arra az lálPontra hGlyctz-
,[I várö.. s szeg·énj'einek . ·1' kedeH, hogy íj mUfiká:'5
pengől, a kaszinónak re:'5mriny~ u II jír~ éldó
pengőt és él ref. fógimná- I él munki::lllldő kötel~1 ,.".,-.,"'_
ziumnak is sZÍntén 10.000 I
pengő: hagyományozott. I é$ bl!5lolgól tni. I-leJ
Hatalműs cSfliá pe ú I elmuIEts:dja, ii

dig él l?yczrm'lkkórh o~{ I <,,,,,,.'I'M",,,,,,

OQgyltL i

je-

Us elsejé

eszerzése

szens.z JÓlsc·f ö1s{:ll~Jid\'·é'"

g'i uraclo!má l 615 pcng6 szerint Q g,ozdaadösnak
ért és cl ikB Treiler olyan ingat1ana tekintetéhen
ferenc széGsényi gazdasÉ!- amelynek védettségét al

gélböl575 pengóért veHék. előírj fizetések elnmlaszrá-
Endrőd nagyközség fG- sa mialt megszünrelték, va

részére cl csorvási urada a Iamin! bizonyos nélkLilöz-

iöl veJtek 6 darab te- heletlen ingóságai teldnte
nyés7bikc;!, darabonként tében cl bíróság az árve ú

625 pengóérl, összesen .résllegf(;:,!jebb 19,33. szept.
3750 pengöért ~O-igelha;asztja,akkor, ha

A Gyoma részére vás~' az az adósokkál f1I hitele:

rolt bik ák egy év tmi El mt! ~ ""___ ~"""""_~m !""..,!"" _ _"""""' M m' ........,!!"""""""""_
ra szóló elhullás elleni bíz-
losiíását is az állam fizeti,
valam a Bu.dape::>Hől

Gyomáig felmerült szálli ú

tás i költséget.
A bikák minden baj nél

kül már meg is érkeztek

ás

a

alyész

r

'~ 3.

'le!1Iyésztlik,H vet! a tel.1y&záll!Sltvásáron,
[~~ril,"i\r§ iülzSé\?: l) vett a csorvási UfÉl,dalÓf\"itOl

II egyesek
azt is i, a rádió

bemondása szerint, valahol
a .Felvidéken eseH Je ez a
bizonyos nl kHenc
emhert ü

Ma a ezek
a. javilhataHa.n csavargói
JG~fdiebb a háromnapos
~soda hatásávélI vannak él

a emberekre. Az
ell!Dl2:rIsé>QQt holmi bekövet·
k@ző rettenetes dolgokra
fjlJfyelmeztető vará.zsát él
mateoroknak él természct~;

tudósok rnár régen lek'p·
s igy - bármennyire

~U:'3!{EJ a I
l

~AZ 'I tei1 ): ~:~ Z ~! !Q l vö-
j;~r kiv Ö kjédlilási anyaga

ér alkalma! ociOI!, hog)
kivl1uoatl lokfíj szercz
hessenek be ol c'lllaHC
nyészlök. Gyoma 11GRyköz
ség rész,?ről Kovács Gábor
biró é~ dr. Huhn ferenc
közslÍgi álJalofvcs Lehócz·
ky r(álOJ m, kir. gazda·
s,:igi fc! tS SZéJ!(véleill<Z-
nve uIa án zi déJraIJ

j

'l"'PS7b i1 (Bi vásároItaj ',J ~. ,-'"'' - ;t. '-"' ~ .,

íenyészál!atvBsáron. össze
s~n pengő értékben,

mel)! összegből oZ állam
ID SlzlÍl.al1ékot, pengőt

m@~térH.

Az egy'ik bikái 750 p~n~

g~ért cl Bajor királyi her
cegi uradalomlól vásárol·

Aki á. p riIis elsején este féli· lőtt S.ZéíPLlkkactt meteorból
n a nem jósolunk "'-"'JUl

ban volt, rilka égi tLil1e~ ezzel az esetrel t(apGso-
ményt lCírha déli irá ny- latban édescmyám elmoncHa,
ban: Í<ékesvöröses va tó hogy 15 éves lwráball,1873~
f1Ínygolyó villant fel az tfgen, ban egy juniusi estén, 9
mintegy két méteres átmé- óra körül kint álltak és egy·
reHeL mely egy pillanatig szerr'2 az égboJton egy te·
tartó finysávvaJ eltünt nyu' nyérnyi széles fénysáv vií
gáti irányban. l{özel utána Jant fel s függőleges irány
erős túrában berregő mo~ ban vi! ámgyorsan cikázoH

hason - előttük a föld felé s mikor
lUitsloti pár közel kigyóvonal~

tán vége cl káprázCltnak. lá a ... aTíán el q

A megdöbbent embejek tünt él lá!omá
feloGsudáseI1 után tág tere Gyomán aldwr már töb-
nyilt a. képzelődésnek ben megl1a1'tak kolerában,
aL szobákbqn vii persze hogy ezt az "égij ,

tak és· ·r2szrevet~ azon D vonalkozásba hoz~

t~k El nti vmanást, cl vi!' ták az emberek él kolerá~

lemyv@zzfékben véltek rövid- val. Az emberek képzelőe

dé%e és llaiv értelmisége
még olyan cSBlpongó

a 73·as kol'2ra
akadt olyan ember is, aki
esküdözve ál iloHa, hogr él

II ban egy "fekele ko
porSÓj" égi jelzésül
éj bel<özetkeíl':efl kolerának.
S a megq

gyötört emberek tömege
ezt is ej hitte.

A mai fiatalok semmi
!}épen sem tudják megér:
leni, mikor öreg szüleink
a kolertl beszélnek, miért
v.('Jn an rett~gés, borza ú

lom még ma is az elbeszé
lésükben '? !



NGHVÁRV JÓZ.S!.f
faiskolája

CEGLED

bármily~n mennyiségben igen

olG~ón sltáUit

Oktató nagy árjegyzék ingyen.

Kaliforniai pajzstelütől mentes

Budl!ll~es;ti iroda
VI. kerfJlet Al'ldráliiisy-ut lie.

Diii>,;geserjét

Éve!ö virigot

Df_fát

Magyaros Dö!lhCl~

zár Dezsó püspök körlevelet

intézett ElZ egyhör;kermel kö

zépiskotáiba, hogy az idegen

szellemü és Oltivészietien for;

mafuha h~lyeH, mélg-y{!lré)S fC)r

hft$zmíljnn~k

Utalvány

Megjöttek a gólyák. Márcíu::>
'1,7 -én delelólJll órakor, minlD

egy 200 méJer· magasságban,
16 gólya repül! elo Gyoma fö~

Wil déiról északi iránybé'\. Az
nap déluiáo az Iványi magtár
l11elleUi fészekre is megjö!! él

gölvapár.

Tűzoltó tanfolyam lesz Győ
fÖl! f. é. junius 16-29-közöIL
lelenlkelni JlljjllS ~O'ig lehe!.

Uj K@lnderkészitőgyárat al(:l
piiaoak a Moh&c~j szig-eJen.

Mezitlá\> fognak-e jámi a
nők? Párizsban már íav5ban
készüln~k él nyári divaira és
fl szakérlők szerin] az ele~.íins

divaihő!gye!{ olyan sumdálo'"
kat fognClk viseln), amelyek
leljesen szabadon hagyjak a
lábtll. Ha még egy kicsi! tovább
"fogy" a nők nyári elpője, rö-
videsen meziíiáb fog!1akiárnL Turkevérőlv('!lük a hiri, hogy
Minden divalujdonságr<il bc~ EcsíCgpuszián annyi vadliba
si!éámoi éi Párisi Divat. amely Viln !1lOst, ennyire ci k'göregebb
száz eredeH párizsi lordell és emberek sem emlékGí'nek.

kézimunka rajzai kÖLIi. A n,'p Közlemény: A mai ember
szerLi di'/öl1ap ui számának -j 'I' knem se él !ll cl' ar kerljében. na-
remek lafl.al[1iiJ. ki:ünés! keí!cjj nem élni, pihenni. napozni és
Egy szám álo 60 H!!'2f blisölni. A Villlalko:úlS Épí/I,e-

felhivás ! Budapeslriz Ula?ó zés most megjelen! Per5peldi-
olvasóinkhoz! /J, Duclapesii ya mürnelléklcle a modern kerj-
Városi 5zinhi1zzal. Tisza !-Cál# épilés kérdésével, él rlHIVe5i7.i

mán Jél', sikerül J olyan meg- keriléssel, szobrokkal, lubicko-
állapodásl létesiíenünk. hogy ló és vizinövény medencékkel,
l:,udapeslre ulazó olvasóink a , kerti u/akkal slb. foglalkozik
lapunkban lalálhö.ió szelvény nelJéllóan a legldvaJó}Jb mö#
alapján él Városi S,inház pél1l- gyal' kerlépiló müvészek io116#
Járánill 40 százalékos jegyár ból. Pompás fényképfelvélelek,
kedvl>zrnéoyben részeslilnck. tervrajzo!\: és részletrajzok egé-
i\z utalvány március hó 20'lól szili k ki él Perspektíva kérI Szil-

május hó 20-íR érvényes. Leg- máI, amelynek vezető cikkeit
közelebbi nemulató: március Kozma Lajos, Mánn.inger Vilmos
hó 23·611, nombdlon esle, l dr. professzor, Ormos Imre és
s~inre k e.:' ü.'.!: " Sinl,?n Judi!" ~1.S51· Jonke Kálmán irlák. A iap. Épit{j
lozsef orokbecsu balladajél, . gyakorlat melléklel~ cl sZ<lkkö
ir/a: KOrcsmáros Nándor, G l "ök számára vi!ágilja meg a
prológusl: Szép Ernő. Az idei l modern kerlépítés kérdéséj,
színházi szezon legllagyobb i továbbá folyialja él csa!ádiház·
szenzációia i ,4z árumin.lavá- I építésre v-onaHwzó íanöcsokai
sár ala1l Budapest legjobb mil' I és ismerlen rJzo\'1:lÍ él külföldI
s~rát iálhaljél a ~árosj Szin-I hireket, ' melyek hazánkra is
hazba~ a kgo!csobh he!yárak ! tanulsé~okélt és munkaal~al~

mellel!. il1a!w, Jctentenek. Mu!a!vaIlY~

sz6mol készs"ggel küld II kiadó
hivatal: Budapest VI!., Ráhőni·
ui é. - Külön is felhivjuk éni
ióipélrunk figyz!mél a Vállalko
zás Épitkezés heli szaklapra,
melynek negyedévi elMizetése
7 pengő, Az .zddig megíel~nt

számokat kisz;sé~g~l englfG!
iük ál belGidnlésre. Ajánljuk:
álljanak össze iöbben ts URY

rendG1Jiék meg a lapol, me!y~t

épiióiparosaink szrmponU6ból
néiki.ilözheleJlennel\ !~rlunk, 
Szerkti:s:t5lőség.

melynek ellC1ében a Városi l
Si:inbál pénz/ára éJrelmula· •.

I.'

lónak kelJó darab 40 sZÉlza'

lékos engedményes jegyeJ
szolgáliaí kL Jelen ula!viÍny: l,
CSGik ö Városi Szinház által· .
rendezeii rendes szil1ielő-

_él_d_á_s_o_k_ra_e_'r_v_é_ll_v_lZs_. .......J I
Hét százalék II zöldhitel kac !

mata. A védeit bir10kosok ré#
szére él kormány;) millió pengő

hilelkerele! engedélyezett, hogy
abból zöIdhileli kaphassanak.
A hile!akciól él Pénzintézeli
K@zponl irányilja. A Penzinté,
zeli Köz~ont értesitelt(? él pénz
inl~zetek€j, hogy hét sz~zalék·

nál magasabb kamlltot nem
sltámilhilllniillk a gaz€iálmak cl
zi!4hHjJ után

A Gyomai Levente Egyesület
birkoz6slElkos.zlály<~ f. hó 7·én
va:;árnap este fél 8 6rai kezdetlel
il. Dévaványai Levente Egyesület
birkÓlószak0sztáiyávaJ a Holler
szálloda nagytermében barátságos
mérkőltést tart. BelépMijak: 1·5ó
iiJőhely 40 fillér. U·ik ülőhely 30

iiHóhlSly 20 fillér.

Április 2-án filMrornkor dé.~

lulán egy reji.móg~I.k6vá!ygoí!
a község f@le.l! és ~ gyerekel,

örömére szines reklóI1IG·édulá·
kál d@bálil:!k le él ~<ipb@l. Ugy·
látszik, CI SiUif}~,}n~n l~h<zl még
keresni, h@l~Y ilv~n köllsi~es

rekl~mG! i3 jzihir.
Osdrák lóvásári6k érkeznek

április hcin~pb~11 a me~y{!be,

kik knl@!H~i lovakat akarnak
vásárolni

A ke~keméti barackot és
meggyet márazidén márkáz·
ni fogják.

Sil1tdu;rautókat állil be cl

MÁV kisérlelképel1, melyekzi
~sak szükség sz.fin! járainá
nök: hd nincs rakom.iny, nem
indl11nak, hill. van. ki.ilön járaioi
állil.anak be. A sinleheral1!ó
llgyszólván rendelésre is köz·
lekednék és e7- az országuli
vJ2rsennye! szemben már igen
hathalós eszköz! jelenI.

Husz szeretetil1tézmény Az
országos !~efonnálus Szercll'!~

szöve.iség néhány évvel ezelólI
alöKul1 s zászlóiára a lilrsadal
mi nyomor injézményes !eküz'
disél tűzte. A Szöve/ség logiai
meghaladják az IiOOOO-(?:t s r6'"
vid három év alaH ,húsz új in
iézményt al<'JkilolJ. .u.z inlézeH
ápollakol1 kivül özvegy édes
anyáknál i 20 ár'lál segélyez
rendszeresen, örökbefcgBdni
akaró szülők és árvfik közöii
állandóan közvelit, az arra ril
szorulia\,ai iogsegélyb€!1 része·
sitio Ilyen egyesülejekre van
stéükség MögyarorszéÍgon!

A Hart@nst~in cég biillperéi

vályi Nagy Isfván dr. egyeshiró
április 8-tm reggel kezdi '!ár~

gYGlni.
D6vavál1yáll az orszá~os vá

s~rj iiprHis 15-én larlják.

Megdöbbentő Jiettős haláJ~

eset. Timár Gergely ;)2 éves
jómÓdú hunyaielepi gazdálko.
dó, eddig még l,d nem derileU
okból felakasEloHa magál és
meghalL Öngyilkosságál fele
sége flildezle fel, aki a kiá:loll
izgGllmak kövelke~lében sziv
szélhGdésl kapo!! és férie holi
teste mellell szörnyethalt.

Hármas csikóeHés. Cs. Nagy
D~niel 10 éves ké:lnej}iil, melyet
D éve vett l<;sa 3oind~riól, há
rom csik@1 eiieit. A két első

ciikó f~ilejJen ~árány !1illgysá

g~ v~lI, de 1:1 harmé2dik rendes
nagYliágí.l v@lL A kél első Qsikó
azonnal kimul!, ifi harmadik öl
n1l'i.'ir ;-lL

előfizeHHnkbez! Tisz
felttt6! kérjilk t. e!ő/izefőinket,

szi'veskedjenek a mellékelt ~lőfiz{§

tési Iap felhasznáMsával előjize4

trislikel megu}itani, nehogy az
ujsrJg kfilrNsét l~gYl~nk

!;;(Jsf!tJ!r.tetnf. Tisztelettel a Kiadó
h[va~l.



1'0-

y

k

............................... utü$l

i~rjeg zék ingyel'l.

versenye a sakkbajno~

ka" dis/es dméérl A verseny

március to.-én kezdódölj az
Arikaszin ügyszólván (lZ

,összes 0O".nn""i sakkozók r~sl""

vételével. s jelen eg a dönlö
nll~~rl~, ózr2.seI\. ék. l\ versenv
nagy m epeJése: CSél QIÍl
bor és Bein3erólh Uábol' ki,
váló, régi, versenYiálékosok he
nem ju ása a dönjő~e, val&!,

mini 3chröder Ferenc, Dulkon
isivim és \<.ra cr Györ~y e\;j,
re\Örése. Rajluk Bácska!
József, dr. Biró János, Bar/ik
.András, Kruchió Mihály, :hi
láf?yi siván és Wcil Sándor
kertillek Bl dönlébe. Az el:góOiég
",]örelálhalólag . Biró )iÍn(Js
és Kruehió Mihály közöil fog
eidéin!. Eddig mind él kel1ftn
egyarán I 6-6 pon 101 szerezie!c

~(ruch;ó Mihály dr. Biró ml!r·
kőús ulóbbi győzelmével vég
ződö! , viszonl 8r. Biró BarIik
ló! szenvedelt vereség,,!. KrUG'

hiónak már &tli:ak egy mérk-Ó·
:z;ése van háira 3zi]á~yi ellí2n s
iH minden valószinűség szerint
győzni fog, azonban me8'Jepe~

lésl i51 szczrez~et ~I;jlágyi, iii ki
igen jó tQ~hnikájú já!ékos. Az
érdekes és izgalmas verseny
az Ucik?l3Zinó lársalgóíában 1'0
lyik, a belépés Gliiialan s az ér,
dek!ődő sakk· bará!okai sziv;'>
sen láliák. A versenyi, me]l'
esie 8 órakor J,(,ndéidik, vastIr,

M::ik Gl GyTI<.-Oy.sC
1~~. bainok\ mec:cs p~nlos ereJ·
\!~~ny~t ell ,jlálfjk, 1~ 1 n>~~CC5 lit:~

lépö el kajJlnak s Gyc.mlui

UisáíiílÓl.
ja kj ön is az alanii sze!·

vé és kdöiivc LJ hl! ci

piaC(éri :l'élfíkha tipr. 1Ü

s:,erída eslig.

Tü-

okból- el-

felkereste Pü~

l-'laibadl

nek a

át és

őssze]

dr. szö"!. Ó

euése nl1alt elmarad.
szarvasi ITll.mb'lársa eb~

l<ö'Jelk€2:0fiel mondta:

mE:gl'i~ie1i1! közönség m~g-

Kinizsi·TextH n~árik.17·röl

elmaradi oki mérkőzés ui
lerrninusa máius 26

Bil'ó
ci? nem enése mia I 121:110'

,'adl Gl':lSC-Törekvés i eccsel
iunÍus 22i"án, ci viselóvéÍ
!asztás mlőli elmaradt Bocskai
GySC meceset május 26 'án,
ugyancsak EJ váiosziás iilia el~

maradi GyTK -MTi( rnérközésl
máius 2'~n rGgják le· I

nökét veszieHe ei benne?

átveHem,

1'n lii szÉlz

l
~ nagyérdemű közönséget, hogy 11

a t. közönség szives
Tisztelettel

az ön és közmüvckés z

rajongója a müked-

aira rendelt

A

Jeiki
annál gazdagabban

őt. Szerelmese volt il

veíésnek.
A szüJelés és meghalás

végáHomasa közzé
Iyát, - melyet életnek nevezűnk -
60 éven át engedeUen ki·
tartással) osztva önmagát a

m!.mka
cost a

il régi, ,vöddj{tes) eSiiszáS,

boros
egy rndr lrL~2'[jvtrz()it

beái/iiolI' ci vá/aszú)

vasó a fi ZerL! s?::!]1i~izi lc2-"
pc:s10 pba ll ../2.. l)é) j 1; c~ b eg V SZt1--

in3 20 fil!ét.

,Ciod.áI5Bi1ü;i) h~5ülBn~.§5,cdi 8 c3Jládi és lár~:'CLdrni é!ci:lfk

n"'i"lb""U_.~ llicL~S S Z. j r}

pa(r és fil rYlcsi j13gok 11aSon

másairöl pO'lij1É1c; ve))eki<cí i:·
[U5ziré.i~ c< kC'l k:h:;::(q fi C''Z!ibab
tI} :SJ::-án'l-C1 Jjl1elv S/til lyjdai

lCTiedi.2'le -b1211 és ~;cL-:cLj~· Jer ..
~ éj !o nl nl él l, i~ l íZ n l ITl iZ fff. lJ. -nz: :1'1 ek
képe s röu ió 1~-1 üsorok nl e~ le I

s.!ágerszövc~,ckel Icii2S ile
zelJ J'egényj~ C:15-yf'~:[-VCinásGs

abutorok
CsodaszerI hozoír III

egy Abesszin\ából hai:aiéri fila'
gYZlr, amely!ől gyökereI
az ebédlő aszIal,

a kred.enc és pázsi! női

iiie!iszek Az atwsszinlai
sárnliii.l!elvén
ról eswdálalos ké
fi:íll cikkel közöl a Tolnai Ví-
]i'lgla uj száma, él á
lis qlsej;2fi jelen meg. Ezen j

vül sok pompás nove lál. ri"
porío\, eikkel, valamin 0-

j~sos n&gény és' száz
kép~l talál az o!V(iSÓ (1 . nép·
sZrZrü kép.eslapban. szám

ára

az év
napos. Elsi2iéfl a

~ óra 47 perc, cl

1 óra 38 percceJ nÓ.

3-ón, holdiölle
jövendól CI 100 éves n
14-ig száraz és szeles. A
kövlii:lkező napo erős dér.
14-24 kö"zötl már
után mdegebb. 

pasrz.talás szerin!:
llifek 0SÓS eszlendótjósolnal-\;
szlip, es'ós, kel·
lemetlen
ló idői jeleni, ha il. szivárvány
Mk és iárga szin0í ragyogó!c
HUiV~! körüli esós ielő rossz
gihQnélt~rmési jóso!.
Hiltrschel szerin!: Eleje
MaiI'! váHo:rékony - napok után
éi hó vége' enyhG és derüiL
- Sirjus hiil>fosk.ópja: Április
eb.IJD az Qvben szeszéiyesnek
i~'érkl;1zik, kevés szép
igér. Igím htlvös, viharos, esős
n<llYokban lesz részünk~, 4,
ll, a, 1 lB, 21 és ~St·én.

Á~rilisbéH: éjjeli fagylól
lu. II íarlani. I{~sőn él la~

V('JU. Április H,· i61 kezdődik éi

si!ép ez sem esz tar"
tÓ:ii>,



i"'a,)irnlŰV~~k r.-t,
BuG2.\pest.

HUli>vétra l\ői Iérfi <8& !by~nnek ci
pők iigelőnyöselllb B(/;f$zarzési forrása
rllészlÍiros Laj~s cipeüzJetehen
Miklós u 2.

S,zerkesztésé~-t és releH5s :
WAGNER

Hungária könyvnyomdavállaí?.Í,
P'el(~ltJ'sij:wrnVE!7etö ~ Teket Sándoro

Takarmlál'll1f <5.rpa \Vagner
rvh~rton Fiai fakeresket!léséber..

F"&:rr.(;rl 6.. -f-" .~
. ~,." ",5 ,lU spúrl§apkaK,

mmdellféJe fiu silpkák él legolcsóbb ára
kon kaphatók, kalap ajakitást, fe sié-st
szakszeríien olcsón váljalok Ait
Vi!"lce kalapos Endrőd Ipa!rtE;s(ii~ettei
sze inben.

iÜ:I<H;uth iLaj~$ utca 22 sz. ház és
egy drb. rr0~'zsás föld Gladó, éneke.ul1
lehet Kossuth LajQs-utea 55 sz_ aiaH.

N:ildGS utCl'! egy üzlethelyi
ség ki"d6. Érde!dödni lehet a ki2dó

hivatalban.

fonaisz gél ye!.
Csak·

Akjj.mél a Hartenstein cégtŐl, vagy
a \Vagner cr.~gtöi még va5h~r~ók va1",

nak, S napon' belül ~zolgált(lsstí.k te J

\Vagner fateJepen, 11\Jgy a k r:;l1elnel

lenségektőí mentesüljenek. Be kelJ
szolgá\tatni azokat a Hazi,i
részvénytárs~ság h~rd6it is, a11101}'skel

Iliset\eg más cégtiil !<apnk. Kellő hiö
ben törI~nt bej~lentés €:setén {it ~e5zal

Jilá."ra Wagnerék halacié}(fllt adna:,.

Özv. Cs. Szab6 A'bertl'l~l"ie!<

Deák F-=renc-u.3 sz. úlatt 3 teh.éniár;~sa

nyári l1a.sználatra ki"d@.

Szabó A.
lya gy"pszéna és leveles csutka van

eladó.
Ci>. Szabli Gábornak egyió J4á

mos lova €ladó Gárditnyi G~z;,. ut 13

'r!. lL k(jfület.

luká\1;§! György ács 85 kii1!!lüves eJ

vállal mind(;!1 e $zakl1laba mun·
kát, és ócskát átremilVal. K€iJem a

közönség szives pill·tfG>gá:~L

G@za utlSa IL ker. 2 sz-

LUH::erna-l5zéna öroését minfl1len H2lr

Iványi Aladár és I'smín mata!\e-rli
Inaln1a; '~lgyancsak csöves !eng~rl őr~

lést is.' .

l~~,©'t1E!19m'liJI, diS:ii:nöt'ihil'i":l'21 l'-\:er6-
kes vegyen kitűnő minG-
ségű, zamatos uj bort"ig

Ócska C$ir.~ltassa

il1eg rnjnéj előbb használt kalapját ij~.

lHás restés !Íjra formáz:is valamint szal
lagozá5 által vaióságós uj kalap1a lesz,
amit igen olcsó árban készítek Uj ka
lapok j6 minöségben már
görö} kezdve kaph~Jtók (i6th
lapüzietébelJ. OrI. Tisza Isb'ár u.

Kovács laj-·~s f0postanHtsterllek a

zöldlapo30n és sirat6ban 40 bold f~ld

je ta.vaszi alá, fe.esbB kléH~ó.

egy ~7.onnal felvétetik.
8 ballai f!asználatra ki_o

ad(). Érdeklődni lehel a \\Ta~rer fakc

reskedésben.

E

Az l g II Z g a t ó li' éi g .

éln' rcnd(!s köz§Tyii!ést
tart, i1l'l:lyre a :agok tisz1ele.Hel rneg
hivatn~jc Hó. ~~ .;<özgyülés Z~ ';;1egj('lel;ö
tagok csekély száma 'fli.att héllá~·o?[3.t

képtelen Jenile J ng:y a közgyülés 1935
he; 25-én fog :'legt.öxtatní} ;;1-81)'

-- tekü]L:L nélkül 2\ száni,íra
]; atároz!iltképllS j esz.

A Gyomaí ,,Termelőlc' fogyasztáSt
és Eriékesit6 S,;;övmkezEite GY0mán
1935. f!pr;li~ hó }~~-én vi1sárnap délu
tán 2 órakor a )\'11któs un szék
l1ázlnn

Tárgysorozat:

J) Einöl-;i negnyitó,
2) jegFókönyvve-c",tó és hitelesitők

kijelölése,

3) Az igazgatóság jelentése a
1934, üzletévröL

4) A fe/ügyelőbiz:ottság Jelentése a
lefolyt 1934. üzlelévröl.

5) Az 1934. évi <aál'számadás elő

terjesztése, a mérleg 1l1egállapitása,
nyereség feloszlá8áról határozat, az
igazgatóság es íe1ügy~iöbjzottság ré-
szé!·e a rnegadilsiL

6) Az ~galgatóság kl'egészi1ése r a
dJasz1ás<", 1 évre.

7) .A.z {"1ss?es alkalmazottak ~lzeté5é

nei~ isnlértelést:, az llgazga"lóság által
16tcsi'~eU "Alkail1:a7.oL~k "'segély'" a12p~'},
;)8ete'rés eJl,s:.ni önl;jztosÍlÓ ,da.pri és ,:{

:.TÜ2bi2tOS~í.jsj scr:::ó-;"ld Y'atáro
zalhozatal.

8) A.z és a sel':;,Hesáru le-
irására hatarüZrll.

9) 11'1 öüositás.
10) A megjele:r( lagok megjuta]mil

zásár61 d!Ől1(,';S

l n A Hősök vó't@lélJek
bejelentése,

Az al kai lil.3J.2HJ itaka t . ke-
I resetiadónak a Szövetkezet áHa.i való
~ ViSiiéséről határozat. '

)!: i .13) .KotTács Jáno~ jga:::{~a t() VJsuti

j
' berleljegyenek ugye.

; A pénztárkezelg betöréskárból; Ieredő hiányának leirásáról.

I
~!I 15. Km-ács János garancia törlésérei határozat.
~ ~ 16) A régi iizlelrészek kieg(Íszitése

i II tárgyában döntés.
I 17) A fuvar02lá:>1ilkra vonatkozó ha

I tároz.at.

I Alapszabllysztlrü idóben érke-
:; zett índit~ánvok tár2valása.1il I o~,

i
1934. december 31-én a tagok száma

. 1;7, üzletrészeik sláma 3424; az ev
". . fGIY.amán@e!épett6tag34üzletrész-

. szel; kilépett 6 tag 38 üzIetrésszel. A
. ,feJligy@]őbizvtlság által megv1zsgá1t

érleg és eredmény számla az iroda
helyi»égben klfi.iggesztelett és mindenki
által megtekinthetó,

Gyoma, 1935. április I.

be

iar!o-

p~ Z
velldéglős.

iegyzó.

s

o'

'"'
ad,jll1vE;iö! ben.

Dr, Szász sk.

ogy ~:2en

; iegk~s6bL) ro: é""'-

'2lnverésc cél
,,:leniés! okve!lelliíl

hónapban rn,,~ ke!i

iS SZÓDAVIZI
! ! e"T li'"
~ 11 ~

egy liter U<adari{Z] vagy
f@her fejl.,tt ujbor SoltvZld
kert áilGJllásra kiszallilva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
.:I, fillér liter0)uk~l1t. Csakis
50 literen fellili rendelést
fogadiiJk eL !-lé/rdM dijmen
tesen adok a 8zállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
3~ napon belül bérmentve
kiHdendő vissza. g:;;<itklll
dés utlÍlnv@tte!. l'i:iY
levé!bélyog ellenében

. dől< mintá! il belrhól mil]-
tásdobozban, bérme:ntve,

Boraim k(l;lIemes 'tI~l<és
italuaK. tiszta, töké!é':t~s lifa·
matulIlk ás n li! m sa·\I1al!I'lV!l.ilillílk.

Gím:

~ é k é s c s il b il, Szent 12
Bizalom Hiteliroda kebelében.

~~'~§')ft.~1'f<fl'<i'il"'~i~~.~

Ha

aka, rubázl,cdnl, szükségletét szereZ'ze
be nálunk.

Hivásl'il miEtákkai relkei·essük.

Erlesif{Q10ek ezok G?: adöz0k,
-- öklkcek a n1u évi d e,::{?; rrl'"

b<zr hó lJ1ólsó ;1'2';', ~,él

több, c·nálIÓ ke.re.seli('l rb~~in

A.z ö,öd és cl iöbi)! gYi!'-

m:::k 2S unol-:cl ulan éi toiyó évi
föjd~~ héJz- ~s ~lje;á:~os kJ2re
seli adóból é~ j,jrulé!;BiiJói 5--5
százal'~kos adókedvezmény j!-

(Jpriiis
lenni.

l ~1 lTIeg 0Z ~(:ljZ<~;L

A ked
lából a

~(cJ! GyoméÍl1, 1935 -év illár,
Clt.1S 'hó 28.

ao

uj jáié
éj csabai

c;·jÓj'2 SLe-

!öznL

ang

rlilése Sul'y'05CJ.bl)n<:Jk
min eZ első

dapestr(: köI'!ö'/~bh :3 ö él

déli Lilel a jÖ'ióber~ örömme!

zelni.

való iáiék
az AisZ0voi<:r;"C1i

e!uJasilollák.

M.
IZ 1s S SZÖ\!.

Pintér istván es: neje T'óLh Enlill:'L

gyomai lakosok vettek 464 n-öl 3'1i
n-öl és 9 h. 1520 n-öl züldlaposi in

glltlant Papp László l%s neje feke Esz
tertől 5500 P-ért

Czeglédi A.ntal (nős PlIÍl1@ki Julián
nával) vett egy be!telkes lakóházat
Czeglédi Lajos és társaitól 800 P-ért.

Faragó Jánosné D. Nagy Zsuzsáni1a
vett 1989 n-öl t'löhalmi szántói Wagner
Mihály KUl. gyomai la

kostól 530 P-ért.
Kereld Antal es neje Cselei ]uliánna

vetlek l h. 1502 n-ö! pusárí sZiÍntót
Megyeri Albert és neje !.'>irá Máriától

WOO P-ért.
Joó Teréz vett egy beltell<es lakó

házat özv, Joó DániEl!né és társától
1200 P-ért. !

Putnoki Antal és neje Bárdos Zsófia I
vettek 202 ll-öl németzugi kerlet Cse- l
Jei l\iHhály és ntlje }uháw. julíáunátél l
200 P-ért. ~

SLiLágyi László •• neje Kiss Róza I
veHek egy beltelk'ils lakóházat Bucsi .
Imre ~s társaitól 700 P-ert

Tóth László és neje Izsó Ágnes vet- I
tek 12211 n·öl oiírakerti szánt6t Herter
Ádámné Ailer zsuzsállnát@1600P-irt.

I
I.,

Mllléth Márt~nné Scherer Juli-i.nna

vett l h. \;l27 n-öl mag!árlaposi s7.án- !
tót Beüuicl1rótf! Ádámn<IÍ Wagner Mag-
do!nátóJ WO P-hl, i, h,tH!~lf*MíiMf1j;lIlHJW~~MIiM!.

k o rl61n 7 ,"~, l j 21 j) i e~'j '/·:..1~~ l C:il1

;5 hélen Lereszjü! nl..~"j~l il'
hetelj meg.

durva \~lCCC:~CjJ i1":2!\;'!1ck

köveik·ez,:éoel: ::~':n

G. Kiss Géza és neje Tari Ilona
gyomai Jaiwsok vettek egy beitelkes
!akóhá2at K Juhász LajostÓl sao P-ért.

Pető Lajos és neje Kiss
gyomai lakosok vettek eg]íh2!nTlad rész
ház ingatlant Vass es társaitól
1000 P-érL

l\lo!nár Mária endrődi lakos vett j

h. 717 n-öl félhalmi szántól An-

talné Putnoki Sára
350 P-ért.
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ÉSL

WEi.fG&í&R e
X. évf.IVam. 18. adln.
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POLI T!

Egyhasábos (55 mm széles) l cm, magas i:irDleté;;
2el fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 sz8.z-I1l.léií:, Hzsz\JR'i,;i'i
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 2@ sz~a]6k és
félévi hirdetés e>:etél1 23 százalék kedvezményt ;"@'"1<ilj{,

Falei6l!l $z~rke$ztjj: WAGNeR MAItTO~

Sll:el"ke~n:t6sé9 és Idad6hh,atal :

"HUNOARIAu KÖNYVNY0111DA
G 'i o m a, lKossut-h L.ejOI$ ute..'i! 64,

Telefön: 22.

~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~'!!'!!!'!"!!!~-~-~~"!!!"!-!!!!!!~~--~~r~~~~~~~~~~'~'~~-
ELOFIZETÉSI ARAK:

Negyedévre 1'30 P, fél évre:Njl} P,Egész évre 5'W p,
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Megjelenik minden szoml1>ata.ll reggel.

Aggódás l Az id<§járást él jó lsten A mostoha időjárás mel~ lban megnyerte (,l R'Yüleke~
. ir6nyijja, ebbe nem szólha.f .. lett nagyon kivánatos len 6

• zet tetszését. Ez uton is
Az ászivetések áttelelése bele a ~'azda, de a talélj~ ne, hd legalább él gYOmir 9 ! felhfvjuk az egyház !flg'jait

kedvező volt. "6.. rnarcmsi mlÁvelést, a gyomirtást neki tással tennénel, meg annyit, I arra, hogy most vasárnap
jdóján'ís nem voll a legjobb, kel! elvégezni és ha azt hogy a földben lévő kevés I dél€lőtt és délután is minél
de az is csak elmult szá; rosszu] végzi, láltuk tavaly I iápanyagoj' él búzának men~ számosélbban hallgassák
mottevóbb kár nélkül. AZOll6 és már látjuk ,az idén is, I tenék meg, ehhez azonban meg a hozzánk érkező kiu
ban az áprilisi idő, GlZ el; nemesak a Qazdának. de i az szükséQes, hogy a gvo- I váló lelkipásztorokat.
mult két hét olyan pocsé· . az OrsZágnal~ is pó/olha- i mot miel~bb kipusztit~ákI '_~~I!!1I!!"'_!""'__"'!!_liI!lt§1!t§1!'!!"l"!!"l"I!""'!!!!l!!i!!!!li!~I!!""!l'!!~_!ll!!-!!íi!'liI!l'if!'l!"1!l!!
kalás! vitt véghez a búzá- I !

talIon kára v(jn belőle. l a búzából. l e e 1 sban, hogya legnagyobb I l ti.. ...,

aggodalommal Jölti el él l """""'~~~!!!"""""""""""""""~"""!",!!~-!,!!:,,,,,,~~~~~~=,!,!,-,,!,!,-- 533 i II jövedelm.@zö takllrmá~;vrép~-

gazdákat. t. I .. I magtermesztésh~.
Szerdán ko2sival voltam Felmentett~k arte S eiIg ac 19.4, ó$zén él magkereske.

Dévaványán. A1ig'aJig lát, . gab a res e delem 100-1 W pengő! fizeJeH
tam elfogadható búzát a él g'Cl1:chimak él al. ClrrnónYl'é~a'

h b N A Qyulai kir. törvény'szék i annak vádja alól, hogy még mag rnázsájáért.gyomai atár an. agyré- ~ . Ha csupán 10 mélermlhsl:l
, l' 1 ~ t tl n n egyesbJ'ra'j'a dr v"'jvl' Nacry· "'kkor is vett át búzát ké,s'zen a 19 elle e a suru , . u 1 t. lj mag/ermést veszünk fel egy

gyomból kihámozni az ár- lstván április 8·án tárgyalta sőbbi elszámolásra, amikor kal. holdra, oly kivél!$!es bru1ío

ván küszködő búzélszálacs' le Hartensteill Ignác hún; már tudta, hogy nem jud oevélellel laláliuk nlililunK"!t
kákat. Sokhelyütt az alul perét. fizdni. szemben, amely m~lkj\ :l ki-

s~á.radó levelek rőtszímivé A törvényszék él tanue Az itélet nem jogerős, az adási té1elek valósággal eliöl'-

t 'l b' t "b1 6 k t E 'k vallomások alapján Har~ üg"vész fellebbezett él fel- pülnek, Vélkezík az a gazda.
eSZH a Ula él ci 'a, gYl J aki ilyen körülmények közöi!

helyen már kiszántották az tenstein Ignácot felmentette mentés ellen. magrépájának gondolkodás

ószibúzát. nélkül Mm ad meg n~indent,
A telki-:uradalom vetése amit adhat: fekvési, jaJaji, jrá~

gyönyörű, hibátlan. Cser; megüreseddett lelkészi állás gyéil@s munkáL Széímentes,
mák Kálmán tiszttartó ám - m~leg fekviiben, isllillólrágyá-

dó melegséggel fejezi ki betöltése wt! őszi m\!lyszánJásban, gon-
QOS i<íü11elés, mülrágyá:r:ás 4s

megelégedését, amig ura' Értesülésünk szerint, mint megtörténik, úgy az egy- ápolá~ mcHcj) nem 10, hanem

dalrrü terülej~ll halad a ezt különben már jelenttt- házmegye esperese való- 16-!O métermázsa a tényleg
kocsink, de mihelyt CI dé· tük is, most vasárnap, azaz szinűleg április 28-ra vagy i31~rhejő kat. holdankinjj mai?

viiványai kisbidokosok ta:" április 14-én még 2 lelkészt legkésőbb május 5~re kitűzi j(.;nmés.
nyái közzé érünk, kitör be· f h II . f 1 k k I~az, hogy cl répa:na;;:ler<

og meg a gatm a re' or- cl gyü €t ézet meg érdezé~ m<lszlés teriedeIméi él kereslel
lőle a gélzdaméltatlankodás, 't h ~ k····' 't'd"" dl'ma us egy az ozonsege. se, ml on IS mm en!\) gya' korl~tok közé szoriljll, de
mert az a vélem0nye, ha Mégpedig délelőtt predik61 koroihatja szavazati jogát, egy~IÓf(E feilőllésének még van

az április első tiz napjában Ivanits Bertalan kunágotai aki ~z érvényes választói jere. Azállal, hogy rendkivüli

bármilyen kedvezőtlen is lelkész, délután pediQ' Bay ntvjegyzékben fel van vive, haszonhoz iuHalhaiia tjJ gazdáI.

volt az idójórás, heJ rendes József biharzsad6nyi lel- Nagy és felelős:;;égteljes $@giii elviselni él kénY:'lz~ri.i, de
időben és megfelelően mti- l alig jővedelm~zó növ~nyek

kész. jogóval é él gyomai refor- tii:rme5z1ését.
velnék meg a tala,j·t, r@ntie~ V ~ cl'l t ~ 4 A 't h' 1-.·t'llSarnop e u rm vfZ1- ma us egy az pn~SI:JI erlUmc! A mel!el! bizonyos missziói
sen trógyáznának, rendsze- "kor presbiteri gyűlés l(lsZ és közönsége, midőn az is tölt he. Jőveclelm(nósége a

resen irtanák a gyomot és Koppányi Gyula tanácsbiró' árván maradott lelkészi ál, föld felé irányi/ia a g~2da sre
nem velnánel{ }{étszer..há 6 elnöklete alatt, mely gyűlé- . lós bdöltéséről e hó végén f@te!íil, álclozalkészségél és fi,

roms~or egymásután búz6t, sen titkos szavazással dönt vagy a jövő hó elején dön- !ly~lmél. Az a magyar gazda,

az Ó bózájuk is ofYön le- a prasbHerium a felett, hogy tini fog. Négy kiválóan akj lulnyomóan az állalailnln
hetne, mint azuradalomé. 1~1i kl;idv~j és ir.k6bb fukar/w-

a meghallgatott 4 lelkész, képzett, nemes lelkű s egy, clik II növénYliv~l szeml3lln, a
A legnagyobb aggoda· Kocsis fenő iyulavárii, ju- hózaikat szép rllndben tartó I répa mag hnm~szlés közben

10m fogott el, mikor a dá.. hász Gergely körösnélgy.. le!I{észí volt alkalma meg- I bókczűbb~ vzllJik GS enel kap

vavéÍnyai határban még harsányi, /vanitJ Bertalan hallgatni az egyház közön~ c$~ia!Íian önkénlelenill is kÖ 1

gyengébb, silányabb búz(fr, z"lebb f0rk6zik olyan jermcJIi-
k t j "'tt t kunágotai, Bay józse! bihar- ségének s kivánates volna,

éi a am, min a gyomai si linyer-dkbőz., amelyekeí a
határban. Mi l~sz velUnk, zsadányi lelkészek közül, hogy bikességes egydér- mwllbillll t~lán ellumyagoJI, de

hameginí rossz termésUnk kitóhajt meghivásra C1ján~ I té,ssel hivnák el a nég'y rlmCii:ly~ket l:J iövőbltn, él gajál

lesz" lani il Q'vülekemlnek, ez I közül iJmelyik legjobp
, t~pa~ztal.:li~i ol.:lpjál1, igyekszik



Séta az élet között.
Ez a cime annak él rendkivül
érdekes képekkei ilJm;zlrált cikk
nek, amely Tolnai Világlapja uj
számában jelent meg. A nép
szerű képeslapban a legkivá
lóbb magyar irók novellái mel~
lelt számos pompás cikkel, ri p

padol, nagyszerű f~lyla!ásos

regényt és. közel száz: szebb·
nél szebb képei lalál az olvCi'
só. A viJág minden én!'1ekes ak·
luillis eseményéróllilgy képb~n,

min! irásban beszilmol Tolnai
Világlapja. Egy srám ára 20
fillér.

El1yhébben alkalmazni
a kisiparoiiokkal és kiskeres
kedőkkel szemben ai adóvis~

szatartási jogot. A pénzügyp
miniSi:ler utasiiolla al?: adóhaló
ságoka!, hogyakisiparosokkal
és kercsked6kkel szemben enyp
hébben a!kalmazzák az ugyne
vezelt visszalartási jogol. Az
államkics!árra!, illetve ci hely,
hatóságokkal szemben fennálló
száHilási és vállalali járandó'
ságoknál Indv6!evóen c~ak ab·
ban az: eselben l@hel alka1inazni
a visszaJarlási jogo I, ha él vál;
lalaH összeg az ezer pengót
meghaladja. Miután ez éj renácd4
k0Z~S ci ldsparosokra és kis
kereskedókre is vonatkozik,
ezektól az adózóldóJ, amennyi 4

ben szálliJásokból, vagy váll,!le
kozásokból eredő követelésük
az államkincslárral, vagy El

helyhalóságokkal s2;gmben az
ezer p0ngót nem haladja tul,
nem kell kivánni az aclóhálraIék
igazolását. Az ezer pemgón fee
liili köveieléssel rendelkező

kisi13arosokkal és kiskereske·
dókkel . szem.en megokoH
esetben adőfizetési kedvez~

ménynek van hGJye. A vissza;
tartási jogot pedig az adóhó!
ralék méltányos rész:ös$zeg-ére
korlál@zhatják él h€llóságok. sól
attól szüks~g es(lién el is tekin/
heinek,

I
az Oli önkormányzali v6!asz,

tásokra_
Az Orsz. Társ. Bizi, InL ál~

télI a közgyülési és válé1sz1mányi
választások f. hó 14-éo és lo-én
eszközölte/nek. A gyomai járás
lerűlelén levó munkaadók és
munkavállalók, kiknek Szavazó i
llgazolványuk van, a Szavazó
lapot a gyomai Oti. penztári
megbizotínál, a §zavazói Iga.
zolvány felmutatása mellett f.
hó 13-ál1 este 8 óráig átveh@tik,
ahol az is i{6zhez

kapják.
A szavazás posta u/ján törp

J4nik. A megcimzelt bori/ékol
mindenki kézhez veheli, CI pos·

la köllséget ki~ki saje'Jliából
fedezi.

A ielöl/ek nevei a szavazó
,lapokon vannak feJlünlefve.
~",,"m__
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1079 !? 19 fillér.

rszá zászl
"I 046 ~. 19 fm.

20 P.

lehál a tótrágya·
az anyarépa helyre
ulán, de betakarás

előii, az anyarépa oldalához.
Dworák Károly

hercegi iniéző, Es:derlláza

Vladár LiiÍlsz/ó G~za, Valai
Gábor, Oláh László, Putnoki
lia Etelka, Adamik Imrét, SZ,a
blil Sándor, fűlöp László Be
r.edfk, Timér Lajos, Bodnir
Mihály, Balogh Mihály ianos.

1·lázdsságot kötöttek:

Nagy Lajos - fekete Liciia,
Virág V<3ndel- F. Kiss Róza]
Kis fere - Hornoi{ Erzs~bet,

HorváJh András - !CSi!! DíroskGi,
Hajdu István - Gecsei luliánna,
Iga Anlal - Kruchió LíditJi.

Meghaltak.:
Solya Tertfz 6 hó. Pak Gá~

b~rné Mariai Tergz 63 éves,
özv. Tandl Lajosné Szilágyi
Sára 75 év":ls, Bátori O,jbor 78
~vcs. Kerté:sz Lá&izló 60 @ves,
K. ]mre Lajos ;) eVeg, özv. F 13

kiZte Lászlóné F4<kaie Eszlill' 65
éves, Salamon ~.ftniel flndre 2
éves, özv. Dobó Imrén' Dió
sZigi eszler 81 éves.

rakozásáról. A képek és fClj

zok nagy sokasága ugyan'"
azt a magas szinvonalaJ
tartja, mint a Tükör eddigi
számai, talán még gazda
gabb bennük ez a szám,
ugyhogy méltán tekinthető

a legszebb tZJ.vaszi ajándék
nak. Könyvkereskedések
ben, uiságárusoknál min·
denütt nagyo kelendősége

a frankIin -Társulat gyönyö
rű fblyóiratimak.

é es fol
ai ság

előfizetése

Atho:r.eJt:

ÖSSllI:Ellsen:
(Folytatjuk.)

hanem::Jnnéik

sze
,
es a
e

h. e'll. E"yi1Jáz
Ko,mányos Jó<I:$ef lírm,
SZ/llb61st'llán őrmesteg-

Sánta lásEI6
Csedő Imre
Pe:doba János
Kun Ferlllll"ic
IFritid Testvérek
C2eglédi István
Braun Márton
Karsai lajos
Özv. Vass Andrásné
Kov:i!ics János

Uj negyedév kezdődikeb
ben (} hónapban s ez jó
(}lkaiom mra, hogy lapunk
előfizetői közül ismét töb~

ben ve~yék igénybe ked
vezményünket, amelyet él

Tükör megrendelése tekin p

tetében lapunk közönségép
nek biztosiioítunk. A helyi
sajtó nélkülözhetellen hir4

szolgálatát és él legszebb
magyar k0pes folyóirat
gyönyörű füzeteit egyultep

sen kedvezményes áron
ajánljuk fel igen tisztelt eló
fizetőinknek

A Tükör áprilisi számá a

ban az abessziniai esemé
nyektő! él képvisel6válasz=
tásokig az utóbbi hetek
minden aktuális eseményé
ről talál az olvasó ér'dekes
cikket, szebbnél·szebb i1
!usztrációkkaL De az iro
dalom barátainak is n(}gy
örömére szolgál e~ a gaz
dag szám, hiszen olyan ne·
veket foglal magában, mint
Bárd Miklós. Illyés Gyula,
Kosztolányi Dezső, Szász
Károly, tehát aZ irodalmi
irányzatoktól függetlenül a
mai magyar irodalom leg
ismertebb kitűnóségeit.Mel

lettük Be~á~sy Judit, Pap
Károly, Szász Séla, Török
Sándor, V écsey Leó gon'
doskodnak az olvasó szó·

majd músul! is
n 6 el

múílr?iCJ\!?\h

,c:" laka rmtJnyrépamag-Iermesll
jr2S nden mozzanalál ez c.
kis közien10ny nern ölclhcn fel.

A de 5éíinos legin-
káb]; j i-:öveleJméoy:

r(GilÖl1ö~"~n a

i:ll:on TB~ód mennyi
él ha az tj]je~6"~sól

rézsu: El földbG és az
képílÓdölj 10

tesszük aaugg

m~nnyj akkor, ha
idlh::veJlenlliJ az ülieló eszköz

uk. Az ilyan "i;jze·
"'7::n'",TI> 7c s" zgyolclalu s arra

1,lIl!i: iclGre 0!lllékeElet, amikor
ilg-y §zervezeHségérői ismeri
or5:;agoan a répamlJnk~sok

hóna allá GsaJolt járókerokekkel
kiiélrJ€;t~.'/';tel,\ a gyorsabb _és

egyez~s érdekében.
Készilsük el belé'ülelesel1 min
den egyes helyét, le~

lurlatában ann{&k, hogy
egyes dugvány egYh

egy é!ől~ny. Kerüljön minden
nv elég mélyre (js legyen
fld:Wleiéve] í!lzerves k~p~

&sQ!alban cu: ól körülvevő la-
AdJU!lk minElenegyes

j<ilrágyáJ <ils jarisuk
~ jj!ll~1 mély, erőteljes köp~'

Itl~salj lisl\lém. Ez minden.
Ami jalán külön rrészli~lezés·

fil} az II lóirágyázás.
Vannak gazdaságok, ahol a

nhiaclugványok alá érell, kom
poszlszerü islállólrágyál lesz·

'"nek. Ha ez elég finom és föld-
del vagy homokkal keverve ke
rUl felhflsználásra, főleg lazáhlb
SiJl!3rkezeil1 talajokon, kevésbbé
kifogasolhaló. Helyesen azon·
ban akkor el, ha földd01
vagy lwmokkal kever! műlrá

gya melldt döntünk. Nom Jud-
milyen lesz az időjárás,

szárazságban él szerves lótrá,
gya szigelelókénl is hatha! és
méginkább foko2ihalia a ló nedg
vességhiánytit, nedves fekvés
ben pedig- €lőm(jnaithalja sok
(kiss® sérült) dugvány puszlu
lását. mer! kedvez iil korhadásl
és rothadást előidézŐ szerve";'
!:e~ek élelm11iködésE!nek.

Használjunk tGhá! múlrágyál.
Kal. holdankénÍ 150 kg. ~éli

sól, 150 kg. 5z:uperfoszfáloí és
100 kg. kálií>ól él répamagler
m13si!:lés gondolkodás nélkül
kibír. És nagyen meghálálja.
Keverjük él felsorolt múlrágya
mennyiségeket kÖlIveilenül 
használal előlt annyi földdel
vagy homokkaL hogy a keve
r(lÍk~ól minden dugványhoz egy

marokkal (kb. (:3-~ deka
im>son.)

A keverés le~Y0n ~gészen

Iökél~Í0s.

k@rüljön él lőlrágya meg
helyre. Tartsuk szem



lit

Amit a kutyáról
ni kell.

Az Országos Közegészségi Egye
sület nem nélhette tétlenül a ku
tyakultusz kihívó és beteges ki
növéseit, amely szinte a dekaden
dával hatáni#s, hanem mint min
den alkalommal, ugy most is,
amikor a köqegészségügy érdekeit
bizonyos f@kban veszélyeztetve
látja, tehát a legalkalmasabb id&,
ben és egyben a· Jegmegfele16bb
módon, ismét cselekszik és "Amit
a kutyáról tudni kell" cimin fali
képet bocsátott ki.

Az emberek általában, - akik
akár, mint ebtulajdemosek, akár
mint kutyabarátek az ebekkel köz
vetlen, vagy közvetett kapcso]at~

ban állinak, - :nem ismerik azo
kat a fQntos egés:elségi szabályekat,
amely~k betartiba nélkül, még az
egészségí'ts kutYIl is veszélyt je
lenthet. Faliképet adott ki tehát
az Országos K@zegészségi Egye
sület, amely egyrészt 10 pontban
serolja f~l az egészségi szabályo-

másrtszt szemléltető képek~

anyagi okokból mesl nem is
goldolhalunk. AL OVlidáknak,
főleg 'lZ egész kisközségekben
levőknek, egészségügyi szem G

pontból sürgős átGllakitiisál ki·
vámja.

NeufJer Eae dr. a debreceni
egyetem !ziválió professora szó·
lali először hozzá dZ eló~d6~

sokhoz és röviden ismerle!le
ClnI1?;ik él hatalmas Jllunkimak
élz eredményét, amelyci Deb
recenben és környékén végze!!
iskol ásgyermekek vll:sgiilialai
alapján meíi!'áJlapilollak. Ezek
a vizsgállltok ki.ilföldÖn is mlgy

, fel!ünésl keIleijek és mélyen
~evilági!ojjClk az iskoléÍsgye r ,

mekek egészségügyi S7em

pontból val(j feWgyelelébe, PeJ/
rányi Győző dr. al szegedi egye'
112m tanára az általa végzett

iskolaorvosi munkákról sJ"ámlll1
be és véleménye szerint, ha nem
is lehe! íelenleg az ideálisan
megkivánható állap@!.GlI e téren
elérni, ez nem jelenti Glz!, hogy
ölbetett kézzgl nézzük a jövő

nemzedék puszlulásill.
Vitéz Galaméos józsef dr. jassi

iárási tisztiorvos szerint cl mai,
nál sGkkal inj~nzivebb és or'
vos állal végzett egészségügyi
munka, egészségtan tanitás ál·
tal remélhető jGlvulás. Elsősor

DanC'z iskolában kell küzdeni
az egészségügyi ana}fabéliz,
mus ellen. Pável Benő fir. s1'.é

kesföv. iskoiaorvGls ismerteiJc
a székesfővárosi iskolaorvosi
intézményt, amely ideálisem mű'

ködik és amelyet a köri.ilmé~

nyekhez alkalmazv~vidéken is
mielőbb ki kell épiteni.

Az egészségügyi ankét legkö
zeleb/Ji ülése április IS-lin lesz,

(X Y.)

gyermekekért.

agypéntekig.

a
megálJapÚ@lIa, hogyaz iskola,
orvosi in/ézménynek hazánkban'
való kiépilésére az idő elér·
kezeit. S. jankovich AiéI dr. la
nársegéd előadásában ismer,
lelle él falun eddig végzeU is'
kolMgészségügyi vizsgáiatok
eredményeit. Az iskoia@rvClsi
munka célja él belegsGgek meg
előzése és továbbterieszlésé~

nek megakadályozása.
HepppBaján Erni min. @. ta

:nácSQS az állami gyerm~kmen'
helyeken f('llyó egészségügyi
is szoci6lis munkát váz@lIa. Ez
él ievikenység azon~an csak
az elhagyott gyermeket veszi
j:)árlfogásba, az iiHalánoi g·yer·
ffiftkv:id-eJem li1egviJllósiliis-,~ra I

al fel!ámadils, az élet, ál dicső'

ség; hogy uiabb ezredévek
hirdessék, miszerin! Európa
földjén egYilJlen legendás, hős

nép van, él te néped: él magyar r
Ha Jélek, vér szerin! igy em

lékezel a ~LJjd()só nagy Feje'
delem, a leg·legen~ásabb hő'

sök egyikének kétszciilados
eml~künnepén! - liéd ZI jövő!

rágvasárnapió

A Faluszövetség

N" lelkesedj a Krisztust kiséri; tiimegérl, amely hOlffsánát kiált.
Nem hivők ezek: cfiak tömeg. A világfi/R llílgy és maradandó dolgot
tömegek még nem alkaitak, csak egyes emberek, önfeláldozó, odaadó,
lmzgiJ szivek. A tömeg csak f(JmlJolni tud. Jézus minden igaz ~~ve

tije személyes elhatározásával, titkrJs önemésztéssel fogadta Ot el
királyának, nem pedig tgmaglelkesedéssel. A tömeg nagyon sokszor
a sátán eszköze. Ha ifimeg !li:m volna, a sátán hatalma is kisebb
lenne. [me nézd! A megiti{l(sult tömeg kij@zanodik, kitifJrát{dul) mert
fézu. nem az, aminek ő S:5eretfe vlJlna. De ne ítéld meg azl' a

'sokaságot se, amely feszitsd meg kiáltással g{}molyog a jrJpap adp
varán. Nem gazemlJerek aZfPk, csak temeg: nem tudják, nút csele
kesznek.

Allj ki a tömegből! Erre figyelmalfet virágvasárnap és nagy
péntek. Vagy elfogadod jézlisi sumélyes életek királyának s akkor
enaedelmeskeisz neki) VQI1V elindulsz a fiimeagel}eruzsálemfJe, hogyb b_ b, _

ácsold a keresztet. Ne te diktálj jézusnak! Várd meg, hegy O mit
fflfJndés teljesitsd, (}ármit paranGsol. Allj ki a tömegből s ne a tli
meg üres álmaival, de magad szem'élyes vágyaival, szenvedéseivel,

. iüneillel és reményeivel állj fJcia jizus elé. Ne azt kiáltfHi jelé, hagy
hozsanna, hanem fizt rebegd el előtte: Uram, tu~om) hGgy te király
vagy, mit akarsz, hfJgy cselekfMijem? Ha magad, külön ker6seá Ot
fe~ akkor hivni fgg, hogy légy aJ! 6 igazi !fiadul/menetének boldo/{
résztvevtije. Csak a bünnel nyiltan és határozottan szakító. az O
vérélJen megmosott, Ot személyesen felkereső szivek' lehetnek (llZ

övéi, S az Ö kisérete nem fejetlen tömeg. 6 a pi. Nem a tömeg
paranas/jl a királynak, de a király a fijmegnek. Nem olyan király
6, amilyent III tömeg szenvedélye óhajt, hanem ilyan, amilyent az
Atya akar. Nem (Ilyan király 6, amilyent a tiimegek várna~ hanem
olyan, amilyent te, sziveá legm~lyénJ belsi embered örök óhajtása
szerint szeretnéL OlytiJt király 0, amilyent azok szeretnének, akik
kiállnak a tömegből.

A tiimeg ujjong és jézus sir. Virágvasárnap Jézus hangosan
felzoke/Joit, nagypénteken nem hullatott könnyeket.

Ujjongó tiJmeg-zokogó király. Ez a világ világvasdrnapja.
Mi lenne) ha te kiválnál a tiiimegből) {)~aállanál eléje és a

l1iin1Jdnat könnyeivel. iJntijznéd meg lá~ílit fl
6 ujjongana és lcdlére ilelne.
ZfJkogó embersziv - ujjl'lngó király.
Ez a diadal utja!

Április 3-án tartot/a él Falu
szövetség .székh&zában a "Falu
egészsegügye" ccímü elóadás
s @ r GD z it t á n é!I k ötödik ülését,
amélyen GerlóCI!Y Zsigmond cll'.
egyetemi/anál', az OrszágGs
Közegészségügyi Egyesület el
nöke ismerteli él ~itövefség

másfélé vli zed es egészségügyi
tev<íikenységét, majd a gyermek
egészségüggyel foglalkozva
él n n el k él meggyőz:ódésének

ado!! kifeiezést, h4lllgy az egész, .
ségügYl (jlapismereteket min-I
den Jipusu iskeláhan k~lele7ő

tárgyként kell lanilíllni, ai!: egéSZ-II
ségfant minden orvos taniIsa.

Antriska Viktor az isk8la, i

ofvJtsi iníézm~nyről b€s7élve I

L~aendós hős nép. Tridnoni keresz/re feszi/elt,
b sirba zárt én m1:lgyar népem,·

Zár~ lilesJ:éd, melyet irt és elmondott vedd eszedbe és vedd @röküJ
a Bethlen S%övets'lt Rákóczi emlék-I
ünnepélyén, GYldin Hl3i. évi ápr. 7-én . ezt 1 Legendás hós népe vClgy

, Pá! uperes. . te at történelem Géniuszának,

Midőn nehány röpke pilla· kinek ueiclben az Ár~ád@k vére
natr~ lisztelő szereleHel és há- cs(jrredez, slÍ\'edhen a Rákó'
Jás kijszönelJel állok meg Önök cziak életereje do~@g és liHde!, í

előtt Milyen liszjell iinneplG kjntk lelkedben Ql Kllssulh örök
közönség, hogy i,"l nagy Feje- eszménYIe lángOl]: - a Je utad;

delem hdlálának kél szár.aelos
évfordulóján, e lélekemelő ün
nepségei bez6~am. hogy en
nek tanulságai! levonjam, és
záró l2kkor~jait teljes erővel

inlonáliiilm, akkor én (lZ! mQI1
~61m, amil II lelkem, a vérem
aik/ál, hogy ol klasszikus ó'
kor!Ql ellekinlve igélzán legen;
dás hős nép Európa fildi0l1
nincs több, csuJ'án csak egYllt· !
len egy, cn; én népem: Gl magyar!

Eleink csaknem milhológiai
nagyságok. kik cl nagy Hadur
kemijával a Kaj{'llaunumí sikigl
s Ró!illl,Biz:<Ínc ki:lpuiáig res~'

kellellék meg a földnek népeit
s Csaba királyfi hős seregének
nYilmán csillag szikrákat veri
a mesgye, - óseink fehér szar
vas nyomán isteni utmulaláslól
v'Czérelv0 mint a nagy népván
dorlás fénylő koronáj 1épik ál'
cl Kárpátok bérceit, - allól
ke:tdve hossr;ú tiz évsz:ázalion
ál hul!ámveró gát és minden!
porlasztó eróvé váIlunk, hogy
meglörjön r;jjlunk tajár, Jörök
áradál s mindig sugárzó fény
öZ8n és _mindig mennyei káp'
rázat legyen Európa egyetlen
legendás hós népe, ai én né
pem: a magyar l

Avagy hol születtek 'I. ls!vá
nok és IV. IM/ák, - avagy hol
teremtek Hunyadiak, i}ocskaiak
és Bethlenek, - avagy hol su
gilrozták tele az egész világol
a szabadság káprázatos fény,
özön@ve! él R á. k ó ci: zj él k és
KI)SSUlhok, - és hol nőttek a
{QIdból fekete seregek, lároga'
lós kuru~ok, 48 c as hős honvé
fAck ?! Sehol másul!, csak itt,
er:cn a vad virágos, buzalermó
magyar földön, csak itt, ezalali
a csillagtálYoros, pacsirla dal@s
magyar ég alaH, - egyedül ilt,
ahol Eur@pa egyellen legendás
hós néI1e éj, az én népem: a
milgyar J

A legendás hGS nil\' utja
mindig könny és vérözQn,
gyakorta viharzugás, eget·föl'
cld reszkeUel~ mennYElörgés
és villi.mcsaltanás, - magas'
b@I mélybe aláhullás, káprá!:at
utjn s(;itér b6rulás, diisis~g

nyom~n töviskoronás keres!:!
és golgolhai sir: - de épen
ezekből táma@( él tavasz, aJ:
ujulás, éI feltiimadás, a napsu
gár leiókjél és virágnyililsnelk
bánemya, meri legendás hős

népIn li poklok kapui sem
velhetnek diadalt: mert ivé ill

vif/sÖ #yöuleml



,az ár
a7! az eselél,

földből h62-

érini}.

ug}',
min: él mezőgazdasági inga!~

lanoknál in 2zkedéseke!
is !::;rlalmóz cl renrlelcói,
a 1öbb

venni

mérsékiésoek

él

megv<§'lJási ára bevcma
toíi-e ijl pénz lebGny()lílás~

ba vagy sem. Ezek a ju!laiollak
akár a maguk nevében, akár él

v'álaszlmány vagy megbizottajk
LJ - kérllciik cl megvállási
ár mé.rsék1cásét, ha a meg-álla-

liási ár lábh
százalékkal magasabb, mini

él. mai házhelyárak
feltéve, hogy az eredeH meg
vállási árból a megvá\lást sze,,
vedő :egalébb 25 százalékol
1934. Ilecember 2J napjáig el
nem engedeil.

.A kéreimG! 935. évi március

hó végéig kell az rszágos
dező Bírósághoz

benyuilani.
r-loí5Y enné! az ármérséklés

nél a megváHásl szenvedS mél·
:l:Í.llVOS érdekei ne szenvedje
nek sérelrael, mondja (j ren

a i}!róság él meg
váHási árai több mini 20 szá
zalékkal csökkenli, a megvál
lásl szenve€ló \(öveiel.he:li, hogy
cl a házhelyet - feIté~

ve, hogy azon hichat még nem
él n;egvállási lina

ieH fizetések és a iYeru'
házás értikének mejgléritésiZ
el!enil»en adia vis5za. fo

10. §.)
A nagYClb~ gY0rme!Cslám

a há2ihelyh~z is
kedvezményl bizl0Sil, ameny·
nyiben a 4- 5zÉJz:aJékos kamaí
b61- ugyanolyan fGllételek
men mint az L ' ponl ulol·
s~ b~keZG~ésében ismrzfteJlük
-- mir'lcien gyermek ulán § szá
zalék mérséklés jár. Ez a ked
vezmény a 3-ik csoportba lar
1oz6 !o!!akrii'l !lem íerjcrd kl.

c) .A fizetés körüli mulasl: e

lásol,ka! sffemben Grély@sl!!~b

int~ekedé5t sja:ü~1 a remllcl<&!.

lj :n'2:f?\! cii; á.sj ~fból )Qg (:iá j;} b 5:!5
5zázc.lékol ~'ddigel nen'! e;;

- éi Bir6sBig eg'J'ulla! a
ie~IZf1 ·vlszorr./ok kÖl:ö!t nla
:;::-::lsnah: nlt..2iclkozó fTlegvá~fási

trat a ~af0i kÜlön kérel
~e nélk~l tS nlérséke\he1L

FUggel!(:n azonban a lörje:sz ....

rési \clS'crI8m k~rdésé:ő; i:lZ

éÍ,'n:irsé:d05 másik es~tc, amj·
kor CI 20 éves részlelfizelés
melletl is hetve van mf2;rsék~

ha 'lZ ugyanazon köz
ségben, Gle különoöző időben

julia'oíl házhelyek megviiilási

ár& közöU feHünó arány~alan""

r. 7, §.)

nlzgvá;:ási ára
934. rzv

19§ pen fiz,.z'ieH.
megálI

e~2si hsi!§Tidéi kezdő poniia
1926, ~anu51 1~ ,4 rerdelet 5ze'~

r;nt a 500 pengő 20 éi aiail
fizc!~lejó s igy eg'y évre esik
15 ;~:e)lgó. De me:-l cl iullalol!
i 95 prznf61 már kH~zeteH, e.zzel
6z '1926. E!r'uáií·!őj szá
13 évi részl'21eJ :·;:)r!e:ozlelí. A
20 évbói levonva a 13 ével,

iui!J\Olisk

~iGU fi "zg·crhe·..

rnarad ] év] nle1y jdórj 61 évj
15 pengóvel a '105 pengő j5f
lozás!öz-leszlve van.)

A fnegvátási ár mé~séklése

szOroS:L'"'. összefügg a jörl2Sz~

tési idő!arlam megál apilásánJJ.
r-ja iuc1:11pnk a [[3 jásI szer;~"

\fedü:; 20 évben n;egszaboH
hö;árfdé1 sérelrnesnek larUQ~

1935. évi mároius hó vég~1g l
az Országos Föidbirlokrende·
zó B,~róságtót rjvid~:bb törLzszcr (
!' • ';)- '11 'j' '. l ' l rHZSI lUC) r;:-j8@'-EldElpí,lQSát Kerle L ~

ez a. lel~ I
- ferté".:e, hogy éJ l

rnegvÉiÍrási szenvedő az I

bizo;iYOS J r21'2k nleHeU al

lnegváUásl ár rnzrsékLzsgt IS'
megenged:.

lj" jT·D~I~ lsrr;cr1~cje;j ~ereh::!\c"n

f Qzc:~baTl eg~.r s !~ás

rn':2gszori;§sl js tarJalo"?Ez.

r~;Gr~~l fe.~ él lT1Sg·vái

~(13t szen'/edé és kÖE0!1Ük a
ie;,}!,c;bb slJr~ód~s~ LzO~1~] ~züku

séi? v,,)li ~:ZilÖi enrek ö

ZG:CGk éi rnö1 g;JZdQ5~gi va~

rnel l.öriénÖ
megoidásCJ,

íd!2~,:G1IG;koZÓ5tT1 ~áron'1 irány?
ban ~cicnl a /ato:lra könnyj~

;1251 a ;-endeiel. EI5szörs jjt,

~esziés los,ja .arIlBt ltl2:;óleg,

nl az Or5zc§g'oS föklh~r·~

lokreilclezö Biróság áHal r)": Cg' ,

:iZ2iésí hufár~dő ~~cz-

száIn~(oli :tO riv ben

sen, ha a taioH tőkére TIlér

nagyobs összeget nze...
a20 éves

tödesztés1 2r\J~ nlelleH az 1934.
év végéig köteles volna, aZ

rn,o'n-t'''' adó isszegnek meg
f0~e~Ó2n ci 1öríeszlis idötarid 2

Egy

aOO

nem lehel.
/4. 20 éves lörleszlési időjer..

Iam is csökkenthet. Nev0zele-

SZia

c;őzó j).f::,;r~r9an 1srner
edz az irány-

dfSD J'Ö~:éP'2S~

KompHkálja a helyzetei azon
líían az, hogy kö:dlJük számta
lan csa~{ hj;i21 ígénybevéielévej

épl~kcznl, rnár pe az
""~,,,'~' 1ar~ozt1s förJeszlé5z fllel ...
Je!l a m kecive:;:;ő felié

sze:rií-! l fize jen dő ll' 0;;V ti í-
lási ár is m6i kom megler-
helis! Ennek él

egyetemi
ini. }(özegészség<lanj 1n;~ézet

hogy @ rneg~/,áHási ár 4 szt1za .....

lékos kamal és sz~za1éizos

keze]ésj köHség" f2:szárnH.~sa

meHe:! 20 é'i alaH törJ'2:sz1hsfő.

Td,á;, ak! a lóke ]'§8 sz§::;:a~

lékát - mz!yben a ko'nai s
kezeiési k,öl;seg js benne vall
- 2,;} éven ál éVl~öl~é\tre rneg'"
fí:50ftá

J
az ~ taríozás§íól szabBduL

[{éíségieI0D, 110gy njleD ked4
'jjr®a;ö fLleiésn D1Öd :lljz~;;eH rnirl c

·dr. egye~
terni áJ~atorVG3~ nYe T. tanár, to

ttrődy Kálmén dr. tankerü-

1) .A.z első csopO;'!03 Je:r10l/
nak a.(:ok, vagY::;D
vá\!ságfö!dből,vagy Ei nnn7iirtH;

! bevo!'ll
jUlialaH a i1JirósÉJq.

Ezek,e vonatkozéan már éi R.
megadia az! él kedvez



varró~'épek, alkatrész~k,

t olaj, cérna,
« f'553gQ

köveikező össl6áHitásban játszol t:

Kiss, -Pulugor, Bartha K,-JeneL
Németh, fried, -- Nagy, Sza]é1i
Kiss, Piltz, Seb5k.

GySC támad41ssal indul a m~

k6zés s már az; első perchen Se~

bők nagyszerü beadását fejeli mellé
Szalai 2. p. Kiss lő mellé. VáJto~
zatos játék folyik s a 17. percben
meg van. az első gél!. Piltz min"
taslerü kiadásával NaiY lefut és
védhetetlen gólt lő (J -O). Mezö
turi támadás következik, minek
eredménve a 25. és 26. perchen
egy-egy kamillr. 35 p. Szalai Kiss
passzából gyanyörü gólt l;§ (2 O).

Utánna a MÁV támad s Földesi
2~1-re javit. Kezdés után Kiss ér
el egyéni akcióból szép gólt (3-1)

Második félidő 3. p@[cében sli
goritott a GySC ellen, de a
nem tudja kihasználni. 5. perc~

Szalai lő újabb gólt (4-1 majd a
16. percben Kiss 5-l-re emeli él

gólaránvL Ezután a meglepe~

tés, a GySC bliztosgyőzelem tu
datában lefékez. a MÁV viszom
erősít 65 a 25. percben szabad·
rugásból i-2·re javH. majd él 33.
39. és él 4!. per<i:ben lirŐs v6del$
mi hiba folytán kiegyenlit (5
44, percben Kiss erős

védi Cövek kapus s utána
a mecesnek, a MÁV. megmentet
le a már e!vesztettnek hitt egyik
pontot. Jóka MÁV· ból a ÍJal~

szélső és cent~rhalf, GySe bö!
Pulugor, Kiss és Nagy Béléi!.

- Báthory 

BirókiUdós: él GySC - OyTK
melXict K i s s szövetséai biró

'"fogja levezetni.
GyTK játékosai közzül H@in

farth bekk oly súlyos sérülést
szenvedett a Bocskai elleni mecs#
csen, hogy jelenleg a békésGsabai
közkórházban 'fekszik s elirelát
hatólag h(i)sSZÚ hetek telnek még
bele, mig uj ból tréningbe állhat.

Magyar - Osztrák válogatott
mérkŐzés lesz Budapesten május
12·én a Nemzetközi Vásár tarta
ma alatt, milyri 50 százalék<ils
utazási kedvezményt adnak.

SAKKÉLET
Mint értesülünk, a gyomai sakk

verseny befejezéseként a verseny
bizott, - előre láthatólag - Hus r

vét utáni nape>kban sakk-vacsorát
nmdtriO az Urikasz]nóban. A va
csora keretében a versenyen részt,
vett játékosok dijainak kiosztása
is megfog történni. AvaGsorát
megelőzöin a két helybeli sp.rt
8gyesmet sakk játékosai csapat
versenyt rendeznelk ll-es csapat
tal, melyre a sakkbarátokat ezuton
is maghivják. Pontos dátnmot,
valamint a lefolyt verseny részle·
tti> irlSáményeit lapunk jövő

~záma közli.

Gy.S.C. - M.M.Á.V. $-5 (3-1)
Gyoma, bajnoki, biró: Kiss.

Mult vasárnap játszotta él GySe
. elsi tavaszi bajnoki mérkő:!lését,

melyet tartaiékolt csatál sora és
védelme miatt nem sikerült meg·
nyernie. A csapaton erősen meg
látszott a tréningbiány s igy tör
tént, hogy a mec«s 5.. 1Des . áJlá
sánál al egész csapat kifulladt s
a MÁV ezt kihasználva, egymás
után me.gszerzett 4 góllal döntetn
lenné t~tte a me~(tset. GySe a.

il. o. bajnoks~g állása IV. iS-án : !

1. Textil 15 15 - - 53 6 30
2. MTK 13 10 1 2 33 IG 21
3. MnrGk. 14 9 5 29 20 18
4. GySe 13 i 3 3 20 18 11
5. OyTK 15 8 1 6 31 31 17
6. M.MÁV 15 8 1 6 27 32 17
7. Kinizsi n 8 I 4 17 27 17
I. Ofe 14 7 I 6 30 24 15
9. KTE 14 4 2 8 11 43 10

10. lJISE 14 3 I 10 11 28 7
11. B6cskai 14 3 I 10 11 21 1

Április 14-i programm:
Gyomán: GVTK-GySe.
M_őturoM: MMÁV- Bocskai.
Kondoroson: KTE-Ofe.
M@dtly@selyházán: Kinizsi-

Törekvés.
Mult vasárnapi eredménye\l;:

OfC-Törekvés ~,O. (0,0) TeKtrí~

B@cskai 2-l. (2· O)

D E R B I
Gy~C-GyTK vasárnap délu

táni össz6esapása tartja Iilzban a
gyomai sportembenlkit. Ti,pelé-

E
PC.S!2±JEf

6épjáróművek . vizsgálatát
május 3-lól május 25·ig bezá#
rólag tartja éi gyulai rendőrség

vezetője.

Vármegyei kisgyiHéi volt áp~
rilis 9,én, melyen a gyomai já
rás kisgy1!lési tagja, Csernus
Mihály apálplebanos is részt,
ve/r A jánisi érdeklő ~gyejJen.

tárgy nébai Kovács János volt
gyomai községi adóügyi jegy
zó terhére anyagi felelősség

folytán "előirt téritmény tárgyá
ban és elleng beadofl fellebbe
zési elulasiIG!lák, de mivel a
felelősség kérsése ml2gállapi,
hist nyert, a vizsgálat lefolyta
tásával az alispánl bizták meg.

A békéscsabai Kodály.hang~
verzenyt rádión is közvetiletlék,
ugy országos ~rdeklódés mel
letl általános sikert éri el első

sorban maga Kedály és a sze·
replő daliirdák.

Baromfikiviíel Németország
ba, Mivatalos helyről nYiul ér,
l~iÜI",s szerinl április Il-Iól kez
d61llileg- CI nQme/ vi&mh~lél!H~·

nem épite!! házhely ei attól, aki gük leljts szigoruság'gal fogják I sek hangzanak, felsorakoztatják :
él megválj~si árba semmit nem végrehajtani él baf(lm~j bevjjel~ mindkét csapat erényeit és hibáit. "
törleszleH s legC3lább ~ év óla re vonatkozó á!!ategészségügyi Meglfitatják az egyes pos1':tokra ki
birlokbem van, hlllározalokal, melyek szerin! szemelt játékosok pillanatnyi kon-

a iörlesztő részletre leliesi- vágott baromfil Némeiorsi:ágbo diei6ját. Az öszi, jó helyezéshez
tet! ugyan fizetést, de el: u csakis koppasl:íoft és kibele' nem mé!tóan, mind a kétesapat
eredeti fiz.etési módozatok sze- zel! i'lllapolban lehel bevinni. E mélyen a szokott formája alatt
rinl az 19l4. év végéig eJiedlf,- rendelkezések érleimében a 1011 ke~dte a tavaszi szezont. Sokat I

"k€s összeg 2i sz~zaJékái nem é! nyu:król, sZéÍrnyakról és com' romlott a gyomai futball nivó ősz

liri el s cl hiányl j 935. év ok- bokról is teljesen letisz1ilandó." óta! E miatt sokat fog vesziteni
hiber 15. []éJpjáig nem egésziJi Kibelezetínek az cl baromfi 10' érá!ekességéből a gyomai futball·
ki emnyivi'JJ, amennyi szüksi· kin!(;!ndó,l:Imeiynek bele és be- derbi is. Mind él két csapat néi
gIs ahhoz, hogya megviHlási gye a kereskecle.lmi swkiisok-, kül~zni f@gj21 egy-két erasségét,
iif 20 évre elos>zlhélló össze· nak megfelelően el van lávo- viszont egyes posztokon uj em- I
géből a lejárl . idóre csó· ösz- lilva. bereket fogunk látni. Különösen .
szeggel egyenló legyen (K. r. Meghalt Nádossy Imre voll a GyTK tartogat e téren megl€!- i
11. §. 1-~. bek.) országos főkapitány. l petéseket. Balbekk helyén (iZ end~

d.) Az elidegenilési és Jerhe- Fél' t' b d -J.' I rödi K'l1ap játszik. Pótolhata!Jan~lfUU 1.1 azas a u apesLl i
Jéii jjla]omra nézve ClZ l. ~. ~·árumintavásárra. A kereske- I nak látszik El Bpestre távozott
PQnllnm elóadol1nak (il hélzhe-, delemiigyi miniszjer él májusJl] Barlik József hiánya is. Utódai a
lyeknél is irányadó!!;. ". 3.13. napjai közöl! megfarjan~ i Gent6r pGtltján mindezideig nem. I'

e) Az Orsrág(j)s Falusi !\ls- dó Budapesli Nemze!közi ,L\. ru· fi tudták p6tolni kitünő irányító.
lakásépilési $zöveJkeze! állal ' l készségét. É r ct e k e s változásokmin!avás r JáJogalói rGszere él I
nyujtojJ épiiési kölcsönök tör- magyar vasutakon féJéÍru uía, l lisznek a GyTK más csapatré-
Il!Isztisire is kiterjed cl rende~ zási kedvezményJ engedélye- l s'leiben is. A GySC.Ml kiszivár
l,t kimonGlv1il, hogy aid kejj@· zeit. A k"dve7.lllényes ulazásra ; gott hírek szerint vasárnap ismét

. nél töba részle/lel felsz.6lítás jogosító igClzolvimyok iiprilis I játszani fog Cs. Nagy Gábo.r, sőt '"
ellenére hátralékban marad, íH-Iól mi/jus 19.ig érvényesek. l - minden GySC - ista őszinte

vagy a hidralék megfizetésére Az igazolvLÍnyok 2.80 pengős I örömére - fekete GéEa is, aki a I'

a ~zövelkezelJóJ kapolI ked· éri Wagner Márlan Fial Take' I' tréninghirek szerint csorbítatlanul·
vezmény~s feiJéJeleknek sem reskedésében kapbaíók. ?irt~kában van régi, nagy formá· \
Ií?it ele:gel, házál, házhe)y~1 el- Pesti lány és amerikai mHH-1 ]amllc. A standard kapus 1 Szrn- I
vesz1i. Aszerin! már mos I, hogy omos házassága. A pesJi kiS'jl kányi, nincs tréningben s az ö I
lelekkönyvezve van·\!: al: ingat- . helyén Kiss Zsigmond fog védeni. II

lány nagyszerencséjéról !"om-
Jnn, vagy' nincs~m a kövel~Jé§ Bizonytalail Bartha József játéka Ipás ~ikkben számol be a Dé, .1

1
"

végrehajtás1 árven~sen való ér- , is, aki már hetek óta nem fitt.
libáb ui száma, amely WO 01- i

lesilés ujjin, illeive az. €Ivetl . dal terjedelemben és gazdag I Posztján, - valószinüleg - Sebők
h :iiz hl81y !ová@b.iuttlllli~Sill mel.I"lt fogJ'a hely~ttesiteni aki ha mea'" tartalommal jelen! meg. Remek ., - b-

nyer kielífgitésL képoo rádióműsorokat, nagy- sZ8rzi a bajnoki mérkőzésekhez

e szerű színházi beszámolókat, mulhatatlanul szükséges rutint és
pletykákat, pompás filmrovalot, I nyugodtságot,- hasznos tagja leSi
egyfelvonásos szindarabot, lel- az együttesnek. Center minden
jes regényt és Jöbb mini száz esetre Kiss 3ándor lesz, a kapu

sok rérne, akiről elmondhatjuk,
képel talál az olvasó a nép· I
szerű szinházi képeslapban. A " higy - jelenleg - a Textilen ki·
E)élibáb egy szánHl 20 fillér. vül a ll. oszt. egyik csapata sem

dililsekedhetik 0JYRn kitűnő lövő·

~satárral, mint ő és a rendkivűl

ügyes Izsó kapusnak is össze kell
szednie minden tudását, hogy
bombaszerű, helyez6tt lövéseit
parirozni tudja!

Mindezeket összevetve jelenleg
a GySC látszik a jobbik csapat
nak, miért is a. derbin a GySC

. minimális gólarányú győzelme va
lószinbi. A m~'s d. u. -4 órakor
kezdMik
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Szerkes7ltiisért b kiadá3ért fele!ős :
. WA€lNER MARTON.

Hungária IronyvnyomdaválJalat] ~Qma
fíflli!lÖII üza,mvet@tö: Teket

KORONA HANGOS MOZGÓ
ENDRŐO

1935 április 14· én, vasárnap

Kay Francis negJfilmie.
T A I A

A MOSZKVAI EÁNY
Hangos dráma.

Főszerepl6k: Kay Francis, Rkardó Cl"r
t(}Z, Warner Oland, Lyle Tal1J&t.

Ahány ház, annyi szokás
magyarul beszélő hangoifilm.

Esküvő akadályokkai
vigjáték

Zenés mesekönyv Fr.l'ltzenlt.kef
trükkWm varieté

Hangos Magyar Viiághiradó
Előadások 6 és 8 órakor.

e
A 9yomili - "Termelők" fogyasl:tási

és Ertékesitö SEövetkezete Gyomán
1935. április hó 14-én vasárnap délu
tán 2 órakor a Horthy Miklós uti szék-
házban .

évi rendes közgi;iifésl
tart, melyre a tagok tisz/eletlel meg
hivatnak. Ha a közgymés cl. megjelenö
tagok csekély száma miatt határozat
képtelen lenne, ugy II kÖ:Zllyü1és 1935
április hó 21-én fog megtartatIli, meiy
- tekintet nélkül a tagok számára
határoza/képes lesz.

Tárgysorozat:
. 1) Elnöki megnyitó.

2) Jegyzőkönyvvezető és hilelesitők

kijelölése.

3) Az igazgatóság jelentése a lelolyt
1934. üzletévröJ.

4) A felLigyelőbizoitság jehmtése a
lefolyt 1934. iizletévr61.

5) Az 1934. évi aársuimadás elő

terjesztése]. a médeg megállapitásl!,
nyereség felosztádróJhatározat, az
igazgatóság és feHigyltlöbizottság ré
szére a felmentvény megadása.

6) Az igazgatóság kiegészitése, a
felügyelőbizoltság választása 1 évre.

7) Az összes alkalmazottak fizetésé
nek ismertetése, al Igazgatóság által
létesitett "Alkalmazottak segélyalap",
"Betörés elleni önbidosít6 alap" és II

"Tüzbiztositási alap" sorsáról hlltáro-
lla.thozatal. .

8) Az áruhiány és a selejteiáru le
irására határozat.

9) Alapszabály módositis.
10) A Imlij@lent tagok megjutttlma

l:ásáról dönté$.
l I) A Hősök uti ingatlan v~teléljek

blljelentése.
12) Az alkalmllwttakat terheiő ke

resetiadónak a Szövetkezet által való
viseléséről határozat.

13) Kövács Jánllls igl.ugató vasuti
bérletjegYének ügye.

14) A pénztárkezelő betöréskárból
eredő hiányának leirásáról.

15. Kovács János garancia törlésére
határozat.

16) A réli üzJelrh«ek kiegészitése
tárgyában d@ntés.

17) A fuvarolli!Í.ll@kra vonatkozó h~~

tározat.
18) AlapszabálY:lIl'.:erü időben érke

zitt inditványok t~riyalba.

1934. decembtr 31-én a tagok $zámlt
117, üzletrésl':llik száma 3424; az év
folyamán belépett 13 tag J4 iizletrész
sz;el; kilépett 6 tag 38 üzletr~size1. A
felűgy@lőbi:wttlSág által megvilSgjlt
mérleg és eredmény námla az irodfl.
helyillégb~n kifügjl€sl:tetett &i mindl:Rkt
által megtekinthet6.

Gyoma, 1935. ápriiis 1.
Az rga z g a t ó s á i .

.' ,
asa

Kovács lajcs f&postamesternél ta-
karmány csutka van eladó. .

Gábor Gyula hGnte;mek 13 darab
3 hónapos malacca, 1 konyhaizekrél1}'
és egy gyermekágy van eladó.

TengerimorzsolÓ kölcsön kapható
Gecsei Lászlónál Gyomán, Zrinyi-utca
59 alatt.

Horthy Miklós ut 63. szárnú ház
azonnali beköltöxó5sel eladó, ért. u. ott.

A Helyi Állattenyésztr5k Szöv. ez
évi rendes közgyűlését f. hó 14-én d. e.
II óruk<>r, hatá<üzatké,telenség esetérí
április 28-imd. e. 1J ~rakor tart j fl.

meg GyGlma községházánál. II rendes·
tárgysorottaL A tagok minél számo
sabb megjelenése kéretik.

Fajtiszta törzsk6nyvez<!tt ]orkshi
re malacok eladók Subó GyuJánál,
Endrődőn. Szent Imre ut l sz.

Két fattyasi tehénjárás lill öt s~r

télijárás nyari használatra kiadó. Szi
lágyi Antal szabó mesternél.

rftRI'tl'tfl}~~~~'

I
NEM OlCSOBB MÁR J
ABOROM :!j

mint a Sizóda.viz, ~
. DE NEM JS SZÓDAVIl:l i

I'. 2 6BGYfJiLJ L~r~ vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis?álJHva

I
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
00 literen felUli rendeleM

I.
iogad0k el. Hordót dijmen
lesen adok aszállitás tar
~l11ára kölcsön; !1ordóm

I
31} napon belűl bérmentve
lt\ldendő vissl!ill.. Szétkm-

. d~s utÁnvéttel. Egy p<l~Qlő
levélbélyeg ellenében kiJ-

~ df)k mintA! a borból mitl-
:f tásdobozban, bérmentve.

Sorlllim kellemes @deekés
italuak. ti8l!ta, t6kélet~s ilS,
matuak é$ n e m slivanYl.IlilIk.

i:lm: . Székely
$oltvadk'Jrl, stm@gwe.

Megérkeztek cl legdivatosabb

Kerekes Károlyné

svéti cipő

Az "Á R u f o R G A L OM" bevásárlási helye.

nŐÍ-, férfi- és gyermekeirők
ldtűnő minősegben, o l c s ó él r b él n .

Saját érdekében kérem: t e k i n t s e rn e g ő k e t.

Takarmány árpa kapható Wagner
Márton Fiai fakereskedésében.

férfi és fiu kalapok, sportsapkák,
mindenféle fiu sapkák a legolesóbb ára
kon kaphatók, kalap alakitást, festést
szakszerűen olcsón vállalok ifj. Ait
Virll::e kalapos Endrőd Ipartest~ettel

szemben.
Husvét!". Női férfi és gyermek ci

pök legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészáros Lajos cipőü:detébenH\lrthy
Miklós u 2. .

Kossuth Lajos utca 22 sz. ház és
egy drb. Torzsás föld eladó, érreket:ni
lehet Kossüth Lajos-utca 55 sz. alatt.

Lucerna-széna 5rlését minden Uilp

végzi Iványi Aladár és István matake.-ti
malma, ugyancsak csöves tengeri ör
lés! is.

La.kodalomra, disl:nótorra Kere
kell: Károlyt61 vegyen kitiinö minő

ségii, zamatos uj bort 48 fillérért.
Ócska kalapból ujat! Csináltassa

meg minél előbb használt kalapját ti.
tilás feslés újra klnnázás valamint 8zal
lagozás által valóságos uj kalapja lesz,
amit igen olcsó árban készit~i:. Uj ka
lapok jó minőségben már három pen
götőJ kezdve kaphatók Góth József ka- .
iapÜzJdében. Orf. Tisza István ti. Si.

Kató Ferencnek vetni való szudár
fümagja. Árpája, leveles takarmány,
csutkája, árpa szalmája és szénája
mázsa, vagy CSOmó számra is van el
adó. Tehéniárá:>u és seriésjárásai van
nak nyári használa1ra kiadók. Kossuth
Lajos utca 15 szám.

8 ballal járás nyári hasznáiatra k~~

adó. Érdeklődni lehet a Wagner hlke
reskedésben.

Szabó A. La.jos tanyájában l bog
lya gyepszéna és leveles csutka Vlln
eladó.

lukács György ács és kólRüves el
vállal nJÍnden e szakmaba vágó mun
kát, ujat és ócskát átrenovál. Kérem a
közönség szíves pártfogálYát. Gárdonyi
Gé<r;a. utca ll. ker. 2 sz.

e:l nagyérdemű közönli~get, hogy

er szállodát és
vendéglát

titvettem.
Kérem a t. közönség .szives pórtfo;-ását.

Tisztelettel
SCHVARCZ KÁROLY

w~i'ld'$lII~$

Naponta trissen cup@lt sör kaphat6.

Pk. 490 S7. 1933.

Nyilatkozat.
F,lhivom a n. é. közönség sz[

ves figyelmét, hogy Malik és
Kiáschiff török dílampolgárok cuk,
rász iizletiikben BS műhelyökben

lévő összes in[;óságok a saját iu
lajdonomat képezik, melyek sem el
í!(f71 adható!:7 sem el nem zálogo
sUf/afrik, mert neve:?ettekért fele·
li5ség8f mm vállalok.

Honti Antal
kereskedő.

* E rovatean kÖiöltekíÍrt nem
vállal fe14l!össéget a 1iurkl!il5ztőség.
-~emk Ht ,ou

akar ]'uházkűdni; szliI<séglctét S/,0n;Z~L

be nál!.. ni..:,
Hívásra. TIlinlákkaj fel~:eressük.

ng
Oábor Gyula és neje lVlénáros Glzel·

l... ~yomai lakosok vettek egy b@ltelkes
lakóhállat 'Pálinkás Mihályné éG társá
t'l 1800 P.-ért.

Tandi Shdorné D~.nka ]uliánna gyo
mai l:l'.kOll vett M8 n-öl, 105 n·ijl éz
647 !l6öl 6ifrakerti ingatlant Vas$ Má
riától 40l!! P .-ért.

Biró Kártliy (n55 Szásli': Erzsébettel)
gv~m.ü lakos vett 391 n-öl és 1261 n
öl pocosi ingatlant Biró Benedek (nős

Csel Mlrlával) gyomai lako5tól 4iO
P.~ért.

Siizilágyi Gizella lI~omai lakos vett
egy ház ingatlant Szilágyi Sándor gyo
mai lakostó] 1150 P-ért.

BeinsGhn~th Andrl'lsné Beinschróth
Zsuzsánn!'l vett 532 n-öl kö!esfenéki
szántét ifj. Bagi László (111ls Domokos
Máriával) gyomai lakostól 100 P-ért.

Kató LajoEiné Sli:eretG Erzsébet gyo
mai lakos vett :Ji h. 1202 n-öl zs6i'illi
nántót ifj. Papp VIli:ul és neje Kiss
R6zát61 2000 P,-ért.

ifj. Oláh Lajos és neje Béres Ilona
vettl;)k 1091 n-öl] 807 n-öl éi> il h. 405
11-51 pocosi ingatl:m fele resdt Bérei
nadl'e (nős Boda Eszterrel) ~YGm'-i la
hst'l lj()Q P-ért.

TásnYlli Józ~efl1é F~k(lte R'z/l ~0

lllkes viltt l h. 525 n-öl félll.ahni
s2iántót Joó Lászl6 (nőíI l. Kocsis Ju
líánnával) gyomai lakost~l 800 P-ér~,

!..i!'!s~bók

~ & k é s c S :'1 b 3, Szent Istváll-tér
Bizalaffi Hiteliroda kebelébe-a.

hirdetmény
Cs. Tóth Geyza dr. űtlyvéd által kép

vis@lt Első Magtar Alt. Bizt. Társaság,
(osat!: Vacuum Got:) P. 61, VadAiz Sán
d!.lr 44 P. f'ábri és Reiner 904 P. 40.
C@l1t\lXport 905.49 St@ua 102 P. 50) ja
vára hátralébs $7 P. 50 f. tőkól íÍlI

több követelé~ járulékai erejéig a Bp.
közp. kir. járlisbifMöág una évi
250596 sz. vé~zésével ..irendeit kielégi
t·asi végHlh&jtás follté.n veigrehajtállt
Izenvedőtől 1932 lÍvi április hó 26-án
]~foglll.lt 2900 P. f. becsült ingóságokra
az árverés eJrendeltl1l1vén, annak végr.
r;;·zenv. lakásll.n, IIndr6d VI ker. 64 hár;sz.
allt! leendő meglartására határidőül

1935 évi április h6 20 napjának
déleiőtt 11 órája UÍl':e~ik ki, amikor
:Il biróilag lefoglalt gazd. gép~k, traktor
:Il egyéb jngós~gokat el 1011;\111 aelni.

Gyoma 1935 évi márc hó 12.
. Villányi Nándor

kir. bir. ·régrh. mint birór;;ági kiküldött.
~'4ef'$/'f"'?&it
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teljesedett be raHad, én
driiga magyar népem! Arn
útban van immár a rntlsík
is! Ne félj, bizton remélj ~

Lesz még ünnep egyszer e
világon, mikor él fehérruhtJs
angyal él K.árpátok bérceire
üls hirdeti nem az emberi,
nem az ördögi, nem él 1riá

noni hazugságot, hanem <!lZ

ist",ni örök i~azságot,nagy
pénte!< és husvét kellŐS

szenl csoei.áj,:íj: "lm él lllC'l

gyar nem halotli test"!
Érjük meg ezt. lássuk

meg ezt: ez az én szívem
nek husvéti üzenete magY{lJr
népem számára 1935·hen.

é Gyula 1935. husvét.

Harsányi PóI
esperes,

-

sujét, - a világ legszere-l
Jőbb szívű népének nem!

r~hájl1, d; drága ,g:?ng:!~jn l
klllcses h.olozsvaqan, feJe.- I
d.:z!mí, l{,a,ssci~áll o:ztozt~k.I ..
rm?g' ömlo nepek es teHek

cl !lagy redő kövej cl l
csonl(amagyarföldajtaíára! I

Ám a golgothai kereszt I
úliő husvéthoz vezet! A tö- I
viskoronakiYirágzik él jók I
és i;,uu:ak homlo!\án 1 AI
íúdásOK jajongva menekül
nek, :nikor kiomlík az ártat
lem \ér s népel, szórainak
szél pozdorján módjára,
milwr él feltört sír szájára
odaül az élet és igazsCig
fehérruhás angyala l

még e kel tós szen1
cS(Jcláncd{ csu . n az egyll<f2

és lenbaah
igérete il válaszlások

hogy a dévaványa-gyomai I ványa és Gyoma közös
útat 8zoh1Ok vármegye ed· il' érdekeit ne engt'die érv€~

dig azért nem építette • nyesülni és kiépüIni. Ennek
állandó burkolattal, nehogy l az alapfeltétele ('lzonbem a
'lze! is elősegílse Déva~ I két község közötti úlnok
ványának Békés vármegyé- mielőbbi c kh~pítése.

hez való vágyódását. Ez I Békésvármegye részéről

nem képezheti akadályát I évekkel ezelőtt elhangzott
egy egész község gazdag I md!' az ígéret, mihelyt 8zo1
sági elsngeteltségébő!ako# . nok megye kiépíti az útat
ró kimozdu!ásának, sem a megye határáig, Békés
anna.k, hogy két nagyha# megye is azonnal kiépíti
tárú, gazdaság·ilag is sok- i az összekötést Gyomáig.
ban egymásra utalt nagy'. Tehát ennek az összekötő

község az állandó @gymás- útnak kiépítése Szolnok
sali közúti közlekedés hiá~ megyétől függ, ezért öröm
nyában nem tud magának mel vdtük a főispáni és
olyan közös intézménY0ket képviselőibejelentést, hogy
megteremteni, . Mlelyekkel Szolnok v~rme~ye sürgő

gazda§ág( és kulturális sen kiépíti a dévaványa
helyzetit megjavítsa. Seill gyomai útnak szolnokme e

Szolnok', sem B'kés vár- g-yei szakaszát.
megye n@;m viselheti tovább Bízzunk a szolnoki Fó
annak felelősségél, hogy isptm és a dévl1ványei kép"

viselő 1~iretibel1,

De nemcsak egyéni éle,"
tünkre nézví2 megrázó és
felemelő nClgy és hus
vét kettős szent csodája,
- hanem kUlönösképen ez
a mi magyar nemzeti é!e~

tünkre is és llern kor,
amelynek ezi iobban át élni
kelleli és lehetet! volna,
Intot épen él mi korunknak 1

Avagy mi mCis T non

nekünk, mint töviskoront1s
golgothai keresz!?! .A vHBg
egyik !egnernesebb népének
vállára teHék czelőii 15 év
vel a gúnynak bíborpa!ást g

ját, a világ egyik !egönfel~

áldozóbban, egész Európá-
ért vérzel t hősi nép kezébe
adtcik ..;1 évJized
a csüfolódtJsnák mid vesze

Szeretnénk
él felelős ~llásban lévő két
magas 1isztségűúr részéről

,Dévaványán elhangzott ki-
jelentés nemooak egy ii"
liluü kiszóiás
legmagasC1bb helyen komo~

lYéln előkészft,eH Dévavá·
nyának olyan nagyon fon'
tos jelentőségű igényének,
a gyomai mielő

kövezésének hangsulyozá
sa volt ez, meIJyel egyrészt
a Gyoma felőli sokkisbir;
tokos érdekeit, másrészt él

Gyomiival való álla.ndó köz~

úti közlekedés lehetőségé

vel Dévr:lványa mezőgaz

dasági termesztvényeinek
előnyösebb érttkesftésével
a közs~g egyetemesség'é~

nek kíván szolgálatot ren
Szolnok vármegye,

Régen túl vagyunk már
Gzun a maradi felfog'ásOfL

két sze cso a l
A golgothai kereszt és a

feltöri sziklasír, - naf5'Y
péntek tragédiája és husvét,
győzedelme, - a rővisko- i
ronás király és az élet fea I
jedeime: ,a , vjlá,gtörté~ele~l I
legmegrazobh es legfense a j
gesebb hét csodája! I

Mig ember lesz ezen (II

földön, aki próbá.!tcllások I
nehéz útját járja, aki igEJz- l
ságtaJanságoknaksül"s-csa- I
pásait érzí, aki szépért, íó-I
ért, szent és magasztos I
ügyért küzdve megaláztatik, \
- míg ember lesz ezen a
földön, aki érzi a maga
erőtelenségét,

fogyatékos nyomorúságM,
aki áléji azt, hogy magunk
erejéből meg nem szaba
dulhatunk, a magunk ere
jéve! meg nem tarté'ltti:it-,

hatunk, - vagy míg ember
lesz ezen a földön, kinek
meg kell ál!émi nyi t, vagy I
felhantolt olyan sír me!leH, I.

i

melynél életének drága bol a
,

dogságát sírhatia, míg lj

halál ideiglenesen elszakit,
hatia él. férjet a feleségjől,

a szülőt a gyermektől, míg
lesz özvegyi gyász és árva
ságban való keserű kenyér,
- míg ember lesl ezen él

földön, aldnek lelke fel
sztJrnyaini, élni, győzni kfp

ván, ~ki érzi, hogy ő több,
mint por, hamu, test, vér,
hogy ó a teremtésnek ko
ronája, örökélernek hordo g

zóia, ki C'!rra van hívatva,
hogy győzedelmi himnuszj
zengjen minden mulandó
ság felelt: - addig a gol
gQthai kereszt és á feltört I
sziklasír kett&s szent cso- I
dája, él tÖVÍS koronás hom
tokról aláhulló vér és a
fehérruhás Glngyal örök,
nalY, megrázó, de egyben
fdemelő misztériuma nJé'J

rad í211m:k éi vilil~néil( j



"zerín! ís!enlisl'.!elclen vetlek
ré::ozl, u!ána óZ iskola udvarán
mlisoros !-2ákóCli ünnepély!
rendezlcl{. ./1, z iinnepségQj él

Szózallal nyUotléÍ meg az ín'
lézet énnekki'lra, majd Adi'lmik
~. IV. o. tanuló szavaJla End
rődi S. Rákóczi kesergóje c.
versét. Beinschrólh B. IV. o.
!Ginuló ll. Rákóczi rer~ncról

iartolt felolvasást. Somogyi i.
IV. o. tanuló Lévc:lY). Mikes c.
költeményét monGlta el.

[Zuruc nólákat énekel/ek a
Ill.-lV. o fiulal1ulók.

ierkovics Imre IV. o. t. Rá·
kóczi Ferencróllariol1 igen szép

védettek megsegitése

A O holdoll aluli védett
gazdák éldösságainak ren
dezésére al állam 25 millió
pengőíbOC:Si1f i!! Pénzinté
z~jj Központ rendelkezé'
slÍre, hogy 0If:en összeget
a hiielező péllzint~~teknek

jui/assa és ugyancsak 25
millió p~ngő keretben könyv
G!dó~ságot vállal ál él 10
hojdon aluli gazdaadósok
tartozásaibói.

Ezen két akció előké~
szLilelei most fejeződíek bl!
és hir szerini él Pénzinti'
leli Központ most már (il

lebonyolítás! megkezdi. A
hitelező pénzintézetek mör
néhány hét előtt felszólítöst
kaptak, hogy a váltókat és
egyéb vonal!\ozó íratokat,
törlesztési lervezeteket ké
szí/sék elő cl P~nzintéz:eti

Központhoz v(iló beküldés
re. Ez m@st történik me~.

A p~nzintézetek természe
tesen örömmel t~sznek a
felhívásnak ekg'et, mert al:
akció számos vidéld inté·
zetet rog !őkéhez juttatni
ugy, hogyha csak kisebb
m'rtékben ~, a közeUöv6'
b-en szamfhaJunk a vidl!K\
hi!@lélet fellendülésére.

és larialmas elöadásl.
SZ(J"Q!Jiik mi~; t\oz6k i. lvla·

gyarosi L lll. osz1. fiulanulók,
Schwarlz T. IV. o. tllnuló Mi",
kesnek RákóczI Ferenc halá·
Iáró] szóló 112. levelét olvas·
ta fej, Kaíó Irén IV. o. lanuló
Endrődi Sándor: Mi jóságos
urunk G, költeményét szavalta.

Az ünnepség a Himnus 21
éneklésével fejeződő!i be.

T<:!nu16ink szivlikbe záriélk él

nagy nap em!ékél, lelküket és
szivükel meggélzdagiiolla a
dicsó feieclelell1re való emléke~

zés. aki minoenéi feláldozIa a
nemze! sZdbéJd:"~fZtléri.

1092, P. 69 fillér.

50 fill.

50 "
~O

50 "
50 "
50 "
50

Áthozat: 1079 P. 19 fill.

1.
1.
1. "
1. "
1. "
1. "
1. "
1. "
1. "

az országzászlóra

(Folytatjuk.)

záso

Tobiás; Mihéill
Katona Gyula
Breuer Lipót
Kis Klein Áruház
Ifj. Oloih lajos
Özv. GecsQi Imréné
B~cher Rezső

Kis István órás
MC':i>oll/QÓ Ágoston
5zE!IiI'et6 István
KlIDVács Ant.1
Rácz Tibor
Csiki Dániel
Oláh lajos
Szilágyi SáindlGr
Magyar József

Az ünneplés és az· emléke
zés S7en! dolog. - A nemze1
életé! történ~lmiesemények al
kotj~k. Ezek kÖ7Ötl vann61k
olyanok, amelyek minden időn

keresztül meglartják örtén~Imi

nagyszerűségüket és örök erő

forrása! éli nemzelnek. Ezekre
emlékelnUnk keil.

Az emberekben ösztönös
megbecsülés van cl nagy lellek
és a :iagy löriénelmi személyek'
iránt. Mostdni időn:;: azonban
1bldGlíosan b,ecsülő és emlékező

emberekel kiván ..
Erre nevelni kell az ifjuságo!,

hogy divalosan nemcsak a jö
vőbe tekinlsen, hanem vissza
ludjon térni az elmul! töriéneimi
idők c s o d Él s eseményeihez,
alakjaihoz és személyeihez,'
hogy hitet, erői, és kitartási
merilsen.

ll. Rákóczi ferellcel az élele,
nemes cselekedete oly nJél[23'S

ra emelik, hogy él késői utókor
@sak lisz/elá bámlllaHal emlé
kezhctik rá és nemesebb, nekik
példáI gondolkozásban, érzés
ben és akarásban a magyar
Hjuság elé nem álli/halunk.

Ezzel a gOl1dolallal ünnepej
le cl polgári islzoia áor.tl>~án

a IH111Y teiedelem halálának 200
éves évfordulQjáL

A taoulök d. e. felekezelek

Én nem tudom, hogy vagyok
ezzel él szóval, hogy papucso I
hős. Ez olyan mega!ázó, dc I
nem a férjre, hanem él fele'
ségre, mert van jó férj és van
nagyon jó férj. Ezeket i'l na$
gyon jó férjeket szokták azzi:'ll
él nagyon csunya jelzővel ne
vezni, hogy papucs.

Édes Asszonylársnőim1 Ne
haragudianak reám, mikor azl
mondom, hogy nincs rossz férj.
Van nagyon jó férj és ió csa·
ládapa és van jólelkű féri, de
esetleg befolyásolhaló és egy
kil1tsi/ könnyelmű. De mire va
lók a jó feleségek "?
Elsősorban vegyük ezl él

nagyon jó férje!. Összeháza
sodnak. Legelőször annak a
í'iatal asszonynak ki kell ismer·
nie férjének minden gyöngéiét
Meri ugy-e fialal ember voll,
függe!len. Nem kérle lőle senki
számon, hol jár!, mil csinált,
hol mula/oh, kikkel szóraKoo
zo!1. De most ez minden meg~

szünt. Abban él pillanaiban,

cl

CA I
_I

éi ésa
házasság

Záholilyi Aladárné,

mikor magához láncolt egy
lányt, akinek kötelessége min~

den gondot levenni él kenyér,
kereső férj vállairól. Mosl ez a
nagyon jó férj l1lúnkájából vagy

hivalaiból vagy üzJeiból haza- !
jön, iegelóször lássi'l. hogy él I
kis lakásuk kifogástalan, liszia I
rendes, ió ebédel és vacsorál
kapjon, merI ez nagyon fonlos.
Szép, kedves, nyájas feleségei
lái, aki körülöHe forog és ke
resi a kénye!mél. Merj ezj él

nagyon jó féri megérdemli, mert

ő nekem kenyeret keres. Bs
amikor hazajön, ne lássa, hogy
a feleségét bántja valami, én
ezzel nem akarom azt mondi'l'
ni, hogy az asszonynak ferje
eláll litkai legyenek, nagy baj
az már, mikör az asszonynak
vagy a férjnek li!kuk van egy'
mással szemben, az már nem
boldog házasélet, mert ezek
már egymásl árnílják és min,
den lépien-nyomon ellilkolják
egymás elóll él teHükel.

Az a nagyon jó férj látja,
hogy az ő jó felesége minden
háztmlási gondol levesz él vál·
lárÓl. Akkor így gondolja ma'
gábi'ln, milyen boldog vagyok,
i'lZ én jó feleségem megérdemli
azt, bogy én megbízom az ó
bölcs beoszlásában és aház,
larJási ll@ndokal áJadom neki.

Adok n.eki CI háztariásra egy
bizonyos összegef, hadd lils
sam, bogy jud él pénzzel bán
ni és hogy ludja beosztani a
házlartási pénzét.

Megjöj! az első nagy öröm
és gond, meri ili akisba
akivel már sokkal iöbb a kiadás.
Mondia él nagyon ió férj, édes
feleségem, él jó lsten megáldoll
ezzel a pici apróságga], mosl
mennyivel iáruliak én még él

kiadáshoz? A feleség boldo q

gan mosolyog és mondja. majd
meglássuk. Merj mikor még

nem volt a kisbaba. én annyira
spórol Iam és e!árelá!ó vollemi,
hogy minden hónapban a ház
lar!ási pénz bői ennyi! es ennyil
félrelej/em. Gondolom, hogy
enel neked meg magamnak is
örömei szerzek és kevesebb
gondunk !esz, mikorra a kis
családunk szaporodik.

Milyen boldog a nagyon jó
férj! A feleség látva az ura ar
cán a megelégedést, él teljes
boldogságol, annál iobban ipar
kodik, hogy az egész' házi'll
rendbenlarlsa. a kis gyermekei
tisztán, rendesen járjanak. Az
a nagyon jó férj nem tud elég

hálát adni a mindenhaiának,
hogy ilyen nagy nyeremény!
nyeri, meri higyjék el, hogy a
házassáll mindkél r.észről lulri,

azaz sorsjegy, ki milyen össze
gei nyer, de nem pénzben, ha
nem szereíelben, feleségbell és
fériben.

11.1051 él nagyon jó férj lalál,
kozik régi barálaival, hívják
ől, hogy jöjj el egy pohár sör,
re, vagy fröccs re. EI is megy
vellik, de nézi az órát, nem ké4
sik-e sokal és nem nyuglalal1'c
a feleségrz? Egyszerre felkel,
búasúzik fl bal'álaifól, akik még
iarlózjölják, hogy ne menj még,
hiszen még ráérsz, dc ő nála
cl lelkiismeret fellázad az ellen,
hogy ő szóf,akozik. köl1i a pénzt,
hotoíl az ő felesége spórol,
beosztja minden fillérét. hogy
az éje! uljain minél könnyebben
és minél boJdogabbé1i'1 íéJrjanak.
A barátj eli azon maliciózu5 meg
jegyzést tesz.ik, no le papucs~

hős! Pedig nincs ig?lzuk! ez éi

nagyon jó férj, aki boldog az

ő kis családjával és akinek csak

az oUhona nyujt szórakozást.

Neki nem hiányzik sem éi jó

barál, sem bor, sem sör, mert

ő teljes boldogságál 011h20 ia·

iálja meg, megoszlják ők kcl€

ten minden örömüket, mind,m

bánatukat és ezekel nem PÓD

tolja nekik senki és semmi.

(foly latjuk.)
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ezte ál s a

leremieni. NenlGSéík gazdasági
kárunk. de Széf!ycniink is, hogy
annyi fál sem I"rmesz/ünk ill,

hon, hogy a kerítésoszlopaii1~

kat kiadná. Ezeke! is vagon
szám hozatjuk mo::!.

l€lkészi
atok

hogy valam(?lyik jelöli meJleH
fogllljana!{ állást, amikor al:
oZ óhaj velődött még fe!, hogy
Kardos Lojos hajdllbagosi JeiD
készl is szere/nék meghallgaini.

czt a kérésl be is adták tien'
sányi Pálespereshez s ha ó
i~ hozzájárul, Kardos Lajos
lelkész husvét hélfóíltn délulán
Jarlja próba$zónoklalál,

mölcs". Az lllépílesi és épílke
zési cso))orl, amelynek ker~~

iében felépílik a minje csaJádi
házat is, érdekes J<:í!véÍnyosstig
lesz.

A vásárra utazó közönség
részére az idén is vásárigazol
ványok állanak rendelkezésre,
amelyek április 21'én éjféllól
máius 1.1í án déli 12 óráig Buda
peslre ulazásra és május l-án
délutáni 4 órától május 19~én

éjfélig a Budapesiról való visz
szauiaZéÍsra féláru vasuli jegy
vá!lására jogosítanak. EzenFelLil
háror'n vásári belépó iegyel és
a (óváros színházaiba, rllulaló#
heIY0'irc, lálványosságaihoz és
flirdóibe kedvezményes ulaIvá
nyokat tartalmaznak. Vásári iga~
zolványok 2'SO pengös áron
válthatók.

Oyomán

a Wagner fakereskedésbcll,
Bácsy és Társa bankházábBI1,
Lach és Kun üzleléhen,

Endrödön
az Endrőd-Gyomai Takarék;

pénztárban, és a Kereskpde!mi Rt.
üzlelében.

paszta!hatluk, minél sűrúbbre

ülfeíjűk él fákal, anná! egyene
sebbre nőnek azok, Tehál en~

nek a figyelembe vélejével is
az erdőnk növekedésé'iel t11~

landóan rilkílanunk kell a fákat,
ez állandó bevételi ielenl.

hold on Szarvason Jélesílcilck
uj cse1l1elekerlel, ezzel fl goyo'
mai kert fogyaszló környéke
elmarad innen s ha gazdiJink
nem k e7 de nek Ien dü lelese bh
fá:'ílást, könnyen meglörlénhc#
lik, hogya gyomai csemete
kertel megszünleli az állam és
1l111]d azulán Szarvas"ra mchci

nek usemeJé!<érl a 1elepíiók,
úgy, ahogyan eddig a SZélfVCl

siök jöttek hozzánl<-

református
aSZÓ

távolságra űltessük a facsemetéket?

Kéj vasárnapon át farlotlak
él Tiba András lelkészi állására
p ál y á z ó k próbaszónoklalai.
Minden alkalommal zsufoJásig
meglö!löllék a reformáJus hívek
halalmas terjédelmú templomu·
kal.

A vélemények eltérőek VOi-I
lak. De jalán mégis össze Je
helell VO'O<'1 a Jöbb'3l2gei h07.ni. ,

EPHI már a budapesli V~ros- ,
ligetben él Illeseváros, hogy má
jus elejére színeivel, mére/eivel,
ezernyi lálványossá!!gal elkáp
ráz lassa azokai él lömegekcl,
amelyek iíjhonról és él világ tá

voli részeiről felkeresik. tvlájus I
ö-án nyilik meg a Budapesii
Nemzell\:özi vá3~r, ámeiy máius
13·ig kínálja grandiózus látni
valóil s szerez diadalt a ma~nilr

ipéif"nak.

Az uiolsó [[L év!wn halalm,)s
lendüie!lc! rc:jlódöÍl magyar fiZX- I
Jilipar ebb,w az évben minden
eddigil meghaiadó kiállírással
vesz rész! s az idiJn az lpar
csarnc>k elóll épliló hatalmas I
pavillonban nyerelhelyezésl. l
Az lpar'cseHiokban él főhely12!!

a bulor- és bulorbcrcndezési
csoport foglalja el s mellelie a
vas', gép- és elcklromosipari
csoport, amely impozáns képet!
ad a magyar if)ar sokoldalúsá·
gáról és tcljesifőképességéról. I

Nagv népszerűséi;Te számíl af- !

élelmiszer ipar nagy fe]vonu~

Jása s il külön slenzá;siónak
igérkezik a "cseppfolyós gyii-

Ha egy négyszög alakú k. j
holdon, melynek egy··egy oJ~ I
döla 76 m. hosszú. egy méter!
sorJávolságo! hagyunk, éi cse- i
melékel meg 50 ~.m-re iiIleljük, I
akkor ezeD a !(:rule!en 1 l.íOO I
csemelél ül!i21heiünk el. AZ! Ja- i

emzetközi Vásár hírei.

Az áliallll fásilási Uí'OQTi:Jm I
kerete be_n ?y~.m.iÍ[l i.s tor! fenn I
az l!rdomcrnokJ hJValal· egy I
CS!?llH?lekerki. rrelv föidlulaj·
donosainknak ezl az elónyl
adla eddig. hOf:;v heiyben 5ze- .
rel.heflék be él csemciékeL

.8,zonban 11 csemet~k. ,nagy ré, II

szel nem él gyoma! loras gaz
dái, hanem vidékiek igényéllék, I
ezér! eI mi csemetekerlünkel I
nem fejleszteiték, hanem 4. k. l

Kevés fát ültetnek a gyomai és endrődi gazdák.

a

r

vizsgáiat alap
. Márky Barna

a

esztő ga

18·án
ntette Bakas

zsef

évenkén I 10.000 szólókarót él

piacra, Gsak megy az eladás,
de ha már száz gazda csinálja
ezl, szőlőkarónak ugyan nem
1udja értékesíleni a fáját, de ha·
csak kedlés oszlopnak, JOzifá
!lak használjuk fcl az iltholl
lermeszlell fái, ezzel lélinmn·
kaalkalmaka! ad/unk és a lű

zelóért kiadolt sok-sokezer
pengő is illhon maracl, amiből

111 ás munköalka 1III ak él j lu Jun \(

nia, mer1 olyan sűn"ín nö. A
szólőkarókal átlagGSafl 10 filD
Iénel számfjva, 1.000 p·Zl1gó be

vételre leh<>1 számílani A befá
síloU !erliielekrc él csemc/ékel
ingyen adja az állam és aki
beielenji, az adói1lepíességeJ is
kap az ,erdósíJell íertilel ulán,
tehál az akácosból nyeri éven-

kénli rőzse és a ne~'yedik év
ben él lelies lefúrészeléskor
nyeri gallyak érlékével az ad,
digi mun!<abérekel feclezve. ma'
rad neki az egy k, holdb01
évenként cea 22iO pengő lövc#
delIlle,

lefolytatoH
ján vitéz
(l]ispán

Bakos főszo]g-abiró ismét
elfo~lalta hivatalát

A mult héten még alapos ag
gódásunk reménnyé változoH. A

vastagon osuló fellegeket
vágyakozással kívánjuk, hogy ál
dást adó tartalmukat naponta önt
sék ki a határban s utána meleg
napsütés fakassza a magyar életet,
a magyar jövőt.

csapadék mennyisége
Végre április 15-ikén 85,

18ikán 45, - Ig·ikén 5.6 mil,
Iiméler eső volt és igy április 19
ikéig 23.6 milliméler eső volt a
határban.

Összehasonlításul k ö z ö l j li k,
hogy éi mult évben egész április
hónapban 31.5. - 1933 ban 21,
- 1932 ben 69, - 1931 ben 31,
- 1930 ban 53, - 1929 ben 60
milliméter eső volt.

z

.
al

az es

gyű

Esi

Nehogy sokáig érveljünk egY-I'
m6ssal, a bizonyílással kezdjtik .

Egy sarkadi gazda egy k ..
holdba 10.000 akácC'semelél
üI1etell eJ. A ió lalajban három,
esetleg' négy évalali olyatl
nagyrél nőnek a csemel,Jk, hogf
abli'Jól szőlőkaról lud csinálni,
sót már a vaslagabbjá! kellé is
hasíthatja. Négy év mulva lő

ben IéUlrészeli aq össus fáka!,
kap belőle 10,000 szőlőkaról

Az akáclóből Jovább sarjad az

akác, /ehát az erdő 10vábbra
is megmarad, melyet már az
első évben erósen kell rilkiío 4

Erdösftésnél kevesebb

Ebben a megállapításban
nagyfokú veszélyét hin/jük el
annak; ha ez él nagyobb haszon
élllandósulna, a mos! a búza
lermeszlés kényelmességél ma·
gukra öHöll gazdáink olyan
igyekezelIel erdősílenének,hogy
minden földjijkön erdő! lelépi
fenének. Már~edjg /:lZ ",rdósf·
tés/ is csak mértékkel, számí
tással végezze a flazda. Addig,
míg ~'Ja.k egy- ké! lelepítő hoz

Vitéz dr. Márky Barna
alispán az endrődi scljna 4

•

latos választási eselből ki
folyólag Bakos József l
fŐ!3zolgabirótfelfügge3zíet4 I
te állásától, mert nem várt1:i .
meij, mig elZ általa felosz- .
latott népgyülés közönsége
eltávozott. Az azóta

Többet hoz a fatermezMs, mint ft búzatermesItés

A", áprilisi csapadék 19-én reggelig átliSigt)Sn 23.6 miiIiméter.

oFelélénkült a növényzet. ASZikol
kC'.dt talaj mámorossá ihatta maJ
gát akiadós esőkbőL Szinte szem- !
látomást nő minden. Egyik#másik
gazda nem is i$en örül, hogy I:.

"minden" nö, mert ezek félnek,
a szép számmal diszlő gyom el.!
nyomja majd a búzát. l

márciusi és áp.rilisi

Március hónapban csak l és
2-ikán volt összesen 10.7 milli
méter eső. A mult évben 15,
1933,baT1 47, - 1932 ben 39. 
1931~ben 32, - 1930-ba1l9 mil.
liméter eső volt· márciusban.

Március 2-ikától csak április 4
és 5-ikén volt összesen '"'G mill;·
méter eső. Ez az idöszak egészen
április 15,ikéig kgdvezőtlen volt
az öszivetésekre,



iól Judiu!<,

Csiki János dr.
agL egyetemi tanársl?Jgéd, az O1's2.
Nlezőg. l(ilmara talajtani és mű
trágyázási osztályának vezeWje.

ralajui maid ~

épen u~y megkövete
álá!iák e há·

rom láló-

oarad eGO
l

anyag fcJgyázás
'd'!\() póllásá!. mini O!}iZl

á!lömckéi, a;10\ éven ie a
i11!C?!lkéhez l\épc:-:.t a rermő

JO!djok olyon jelenjékcll'}'
részét műt'~grázzák. A
feileit és mindenlitt hi·
res magyar mezőgazdasági
xu!lura mellel! értheJctIen,
11 C}gy

ellen a
egy~két baikánállam
ban taléíu la

is kedvezőt,.

á !

NyilvánvuJó mindebből. '
a a l1Jűtrá~yák ok-

szerű a almazásának (23

nagyobb el
érdekébe:

nem leszünk meg minden!
- mnőgazdaságunk, meiy
nernzeti gazdasá a]ap~

, rövidesen képtelen lesz
ve:rsenyez ia kU d fej
l mi2zőgazdas-ági ter~

melésév-<eL

,6" paradicsom erme gaz
dák és a konzcrvRyáral(
közör1i mCQ'iörtént vénTe oZ

L. 6-

idei ermés .átvételére Vad

11111 kozó meQcGvezés.
(.j <:""J ~

A m(j1g'egyezés értelmé
ben él konzervgyárak a mult
évben 2.000 vagán
ház 3.000 va~

gén vesznek ál mázsáll e

kél1t 3 pengő 5Q filléres
áro ll. ~z az ár a tavalyinak
felel ugyan meg, az áilfill1
azonbail a mult évi mázsán'
kénti 1 pengő helyett csak
50 léres hozzájárulást ad
kiviteli megtérités eimén. A
gazdák tehál a mult évi 4
pengő 50 filléres összeg'
helyett, csak 4 pengőt kap
nak összesen. Ezzel szem Q

ben aZOnbéln 50 százalék=
kal l1agyobb mennyisé\let
helyezhetnek el él konzerv...
gyáraknáL

tfogén

mi -~den

még' mindig
d Jöl)b, millt 40

n'~'Qi" V,aln::nszáaon ez
ze! 9zernben az ÖSZ~

S;i!es It

/:". s<?lyc::mlciíy'':s!.lcsi fclvigyá··
zó-k cín12Í a k0?S( ClÖ1j,áIÓ~

ságoknál, ]ile),;c Cl Vái'05\lé7an
mcgJudhé1!ö i (.

dia

a ő

százalél<:a ka
rnŰJrágyát.

masan kese!! cz áilamok
bon is -

Nálunk is kevesebb
földel Jrágyáz is,
mél csak R"mánia b.
0.004 százalékot l) és Ju
goszlá.via (k. b. 0.5 szá,
zalékol). Ezek él s~ámok

már nevetségesen kicsi~

nyek, igy pl. Romániában
az 1932-ben elfogyasztott
kálimennyiség legfeljebb
csak 1250 kat holdra le
hetett elengendő.

Nem kell kommentár
ezekhez a scrámokhoz. M{!

lis

kétal

kb.sel VC 111 h'(l'li

végén, vagy május hó elején
á IV2 hc iő k. .Az igény lésc:ke ic ló~

iegvezte!liJ azonban már mos!

Rendkivű!ifeirűnő és meg- I

döbbentő képet kapunk Ha~ I"

zánk műJrágyafogyasziásá

ról, cl Római Nemzetközi I
Mezőgazdasági rntézet sto- I
tisztikai adEltoi alapján szá- l
mitásokat v é g z ü II k alTa I
nézve, - hogy különböző I
államaiban évenIe él mező-I
gazdasági művelésalatt álló I
terület ama részének, rne!y I
a műtrágyázás szemponj, i

I
jából számíiásba jön, I

szazaléka I
műbágyát. I

25 európai ország adat~it I
igy kiszámiJva és egyben I
vetve azt tapasztalnunk,
hogy e 25 or:'3zág közül

fclvigytíz6k(sclycmpelekiL.cIlÖk) ojánla:o~. illeri CI i\orábhan
is nl~>~fejl~jö ieJ ,,,j ienik'2z·jk kö;,jök

sZO!gá!l~ak és bán él ile óka!.

ami a terrnóföJd 0.35 szá-
l'" . Na'-za li2~{ana l~ meg.

lunk is Kevesebbet jrá
gyázhat meg é~

ból az évente etfogyasz-
nHrogénműlrágyameny

nyis@ggel Románia (k. b.
0.02 százaléka), lugoszlá,
via 0.1 százaléka),
Litvánia (k. b. 0.2 száza·
léka), Esztorszag.

A harmadik fontos nö-
vényi Jáplálóanyagoi, él

rekin azt látjuk,
hogy az ut [)i években

százaJékái: I évente éSZf()H meny
gy~zza I nyiség etország és

évente foszfortarlalmu mű- 'I Hollandia lerl11óföl ének
trágyákkal, mint mi és két k. b. 30-40 százalékára
állam. Hogy számszerű! elizg,
összehasonlitások áiJjanak i
előttünk: a legtöbb fosz-!'
fortartall11u nJll!rágyár hasz- I
náló állam Hollandia, ahol!
évente a íermőföidnek több'
mint fele le b. 65 százaIé- I

ka kap-e fontos növényi l

tápG1nyagból mesterséges
pótlá.st. Nálunk ezze! szemD
ben

a te.'m'OTC)IClI

(Po-ftugáliára nézve nincse
nek meg cl szükséges sta
tisztikai adatok.)

Az ÖSBEes '[OlD [)I ""II"" .....

6il.ázad része
k. 1.56 százaléka, 
Jugoszláviában k. b. 1 szá,
zaléka, Romániában pedig
csak k. b. O.~ százaléka.

Másik fontos novenyi
tápanyag a nitrogén. Ebből

évente Belgium és Hollan·

a10lid
Yerntenuésztők" v

.~ f

reszere,
A valódi selyem ára és érlé·

kesitési lehelósége a viiágpio·
con a mull évi vel szemben nem

sól rosszabbnak nl(): j.

ható. Ennek cJie;,ére c mag'yar
Unl'1Tl;'"'' a selycmgubóbeváliási

árakal a mul! évi szinten vá
10zi'JlllanuJ meghagyla, hogy mi
nél többen és minél nagyobb
k iZ d v vel kapcsolódhassanak
bele a selyemJermelés most
meginduló munkáiába.

A mul! évi adatok szerin! sok
ezer ember jLllo!! a gubó!erme
lés révén 20-/J0 pengő mellék
l-\eresethez és több ezren 40
60 pengó! is kaplak termeit
gubóik után. De nagyobb szám
ban voltak olyan igyekvó 5e
Iyemlenyészlók is, akik 100
pengő körüli,.sÓí némelyek
pengón felüli kereselel is érlek
el.

A közeli napokban a selyem·
hernyók kioszlása megkezdő#

dik. Ez évben még nagyobb
kereseíi lehel6séggol sZ:ámol.
halnak a selyemJenyészJók, mer!

a váitozal1anui hagyoi! gubó
beváltási áron kivLil most rend·
kivUli julalmazásban is része·

sülnek.

li. Imazás kéj részre osz'
lik. Első rész a külön pénzbeli

jn ,amelyei vármegyénkénl
él leglöbb jóminőségó guból
termeló selyemienyészlók kap
nak. A legnagyobb iUialom 100
pengó, il leglosebb 2 pengó.
Az országban összesen 6300
ilyen iu/alom kerűl ki0sztásrB,

vagyis kb. minden olyan ie D

lyemlenyész!ó nyerhet jutalma/,
aki legalább 20 kg. guból lel'
meL Második része a juialma

zéÍ'3nak az,hogy minden selyem
tenyésztö, aki legalább is 10 kg.

szolgálJat be, ajándék·
képpen egy női fejkendőt kap.

Saját érdekében cselekszik
lehát mindenki, ha 011, ahol erre

meg van az aikalom, selyem
lenyészléssel foglalkozik, meri

ez a termelési ág nemcsak a
vidéki mUl1kanéikülieknek jelen!
foglalkozási és különösen a
mai időkben megbec5űlendó

kereselel, hanem a gazdáknak
is. A selyemtenyész!és ugyanis
az aralás eló!í idószakl'a esil<,
amikor él gazdaságban keve
sebb a dolog és legnagyobba
pénzszüke. Nem lehel le!JáJ
közömbös a gazdákra nézve
sem, hogy ezekben él nehé?

napokban könnyű munkaalkal,
mal lalálhalnak és maguk, vala D

mini családjuk részére szép
kercseiról gondoskodhainak,

.A sejyemlC'nyész~ésre nézve
a községi selyemle.nyészlési
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kor visszasurrantam a veralldára.
- Az asztal alatt még sokáig
nyaHam a számat az első jó falat
után, amit két hét óta ettem.

Másnap, amikor Ellával ldsé
táitam, a platán-sorban szembe
taláikoztunk vele. Láttam, hogy
boldog ragyogás sa l van lele a
szeme és láttam, hogy Ella is szé
delegve megy me!lettem az öröm
től Kedvesek ezek, de milyen 05

tobál", hogy nem mondják el egy
másnak az örömüket. Az meg
egyenesen butaság, hogya barna
fiatalember most nem szól hoz
zám, holott mi már bemutatkoz
tunk egymásnak. No majd mind·
járt rnegtörténik a bemutatkozás
közletek is. Ördögi ötletem támadt,
amiben - bevallom - része volt
az önzésnek is. Mert mindenáron
rokonságba akartam jutni ezzel a
kitűnő úrral, aki ilyen jó kenö'
esöket ta rt.

Az ötleteml2t nyoml9an végre is
hajtottam. Odamentem a barátom
hoz és óvatosan bejeharaptam a
nadrágjába. Beleharaptam és nem
engedtem eJ.

- Zwzsi, Zsuzsi, mit csinálsz!
- kiállotta rémülten EJla, aki
most megfeledkezett a Züzettről.

- Nem engeded el Zsuzsi!
Minden úgy történt azulán, aho

gyan vártam. A barna fiatalember
mosolyogva jelentette ki, hogy
n,~rn baj, csak fo~jam cl nadrágját.

- De ilyet még soha sem esi
náit Zsuzsi - mentegetőzött Ella.
- Szájkosarat kell ráadni.

- A világért sem - mondta a
barátom. - Csak tréfa az egész
hiszen mi már jó ismerősök va·
gyunk.

- Igazán? - csodálkozott Ella
- De mennyire - felelte a

barátom, aki mos! bemutatkozott.
- Végre, buták, most már is

meritek egymást, -- gondoltam
- s ehhez nekem keilelt eil a
brutális szamárságot végigjátsza
nom a barálommal, akit szeretek.
De mindegy. Legyetek boldogok.
Én megtettem a magamét.

Igy történt, drága Violám, Re
mélem meghatottan olvasod ezt a
ro mantikát s büszkén gondolsz
szerető féJtestvéredre

Zsuzsira.

U. i. Még valamit meg kell ir
nom, hogy mulass Te is. Délután
Elíáva! és a mamájával a bazár,
soron járkáltunk. Képzelheted meg
lepetésüket, amikor a fényképész
kirakatában meglátták a legujabb
képeket. A két csunya öregasszonyt,
a tö.zoHót, a fiatal mamát a gye
rekk~esival és a többieket, s min
den fotografián engem.

.- Nini a Zsuzsi! De hogy ke
rült a Zsuzsi ezekre a képekre?
l'v\egálJ az ember esze.

Régen nem röhögtem olyan jót,
.mint amikor ezt hallottam. Sze
rencsére, a kutyán nem látszik,
amikor nevet.

amit~ldvarjasan arra

a

De mit akarh~t folyton a köze
lünkben? I\1erí ne:~ C511f<: :1 sétáink
aJaH h"nem egyéb
kor is. IVlik€lr El1ávaJ reggel ki
léptünk a ml1r megéreztem
5 földön, hogy ene járt, b!l. estea

fejé kisétáltunk", már tud hogy
ö is elTe sétáH, :iőt nt is meg·

melyik ruhá
jábail fl" SZ<ill után. Egyszer egy
szép kis bokrétát talált Bila ma
mája aswbában.

- Valaki bedobta a nyitolt ab-
lakon - mondta. - De ki?

közeledtem hozzá és oZ ösztönöm
- hiszen, Ludod, Viola 2Z embe
rek1ö], hogy nekünk ösztönünk van
- nem csalt. A szürke nadrágján

szagot éreztem Ez kedves.
N\ás alkillommal, amikor barna
ruhá ban szagot

Eg-vszer
é'. bal L:\

éreztem. rIiszen
ember! ft. mi ba-

- ~!l]lyen jó szaga van ennek
;?!; ró;osának - szólt ej Eils..

- Pu1i kulY3 szaga van _.. áJ
!lam meg én, s tudjam, hogy

fiatalember dobta be, még
pedig a szürke ruhában.

Ezel·nrtán természetes, hogy
őszinte örömme] közeled12m felé,
amikor észrevettem a hársfa alaH

vagy kutyuska 
gytín,gédE;l1, s amikor kö

f\.ilszagJásztam, él hama cipőjén

vaianli soh?t nem szagolt, nagy
szerű illalot éreztem. Mivel ken
heti be ez él cipőjét? - gondol
~am eiragadiatj.somban. de azután

mondoU.
-- Nesze csokoládé, szóJ:t

és él számba tett egy szeletet.
- Nem akartam megsérteni,

szépen elvettem, de nem ettem
Ki nem állhatom a csoko·

IVl.llwr letettem a f~.re a osoko·
nem szidolt össze. Az első

aki nem szidja a
amikor nem íziik él kutyának az,
ami neki izlik. .

- Vagy egy kis szalámi,
mondta azután és él föidről fel
eme!le a táskáját - tallln mara~t

még a. kirándulásról.
Zavarban voltam, mert a sza·

lámit is unom már. Szerencsére
nem talál! a táskában, de amint
keresgélt benne, egy kis,
kerek faskatulyát. A skalulya mesz
sze gurult az úton. Utána. El is
érjem. s ebben a pillanatban majd
elszédüHem a gyönyör~ségtől. 
OJyarn szaga voH, mint a barna
eipőjének. Nem törődtem illemn1e],
nem tör6dtem semmivel, egy pil
lanat alatt felfe.ltam a tartaImát
skatulyástól.

- Végro tudom, hogy te a ei
pőkenőcsöt szereted - szólt ne
;etve, és én ennek nagyon örül·
tem, mert láttam, Qogy nem ha
ragudott meg illetlenségeméi to

Tetötől-talpig kitünö ez a J:ú
meg később, ami-

irts.: Losonczy "'-'VIH"'''

Drdga kis Vialám ! I -- Nem paranCsOinat egy fel-
Két hete nyaralunk a tenger mej~ I' vételt - !!lcmdfa és rnjr fel is

Jet!, de a legutóbbi napokig sem- " állí!oíla Ei l11Ei.:::ínáját. - Po
mi nevezetes sem Wrtént. Annál , a~'cuk vafJ a hölgyeknek,
több áZ esemény két óta, s I - s a csunY21 öregasszo-
ezért most sietve értesílelek min· I mosoiyogvKl néztek egymásra.
denrö1. Képzeld: Ella menyasszony. ,I - Hogy üljünk? - kérdezle
;<.. , • I ."u még nem is de en mar (, az egYh\.

tiS1~ját)an. va~yok .veJe. An;i.,ter- ! - Csak egész lez:'Ieren - SEÓlt

mészetes IS, hiszen en adom ferJnez. ii a fényképész, aki ebben a pijJa.~

A keZdődött, hogy! nalban észreveH engem. - Hopp I
a szüleivel aUiókirándulásra i· - kiáltott fe! - van egy pomp!s

mén!. Nagyon fájt a szívem, hogy I ötletem. Ültessék il méguk
nem viitek magukkal, de azuián l közé a székre: ffvi"inu,r\di

megvigasztalt a gondoiat, hogy "I lesz.
egy délután végre a maga.m ura l De nem a mien!( a kutyus.
leh-;!ek. ! Nem tesz semmit ...

- 5zépen maradj a verandán, I Hop~. kutyus, hopp, ide a
Züzett, - mondta Ella - l a székre - nívogatoH az egyik
hozunk neked CSGkoládét. ! csunya néni.

_ Szépen maradok én a veran-I - Gyere, kapsz habot - mondta
~ a ~1ásik.

dán l - gondoltam i
:I - Csak edd meg a

- Már csak azért sem, mert Zű- ~

l
"habot, arn i a ll.

zeHnek szólHasz O SzaJna· i k" il 6' ct 1. I. '

k Z 7' 'It "1 /·a "', ,aveur J - gon o,lam) de azcn
on, S\LSl ,o am. k a eenee, "I fl, yt·c , ?pl" rJl'~ k'" , "_

Il tt pd' Z··7." ~- 7{ 'tl, _, .,eug,o Iam a s__ ,re. -' llle ,0.11
me e p,- 19 leLed. LL a_ a he I sam ei a kedvüket"! .-
reszlelés megaláz engem. A cs0- _ sikerült _ n10"ndta I
~oládét~l pedig U~d~:'C!~OI1:-~ppe: él. fényképész, amikor elkészült.
ugy, mlOt a franela KOllyhatol. Kd hozom a képeket.

óta egy re.~dec falatot sem buldog egy képen
ettem. Pelsze hianyzanak a - szóJt a másik asztalnál egy
10gék, akikhez Szolnokon le szok- kisfiú a mamáján21k, de ezt csak
tam szökni a hátulsó Udvarba, én halloltam.
hogya szemet@i ládájukbóJ litok- A fényképész szépen megsimo-
ban kiegyem alibabelet, disznó- gaton, azután magával.
körmöt és a többi jó falatot. IviegérteHem, és menten,! vele. Min-

.Ahogy el robogott ~Z autó; nyom- denütt azt "I
tan averandán. Fel- van eiY pompás ötletem" és le-
ugrottam a székről a párkányra, fotografált egy tűzolióva aki a
féJretoitam egy meglazult rácsot fejemre . il kövér
és már kinn is voltam. A sétá, asszonnyal, aki az ölébe ülleteit,
nyon él délutáni időben nagyobbá. egy fiatal mamával, aki beemelt a
ra csak nevelőn6k járkáltak gyerekkocsiba, végül egy sport·
gyerekekkel. Éppen nekem való ruhás emberrel, aki előbb il sap·
társaság. Tudod, mennyire szere~ teHe a fejemre. Ezt
tem a gyerekeket. Nem egészen tam, de amikor il

önzetlenül, hanem azért, mert sok- aké;r\a a számba dugni,
közelebb állanak a t-am,

a emberek. Komolyab- - Megálij, büdös dög - kiál
ban is vesszük öket. totta ulil.nam a fényképész mér

gesen. - Ez a hála?
sárgahajil kislány vonta Hat kuncsaflol SZ€i:reztem neki

magára a figyelmemet. A földön' és még megfenyegelett. Há! van
üH és amikor a kisasz- II hálátlanabb kutYIl az e~bemél?

szonya fel akarta emelni. I Amint látod, keaves Vio!ám,
- Kelj fel hamar, - mondta I eaészen jól töltöttem adélutánt,

a kisasszony, - mert a csunya , ctamelyen végre a maga.m ke ve
kutya megesll. I szerint nyaralhaitam, de most nem

- Kisasszony csunya. Kiskutya "
szép _ felelte a kislán'T és felém I aprózom el a delgol ha-

.' I nem rátérek a legérdekesebb epJ-
nyujtotta a kezét. i zódra.

Kapott tölem a kezére egy puszit,! Már alkonyodott, Rmikor a vil-
mire a másik kezét is odanyujtotta. l Jánk közelébe értem. A nagy hársfa

-Itt is puszild meg,ahova:a kis~ alatt a padon egy magas, barni
lllsszony odaütött, akkor nem sirok. fiatalember ült. neki,

No Jám, hogy komolyabban kell mert már többször !alálkoztam I
értékelni a nerekeket, mint fl vele, amikor EllávaJ sétálgaHam. I
nagypkat. I
. Bebizonyosodott ez él cukrászda Nem szemtelenül, de azérl figyel- .

mesen megnézeH minket és ,llmi- I
terraszán is, ahol egy kicsit szét-

kor messzire elhalad tunk, iöbb I
nézteIi). Két csunya öregasswny I
kávéztllt az egyik asztaln.l, amikor ször utánunk fOrdult. Olyan szelíd,
éppen ~dajött egy fiata!", jó látszott, olyan ábrándos I
ember, kutyaszeme bizalommal!



6 is 20.

,",,, .."lhi ",,.t női detektivek. A
női dcteklivck kalandjairól és
bukásáról rendkivül érd"kes
cikkel közöl 'Tolnai Világlapja
ui száma, amely nag-y" teriede
lemben és gazdag tarlalomm111
jeleni meg. A legkiválóbb ma
gyar irók novellái mellell ér
dekfesziió foJyla!ásos regényi,
érdl2kesIléi érdekesebb képes
cíkkekeL ismerelterieszló és
szórakozlató aprósagokaJ és
közel sZéÍz képet lalál az oi
vasó a nép<>zert'1 képeslopban
Tolnai Világlapja egy száma
20 fillér.

Négyszemközt a haláBat. Az
állafidomitás Iiikairói és ve·
szedelmeiről nagYOll erdekes
illuszirált cikket közöl a Déli·
bá b IIj szá m a, amely tOO ol
dal teríedelemben és pompás
tarialomrnal ieien! meg. Remek
képes rádióműsorokat,egy te i
ies kisregény/, egyfelvonásos
szindaraboi, nagyszerű szin
házi beszámolókal, pletykákat,
gazdaR f!lrnrovalot és renge,
leg érdekes apróságo! talál ar:
olvaSió éi Délibáb uj számában.
Eigy szám éÍra' 20 fillér.

A brüsszeli vHágkiá11itáson
Stéberl gyulai henle:siparos is
kiállil országhires henlesárui·
bóJ.

Dinnye termciztésil"őlés (lK

porljáról, az almafa permetll'
zés>irőJ, ar Ananász renclról,
a badacsonyi borvld~król, el

szőló tavaszi munkáiról, a kör
libimból{ elfagyáí3áról, él gyü
rüspille kÉlrfevóról, a Német·
ország részére iermeszlendó
almafdjlákról, a méh(l'k k@ze;
lés~ról, a csibe n~velelséró\ ils
még számos egyéb alduBlis
kl2rd(lsról ir a "Magyar Gyü~

mölcs" képekkel gazdogon iI~

luszlrilt legujabb száma, mely
bő! egy alkalommal lapunkra
hlveJtkozással ingyen mulal·
ványszámol kúl. él kiadóhiva
lal: auli.lap"5!, Andre.!issy III 8.

A eresés
alatt készűl a

Legutóbb a genfi arénában
hangzottak el sulyos megál/apUd
sok az északi államok részéről,

hogy Franciaország és OlasZ'fH
szág szövetségeseikk61 nem a bé
két hanem a háborut szolgálják.

A háboru rérne mindjobban vi
gyorog a hátunk mögött.

Vajjon ennek e háborus vércsa.
polásnak tenyerében nem fog~e a
"gall-kakas" utolsót kukorékolni.'
mielőtt nemzetközi mám,rából
csak egy percre is kijóNanedhatna
és balálná, a világháboru óta a
francia önérzésen nwlat minden
lJékés megegyezés lehetősége.

Micsoda eUévelyedés: Francia
orszag és a Szovjet egy huron r.

Mikor látja már be a francia
nép, hogy vezetöi vesztébe viszik
a nemzetet?

komorságokai kslenck él he. i,

gyek kÖi énk ... és távol cl lal
vak és városok fe hérh"i ior·
nyai felöí megkondulnak a
hU5Véli öröm: örök életrclá~

madás harangjai. Fclzugnak az
orgonák és minden és mindenki
érzi a nagy érlékei : feltámadt
Krisztus C napon s feliámad·
tunk mi is egy jobb és örök
éléire.

Az ElJleluíás feltámadás. a
megvállás ránk ragyok.

Sz. Csorba Tibor

Halálozás. V c r e s Ilonka
SzentpéleJi Pál ny. iíJozgató ta
nUó neje á iis hó 6 án Du
napatajon elhuny!. Ulol"ótag·
ja voll Veres Laios volt gyo...
mai ref. reklíH-laniló család
jának.

Katonai elöléptetések. Viléz·
Horthy ~Jjikl6s kormányzó a
ví!ágháboruban szerzell érde·
mek figyelembe vélelével viléz
Madaras Gyula. Wdgner jÖ7.sef, l
vitéz Pajor Gvu!a és Haidu I
~éJa emiéklapos főhadnagyo

kai emléklapos századosokká,
viléz VrJq;n'l Kálmán és Ruszka
,'lándor emléklapes hadllagyo- I
kat pedig emiéklapos főllad; /'
nagyokká lépletle elő. Endrö-,
dön Baranyai István, Szabó I
józsef és Lesniczld IÓzsef em·
léklapos főhadnagyokai em· I
léklapos századosokká lépielle
«lő. -

A Gyomai Tüzoltó Egyesü
let rendes évi közgyüfésél f
hó 28·án délelőtt e/l II Óra
kor tarlja él községháza nd~Yr !
termében. Tárgysorozat: 1. Evi l
jelentés. 2. ZéÍrszámadás. 5. Az II·..

1935 éVI köilzégvelés jóváha·
gyása. 4. Szál1lvizgáló biZOJl-!
ság kl~gészilé5e, 5. EseJleges l'

indilványoJc

A Békésvármegyei Gazda
sági EgyesiHet április 26-áll.
dG:'lelőll II órakor rendes ta
VeSÚ kőzgyülését lar!ja Békés
csabáll, az egyesüiel székhá·
zában.

Május 5-én lliligyi kOllgresz
szus lesz Budapesien.

Öt nagykőrösi köz,
iük Dobos Gyula föparancs
nokot is, az L Ferenc Józs~f

által aiapiIOf! kiráiy;diszérem- i
mel iünleltek ki 16 0VCS SZal-I
gáfaíukérl.

~E;~I
Kugli~verseny.

Egyetértési Olvasó Egylet
Husvéi \.dső napján d. u. kug
Iiversenyl larl l órai kezde/
lel. Dijak: 2 malac és 100 drb.

levante cigaretta.
A verseny esJe fél 8-ig tart.

s ga.

"""'pf EL::

áhítatos tömegek szivdaián ke
resztül, hogya bűnös emlDerj·
ség megvállásának uíolsó fe·
jeze/e jáJszódott le: fellámadt
Krisztus e napon 1 S amint cl

feliámadási dicsfény földet az
éggel kap€sli!- megindul ezen
az u/vonalon él megváltolt em
beriség, hogy kövesse él Mes
ter álla! kijelölt egyedül üdvö·
zitő utat.

Magányos elhagya/oltságom·
ban állok a szigelen A hujiii·
mok a körülöíiem csapkodó
élei hullámainak zenéjéne ve

gyü] él husvét aJleluíá'3 éneke
harang és orgoOBzugcisa s én
ugy érzem, hogyanagypén.
leki sölélségben magára ma
radl emberiség én vagyok. A
körülö!iünk csapkodó, hullám
zÓ éleI néha magányos sziget,
re veli az emberI. Nincs em
ber, aki csónako! aitmlana fel,
ninels Járs, aki éleJbelendiló
báloritásl adllél. Csak a hullci
mok csapkodnz:lk. Csak sötét

!ozis gyakori ielelJlkezés! for~

mája a csipőizü!eli gyulladás.
A falu:; [ szlllők rendszcrirt1 kés~

vc fordiIlné'Ak orvoshoz, amíkor
már egyála!án, vagy kevesel

lehel segitenL
Zsakó István dr. az Angyalföldi

Elmegyógyinlézet igazgalóia él

fa.lusi lelkíbelegekről, a falu bo
londjáról értekezett. Hozzávelő~
leg tizenöle7e! olyan cimcbeJeg
van a falvakon, Jmelycknek el
lar/ása és gondozása részben
a lJozzáiarlo7ók Icrllé, részben
él társadalom jóindulalától függ. I

- HatározaJi ievaslaláb0n ki,
vánaíosnak larJoHa a gyenge;,
elméjück lell<ulalását, azok or
vosi kezelésbe, vagy legalább I
orvosi gond..,zásba való véle·· I
IéI. Az élelerős családok sza
porodá3ának elősegités,," és a
beleg értéktelen egyedek sza~

poroc!ásának meggátlása volna
kivánalos.

Az ískolánkívúli népmúvelés
nek él esaládvédelem szem;
ponljábói val6 munkáját ismer
Jelve, Pataky Mári:l dr, ionfel,
iigyeJó szükségesnek t él r I j él ,

hogy mé!Yí1:bben foglalkozza. I

nak a falusi nők lelküieléve! s .
helyezzék Gló!érbe a szociális·
feladatOKat. P. Szederkényi Anna l
kövelelle a családvédelem in
tézményes és társadalmi meg'
szervezésél él falvakon és cl 1a
nyákon. Elszomoritó eseleke!

soroi! fel, amelyek mind allnak l
éj nagy eJl1agyaloltságnak és CI

lelkisölélségnek él. kövelkeZ'1
ményei, melyben cl falusi és
tanyai családok, él magyar
anyák éll1ek. I

l CS lá
Lapunkban végigkíséri lik azl ','

él sok érdekes és megszivlc·
Jendő kérd.ist felvető elóaJás~ l
sorozatot, amelyei a Faluszö
Ví?lség lar/oli a falu egészségé
ről. A legutóbbi záró napon
megdőbbenlőszineivel emelke·
deli ki az az előadás, amelycl
Gesztelyi Nagy Lá"zló kama
rai igazgaló laríoil él faiusi csa· '
ládok élelér,ek válság·áról. .Meg·,
rázóan ecseteli azi az erkölcsi i
b a j t, amely az arzénnel
gyilkoló feieségck, a gyerme~

keikei eipuszli!ó anyilk, szüle
iket baltával meggyilkoló gyer· ji'

l~ekek re.Heneles IÜrJe.l~ibel1 ke- I
nJ! napfenyre. A csalad a nem- I
zet legkisebb moJckulája és
ennek válsága, pusztulása a
nemzetet is végveszélybe dönt·
heli. A családvédelmi 1<; örök
mielőbbi megszervezése, el
nem odázhaló feladat, melynek
érdekében munkába ked állani
az egész magyar társadalom
nak, mert csak ezen a réven
remélhelünk egy erkölcsi meg~

ujhódásl.
A testi hibábem szenvedők és

él falusi elmebetegek problé·
mája is sok IÍrdekes adajol 'le
leI! fel. Barla Szabó József el·
nök mulato!! rá arra a nagy
veszleségrc, amely a lesli és i

szellemi fogyatékosok révén
éri a /ársacla mal. llorvdth BoI·
dizsár egyetemi magánlanár,
főorvos kimula!!a, hogy Ma
gyarországon minden lizezer
emberből hatvanhárom teslifo
l?yalékos. A. nyomorékságol
okozó tesli beiegségek közöli .
gyakor! az elhanyegoH angol·'
kór. A cson! és izületi tuberku'

Esle van. Magányos ciha·
gyaloltságban állok a szigeten.
MögöHem él kis Duna-ág s él

sötéHő hegyek. ElőHem él nagy
Duna hullámai, Környező fal
vak és városok csendjéből fe
lém pislognak apró ltlmpafé·
nyek. A néma esti csendben
a hullámok csohbanását hali
gatom s föidbe gyökerezeli láb
ba! ál/ok.

A falvak és városok ég-nek
fehérlő domjaiban megkondul
nak él feltámadást jelző haran
gok. Ünnepi hangjuk árad fe
lém, felzugnak az orgonák s
nagyszombal délután: husvél
elő es/élvén száz és százezer,
ember ajkán csendü! fel él SZi?nl

ének: feltámadt KriszTus eszeni
napon.

FeHámadt és glóriás dicsfény!
áraszt az emberiségre 1900
esztendő óla ujra és ujra meg
ismételő szereteltel hirdeti az
örök életet. Hirdeti harangzu ft

gással, orgonák bugásán és
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1:1Ausztria nagy érdeklődése m!im~I'l~l~"'R~III

a Szegedi Ipari V<isár iránt. bajnoki, biró: !"ziss.
,. 2~ Internátusba felvétel. A hm'Jásár- l '1 l' I aA "z('oedijnar!esILikl rna]lJs () [Y']ult vasárnap zaj o I Je

v -'" p Ref. Gimn. Fil,llntarnátus
iUl1ius ;) közöl! rendC'7i meg a Igazgatóságához a kellően felszerel! gYOITiOi fulball derby, mcly a
VII, Szegedi Ipari vásári. A szc- felvételi kérvények julius 31-ig nyujt- mulatoLl jáíék és az crővjszo~
gedi kézmiiipÖi'osságnéJK ez el- hatók be. Az internátus a gimn. épü- fl}'okllak Il1cgklclőcn, dönlel-
ismeréssel találkozik s az idén lettel egy telken fekszik, fágas, fás ienü! végződö!l.

már a külföld érc1eklődéséjis udvarkarltel. A felügyeletet és korre- Az első félidőben él GySC
PetálJást il bentlakó felügyelő és ke.' t II f"lé l 1t 'oyt"elkelfelfe. Kl'ilo"nösen Auszlri6· határozo ony)en vo, d",
bentlakó tanár látja el. A teljes dij : Jakas

ban keltett nagy figyelme! cl fűtés, vlJágilás, mosás, kisebb gyógyel- hogy cl GyTE: állandóan védc-
vásár, ami különösen az Auszj, látás, Eorrepetálás, napi négyszeri izle-, kezöjátékol voll kényielen foly-
riEli Magyar k(el'C?skedelmi Ka· his és b6liléges elJá/ással együtt h1ilvi la ini. Hogy mégis g-ólnélkül lelt
mara érdeme. EnnC'k az érdek- 45 P. ló előmenetelii szegény tanujók cl a félidő, annak oka réslben

kedve~ménybel1 részesülhetnek. Kivá- I l I' "k' j' , ,lo-de'snek J'elenlős eredménye G a balo c a l gO! ep elenseg, mas-natrll. részletestájékoztat0t küld a inm.
"Z, 1.100Y "Z O' szirák Iparos részt pedig az volt, bogy Kissu '" ' u Igazgatósága.
Szövetség,az !!l,isóausz!riai Ipa' i SáJdort a leggölképesebb csa

ros Szövelség, valaminI több I lárl Weig-erttl eenlerhalfállan· RudlilpllIsti iroda

osztrák gazdasági érdekeljség , dóaiJ szcmmel jafiülta s emiajj VI. kerület Andnlíli!l\y-ut !i6.
? 400' ou l A ~yiimölcsfák virágr:ásáról akciói nem kezdem(?nvczheJell. ~vezetésével miniegy u _, ~a6' ~ ~ Oktató nagy árjegyzék ingyen.

f . e'", ir él Viszonl a hZ1lfsDr és él védc.,látogaló csoporlog avasarra. ! '" l
utazni. Az oszlrákok él lillog-a- l Növényvédelem és Kerlészel 112m feladala Tnaga'31alán állvél I' t!t;:o::nnUD::DDDOO[l[Jlti:!

tásl összekapcsolják BLldéJpesl I legujabb számCi. Ismerteli ('J könnyen vertc vissza a GyTf( l fékez s a le~szebb akciók akad.
Al ' t I' .o"u"mo"lcso"s faVClszi és ny61ri SZC').]·"l,ó,I"·OS !6madásoiL A má; 11' nak cl Szalai Jassllságán. öSmeglekintésével. Az SOélLl.~Z.- I "" _ ,LJ"

Q" t' al s per,molr>ze>_,ói, cl pí?I'melezógé· SOdl'k tc'I;J,dő cleJ'én is lariol! i p. Akiszökő l\issl Kurlz buk-riailparos vzove seg specI ,l v '--- ~ l I
" -, j' D·...'K'.··"'-,I-,"'nlarJ5std,a""iimölcs- 1'112'0 {)Z "'Z iram, ma'd lassan- la1ia,[-\:issszabElC!nJgásakihas7~népmüvészeti es lparmuvesze 1 '" hu Pu '" • eo ~ u j

tárgyakkal részi vesz e vásáron., ~irágpLlszlilő bundásbogár ir~ kéni feljöil cl GyTK csaJcirsora nálallan korncl'l eredménYe?

• 'l 0y SZ" 1"'''''''1. cl kerti olcsó faépilmé-. c's "'. G'v,'SC-1 leiiesen .kapuj~, I félidó végéig GySC eredmény-Ilyen irányu es J yen 1~i:!6 ~' .... _u "_ _.

básu közlekedés él ket orszög, nyek házi készilését, él kaj· hoz szcg-C'zve, egymas utan, IeiCl). Barlik II. _ Vajai-Barta
kézmüiparossága közölí még szinböl'élckla alakra nevelését indiiolla veszél'lesebbnél-vc- I akció nag-yon veszélyes ulá,

nem voll. és fermóre melszésé1, él lóieiő i szélyesebb akciói!. l{iilönöscn l na is fronJban marad a GyTl"::.
Ipari továbbképző elleni védekezési, a szólő eZ-I él Pesiról erre az alkalomra' de a szildaszil6rd védelcmmci

mok rendezése. Mióta az ál- évi speciális metszésmódiál. : hazdhozaloU Bariik II. és BöI" nem boldogul, l~ po hozza a
!l1m nehéz pénzügyi helyzete" ez idei cserebogárinvázió 121-1 tik I. já!szo1í nogy kedvvel. A GySC gólját. NaRY jól ivel l
az összes miniszlQriumokaJ len i védekezési, él zöldségC's~ I védelemben I-Iatvanil:lan kilűnó korncréi Izsó sajál kapujába
egészen _kivételes Jakarékos' kerl és virágoskerl ak luális le· I helyez!<eclési és rugó-lechni. üli (l :0). GyTK erős támadá,
sági rendszabályok élelhelép· cndóii slb. A dúsan illus.~lráll i kával renclelkező bekkel fedez, sokkal válaszol, GySC össze-
telésére kényszerilelle, él ke· szines g-ylimö!csképc kozrc- i iünk fcL viszonl l\urlz cSilk kölői háfl'omennek segíleni.r"'sk"'dc·lemu".oyi miniszterium . 'l lk! n l~ lz a'd Ral lj'!' 1
'" '" 15_ adó kél szaklapbo egy él 'a- iszokült dUl'vaság-aival von1a !JBr lJa ornere, m l u '" .

csak olyan ipari továbbképző lommaI e lapra való l1ivalko- i magára a figyelmet. bombája erős munkát ad I{iss~
tanfolyamok !étesiiéséi enge~ zással él Növényvédelem ki· I GvSC: Eiss Zs. _ fckele, nek, IZö7.ben Pulugor felesle-
délyezte és olyan e'3clekben adóhiv~la (Budapesi, földmi~ I Pulug-or-jellci, Némelh, fried g-esen kornerl vét. GySe mind-
iniézkedelJ ipari vándor szak# velésügyi lvliníszlerium) díjía' I _ Sebők, Cs. Nagy, Kiss, iobban beszorul, GyTK pedig-taol'lo'lz kl'ke'pze'séről, mikor az . t·, 1 • S I N ' II 'Ih t tI h ki Ik" l

lanul küld muta vanyszamo . l za av, agy~ , . e ena a a .a~' r,o amo. f,a ',llza
érdekeltek a szaktanfolyam l GyTK ,: Izso-:-hurJz, ~Ial~a!l! I a kiegyenllteserl: mlg :.e,grc
meg!örJásának, illetve él ván

l

i - Csíkos, Welgenh, \; olai - í fekete felszabadll. Labdcl)Clval
dor szakionilók kirendeiései- I LakaJ03, Alt. Bartik ll. Di3r'Jik Lj Nagy lefut. Szalaihoz ad, akii
nek összes köllség-eit vá.llallák. I Barlha. , Kurjz ió !övőhelyzetbenfelbuk.

Ez ügyben El szegedi kereske· ,". b' ksán állása III. 20-án: 1 GySC válasz! kaput, érihe 2 I lal, majd a földön fekvő játé&
delmi és iparkamara el6ler· íU. o. "-jno::> . I iel1eniil nappal szembr2n és i kosba sarokkal ujból beierug.

l ct l 1 Textil 15 15 - - 53 6 30 I . ...• I' , -' I . ,
ieszléss121 éli a k<2res <e e em- .. 13 10 1 2 33 1@ 21 I InlndJart eros orlrom a a veSZ] A biró mindezt nem hallado

I h . , latotl 2. MTK G 'fl' k I C N . ,
ügyi minisz er ez es ramu 3. Kinizsi 14 9 1 4?1 28 19 i a Y\ Glpu .. S , ,jgy, maJo I észrevenni. Ujból GyTI-\: kere~
arra, hogy ilyenformán az ipari 4. MTörek. 15 9 6 30 24 18 I Sebők lő fölé, GyTK védeke- I kedik felül 40 p. Barlik l. kö,
lovábbképzés űgyc teljesen el 50 GySe 14 '1 4 3 21 19 18 zése rendezkedik be. Börlik l.' zelról sarokra emel, Kiss nab!"y
fog sorvadni, mert a nehéz 6. GyTK 16 8 263;! 32 IS ní?gyedik halfol játszik. 15 p. bravurral lehuzza, majd ujabb

k II JI 7 Ofe 15 8 1 6 31 24 17 ~ - d':' , ...,.
gazdasági viszonyo. me e . l' 16 8 -1 7 28 35 17 ~ebok remek bea asa Jzg-atJa Jövését remekul l<JboxolJa. /\

. k' . k' csennel' ab 8. M.N AV k d 'I I j C N ka' p l' ''''
él lSlparoso mo ,,- 9. KTE 15 4 2 8 11 44 IQ a e e 'le <e. s. agy - gól a !eve~l'őben 015, on aSI a
ban a helyzetDen, hogy eukcl 10. BISE 14 3 l 10 11 28 7 I ráztaió technikáiát csiilogfatva OyTK nyomása. Szabadrugás
él kö\lséllekel vállalha3sák. A ll. Bocskai 15 4 1 10 14 22 3 I ~.zebl:m~I-:zcbb ~aSSiz?kk~l a GySC 16-osáról. ~~Iugor is.
kereskedelemügyi miniszter a . ! )i.'llSza 11szlara SzalaJ!, aki le.- mél komerre menl vegre Bar-
kamara felterjesztésére adolf Aprilis 2~-i programm: l jesen .formán .kiv~.l jáls~ik és. lik ll. Az erősen üfszeidgyanus

valaszában kiielenleUe, hO&rY Gyomán: uySC-KTE: .. l semmi sen~ slkerul ,neki ~.~ p'l helyzeiben álló Barlik I.-hez
ezek él körülmények előtte is Medgyesegyházán: KW1ZS1-.' Bar/a-BarlIk .~!. , szep" SZOkl:- passzol, aki az öJösről éles
teljesen ismeretesek és töre- , , l l f I I beada I r
k~dni fog arra, hogy költség- GyTK.. I leseve e u, ovesszer.u = lapos lövéssel kiegyen lj s a

Orosházán: üfC-TexnJ. i· sál Kiss velődl/e védi. 27 p. közönség fülsikeliló ovációjavelésének keretein belül él ki,
mondottan kisil3ari szaktanfo' Mult vasárnapi eredmények: ·1 Csikó" passzával Lakatos el- melleJt megm,enti az egX.ik ~on:
lyamok és vándor szaklonilók Kiniszi-Törekvés 4:1 (3:0) huz fried mclleJJ, de FekcJe joL Az ul01so percek, ,oldokl?

számára bizonyos összl\tget BGcskai-MMÁV 3:1 (1 laccsra szereli. 'i8> és 29 perc' az ircll~l't El~kazGerTeKdm~neVI'ke~~~~ct f l "1 . , 'I k nem va OZI. ylu jon o YOSl am. OfC-LTE1:0 (0:0) beo kel ered meny te en omn küzdölI az ulolsó percig, GySC-
Ausztria az ősszel 5 száza· BirákiiIdés. Gy$CpI{TE mecs- cl GySe ellen, majd v~s~é.l~es ben Sebők, Cs. Nagy, él baif~

lékköl növelle előző évi búza- eset R á t f lj í, Kinizsi-GyTK Barlik l.-Bada kombmaclO a sor és a közvetlen védelem fel
q

velését. Három évalaH 20 szá- illec"set pedia Leipni~ker SZÖv. vonalon kivül kerül. Nagyon adala magaslatá.n ál1oll, Szalazalékkal növelte Auszlria buza, '" b b lód - I k It II
veté~ét. birák fogják leve:oetni. '?rós az iram, GySC kissé le- aZl8>n;;ln csa as 'e. iZ ,
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Szerkesztéséri és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

Felelős üzemvezetö: Teket Sándor.
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ered énye5<lbben CJl:
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Ingatlanforgalom
Vizsnyai Józsefné Fekete Róza gyo

gyai lakos vett J h. 525 n-ö! fél halmi
szántót joó László (nős I. Kocsis Ju
liánnával) gyomai lakostól 800 P-ért.

Tóth János és n~e Kéri l\\;rzsébet bu
dapesti lakosok vettek 3 h. 870 n-öl
tanyai szántót Cs. Szabó Albert gyo
mai Jakostól 2300 Po-ért.

Dinya Elek gyomai lakos vett 1 h.
351 ll-ől kölesfenéki szántó t Csath Já
nosné Nagy A. Eszter és társától 450
P.-ért.

Nyiri Sándor és neje Horváth Mária
vettek 1374 n-öl zöldlaposi . szántót
Vékony Lajostól 500 P-ért.

Lakatos Istvánné Lakatos Lujza vett
egy beltelkes lakóházat 3/4-ed részét
Szilágyi Mihályné 'Pésüs Teréz és tár-o
sátóJ 712 P. 50 filI.

Kovács Imre és neje Nagy M. Róza
vettek 203 n-öl, 210 n-öl és 1 h. 234
n-öl csergetlyülaposi szántókat Kovács
MihálYAé Nagy M. RM:á!ól 600 Po-ért.

Czeglécli Lajos (nős Bocskai Má.riá
val) vet! e~y németzugi házat KertésI':
KáfOly (nős PutNoki Juliával) -tól 480
P .-ért.

Molnár Antal és neje Izsó Róza vet
tek 902 n-öl és l hold 912 n-ijj ingat
lanoknak a fele résltét Szeretö István
(nős volt Dutkon Klárával) í!yomai la
kostól 630 P.-ért.

.id. K'ri Gábor és neje Izsó Etelka
vettek 4 lJ. 1389 n-öl t;,myai sZlÁntóntl.k
fele részét Szerető istvántólI400 PArt

1935 apíilis 21-én Hu,-,vet vasárnapján
és 22-én hétfőlJ

Orcta Garbo vi!ágfiJmje

KRISZTINA
Hangos dráma.

Főszl!lr~pben:Oreta Garbo, John Oilbert~

Jan K@ith, Elisabeth Young.

A romantikus film az ifju KTisr-tina ki
rálynő életének megható történetét táTja
elénk szivbemarkoló tragédiával. Oreta
Garbo filmcsillag és john Gilbert min
den mozzanata izgalmas gyönyörüséget
okoz. A legnagyobb világsikert aratott

hangosfilm.

Egy kis zenebona
Vigjáték.

Hangos Magyar Világhíradó.

NEM OLCSÓBB
B O R

mint aszódaviz,
DE NEM LS SZÓDA VIZI

26 fillér
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vas uti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
501ileren felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállítás tar
tal1lára kölcsön; hordórn
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

!evélbélyeg ellenében kül
dök mintát il borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes za·
matuak és n e m ssvanyuak.

Cim; Székely Ferenc
Soltvadked, Pestmegye.

Egy hálósl!:oba butar eladó, ugyan
ott egy nagy réz üst is és üstház. We
selényi ut 4 szám alatt.

Gábor Gyula hentesnek 13 darab
3 hónapos ll1alacca, 1 konyhaszekrény
és egy gyermekágy van eladó.

Tengerimorzsoló kölcsön kapható
Gecsei Lász!ó;Jál Gyomán, Zrínyi-utc,,!
59 alatt.

Horthy Miklós ut 63. számú ház
azonnali beköltözéssel eladó, ért. u. ott.

Lukács György ács és kőmüves el
vállal minden e s.lakmaba vá~ó mun
kát, ujat és ócskát átrenovál. Kérem a
közönség szives pártfogását. Gárdonyi
Géza utca ll. ker. 2 sz.

Fajtiszta törzskönyvezettJorkshi
re malacok eladók Szabó Gyulánál,
EndrődÖJ1. Szent Imre ut J sz.

Két fattyasi tehénjárás és öt ser
tésjárás nyari használatra kiadó. Szi
lágyi Anta! szabó mesternél.

Szabó A. lajos tanyájában l bog
lya gyepszéna és leveles csutka van
eladó.

w (Jy'! ,-SC sil\{kl>i)~l I~

rnérk(,;és, lnínl a st1kk\'.~l>l)ra

rJ z ,> LJ d l{ Ll s2 i i; Ób r] n'" sz l

rflc\ yre öröm nJ'.;: l h i vj a ,c S Sl,

vcs.::n [Ji: érdek \öc!(Jl<el
mindké! egyesiiieJ. - i\ eSk

patmérkózésre bclé~lidil nin
csen. A vacsorán egy terítél,
áfa 80 fillér. Jelentkezni lehel
CI vendégiósnél. lZ.

Takarmány árpa kapható Wagner
Márton Fiai fakereskedésében.

Férfi és fiu kalapok, sportsapkák,
mindenféle fiu sapkák a legolcsóbb ára
kon kaphatók, kalapalakitást, festést
szakszerűen olcsón váUalok ifj. Alt
Vince kalapos Endrőd Ipartestűlettel

szemben.

vendéglős

Naponta frissen csapolt sör kapható.

H ler száll dát és
églőt

átvettem.

Kérem éi t. közönség szives pártfogásá.t.
Tisztelettel

a nagyérdemű közönség-et, hogy

Husvétra Női férfi és gyermek ci
pők legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészáros lajos cipőüzletébenHorthy
Miklós u 2.

Kossuth Lajos utca 22 sz. ház és
egy drb. Torzsás föld eladó, értekezni
lehet Kossuth Lajos-utca 55 sz. alatt.

Lucerna-széna 6rlését minden nap
végzi Iványi Aladár és István matakerti
malma, ugyancsak csöves tengeri őr

lést is.

Lakodalomra, disznótorra Kere
-kes Kérolytól vegyen kitűnő minő

ségü, zamatos uj bort 48 fillérért.

Ócska kalapból ujat! Csináltassa
meg minél előbb használt kalapját tisz
títás festés újra formázás valamint szal
lagozás által valóságos uj kalapja lesz,
amit igen olcsó árban készitek. Uj ka
lapok jó minőségben már három pen
götől kezdve kaphatók Gáth józsef ka
lapüzletében. Grf. Tisza István u. 51.

Kató Ferencnek vetni való szudár
fűmagja. Árpája, leveles takarmány,
csutkája, árpa szalmája és szénája
mázsa, vagy csomó számra is van el
adó. Tehéniárásu és sertésjárásai van
nak nyári használatra kiadók. Kossuth
Lajos utca 15 szám.

8 ballai járás nyári használ:iitra ki- •
adó. ÉrdeklődnHehet a Wagner fake
reskedésben.

Akiknéi a Hartenstein ~ cégtöl, Vll.jW

a Wagner cégtől még vashordók van
nak, 8 napon belül szolgáltasslik !Je a
Wagner fatelepen, hogy a kellemet
lenségektől meutesiiljenek. Be ke~1

szolgáltatni azokat a Hazai Kőolaj

részvénytársaság hordóit is, amelyel!:et
eset!~g más cégtől kaptak. Kellő idő

ben történt bejelentés esetén a 66&lIál
litásna Wagnocék haladékot adnak.

(J CScjf)dla bizDnvos) hogy

a kCl\Tclkc~zökból k\:~rill l~l:

D<'j[lScim)lh G. Dutlkqn LIIIY8:';

í. jen<?i B hiss S. Kovács L.
KfUehió lvI. tvlcJIL:lk 1\1. tvlác/.:
A. Nagy B. Németh j. N'émeih
G. Pulugor L. Szerelő E. és
Szilágyi l. - A csapaimérkóD
zés után fél 9 órakor sakk~

Vili GSo rcl. lesz, melyen az egyé·
ni verseny dönlójének részíve-

6 1/2
5 Ih
i
5
4 112
4
2 Ih
~

1

EK

OyTK-OySC sakk csapat
mérkőzés. A kél helyi sport
egyesüicI nemcsak a fuloali
pálya zöld 'gyepén, hanem a
64 kocká'3 mezőn is össze·
méri erejé l folyó évi április hó
~I\} én déllll~n 6 órakor. A 11

főból álló csapatok mérkőzése

mosl bizony nem az érdeklő·

dőkszázai, hanem él lelkes
sakkbéll'álok kicsiny serege
eléitt folyik le. De minden bi
zonnyal épp oly lelkescdéssel
kiizdenek él csapalok lal,ljai

egyesületlik szineinek dicső

sélléért, mint a zöld gyepen
a fulballislák. Hogy melyik
csallal győz, ClZj épp oly ne
héz megjósolni, mint a fulball·
pályán. Talán a GySC csapa
ta jobbnak lálszik, de ez még
nem ielenti a:,bizlosgyözelmel
Hogy él OVTI\: csapatában kik
játszanal,/ még nem tudjuk. A

Beki", ! (-)döll a lJv-] 1-\ 0s GySe

közös i'l'm\ezésében "OVomo
község bjiilOka" eimérl első iz
ben megri?ndczcli sakkverseny.
Ez a verseny, ha veszileit is
érnckességéból és szinvona 6

lából azza!, hogy !<özségünk
néhány ismer! nevűi sakkozója
nem indult, célját elérje. Elérte,
mert cl versenynek nem egye·
dül cl legjobb megtalálása vol!
él célja vagy lett volna cl célja,
hanem a sakk népszer",,,,,,.,,,,

Mint minden verseny, ugy GZ

is bővelkedel! meglepelések·
ben. ~\:iestek viszonylagos
nevek, bekerül lek a dönlóbe
ismeretlen ifjak. Örvendeles
meglepetése a versenynek a
fíalalok előretörése és azok
nagy jálékkedve. Bizonysága
ennek az, hogy él kilences
döntőben öl olyan ifju nevét
liilJjuk, akikről eddig mint sakk·
kozókról nem igen hal10Hunk.

A versenyről az alábbiakhan
számolunk be.

Összesen 00 v(?rsenyző in
dul!, akik közül 18·an jUIOItClk
a közepdönlőbe. Név szerint:
l. csopor!: Bácskai j. Benke
M. Diószegi Gyulö, Dul/kon 1.,
Nagy B. és Kruchió M, ll. cso
por!: dr. :6iró J. jenei B. Ko
vács L. Krammer Oy. v. Nagy
SZBhó B. és Weil S. lll. cso
porl: Barlik A. Beinschrólh G.
Csapó G. IJyés l. Schrőd~r F.
és $zilágyi I.

Minden csoporl J elsóje ke·
rüll a döntőbe, me1ynek ered
ményét il! közöljük.

1. !{ruchió Mihály
2. Szilágyi is/ván
25. Krammer György
4. Bácskai józsef
5. Dr. Biró jános
6. Weil Sándor
7. Barnk András
8. Schrőder Ferenc
9. Dultkon István



ris!ák kedvezményesen és cso,
portosan láJogallak el a kék
Duna parljóra éi nagyszerU Jerv
mcgvalósilóiának, Göndi'Js JÓ J

zsd ígazgiHónak él kiséreiével.
Nagv izgaloIlunaI várla az 50

f6nyi dil~ksereg a Pesirc való
megérkezés!.:3 amikor a kis
csripai Dr. Szás7né vezelő Ja-
n fi r, Vi! lúnyi n ez é S F Chér ta ná,
rok kiséreiében szép SOi ball

I végig az állomás nagy
szín1c kivülről

lcheJel1 a szivek c1obbéll1ás.:it
h,JlIani. De volJ is rá ok. Annyi
szépet, fél1ycscl, káprázlaJóf,
hlllalmasal, mCivészil és meg'

rilktin Júl a vidéki szel11,
ilZ apró gyerekfej, ha először

lálja, bizony beleszédül.
A ,hatalmas forgalom az ali'

lók és emberek solosága, az
utcák mérclcl, El po10161\ nagy
sága s a zlirzElvar világvárosi
j·übaia méllán ragadja meg· <:l

fővárosba lépő idegent, mer!
hiszen ez még világoljár! eme

ek is érdekes. De a cso~

dálkozás csak azu/án kövelke
zik igazán, amikor megnyílik
ezeknek a paloláknak az allaia
s kitárul az egész nemzet kjn~

cse a kiváncsi szem el ólI.
Igy visszagondolva a sorban

váilakozó k::,pekre, szinte ke~

resni kell az emlékek frissen
öss7eclobált lomláráilan cl sore
rendel a benyomások és élmé·
nyek között. Az ulca és forga~

lom ulán, a világváros zaja ulán
él fenséges Margitsziget ájtaJos
csendje, El kolosiorerom poeli
se, majd hirtelen él kénes for~

rás és az ásványviztöHó meg.
ka érdekesc;égei. Aztán ujra
a kereskedelmi éiellüktetó ele
VCIJség-.: a Magyar Divalcsar p

nokban, hogy utána egy sejte!·
mes félhomálya fedjen be mjn~

den I s velilógép varázsoljon
elénk ujabb csodákat. A város
hatalmas kőrengelegéből egy
ugrással a Gellérthegy szikla~

ormáró! szemlélni a milliós vá
ros htlzainak százezreit és köde
ben elvesz ó távlatait, lent cl

hömpölygó folyamot s a rajja
álnyujtózó kecses hidak karcsu
szalagjaH, bepíllanliiní a festőie

en szép Pálos kolostor falCli
közé és a sziklakápolna bar
langjába. Aztán a királyivár
rengclcg ablakával és zöldre

n

1. ~ 9

10~ n

1~ :lY

1. "

092.

ndén

ánek.

Ma;;:runknilk (:s rso' I
s701i:uJ.lnönk, ;

zol azon, az iskola 'ianuló
i ulaI lehelővé

!e~lye, s olyan réRi lervei I
vö!ósHson , ami eddiQ nem I
sikerül! a gyomai polgári isko q

Ez Jehái az elsóajka-
lom, arnikor él gyomai poJgá 9

sk

Ilu

gyo

Szab6őrmest",f

Ehrm3írHl

Bh.lll"!1 Mór

nem

pc dig- cl i~ ",,, 1" "l ,'F' ii n

kéj éve

cnn

A vidéki gyerek
rándja: a Duna c"pnn,n,,·o

hazánk tündérszép fővárosa, A
gyomai polgári iskoia növen g

dékeinek leljesüll ez az álma,
valóra váli ez az . Gön~
dös József polg. 1:>I\.U10'

gajó párallan agilil~ssal

áliclcltcté::;c
01(0101[ i"my

gf17 dákII EJ 1\ ,

áa
Az állatok

évek ótél nem
nyi gondol él

millt oZ idén, .A la

legtöbbjén éllig h-Ii egy
maroknyi. szén lll,

Szinte érzi élZ ember:
ből már CSal, CSipCg'Ctl~i 1 ..."",~_"",_,.p~~"""~.Ao-",,"·"'~__~~é~ __

mer a g·uzdu, ho~y cllarr~! zi ra.
son úiiQ·.A váQóhic! mcJ- l
leHi ,,\6ger"pbe'n alig' qtyn I·

ptir szénaboglya kelleti nlil- I

gM megfizeihetellen áron.'
Klein LásEl6

TehetetlenU! 16.ljo él. gaz p Oláh IstI/áru tz.I'lIt<$)

d(l nap-nap utánleromla.lli !
c' Oláhél jószágát. ,..Jok helyen

aJomszéllma sincs. Gáborm Gyuric\i'!le
előzŐ években méter- Sel1r6der János

mázsánként 50-70 Kovács J6zsef 50!

ért elkól'yavelyélt sZélima ~~:~<~éza ~~ i
elpocsékolása most bosZ J Szilágyi 50" i·

r 't·' lacti és 50 "
szu Ja meg maga JgélZall. Mészáros l8jcS 50" i

Egy kéve csutka (leveles Gecsei Sándo,," 50" l

tengeri-szár) 10 fillér. Egy w~-1;=P:':!9~ii'iié;~~ ~
liter tej ára 12 fil1ér. Ho! ~

jtt az arány? ~~~"~"''''_?\'''V'''''_~ I~
Tudott dolog, hogy él y

mult év aszályos nem e I
sok Jakarmány termett, s ~ , .., , i

·1 ~ , Clyoma Kozseg ke ~ őkölcsön felvétele érdes I
mert tél rt él le { ta wrmany Wlele ma, lishó 27,én rend. kében haJáwZiH hozalal. I
l1élgyon kevés voll, vagy I kivüli közgYlil.ésl larl, me! Vicinális ulépiiési alap meg- I
semmi, eióreláthotó volt, l' fonlosabb lán~·yai: szüniciése Járgyábéln halároza! '
jószágállományunknak sú·, I O. B, áilel ol: héz- hozalal.
Jyos koplaló próbát kell I, helyek árának mérsékiése ligyé- Házh,ziyjutlatás irán beadal!
kiállania él tél folyamán. ben kérelmek.

Naayon komol~ fiayelp ,Vágóhi~on k~nyszervágoil Vögyonáh uházási ilidékre
b b allatok utan. esedekes ak el- vona!kozó szabályrendelet mó.

meztető a mostuni súlyos engedése. dosi!ÉJsa.

helyzet, hogy gazdáink Mezőgazdasági sialiszlikai Csuriaballai le'J"elóbérieJi szer,
télkarmány termesztésévei összeirásnál közrcmúk Ö"7 zódés jóváhagyáSlB.

biztositsák jószág·aik rens széirásl1á! közreműköctó ösz~ révJaposi házhelynek
des kit@leltetését. szeiróbiz/osok diiazása. 1,(. olni! Laícs és nejével

Mezei közös d kiia- jörlénJ adásvételi szerződésé~
Rétjeink és legelóink vHásél érd,zkében i,é- nek jóváhagyása.

nagysága él kisebb területű relmek. i<:özsegé y iránli kérelmek.

községek által irigyelt szé·~ ""''''''....~~ ..
nagazdagoknak hisz ben
nünket. Lehetne is valami
igaz ebben, ha él. zöldmezó
Télnfolyamon résztvett gaz~

dáink a télnfolyamon elő· \
adott rét- és legelő műve

lésére vonatkozó haszn~s

utmutötás szerint
megkezdték: volna



A cukor árának egységes megállapitása

inléz!<edlek, hogya cukor
áro, miként a békében is
volt, @gysége:::-l2r1 állapítas-

'l . / - bSCI;: Illeg az egesz orszag 011

A pénzügyminisztcriul1l
u~:yallis az 1935. évi lenné
5Ű cukorrépára vonaH\Ozó
nle~állapodással kapc50
h:11 héJ I] megegyezést Iéi esí~
Jeil a cukorgyára.kkal arra
110z'·l, hogy Ic~később1935.
évi május h ől. kezd\c a
cllkrl)! ValOlllí.:'nJiyi mélgyar~

orszá;..; í vasúl i állomáson
llgyailaZOiJ az áron t'ogjjk
elad: l í. Evel DZ illtézl\C'dés~

sel a cukor árának cR\sé-
<. •

g'-':,; m ci·ni l! a il írása m (jj us

Hől kl'zclőc!óiegmeglörléllt.

N o§ztölgiö&

fázós árvácskák integelnek :
E,őrengelegel< színes folliéli ...
S míg llézem, róluk eszembe JUI

Mi árva sírllnl\on az ot/ilolli

V!riígklkek! li üzenjelek
Testvérek!, nek a ilogy messzin

[ál 
S/irmolok szálló szó/lali szava
Vif?)'e el szívünk fájó s6haiál.

Árvácskák vagyunk mi is illen,
KÖrl.'llgci.:'gclz szürke fol/iai ...
Álmol kwc, - mikor visszaíár
A r,\:i I2dcs kép. az oithoni.

Mányiné Frig! Olga.

Az OTI kiizponli hiveldlál
B.zké"csohiÍröl viss7illiclynik
Gyuliiré1 máius l·fól.

Japánban nagy föidrengi?s
vo!1 a r:- olmóza ne vű szigetcn
Hivötolos jelenlés szerini 3191
11OL'11os á!dozola, 921~ súlyos
0s 1415 könnyű sebesüljjc vall
a földrellgésnck 15.292 htiz lel
iesen elpusztult és 22,273 ház
me2TongálÓdolt.

Al- Országos Mezőgazdasági
Kamara elnöke vitéz Iv!ecsér
Endre lelI.

A Szegedi Ipari Vásár ve.

zclósége lehetóvé lelic, hogy él

vasutasok a legminimálisabb
köllségekkel zavartalanul tölt·
senek el egy napot Szegedi?Il,
ahol a vásár megtekinlése után,
idcgl'llvezeiők kalauzolása me!
leli végigjárják a váresi és rész!
ví2szllí?k a tiszfeleli.ikre rende
,elldö iinnepségeken. A vasuli:ls
összejöveleire vonalkozó min'
d,,'llllcmú kérdésre készséggel
ad felvilágosilást a MagvaI' Va
sulasok Országos Szövelsége,
Budapest, Bajza-u. 30. és az
utazás részleteit közölni fogja
a Magyar Vasutasok Országos
.szövelslÍgének hivatalos lapja:
d Magyar Szárnyaskerék május
l, és 15-i száma.

lJ"n él Magyar Gyorsirók Or~

szágoslSzövclségének verseny
sZf1balpöJa SZCrJilJ bonyolódik
le, cl doigozald:al kÖZpoIllilag
BudapesIcll birálják cj és a
nyc>rfesekel él Magyar Gyors- I

íruL Oí's/á:.:os S7övelségc ju
Illllllc1zza.

A nevezések f. évi május 5
ig kiildendók be a B(5késcs~·

bai Községi Fill Felső }(ues

kccieilnj Iskolába Pcll1crafz Jó,
Lsd iga'galó. a Békéscsabai
Gyorsiró!; Efiyesliicli elnöké
nek eimére.

B2késcsaba, 1935. április 10.

,A Ekkéscsabai Gyorsirf)k
t::gycsülelének Elnöksége.

hazai vadászainI<, esel leg
I,ülföldiek is. És ma már l'

senkisem ülközik meg azon,
ha nagybirtokosaink vad
jaik kilövését bérbeadják.
Vagy ha Telek;uraclalom
nemes érzelmű tulajdonosa
nem akarna ebből jövedel·
met csinálni, milyen nemes
segítés voll1o, ha e7t az ösz
szeget szcgéllyeillkés Mok
gyermékei lámogalására
fordílaná.

Gyoma :::.z,,'ll1poilJjából is
jeletllös \olno,l1a évenje
10-15 idegei) jönne köz
ségü i JI" be.

A tú/ol, állomány szem;
pOllljclböl csak előnyös kn
ne, h,') az eJszélporodol1 [(u
l\Osokból évente \a:.-;y 20
dörabot kilónénel,.

binál kimondja, ho~y al101
mu1öszléb eseJe foro)! fenIl,
011 cl muléJsz!(\\( költségére

fogja a hatóság az irlélst
végrehajtani. Az irtásnak cl

lebonyolírására cl rendelej
nem szól, csupán a már
rajzó rova rok befogására
lehet az i'illami utasrtásokai
értelmezni. A begyüi/ött cse;
rebogarak után beválícísi
díj megiltlapítéÍ$tlt tZJrtja

szükségesnek.

szemben. Panaszaikat eg'yes
kam.rók isméteJien i\lZ ille
tékes kormányhatóságok
elé terieszteíték, amelyek
méltányolva ezeknek a pa
naszokn~k ?J. jogOJS~gót,

tűzro

Minden fokon a csapallagok
kélszeres száma neve':1:Ilető név
szerinl és a legjobb~, illetve
10 eredménye számát, él CSél

palversenybe bencvezeltek egy~

utlal egyéni versenyzől,ül is
számiianak, khát ké!szcresen
versenyezniök nem kell.

Nevezési dij a 1á~ és J20
szótagos fokon 1 P. a WO szó
lagos szabatos fokon és az
irodai olvasási versenyen 50
fill<.?r. Ennek ellenében a ver

senyzők megkapják a verseny
papiri és minden sikeresen dol
gozó versenyzó él kinyomlafoll
versenyeredmén y/.

A verseny minden lekiIlII21-

Ha a telki-uradalom te·
rülelére ér az ember, o szá
zas létszámot is meghala~

dó túzoK csapatokat lel/hat.
Vagy él nagy le~:cl(ill, \ agy
a búzavetésen tarlózkodik cl

túzoktársadalom. A csapat
ban lévő tojók egyi'll! le
gelésznek, !(örülöttük sűrű

sátQrozássaJ rnesszirefe
hérIenek a hatalmas fejlő·

désű kakasok.
Országunk e ritkaság

számba menő legnagyobh
repülő vadjából tekintélyes
anyagi hasznot csinálhatna
a teJki&urada!om, hé! évente

legaiább 20 kakas kilövé
sét engedélyezné. Tudjuk,
a !úzol\kakas- darahjáérl 100
pengőt is szivesen fize! nek

végrehajtására és a pa·
jorkárok megelőzésére fGO'

deld jelent meg a hívajalos
lapban. A cserebofg'ár írjása
iJil1932-Hd u. n. iörncges
rajzási c$ztendőben, vala
mint a rákövetkező évek
ben nem járt a megkívi§nt
eredménnyel. Az uj rendeu
let intGzkedik a közterüle-
teken, valamint a miIgán
területeken elvégzendő ir
tás végrehajtá~áról.Azutóbu

A. vidéki fűszerkerask~

dók régóta s~relm~zté'k,

ho~y a cukor forgalomba;
hozatala tekinü~tében hát
rányos helyzetben vannak
a fóvárosi keresked6kkel

"'''--...........----..-.....---'''''''''--1
ötelező csere ogárirtás I

Gy Iro rseny
Békéscsabán

zománcozoli ielejével né7ni far
kasszemet és ujra be!ellézni
abba él csodás pallorámába,
amelyel él HalászbáslYél árkád·
jai mulainak elénl<-

A jó öreg Buda a2:onban még

mási IS jud adni. Elénk !eriii a
Vérmező bársonyos zöld gye
péi, elkáprázial egy őrségvál*

tásnak egy egész életre való
nagyszerű emlékével és eldi
~sekszik az évszázados és
modern fürdők olyan sorával,
melynek párja alig akad.

De ez még nem minden. Ujra
vissza Pes/re. Egészségügyi
Mezőgazdasági l\/Iuzeum, és az
Állatkert Mennyi csoda, mennyi
élmény, gyermeki öröm. A maj
mok, az elefáAtok, a viziló, a
ligrisek, oroszlánok, a zsiráfok,
papagályok és sasok, még a
gyűszűnyi madárkák hangos
serege lalán még he/eldg is
felkeresik tanuJóink éiszakai
álmát.

Három napos vol! a kirán
dulás. És ez alat! éi három nap
alalt olyat lállunk, olyal tapasz·
lallunk, ami még annak is szép,
Zlkí már iáJta, tapasztalJa, vagy
aki máshol is láloll ilyet. Hogy
ne let! volna minden szép azok·
nak él gyermekeknek, akik mint
valami varázsszónyegen járták
be ezt él sok csodát s emléke!,
amelyet megőriznek akkor is,
ha majd iskolából kikerülnek.
Akkor pedig arra is vissza fog·
nak gondolni hálával és sze
retettel, aki neki mindezt fehe*
tóvé teile.

A Magyar Oyorsirók Orszá
gos Szövelsége megbizásábnl
a Békéscsabai Gyorsirók Egye p

sülele f. évi május hó 12· én d.
e. 9 órai kezdettel a Békés
csahai Községi Fiu Felső 1\12
reskedelmí Iskolában kerületi
körzeti gyorsiróversel1yj rendez,
amelyre el versenyezni szándé
kozókal ez uton is meghívjuk.

A verseny fokai: 150 és 120
szótagos átlé/eles, 100 szóta·
gos szabaios, továbbá irodai
gyorsirási olvasási verseny. A
110 és 120 szó/agos fokon ~

perces diktáium leendő á! köp
zönséges irásba illelve 36
perc alaIt. A 100 '3zójagos sza
baBos fokon cl dikjált szöve
get átlenni nem kell, iH az irás
szabatossága alkolja az elbi
rálás Járgyál. Az olvasási ver·
senyen 500 szólagnyi sokszo
rosiloH irodai gyorsirásos szö
vegel kell 30 perc alaH kÖ7ön
séges irásba áj/eni. A dikiátu
mok kereléhen az egyéni ver·
senyen kivül csapajverseny is
lesz, mégpedig a 150 szólagos
fokon i jagu, a 120-onés 100
on 10 tagu csapatok számára.



GYOM

(Folyta tj uk)

ludnám, hogy jó helyen vagy.
A férj elresle!i al Ugyel és ma
gában gondolja, milyen nemes
lélek al. én kis asszonykám.
l\'h-'g szemrl'hányúsl S('lll tesz
nekem, pedig mcgérdcl11c\ném I

Ilyen ass70nyl csak szeretni
lehel, igy mOr!lmdiroz a jó f,5ri
magában. Ezek él kimaJ'adások
nagyon ri/kán történ/ck meg
és egyszerre elmaradlak egé
szen. A jó férj maQ'ába s7~ll,

gOl1dolkozóba esik, hogy mégis
csak íobb az ó kis Gsaládi mz~
hel ve. amelyikel CSék szerelni
és becsülni kell. Mer! ahogyan
aió cimborák ludják az én fér
íemel befolyásolni, azon ipar
kodom én él feleség, aki nem~

csak neki, de magamnak is jól
akar éséll, aki félti azt él kis
fészket, amelyike! ketten rak,
tunk, nehogy széjjel du lia egy
nem hozzáértő és rosszakara·
lu kéz.

!to. bajnokság állása IV. 27·én:

!. Textil 16 16 - - 55 6 32
2. MTI{ 13 10 1 2 33 10 21
3. Kinizsi 15 10 1 4:!.4 28 21
4. GySe 15 8 4 3 23 20 20
5. IvlTörek. 15 9 6 30 24 18
5. GyTK 17 S 2 7 32 35 18
7. Ofe 16 8 1 7 31 24 17
8. M.MAv 16 8 1 7 28 35 !7
9. KTE 16 4 2 9 12 46 10

10. BISE 14 3 10 11 28 7
11. Bocskai 15 4 1 10 14 22 3

Április 28· ild program:
Gyomán.: Gy1 K-M. Törekvés.
Me~öberénybel1:MTK-GySC.
Szarvason. : Bocskai - Kinizsi.
Békésen : BI5E-MMáv.

Mult vasárnapi eredmény:
Texlil-OFC 2:0 (1:0).

GySe-KTE 2: l (1: l)

Gyoma, bajnoki. Biró: Rálfai.

GySC: ~\.iss-Fekele, Pulu'
gm - Jenei, Néme1h, Fried 
Sebők, Cs. Nagy, Kiss, Zöld,
Nagy.

Unalmas, csaknem leljesen
egyoJda!u jálékban voll része
llllJi/ vasárnap él közönségnek
s c~ak cl GySC csa/árainak
eréiylelenségén múlolt, hogy
lJyen elfogadhaló ercdménnvel
lérl1elelt haza a gyenge kondo
rosi csapat. GySC valósággal
leléple el1cnfelél s hogy még

scm tudolt több góll rugni, alt
fialal és szerencséskezü ka·
pusának köszönheli a KTE,
aki önfcli31dozó és merész véd
désével megmenleJle csapalál
él gólzáporjól. GySe- ben Kiss
kapus kevés dolgá! jól végeZd
le. de a gólt fognia kelleli '101_

ségének, ma később jövök ha· I
7a angyalom vacsorára, meri l
sürgős dolgomat kell cliniéz- I

nem. o .;7 n~m voi!. i~az'l
A ió teIKCf&;Sl él 1'-'2'\ Cli~1- \

.. jól érzi magát kö~!ük,

nem iS él hazalllenesre. I

uláll, hegyen, csön-
desen hazajön.

Az asszonyka ne csináljon
eleneleke/, ne fogadja az urát

ul án veszekcdé:;se l, sírás· I

sal és fenyeg'eiésekkel. Hanem
esi nagyon kedves, nyál
ias arcol és mondja meg mA·
na!'., mennyire aggódIalll ériccJ,
hogy !lem törlénl-e valami ba·
joel édesem és ugy örülök.
hogy it!hon vagy. Lehel. hogy
az a jó férj egy kicsi I spicces,
dc azért él feleségének minden
szava a szivéig szól.

Másnap reg'gel, miko!' El jó
férj készül él napi munkájára,
ujból szépen mosolyogva kér
di az málól, édes jó férjem,

miérl jöllél Olyal: későn ~az~'1
nagYOll szere/nem, ha en IS

eső voU cdW:\i"tűköl1. Most
tul a Körözsön volt D2gV@bb esó:

0_ "

Peresen 13, Udvamokon 10 mil·
!imé/er volt. A községben 6.5, a
Keesegés-zugban 7.8, 3. folyáséri
szivilHYlHelepnél 7.7 milliméter
eselL Körösladány felé már aiig
volt eső. - Legelöink má.r sokat

és még javulnak js, csak
k ... . ~ II . I

ct Orill 1\IVereSse e ne taposta::;. I
azokat í

l'1Z A fehé: szul-
lán csodálalos é!eiéró!, kaland·
jc1röJ és szercln1ciről szó! Ge~

rard Louis vj[8Qhil íí ;'cf2énye,
"tI;: aran Ö'~" nme\ynek
közJésé ui s7éÍl1l6bön kezdi
meg Tolnai Vi!Ei;;lapje..6. nép
,,:z.erl': apDön éj legkiválóbb
magyar irók iloveliái meHel1
érdekesebbnél érdekesebb il-
lJSllrá1l cikk'?k rjporlokai és

köze! száz remek képel !aiiÍI
az olvasó. világlapjá Izgy

száma 20 fi Ii ér.

áHialkoz;;is - Épitkezés fiig
gel1en épiiési. mííszaki és kr,z.
gazdasági helilap a Perspek,
liva míívészeli és Épiiőgyakor;

lal műszaki mel1éklci!el együtt
II lellen az épitóiparo-

soknak. Mulatváll)!szémol-la:-
punkra hivalko'~ással(Budapest
V1L Rákóczi-ul 6.) küld.

csillagászok megfi
gyc~ése szerinI él MarsolI nö
vér; ieli övcze!e! fedez
ek fel és jól láliák az ismeri

csalornal1á 1ózlJic,i í:". A iapánok
megl'igyeléseikci most lejj-ék,

amikor a Mars, hét eszlendó
óta, a legközelebb voll földhöz.

\fces'"

Icil ebben él hónap·!
bJIl, mer! neked keilcH cipó (:5 I
nciccm ruha." J\ nailyon jó férj I

ujból boldOt:". mer! nem könv
nye!mticn ad!a ki fcies,;?gc él

pénzl, sól él há!larlási pénzből I'- ,
ilyell nagyohb iJcvásáliási esi- I
náil. I

Ugy· c, hog\, a jói !KOS7!Ó í

fc!cségbcll mq'1 lelKi bizn; és I
rá lehel biz ni az uréÍnak eg'ész I
kuescíéi 1 t=s ha jlll szóraKoN I
zásra, vegycllQK mindkellen I
rész'l benne, meri mindkellen l

. I
dolgoznak, beosztva élnek és i
mindkellen egy lesl egy lélek, I
sohasem csalódnak egymáSban!
és legyen mindig egy akaratuk, '
és szere/eiben, megértésben I
neveljék zyermekeikel. I

N ) - Io mos, meg egyszer mon- 1

dom, hogy papucshós nincs,
csak nagyon jő férj van.

Most jön a jó férj. jó I
szivü, egy kicsi! k és i
befolyásolható. Első helekben i

I'

nagy a boldogság. Pár hél I"

muiva éi jó férj mondja a fele, '

Öte;;:H weel{cndező leány.
PGrE~;;an uIilá::>/ VCZC~( U be a
Délibáb. amc/\ e heil :,záma
bö n n1eS5 kezcl j c: naQ'V l cl ri e(jc l [:1 Ű

wec2keiJd~rov(j iá il Gk k ö/Jésc?l.
Ebben éS 1'ov6,ban niinclenröl
beszámo!, ami a vadevezósö
ke!, w'2ckcndczók'2L slrandoló
kat, I érdekii. A sze
zón ala körlilbeíül ölezcr szép
weekendező jeiÜl Y fél1"",~n,"

fogia!cözölni él népszerU szin-
házi k p. Pom
műsorok, es ldsregény,
pás színházi beszámolÓk, gaz-

fiJmroval a oldalas
Délibábban. Ára 20 fillér.

m a nl,

CC!t111!CJI()Qlai és Anyag
vizsgáló Inlbelbcll ([')udapesj

VI I. József körul 6.) ti lis 29
én csle fél 7 órakor nyílik meg.

e

nl e.1eni jsnlcric~Ó

anlely klrnerj~ó utolulöj,ást

n zetek

és
minden
ieilen. ívű! ügyese<' ös;:·
szeái1ilol címl:,:r-lájékcz1aióí ki

véJna!["o bárkinek jn>.?'/"Cil és hér
men/ve megküldi 20 fillér por

lómegiérilés ellenében: Erdős

József birdQicsl ír()dáí(j~ Buda'"
peSI, \lJ. Teréz ),örúl ö5 szám

ir,s::3sa be, tanin!c?zcJbe, VB""
lasszon élCI gyermeké
nek cl gondos sziilő a
ál nem 0lvö51a az Int,ern:áfi'1Sc'k,
taninfézetek riszletes
cimtára" 9ö5-36. civi most

I
'--'--1

dogl

l
él désa
házas

lrta Záhonyi

TÁ

EI

(2) De mosl az CI nagyon
férj csalódhaHk is, pl. odaacl- ~

ia feleségének CI házlarlási pénzJ I
és. ugy _husza~ika kÖ~'ül mon~j,a II'

a felesege, legy SZIves, arl]al

még pénzt, meri már elfOgYOíl.!
Az a nagyon jó férj nagyol I
néz és mondja: "édes fiam, ha l
le nem tudod beosztani ma'
gadnak egyik hónapról a má~

sikra a házlarlási pénzedet és
nekem él hónap közepén pó
Jolni kell, ugy én a kezedbe
Jöbbé, egy összegben nem ad~

halom a pénz!." ll! már egy kis
baj volna, mer! nem tudom,
hogy asszonylársnóim hogyan
gondolkoznak, a jó feleségióvá
lesz mindent és mondji'l az 'ő

nagyon jó férjének "azért kel·

A magyar vasutaso!'I: OfSZS1'

gos találkozója Szegeden.. A.
Ivlagyar Vasula50k Országos
Szövelségc rendezésébcll ju

nius 2,án nagyszaiJó~u orszá d

ROS vasulas ö:"szciöve1el lesz
Szegedé'f1. A mag'yai' vasulfJs
ság Veress Gábor dr. tvláv.
igazgaló kezdeményezésére e~!y

napra lcrándul cl !is7éJpar!j vá·
rosba, hogy egyrész! a vasulas
társadalom baráii kapcsolo!ái
kirnélyiJsc él vidék Jársadalmá
val, másrészl hogy az ulóbbi
évlizedben nagyfeilód<isen ke·
reszllil men! alföldi város cso·
dás alkolásail megiekin Ise. Az
együvélarlozandóság érzéséi
van hivatva ápolni ez az or
szágos vasutas összeiöve!eJ,
amelyen a magyar vasutasok
családlagjaikkal egvüll vesznek
részL

Sebészet a szépség szolgá
latában, irta dr. ÉrczV Miklós
főorvos plaszlikai sebész.
genberger kiadás, Bpcsl, 1935.
Ára ~ pengő. Ebben él nagy
szerűell megirt könyvben a
nagyközönséghez szól a kivflló
plaszJikai sebész. Leirja az orr,
fül, mell, stb. szépséghibáiban
szenvedőknekmegnehezüll S70

ciéllis helyzetét és \diünó nlll!éli
fényképeken Illutaiia be, hogy
a modern plaszliké1j sebészet
hogyalJ ludja ma lnél' korrigál
ni a szépséghibákal, a sérülé~

sek @koz!a cleformilásokat és a
ve!eszülelel1 fejlődési rendel/e
nességekel. Biz/os, hog-y ezl a

hézagpólló s magyar i1ycJv<zn
első ilyen lémáiu könyvel nem
csak a szépséghil)ákban szcn
vedők olvassák majd nagy ér
deklódéssel, hanem al: egész
müvell nagyközönség 1 --

r- M éi!

va
a1l ff II

II
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VÍiií~klkck 1 Ji üzcnjelek
Tcslvdrclcl, nek él [wgy messzin

[ál 
S/irmolok szálló sJóllan SZnVél

Vil?'i'e el sziviink fájó sóhalál.

intézkediek. hogya cukor
ára, miként El békében is
volt, @gysége~enállapítas

sél, Illeg az egész országban
A pénzügyminiszteriul1l

u~;yanis az 1935. évi lenné,
sű \:'ukorrépára vona/hozó
nlegállapodással kapcso
!aihai1 megegyezést Iélesí
tei l a cukorg"yárakka! arra
n~z\l.hogy le~kés6bb1935.

évi !liájus 1"i61 kezd\c, a
cukr.)j valamen nyi nliJ\-2VOi"', .
orszá~i vasúl i állomásOn
ugyailaZOiJ az ároll fooJ'ök

i:>

eladlii. Ezzel oz intézkedés-
sel cl culior árának egysí?
gc:" 111C?gCJ I!apírása május
l-lől kL'zdÖd6iegmeglörlél11.

N o§ztalgia..
Fázós árvácskák in1egelnek:
I<őrengelegel< színes folljöi ...
S míg nézem, róluk eszembe jUl

Mi árva sírllnkoll az 01l11011i.

Árvácsl<ák vagyunk mi is itien,
KörcngeL:gck szürke fo//iai.,.
Álmol lesve, - mikor visszaíár
A I'('~i I2dcs kép. az olJllol1i.

Mányiné Prigl Olga.

Az OTI kiizpOllií hivoldlál
B2k éscs ahá rö I viss7iJi JC ly('? i k
Gyulára máius l·fól.

Japánban nagy föidren~és

voll a r:Cornlóza nevű szigeiC'll.
Hivaifllos jelenlés szerini 3191
IW!/llos Élldozalc, 921~ súlyos
és 1415 könnyű sebesüljje van
él földrcngésnck 15.et92 ház 1121
iescn elpuszful! és 22.V3 ház
megrollgálódol t.

A,z Országos Mezőgazdasági
Kamara elnöke viléz M<2'csér
Endre leli.

A Szegedi Ipari Vásár ve~

ulóség<z lehefővé Iej/c, hogya
vasulasok a legminimálisabb
köllségekkel zavartalanul löli u

senek elegy napot Szegeden,
ahol a vástIr megtekintése ulán,
ideg,-'llvezelók kalauzolása mel
11211 végigjárjilk él vár<;)st és rész!
vi2szl1ek él liszte!etükre rende
lcndö iinnepségcken. A vasulas
összejöveJeJre vonalkozó min~

d"llllClllÚ kérdésre készségi?C'1
ad f<zlvilágosilást a Magyar Va'
sutasok Országos Szövetsége,

Budapest, Bajza-u. 30. és az
ulazás részletei! közölni fogja
él Magyar Vasulasok Országos
Szövels.zgének hivatalos lapja:
ct 1V1agyar Szárnyaskerék. május
1. és 15-i száma.

as

[len él tv'lagyar Gyorsirók Or'
szágos!Sz övcl"égének verscny
szabálpála szerin! bonyolódik
le, ö dolgozalc,kal kÖzpOIJlilag
f)udapeslcn biráliák "I és él

nyC'rleseKC'j (J Magyar Gyors~ I

írol, Oi'3/.3:,:OS S;;övelségc jU-1
IllllllcJzza.

A nevezések f. évi május 5
ig k iildendők be a Bc'késcsö
bai Községi Fill Felső }(L'res
kecklmj Iskolába Pallcralz Jó·
lsd igalgaló. él Békéscsabai
Gyorsirök Egyeslileli elnöké~

nek eimére.
Bzkéscsaba, 1935. április 10.

A B.2késcsabai Gyorsirök
l~gyesüleléllekElnöksége.

hazai vadászaink, esetleg
küiföldiel, is. És ma n'lár i

senki sem ütközik meg azon,
ha nagyhidokosaink vad
jaik !(ilövését bérbeadják.
Vagy ha Telekguraclalom
nemes I?rzellllű j 1I1ojdollosa
nem akarna ebből jövede!'
met csinálni, milyen nemes
segítés volna, ha ezt az ösz'
sze~el szcgéllyeilJk és élí'ok
gyermékei lámogalására
fordílaná.

Gyoma sz,-'lllponíjcíbóI is
jeICll!C)S \olnél.ha évente
10-15 idegell jönne köz
ségUilkbe.

,,-\ fú ,T( lk á!IOrlléÍl1Y szel11 6

pOIIljúból csak előnyös kn-

Ine, 11<1 az elszaporodoll ka
!,osokból évente \'a:.;y 20
darabot kilőnénel\.

binál kimondja, hogy ailoJ
il1UlélSZ/ás eseJe for()~ fenn,
011 d mulllszt(J!< költségére

fogja a hatóság oZ irlélst
végrehajtani. /:-"z irtásnélk él
lebonyolírására a rendeIeJ
nem szól, csupán a már
rajzó rovarok befogására
lehet az állami utasffásokélt
értelmezni. A begyüjtött cse·
rebogarak után beválliÍsi
díj meg6I1apítcí$t!t tartja
szükségesnek.

szemben. Panaszaikat (ggyes
kam.rcík i5méteJten ~Z iIle
ték'8s kormányhe'ltÓságok
elé terjesztelték amelyek
m~!tányolva ezelwek él pa
naszokn~k (I jogo!ls~gát,

z

Minden fOKon a csapallagok
kél szeres száma nevezhető név
szerint és a legjobb íj, i!leive
10 eredménye számál, G csa
palversenybe benevezettek egy,
utlal ~egyéni versenyzókül is
számitanak, lchát kétszeresen
versenyezniök nem kell.

Nevezési díj a 15~ és ]20
szólagos fokon 1 p, a WO sZó
lagos szabatos fokon és az
irodai oívasási versenyen 50
fi]1~r. Ennek ellenében a ver
senyzók megkapják a verseny,
papiri és minden sikeresen dol
g-ozó versenyzó él k1nyomlaloll
verse nyeredmén Yt.

A verseny minden Ickiniel-

Ha. a telki-uradalom te
rületére ér az ember, o szá
zas lélszámot is meghala
dó túzok csapatokal icílhat.
Vagy a nagy lc;,~cl()il, \ agy
a búzavetésen tarlózkodik a
túzoktársadalom. Ll C5apat
ball lévő tojók e~yCii! le'
gelésznek, !(örDlöttük sűrű

sátQfozással rnesszirefe
hérlenek a hatalmas fejlő·

désű kakasolc
Országunk e ritkaság

számba menő legnagyobh
repülő vadjából teldlltélyes
anyagi hasznot csinálhatna
a telkisuradalom. ha évente
legöiább 20 kakas ki!övé~

sél engedélyezné. Tudjuk,
cl lúzokkakas- darahjáért 100
pengőt is szivesen fize/nek

végrehajtására és a pa·
jorkárok megelőzésére nm·
eleid jelent meg a hrvalalos
lapban. A cserebo&,ár ír!á::;;a
él?: l932-ild u. n. iöme~es

rajzási esztendőben, vala'
mint a rá.következő évek
ben nem járt a megkívánt
eredménnyel. Az ui rende v

let int@zkedik II közterü!e
teken, valamint a milgán
területeken elvégzendő ir
tá$ végrehajlá1lláróI.Azutób·

~-~------"''''~'''-''''''-I

ötelező cserebogárirtás I

A cukor árának egységes megállapitása
A. VidGki fŰSZ8fk@fClSkil

dők régóta s~relmezt~'k,

hogya cukor forgalomba v

hozatala tekint~t~ben hátu

rányos helyzetben vannak
éJ fővárosi kereskedókk*l

Gyorsi verseny
Békéscsabán

zománcozoli tetejével nézni far,
kasszemel és ujra belclléznl
abba a csodás panorámába,
amelyet a Halászbáslya árkád
jai mula/nak elénk.

A jó öreg Buda é1z:onban még

más! is Jud adni. Elénk lerili a
Vérmező bársonyos zöld gye

pél, elkáprázial egy őrségviIls

fásnak egy egész élelre való
nagyszerű emlékével és eid i 
~sekszik az évszázados és
modern fürdők olyan sorával,
melynek párja alig akad.

De ez még nem minden. Ujra
vissza ~eslre. Egészségügyi
MezőgazdaságiMuzeum, és az
Állaikerl. Mennyi csoda, mennyi
élmény, gyermeki öröm. A maj
mok, az eldáHtok. él viziló, a
tigrisek, oroszlánok, él zsiráfok,
papagályok és sasok, még a
gyűszűnyi madárkák hangos
serege talán még helekig is
felkeresik tanulóink éjszakai
álmát.

Hilrom napos voll a kirán
dulás. És ez alatt él három nap
alaH olyalláUunk, olyallapaszu

tallunk, ami még élnnak is szép,
akí már láHa, tapasztalta, vag'y
l:}k i máshol is lát oH ilyet. Hogy
ne leli volna minden szép azok·
nak él gyermekeknek, aldk minI
valami varázsszónyegen járják
be ezt a sok csodál s emlékeI,
amelye! megóriznek akkor is,
ha majd iskolából kikerülnek.
Akkor pedig arra is vissza fog
nak gondolni hálával és sze
relellel, aki neki mindezt lehe,
lővé lelie.



It o. bajnokság áilása iV. 27-én:

1. Textil 16 16 - - 55 6 32
2. MTK 13 10 I 2 33 IG 21
3. Kinizsi !5 10 I 4 t!4 282!
4. GySe 15 8 4 3 23 20 20
5. MTörek. i5 9 6 30 24 18
6. GyTK 17 8 2 7 32 35 18
7. OfC 16 8 7 31 24 17
8. M.MÁV 16 8 7 28 35 17
9. KTE 16 4 2 9 12 46 10

10. ElSE 14 3 10 11 28 7
ll. Bocskai 15 4 l 10 14 22 3

Április 28· Hd program:
Gyomán: GylK-M. Törekvés.
Ivlezöberényben: MTK-GySC.
Szarvasofl: Bocskai - Kinizsi.
Béi,ésen: BISE-MMáv.

Mult vasárnapi eredmény:
Texlil-OfC 2:0 (1:0).

GySe-KTE 2: 1 (1 :

Gyoma. hajnoki. Biró: Rá1fai.

GySC: (Ziss-fekele, Pu.]u~

gal' - Jenei, Némelh, fried 
Sebők, Cs. Nagy, Kiss, Zöld,
Nagy.

Unalmas, csaknem leljc-sen

egyoldalu játékban voll része
mul/ vasárnap a kö.zönségnek
s cak a GySC csalárainak
erélylelenségén múlolt, hogy
ilyen elfogadhaló eredménnyel
lérhejell haza a gyenge kondo
rosi csapat. GySC valósággal
lelépte elknfelél s hogy még
sem ludolt több góll rugni, a7t
fialal és szereneséskezű ka
pusának köszönheli a KTE,
aki önfeláldozó és merész vé~

désévcl megmenlelte csapafát
a Qólzáporlól. GySe- ben l\iss
kapus kevés dolgáí jól vége7~

le. dc a góll fognia kellel! vol_

A fché szul-
tán csodálatos éleléról, köiönd
jairó és 5zereímcjr61~!ól Ge
fard Louis világh!1 Ű l'egénye,
nAI: aran arnelvnek

kö!Jéséi UJ s7ámában kezdi
nw:;! Toinai Vílá;,;löpja . .1:\ nép
s7,erií (1 a legkiválóbb
magyar irók novcliáj mciJcll
érockesebbnél érdekesebb il·
lus?!rá! cikkekel, riponol,al és
közel s:djz remek képe! ialtJl
az olvasó. TOlnai világlapjá Izgy

száma 20 fill,if.

VáHaHwzá.s - Épitkezés mg-
cn épiiési, műszaki és k")z

gazdasági helilap a Perspek·
liva művés?cli és Éj,j!őgYc1kor$

lal műszaki mc1!éklriiel együJt
nélkülözhcleJlen az épiióiparo
solmal\. !vl ula Iv án y Sí:éÍ m 01& la-

ra hivalko~cássa! (Budapest
Vii. Rákóczi-ul 6.) ldild.

japán csillagászok megfi~

gye~ésc szerint ci Marson nö
vén icH övezelej fedez
Jek fel és jól ltillák a/. ismeri
csalornahálózl11cd is. A iapánok

megfjgyeléscikei most JeJrék,
·3mikor él Mars, hét eszlendő

óla, a legközelebb volJ földhöz.

Jó eső vou Most
tul a l{örözsön volt nagY9qb esö:
Peresen 13, Udvarnokon !o mil
!iméter voH. A községben 6.5, 3

Kecsegés-zugban 7.8, a Folyáséri
szivaHYlHeiepnél 7.7 miHi méter .
eselt. Körösladány felé már aiig
volt eső.-- Legelöink már sokat

és még javulnak js, csak
él korai kiverésse! le ne
S2,k azokaL

\!ecs'~nl

Az ;-nCiv2zeló-

k':pzö r) tCJrrfofyam a m.
kir. Tcch:: ai és fi.nyag-
vizsgö ö Inlézelben (Budapes!
ViiI. lözsef körut 6.) á jjs 29
én esle fél 7 órakor !ik meg.

wee[{c111dező leány.
Pára';Jan u}ilá:--l vezejej! be a

arnel\' e heil ~zán)"á

bón me~kezd\c nagylariedcli;lű

\\~C'cken d· rovol il II alz ö:Llé sél.
Ebbl2íl éj rovatban mindenről

beszé mol, ami a vadevezősö

ke!. w\?ekcnclezők,cl. slrandoló
kal, k I érdekli ..lo... sze'
zón ala I körülbelül ölezer szép
weekendező leány fé
fogja közölni a n<ipszerü szin
házi lzépcslaj!. Pom
műsorok, !cijes Idsregény,

pás színházi be.számolók, gaz
dag a 100 oldalas
Délibábban. Ára 20 fillér.

kél, an1C\/ lzinH? lÓ utnlulalás~

il y Uji a II cl z cl i o id a i zlZ Iek
és neve:C) o honokró, Ezl a
11inden szülőnek m5i kUiöz!1c;
!ellen. ivül ügyese" ösz
sleái!ilol cimlér·15j'2!zCzfo kj
vQncj;~':J bárkfnek ]ng'ycn és bér"

men Ive meg\< üldi 20 fillér por~

lómegkrilés cllenéb~'n: Erdős

józScl !JifdeJcisi irodája, Buda·
pesl, VI. Teréz örül 35 szám

lass/on éic! gyei incké~

nek él gondos szülő a
ál nem '10:!6 ez rdE'mliiű'so.K,

tanintézetek részletes
cimtára a i 9c,5--06. ;ivj mosi

A magyar va.suta~,·ol"

gos találkozója Szegeden. A
l\!lagyar Vasulasok Országos
Szövelsége rcndezésébcn íu
ni us 2·án nagyszahi't5u orszá#
gos vasutas öS5zciövclei lesz
Szegeden. A magvO;' vasulas
ság Veress Gábor dr. Máv.
igazgaló kezdeményezésére egy

napra leránduJ él jiS7i'iparii vá
rosba, hogyegyrészi él vasulas
íársadalom baráti kapcsolcJiál
kimélyilsc él vidék jái'sadalmá
val, másrészJ hogy az ulóbbi
éviizedben nagyfejiódésen ke·
resziül menj alfö!di város cso~

dás alkolásail megiekinlse. Az
együvéiariozandó:-i(Íg érz.zsél
van hivatva ápoini ez az or
szágos vasutas összeiöveiei,
amelyen a magyar \!éJslJ\asok
családlagjaikkal együll vesznel,
részi.

Sebészet a szépség SZOlgá
latában, iria dr. Éru,/ lvlildós
főorvos plaszlikai sebész. Eg,
genberger kiadás, Bpcsl, 935.
Ara ;§ pengő. Ebben II nagy
szerűen megir! él

nélgyközönséghez szól él kivAló
plasz1ikai sebész. LeiTja az orr,
ml, mell, stb. sz(:pséghibáiball
szenvedőknekmegnehezüll szo
ci.ális helyzetél és !dlünó mTIiléli

fényképeken mulaiiél be, hogy
a modern plasztikai sebészet
hogyan iudia ma már korrigál
ni a szépséghibákéJt, él sérülé"
sek okoz/a cleformilásokat és él
veleszüle/eli fejlődési rendel/e
nességekel.Bizlos, hogy c7.1 éi

hézagpól/ó s magyar nyelven
első ilycn témáiu könyvel nem
csak a szépséghibákbéln sZC'Il
vedők olvassák maid nagy ér
deklődéssel, hanem a7 exész
mLlve)! nagyközönség \'

Irta Záhonyi Abldárnp

élkedés aba dog
házas L

tudnám, hogy jó helyen vagy.
A. férj elreslcli az ügyel és ma
gában g'onclolja, milyen nemes
lélek a7. én kis asszonyktim.
I\:lr?:;! szemrehány(Jsl S('!1l tesz
nekem, pedig megérc\cmclném l
llyen iJSS7011yl csak szeretni
icl1cl, igry 1110rlnndiroz él jó férj
magában. Ezek él kill1aradások
nagyon rilkán iör!énlek meg
és egyszerre elmaradlak egé
szen. ll.. ió férj magrába sn'Jli,
gondolkozóba esik, hogy mégis
csak jobb a/ Ó kis osaládi 1liz
helye. ameJvikcl CSék szeretni
és becsülni kell. Mer! ahogyan
a jó cimborák Juclják az én fér
jemel befolyásolni, azon ipar a

kodom én a feleség, aki oem'
csak neki, de magamnak is jót
akar és én, aki féHi azt él kis
fészkel, amelyiket kellen rak
tunk, nehogy széiieldulia egy
nem hozzáértő és rosszakara
lu kéz.

(folylajjuk)

ségének, ma később jövök ha· li

za anf4ya]om \/Jcsorára, meri
sürgös cJolgomat kell clinjéz-'

nem. ~"2.diI5 .;z l1~nl \'?li. j~"L I
A. k.'r J felKereSI a 11.');;'.1 Cll~l- \.

ió~ érzi köz!ük,

is g-ondol a hazall1enést"C? 'I

uiéll, lábujjhegyen, csön- .
elesen hazajön

/':"z asszonyka ne csináljon
jeleneleke!, ne fogadja az urál
éH";! ulJl1 veszekedéssel, sírás- ,
sal és fcnyeg·etésekkeJ. Hanem
csináljon nagyon kedves, nYÉÍ~

jas arcoi és mondja meg uril·
nak, mennyire aggódiam érlcd,

llem lörlénfae valami ba·

joel éJesem és ugy örülök.
hogy itthon vagy. Lehel. hogy
az a j ó férj egy kicsit spicces,
de Bzér'f él feleségének minden
szava a szivéig szól.

ásnap reggel, mikor a jó
férj készül il napi munkájára,
ujból szépen mosolyogva kér
di az édes jó férjem,
miérl jöllél olyan későn haza, .
nagyon szere/ném, ha én is

Ieil ebben a hónap· I
ban, mer! neked keilcH és
nei(em ruha."

ujból boldog,
nve!rn[ien ki
pénz!, SÖr ci házlarlÉJsl

ilyen bevásáí"li3si esi-
II ÉJ ll.

Ugy-e, a bccs7.!6
fcleségben meg lehe i bi?l1j és I
rá lehej bízni az urának eo és2 I
keresetét 1 És ha szórako~ I
zásra, vegyem:k mindkellen I
rés?! benne, mer! mindkeilen ii

dolgoznak, beoszlva élnek és ~
mindkelíen egy lesI egy lé I
sohasem csalódnak egymásban
és legyen mindig egy akaratuk,
és szeretetben; megértésben

neve!iék 2':er~ckeikel. . II·

No maSk meg egyszer mon
dom, hogy papucshős nincs,
csak nagYOD jó férj van.

Most jön a jó férj. Aki jó l
szivü, egy kicsit li és l
befolyásolható. Első helekben i
nagy a. boldogság. Pár hé! I
mulva a jó férj m a a fele-

CATÁ
~WT~WF ','5"1--'-

(2) De most az él nagyon
férj csaJódhalik is, pl. odaad
ji"! feleségének él házlariási pénzj

és ugy huszadika körül mondja
a felesége, légy szíves, arljál I
még pénzl, meri már elfogyotl.
Az a nagyon jó nagyol I
,- d' 'd f' h!nez es mon Ja: "e es Iam, a i

le nem tudod beoszlani ma b

gadnak egyik hónapról a má~

sikra a házlarlási pénzedet és
nekem a hónap közepén pó
tolni ke\!, ugy én él kezedbe
többé, egy összegben nem ad
hatom a pénz!." ll! már egy kis
bai volna, mert nem tudom,
hogy asszonylársnóim hogyan
gondolkoznak, a jó feleségióvá
tesz mindent és mondja az -ó
nagyon jó férjének: "azéri kel-

, I
Vargánál.

trészek,
.
J, cérna,

ne""o,=:w.""""""""""_··,,..........

varrógép
~ .... ~- .=~ .



cl nagyérdemű közönséget, hogy

Haller szálladát és
vendéglőt

átveftem.

Kérem CI t. közönség szíves pártfogását.
Tisztelettel

SCHVARCZ KAROLY
vendéglős

Naponta frissen csapolt sör kapható.

rI éJ. 1.;- az I, g y ö ll. lJ o i2 \ iS r! ,C) La II

fl i.:d és Pu'uJüI' j, u':iJl1,,: VGil.

A b.zid,c k és ci haifuk IldgYOll

jS! jéllszollé1i(, d8 ill"!? külön
ki kell 2il1<2[l1iil1k a hsll'ó!-hél·
re rnindjolJDdll fejlődó N<!n1elh I

jánosI. A,csalársoriMl1 Cs. Nagy
kitünó volt, Zöid agilis, Kiss
viszon I kedveJlen já/ékoi mu,
laloi!, Nagy Béicinök semmi
sem sikerűlt. Sebők nem iga
zolia a beléje helyezett remény!,
meri játéka meg'sem közelBI21
le cl GyTK ellen elérj formáját.
fáradt és öllelszegény jáléka
sok bosszuságot okozol! él

GySe hiveinek.
GySC támadásai vezet/ék be

cl meccsel. KTE védekezésre
rendezkedik be. 5, <3 és 9 p.
eredménytelen kornerl rug él

GySe. 14 p. hozza a meccs
legnagyobb meglepefésél. Fried
elereszti cl iobbszélső!, kinek
beadásál Pulugor elvéti s cl

résen álló center védhelő fe#
íesgóllal a KTE'nek szerzi meg
a vezetést. (O: 1). GySe haial·
mas oslrom alá veszi a KTE
kapuL 18 p. Cs. Nagy átverek
szi magát a védelmen és 20
méteres bomba-góllal egyenl
Iii (1 : 1) Oó! után ellaposodik
éj jálék, egymásután esnek él

él kornerek. KTE·ből csak a
center és a 2 szélső marad elói
s igy a 1 bekk et félidő végéig
megludja akadá.lyozni a lováb
bi gólokat.

A második félidő is hasonló

léleknélküli játékai hoz. Kor·
nerarány már 10.0. KTE telje·

sen beszorul s még véletlenül
sem lud álmenni el féivonalon.
30 p. Cs. Nagyot fejbe rugják,
hogy '2 percig kell gyógy'rá
zásokka! é!eszfgelni, Szabad
rugási Kiss irtózalos erővel

szurja meg, de a kis kapus ki
öklözi. Végre 37 p. Cs. Nagy
pompás kornerél fried szép
lövéssel értékesíti (\il: 1)'. Az
ulólsó percig gólokban ki nem
fejezhető fölény, de az ered~

mény már nem váilozik. Kor
nerarány 12; O. a GySC javÉl#
ra. Rátfai megfelelt.

Kfnizsi-OyTK 3-O (2.0).
ll. o. bajnoki, Medgyesegyháza,

biró: Leipnícker.

Kinizsi: PilinszkioEngelhardt,
Triberh Bagi, Kucselata, Laukó~

l(lemen! l, Szenleczki, ~pringiZr,

Drenda, Orónich.
uyTK: Izsó ~ Hatvani. Kurcz,

Tandi, Weigert, Vatai, Bordács,
Alt, Bar1ik I. Csikós, Biriha.
Erős iramu, helyenként durva

mérkőzésl vivoli li kél együtles.
Első félidőben II honi~sapal. a
másodikban egészen a sérülé
sek bekövetkeztéig a OyTK voll
némi fölényben, de az ered·
ményen szépilelli cl sorozatos
balszerencse következtében

em sikerülL

6. Kj,i;'si védelme kifog~s!a'

i;]il iL hOlra jól Jámoga!ja él

csa!ársOi I, minden lámadásban
b,z!",,' vannak. A csapot fó·
C'10:ssrge él belső csaJárük és
G rÓ!! ic II szélsőgyorsaságukkal

és jó lövésképességükkel von·
iák magukra cl figyelme!.

A GyTl<. egy·két játékos ki·
vélelével rossz m'lpot fogol! ki.
Izsó él kapot! gólokat nem véd
helle. A védelemben Hatvani
dicsérelei érdemel, sok esel
ben egyedül verle vissza a Ki·
nizsi rohélmokal. A halfsorban
Vaiai volt a iobb. A csatársor·
ban Bartha visszanyer/e régi
formájó! mig Bartik az össze
kötő poszion sokkal jobban ér
vényesült, Ali II gyengén sze·
repló szélsője révén nem Indolt ,
érvényesülIli.

l-\:ínizsi vezeli be alámadásl,
az 5 p.·ben Kurcz elengedí
KIementI21, aki közelról védhe·
leilen gólt lő (1-0), Erós láma·
dások folylatódnak a 10 p.-ben
Kurcz, C3ikós lesánlul és az
egész mérkőzés alaH csak sta
liszlálnak. aO. p,·ben 5arlb(l
hajszálra lő kapu mellé. Most
él GyTK is szóho./: jut és mégis
Springernek sikerült, egy of
szeid-gyanus labdát bevágni
(20).

Szünel után Gyoma kerül
fölénybe és egymás ulán 3
kornert sikerül elérnie. A be
rugásokaI a jól működó PiIinsz,
ki fogja. 8. p.-ben óriási 1t-es
Engelhard kézz@l! lecsapja a
labdál -de CI biró nem lá1ja.
ugyanez megismétlődik Bagi
részéról cl 14~ik percben - CI

síp ujra néma maradt. A sérű!p

tek mellett könnyen el·el fut
.szenfeczki és igy él 25 p.- ben
Gyn<. játékos érintéséve! meg
szerzi a harmadik gólt (ő-O.)

A GyTK támad. de nincs sze
rencse, hol Barlik lövése, 1001

Barlha rugása kerül haiszálra

kapu mellé. 40.-ik percben

Szenteczki él vető dó lzsóba

olyan erősen belerug, hogy az

eszméletét vesztve maradj a

föl.iön. A sulyos sérülés a já·

tékosokra erősen hatolt és igy

a hálralévő idő minden láma

dás nélkül leli el.

SPO EK

Biróküidés: GyTK-Törd- ,

vés meccsel Ráiféli, klTK-G \SC I'

meecse! pedig Wei iileilll SZÖv.

biró fogja vezeini. i

Vasárnap J~lulálli nwccsck
eredményeil a Gyomai Uj ság
sporlhirszoJgálala él Lach és
Varga cég kirakalábl.'ln már 1
óra után közölni fogja.

GySe leigazolta Czudor Jó
zsefet, a Dévilványai A.C voi!
jáfékosál,

Pünkösdkor egy ismert nev li
pesti fulbalIcsapal fog Gyomán
vendégszerepelni.

Textil Husvélhétfőn M. Tö
rekvéssel jáiszofI barólságos
mérkőzés! és győzöll 5: O
arányban.

MTK-Kinizsi meccs uj lel"
minusa julius 7.

Tótkomlós az őszi szezon
ban már a szegedi alosztály,
hoz fog larlozni.

Textil j6tékslilusa nagyon
meg'nyerte cl CsAK lelszésél s
ezért 6 fréningre meghivta
Csabára. Viszonzásul ál megy
ö Textilhez barátságos meccsre.

OyTK kapus a Izsó cl Kinizsi
elleni meccsen oly sulyos S0
riilésl szenvedet!. hogy vasár·
napi iáléka bizonytalan.

Papp János (GySC) a GyTK
ba kérlc felvéteiéI. Egyébb
szenzációsnak vélt állépésck
nem tör/éniek.

Sakk-hir. Csülörtök esle
mérkó7ött egymással cl GySC
és GyTK sakk-csapa/a. A ver
senyen mindkét részről lB-15
rés71vevó indul!. Eredmény j ih.
-7 1/2 panI/al cldönlelleI1.

fA~fl~ftRAAft~ftftftftftJ

I
NEM OLCSÓBB MÁR I
A B O R O ~
mint a szódaviz, I
DE NEM IS SZÓDA\'IZl ~

IC 2 6,gyfiL! !a~'[. "gyI
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva

I
s feladva. Vasuti fuvar kb"
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordói dijmen
lesen adok a száiJitás tar
tamára kölcsön; hordóm

I
30 napon belül bérmentve :ll!
küldendő vissza. Szétkül- J
dés utánvéttel. Egy pengő I·
levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve. ,

Soraim kellemes édeskés l'
italuak. tiszta, t6kéletes za,
matuak és n e m ,savanyuak.

Cim; Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.

KORONA HANGOS MOZGÓ
ENDRŐD

1935 április 28- án vasárnap

Derűs hallgos film

Te vagy az
vigjáték

Főszereplők: Joe E, Brown és Ginger
Rogers.

Nagysikert aratott vigjáték, amely a
legremekebb humor jegyében készült.
A film csupa derű, kedvesség és ötlet.

Pazar kiegészítő műsor.

Betlehemtől Jeruzsálemig
magyarul beszélő kulturWm.

Mm egy intézetben
operett.

. Néger mámor
vigjáték.

Hangos Magyar Világhíradó. '';'

Publikáció
TakarMány árpa kapható Wagner

Márton Fiai fakereskedésében.

Férfi és fiu kalapok, sportsapkák,
mindenféle fill sapkák a legolcsóbb ára·
kon kaphatók, kalap alakitást, festést
sukszerűen olcsón vállalok ifj, Att
Vince· kalapo g Endrőd lpartestűlettel

szemben.

Mindenféle női férfi és gyermek ci
pök legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészáros lajos cipölizlet6ben Horthy
Miklós u 2.

lucerna-széna órlését minden Dap
végzi Iványi Abdár és istván matakerti
malma, ugyancsak csöves tengeri ör
lésl is.

Lakodalomra, disznéltorra Kar&
kas Kárclyb~1 vegyen kitűnő min6
sé~ü, zamatos uj bort 48 fillérért.

Ócska kalapb61 ujat! CsináItassa
meg minél előbb használt kalapját tisz
titás festés újra formázás valamint szal
lagozás által valóságos uj kalapja lesz.
amit igen olcsó árban készitek. Uj ka
lapok jó minőségben már három pen
gőtől kezdve kaphatók Góth József ka
lapÜzJetében. Grf. Tisza István u. 51.

8 ballai járás nyári használatra ki
adó. Érdeklődni lehet a Wagner f<lke
reskedésben.

Egy gyönyörU uri-szobabutor (fe
kete) és egy tanuló zongora eladó. Cim
il kiadóhivatalball.

Bácsy és Társai BankhézruU 2
drb. fattyasi tehénjárás serlésjárással
együtt haszonbérbe kiadó,

Lányi Gáborné KistemploIll 11.1330
számli háza szabad kézből eladó.

Gr. Tisza István u. 20 ·sz. alatti 2
pados szobás lakás azonnal kiadó.

Két szobás lakás nagy kerttel ki
adó Hunyadi utca 3 sz. Il. ker, Érdek
lődni lehet a eim alatt.

A gyomai községházánál május 3.
án délelőtt 12 órakor árverésre kerül
17 kishold csudaballai föld. Vevőnek a
vétejár egy része kölcsönképen folyó
sittatnék, kedvezö feltételek mellett. Ér
deklődni lehet Békéscsabán, a Békés
megyei kereskedelmi Banknál.

lukács György ács és kőmüves el
vállal minden e szakmába vágó mun
kát, ujat és ócskát átrenovál. Kérem a
közönség szives pártfogását. Gárdonyi
Géza utca ll. ker. 2 sz.

Egy hálószoba butor eladó, ugyan- ,
ott egy nagy réz ijst is és üstház. We
selényi ut 4 szám alatt.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős üzemvezető; Te\ret Sándor,
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Befizetések }los!acs.ekk'C'il;
hmgá.1'ia-nycHmla Glioma" csekks,:ilill 18-280,

C S il t ö r t ö k esre 6 órfl,
Iv1egjelel1ik nü"den szombawn i[eggeL

szé-

\ágy&,t

He! il

C ti-

l-ne'

31! i rJ

épirésével
juTtatnia

és Dé a

den
" , l,QC\'CVCIOy,éj 'n,

kopna többet

SZl2rL ezérI az

fUVélf (12 rnézsa

a
vonal·

, .,. 1

nle~'n~'ugranU!\ cl

I, éllandó
épitésekor az Lii,'

szé!ességéi lc:g-ke
8 méiC1T2 Oléreíe-

meg'.

Jcsség nem
a1(,

GVümáCL m

az kérik, a
dilJUnkálatok

zésével kiépi!cH Cil'korona
szélességét nag']iob

g'czdo é-
G\ CJ'fTlé.ra \"clroZhal-'"

ná, rnjndzn lTlázsa búzáéd

h.::'1rl-::i .521\'25en

az uiat, ha cl f(>
1"-'''';'1E,d, sáros, járhi2Jradan

dá . !\1ér~

EUlonosen, ci t<'öröst
,-... ,. • J J t J

uyornmg ila ozlwlo
szil" amire megvan

lény, ho;;:n.r ol

vannak szakaszok. ~

csak 5 m. é1Z CI szé-
lessége).

l·<jvt;;r:csiiJJ]

Si)álllloz és vitéz dr. báró
, tiej!2;~b(J cli GoHrríed Oí"J

sZÉiggyü),zsl ÖZ,

me!\' mernocön ban töb-
bek" C·zÖ1f a következőket
jrJ-ák:

i tl. ,.

50 fili.
5lJ
5lJ
50

:!ilO "
20
20

20 "
20 ,~

~·, ..tt""d"--$m·-'fiF3JP~-"~Y?"E..~

5. "

1. "

sunkkai z::nnyira,

sú~:rylunkéJ~ nö\rclh'25-sük, nlerl

rninc~l ~ú;yosabbci1.~ leszünk n1j

In ag LJ n!( ~ cll j ~'J Éi j ki)zcJ.oe bb c'Jú ~

s/lk r-·~olzánk a Je ciőbb~u(óbb

bonlölcoxllal1i{ fJc.·J·~·;zct} erö~lk.

Ez az iga,j reforJTl (:3 ezen a
refűfrnon kC;CC'S'LJj· li:Jf;:"1íha'i;uk.

bckövelkez.ö dUDc-:Í 5ZÖV ..?1

g U

z

és ]\/Jczóiur

évaván

Vi!!lriiS$ G;yl.i~

NlI'isetor /Péter
Czinkoczky L;:;]JjC5
Schusztek Sám::'li1!f
Gálos PirQske
Arany János
Zöld Péter
Barok
Melnár Imre
K:rampner
Német
Urb1!u'lICi50lk
Koloh
Klsllí lst'illn

váIlVÉm

duJasí j I1dHoH

1

nek kiclég'~jésén tui 1:~ hasz'" s~~~!'"~'Tl Q ~~~~~~an rcvlzió.
nun-kra nenlzf2H . p" L)

munkásai ,Cl i'dC'zörur i

szen még ín]

nékz

hogyaszárá?
!:.odjunk és ·,:;m mci~

leHe az cH-: öveHzczó éveket)
a.mikor (aján ti ra lesz al

kalmunk arre. hogy az orsz.ág
gerince m nr az orszá.~ íes ...
íének !zöz.ip\'oí1aiábc kaű!:ön:

i3 faiu á.tVcfl(;·SSC fiZ orsJ:ág '.N

zelésél és éj magyarsága!
fe!lornászhö:,sa c'Z eu ai cé-

első \onalábé;, Ui közsz",d~
kme!, \' a h:'is;én re'fo"ll'O
ka! a p1l15r:ai:;1·~ti 3/tjk5é~-1121ei-

FÓ
i1.prHis 29-én, iJé:fón cklelóll

összeüi! az uj ország-gyülés,

ornelyei a néphanf?ulaj ió cJörc

rdorrnparlameninck nevezell
el. Aminisziere! n,jk Íc~s a kOl'

mány egész 1ikE:i lélülzet
Jelíék fej erre aparlamentre.
Reform.álnj akarnak, És a iö
megek várják él leformoka!.
Várják cl !11C'.lg'uk cgyszerü fo·
galmazásában, cl né.ikül, bogy
iiszlábi'Jr! ak a reformok
j,övetelmél'lyeiveL A tömegek
nagyobb kal(~j kC:rJyi2rel, fáRa'
sabb iakásl,jobb ruhát és több

várnak. Szá·
ei ieli?liii " rdarr,lO!. De

valóban ez volna a reform?
Végeredményben igen, de CJ

vagy évlizcdek ml]:\,CI e$
zik és akkor sem kizárólag il

meglel! íniézkedések kövcikn
iében, hanem abban, hogy a
tömegek megérlellék és elfo~

gadlák él reformokal. Az ercd
ményl kiváltó két tényező kö
ZÖlí nálunK !Jala!mas küliurszin1
ki.ilönDség muialkozik. T~efor

nidkal akfJnmk: a lömegek
nyelvén szól,a jobb és biz/o
sdbb mcgé\l1clési, de a maga
sabb szellemi képzcjjség sz ük
segessége, az elavulJ gazda
sági rendszerünknek ujjal vaJó
felcserélése, il iársadalmi fele
Jós5égná fokozoilabb tilv§!Ja
láSd miÍI' nillcs jnylinkJ c. Pc-j
dig ezek is hozzálarlozn6k a l
rdormokhoz, sót ezek. né!kiji "
nincsenek is igazi reformok,
Azj cl munkát, amelyre 6Z uj
orsziiggyü!és vállalkozOl!, él

közszellem megreformálásával
kell elkezdeni. ho:?y a falusi
ember se tartsa nyűgnek, leg
jobb eseiben szükséges r0557.-

az iskolát, uri passziónak
minden kullurtevékenységet és
vegye észre, hogy cl k,;jnyvtá,

rak és fl sporlegyesületek az
ő sziimára is I1vilva \'i'umak"

az 6 számára
A fei!ódés sem

mibe VC'vé:o.e nem véd meg t,jb·
bé bennünke/. "A7. óscimnzk
jó nekem is lesz" elve
ma már csak az
elöregedett, de tör·
zs©n. Nincsen semmi érleIme



Hasonló.. eSl!mét mi iii... f~!Y,etettűnk
e1fí:j{lé'~1 ezelőtt, sUl\:~tfi.l1ekrl}

S;:;{;:rkesl,Íű.

UgYBncSa~{ ebben aszám
bcrn oI'lCissnk:

"Németország-ball nagy
szabCísu fásitási terv meg
valósHásábCAkezdtel·c Bers
!ICAusen városában ·elren
delték, hogy minden pár.
ame!v ebben CAZ évben rar
toHa :es}{űv6jét,két kiS fát
köte!eselültetni, De köte
lesek fákat ültetni a gyer·
mekek is. A rendelet sze
rint minden iskolaköteles
gyermek köteles legalább
évenként egy fát. elüItetrli
azokon a községi .Jerüle~

amelyeken aze!mult
idők kormányai elmulasz
tották éli fásftást. A -gyer
mekek a
ve] :G~opqrtosan vonulnak
ki .ezekre ?L· .IIeJvekre. Az
egyikg.'r'l2rmek.targcmc6 t
tol nHlga elói:t, fi m6.sik (lZ

elültetni való facsemet<Eket
viszi, vagy a löpiitot, vagy
a .cstiktmyr. A gyermekeket

nők éneklő;csoporija
lüsérL

Mindenki kötelflS nyilvón~

tartani, hogy fája hogyan
fejlődik s száraz időben

köteles öntözni. Bern
hllUsenben harminc év mui
va -. ugy sz6mHjók él vá
rosi hatóságok -. hatalmas
köz~égi parkok, valóságos
kis erd5k fognakzöldeini. "

·se~lJlen: CsabacsüdöD.Koll
s.,. c' II "o~l n-nv!-< 11.......,_~.h... j <,. Il,Jr~,": tA .. ,

''''Tr:=lT'-''dván)D, Oros116
Nagyszéni1soIl, C.:30r-

Ujkig\/ÓSCil1 . Bé-
késcsa.bém sZhzszéizőlékon

felüli volt 07. adófizetés. .Ll.
szeghalmi látásban például
azérI voll .valamivel gyen
gébb, mert ez ajárás szen
vedeH legtöbhen az aSlátY
kiirtóJ. .,

--

Nagynépth1Q.epélyt rendez él

L~vent~ Eg-ye;;ü1!ZI!?ÜJlkösd két
nápjánaz Erzsé!?!2! ligetben.

Tb métermálSaCsElbai kol·
képiZt .mUfí\iitnak, sőt egyes bás'z'j' vHl~kaf1er~zejközí \'tl~
vÖfosokban az adón6tret- sárra cl csab~i hcnJesek,

lé~ fogalma teiíesen isme~ .~L~ve~te J;gyesíilet néhai
reílenl1é váit. Példának ki_Tiba_Andr~s,alelnök hel}lé! refl-

deski):t;gyiHése(i VU~~ h4~c1ar~s
r.agt'.ldjuk .BékésyélrllJegyét,' igcu:gatóvijll.!őltöUe be.

ahol ÖL. dmuUévrolYé'lmdn !;r.qélybeli árvi?,: pusztit

az adófizetési készség ki- Q.~.•etek,\lTI~gJi~zdték <l

fOi~tí~~tt'.llla.n YoltKiI~nc Z">.\.i'7_·-I e!'JIr?r~Ii;lljárQk;;, épJtésél.

községi gyUmölcsosbenugy
éli gyümölcs, minta sz616
elfagyotLMegfigyelték, bogy
<ll. idei vetésü lucemának
semmi baja, de . fligebbi
1U{~ernák elfélgytak.

Mindenki teli van p~

na.5se~al,sóhaitozá,ssi:jL Még
az is, ahi papirossal vagy
fijstöléssel akarta megvé
d~pj féUczDivaléüt Az sem
használt.
Mennyi munka. mennyi reg
m~nységf~gyottelezen az
éjjelen?! De nem,.suabad
csüggedni. NeiTl f~gyott el
mindenük. A\1ÜÚnk, ~ szí
vünk és a rriunkásságunk

megmaradt, ., t~m.og~ssuk
egymást é.~.~zz~l.a(njtmég

nyujt n jó Istenünk"majd~

csak kibíriuk, omig
id6 .)~Ö\Zed(ezik ránk

I hívásra. E pr<:sDylé}i gyúléssn
Koppányi GY-lIld temácsbiró,
min! espuí2sségi kiküldőll cJ

nököll, ld il presbylerium me!J~

k~rd<2z~sel.:or elr.:od",lvén il

titkos szavazási, melynek ered
ménye szerin!

I Bay józsefre 22
i Jubász Gergelyr;z 8
I Kardos Laiosra j

,szavazat eseH. Igy ,az elnökIabszolu! töbhséggel Bay Jó-

l
i 7,sefe.í jelentette ki. mini meg'

hívásra aj€mloílat. -
Az egyházi törvények rendel

, kezése szerini rnosl már <'iZ

egvházmeg}'e esperesének be
kell kérni a meghívásra aj~n#

1011 lelkész okmtil1yaH és ezo·
kat felülbírálja.

Ugy érlesülfünk, hogy május
19 én lesz a gyülekezet meg"
kérdczése, vagyis él tulaidon'
képeni meg!liVás utján való
válaszi1ís.

-

B.e.'k.és..megye,.~iváUk_: ad61i~~tés~vei
. - ',' o,' "

• ...._7........' __iJ~!!"'-J:U"'"'.__--

A ,., Vállalkozás Épitke
zés" építkezési, mtíszaki és
koz~azdastlgi 'hetiI(lIp 15-iki
számában ezt irja 1

",Az orszélg minden ré'"
széból. arról erkeznek je
letések, hogy az adófizeté
sek meglepóen .kedvézö

A május 2 D iki .meteoro g

lógiai jóslás szerint .jelzett
péniek éjjeli fagy nagyobb,
artmyban következett be.
mint öhogyzln remélrük. A
m%~flgvelések szerint 6-7
Celsius fokig lesülyedt a
hóméró..A' fagy romboló
hatását pénteken regge!
megdöbbenve láthattuk. A
viriigzásbqn.lévó diófókar
minthi1. leforrázták volna.
A kevés barack is odavan.
A szőlő, valamint a már
kikeH v~temények is fony
Ilyadtak... A tanyákon járt

emberek bemondásCl. sze...
rint az árpa, a lucerna., él

burgondi és a már kikeIt
tengeri .fagytak el.

Beszéltünk Kov6cs Gti ...
bor kpzség-i biróval, aki
elmondta, hogy o révlaposi

Egyelőre·beláthatatlanaJagykár.
nagYSága

6-7 Celsius. fok hideg virradóra.

A fJ..;formátu5egyház ui egy~

házi törvényei a lelkészi állá,
sok betöllésénél arra igyekez"
nek il gyülekezeteket irányílcmii
hogy leheióleg mlfldeo meg
liresedeil lelkészi áHils cl I11CR

hivás liszlele!adásf4Vó:!l Jörlénjék.

E cél hól rendelik el és enge
dik meg, hogy kiválóbb lelki..
pászlorok a váíaszlógyüleke
zelben megjelenvén, az egész
vélasztÓ közönség· állal meg~

ismertessenei<.
Igy történi ez nálunk is, és

öt lelkészi volt alkalma a?: egy~
ház közönségének meghi:lllgal r

ni. ezek alapján dön/öli a pres
bylerium az elmult vasárnapon,
még-pedig akkénl, hogy él meg'~

hallgatott s egyénenként is igen
derék és értékes lelkipásztorok
közül aosza/uJ löbbségge! Bay
józsef zsadánvi lelkészi, ill sar
\, adi egyházmeg vz' lanácsbirá..
ját aiánlja él gyűíekezéinek meg' .

e dása
Qömbős Gyula miniszlCre!a

nök szegeCli mandálumánák
áivéil?lekor l1Clg y'szabásu bea
szédcen váz.olía azt cl munka
Jervej, amelynek középponl*
jában az A!föld fellenditése és
az alfcldi projlémák megoldá a

sa, áll. A miniszterelnök meg'
jelöile az! az ulat is,amelyel1
haladva, ezl a mUl1katervet meg-
kivánja valósitanL Ebbe cd

kormányell1öki, nagyszabásll
felada1válladásba szervesen l~élP"

csolódik be él Szegedi A!föld
kutató BizOliság, amely Klebels·
berg Kunó gróf ImHuszminisz
ler és Somogyi Szilveszter dr.
szegedi polgármester halála
micH hosszabb, kényszerü szü·
nelel larlott.

A Szegedi Alföldkulaló Bi~

zoj/ság május hónapban isrnél
folytalja cl sok eredmény! igé
ró munkiisságáL Az eddigi pi
henés is ugyancsak látszó!a~

gos mefl Koguíowicz Ká
roly dr. a szegedi egyetem ne'"
ves professzora, él bizoHság
ügyveze16 GlIelnöke, rendkivW
agHis mUl1ká'l(ll! és sZlvösstlg
gal! kéS2i1c:He dó a Szegedi
..!\Iföldku'ía!ó ·Dizo:!lság rdorm,;
korszakát.

Az elókésziiő ~é:rf,!Yi'lJélsok

befzjezése uJán az Alföldkulaló
BizoUság legutóbbi ülésén Ko·
gu!owic professzor javasiafjra
József Ferenc királyi hercegel,
az Alföldku!aló Bizollság véd
nökévé,Gömbös miniszlereló'1ök
ól disze!l1ökké, viiéz dr. Shvoy
Kálmán ny. altábornagy, orsz,
gYlHési képviselői pedig elnök
ké I2gyhangulag megválasz!oila.

Ezzel él szerencsés válasz
lássa! él Szegedi Alfölctkulaló
Bizoilság !T'legujhodásának kor-
szaka kezdődik. A bizollság az
uj vezelőséggel május ~9'én

és iSO,án lép a nagy nyilvá ..

nosság elé.
Az elókészitó tárgyalásoh

örvendetesen előre haladnak.
A program s7erinl május 29.......
30 án nagygyülésl larl az AID
iöldkula~ó Bizol/ság. 29 én cl

ld..ilönbözó szal,{Qszlályok ülé
seznek, éimeiyek elé már cd
dig is s7ámjaJanmegvalósi
iásra váró javClslaJot terjesz-

!ellek. - 30 án plenáris ülése
lesz az Alfö!dkulaló Bizottság
nak, amelyen minden valószi·
nüség szerint József ferenc
kir. herceg is megielenilc

Ezen (ji lllagygyűlésen meg=
kezdődik. él Szegedi AUö!dku
laló Bizottság fokozolIabb mun
k(jssága, amely, hivalva lesz
megvalósi!áshoz. segileni az
épiló munkalervel, - amelyet
Gömbös Gyula miniszterelnök
az alföldi problémák mego!~

dásUl terén kijelölt



- Ennek a ficital5Jgnak ká·
ros beiörésétőlfélJem (lZ orszó~

~yÜlt.2S szinvonaiill - mOlldli31k
és él pokoiba kivÉmiéÍI, őkel

cSilk azér/, merl álL:lQ emberi
élei innenső felén mernek dCl

hi'Hco! vivni. Arra nem ),;;on001
tak, ho!?y ezeknek él Ol~~

nélk'; oZ elődei hösonló korbr.n
méÍr liszles cS31iicJiWák vollz::k.
Ezeklli2~k az elődeik kezdjek

belc~ömböíyödlli cgy-c~y llW
gás hivalllli pozicióbő, pGnio
san tud!ÓK, hogy mij.;or éri\;. l!l
a nagyst1gos cimmel járó há

totílik fizetési oszt~Jyl, Vd~\( ~

kedvezó t1i:1r6bk~p' eseJill - i]

méltóságos eimmel járó (dööif;,
fizetési fokozi:llol. A Vi'lsuii ko
csiban ülö - nyilv.5nvedói:m hl:'

érkez"lt öriegek, c1 jtlrH's?1111cü~

ll'lns.§Jg vádj6vi.'li lóclílc~ilák el d

fitllűiséJ.g ercjJ2! il mq;f.zkió po~

zidóklÓl s cró:,;zClkkal 21 pQli
jikai dec1óbo kérJ'; s7crjlcikk ö7

egész "Ui l{épviselóhtJzéll"'. Erö·
sen tMJollák 21 l1lélguk kis fó·
k6cskiirju]-ü1' s J1el11 szívesen
nézték, hogy az élcl Zi:l)ló viI
zein, é'l ma1?YM éle! hul16ma,in
melijelel1!ek llz er6s. fii:dij] Ili:l J

Jászok szigonyaikkaL
Elfeledték, ho~~y ('] magY1H

éld örökös erjedés és rLJg(jl~

masságot kiván s hOGY m,,'nv-

é!c'llól s aztán aKfUiallai< fcle
lós&~glcljes ilHt!soki:1J víJIllezln\ t j

A megkondiioJi vés:dwral1lg
belöl!ötlea'legész vasuli flilkél
s mind löbben kezdlí.ildlgyelni
az "Greg urak" felhilborodásál,
akik már j (nia 1 előre elsirélíJák
élZ uj magyar országgyu!ésbcn
él régi politikai szinvoné'llilL t1dl
lani sem akarlak arról, ho~y ~

bekeri.:dt 29 képvi5>eJó. I:lkik in- .
ncn vannak o negyvcf!('1l mé,\?,

szembentJll DD olyannal, akik
iavarésze haJVlIi110n van Iul. Ezt'
<:lZ é\fányJ aggosziónak laiál/t1k,
béirmermyire hangürlalléJk a,

Ileli!yvenen illneníek, hü~n' sok· i

koi jobb lenne, ha ók lenll"nek I
~a·tHl és 2~ lenne il tulsó par- l
Ion. Hallani sem akarlak azok·
él kedves "örcg'LlrClK" arrój,'
hogy a magYiJrstlg méli korél
és polilikájárwk sajd/os termé
szete mennyire kivánja az ifju
sált löbbségél mincienléren j Az
ifiuságét, amelynek vannak friss.
képes.sé:;rei, friss vágyai. VdIl uj

élelérlékelése 1 Akik nem él há
Doruelő/J,i éIelsz?lbáiyok sze-

emzedékváltás.
A vas'uH kocsibfJll ülök s a fl

vijrá~bofesjeli tavaszI élveiéem, l
amikor váretliew!ölöréséve! ma
g~rll vonja figyelmernct cl szem
beilinó két örellebb ur. Éppen
t:!z ujiiágot nézték s a kéPes-1
mellék!elbcn közöll "Ui Kép~ l

viscIŐh~;?" bozla ki ökcl ~ ren
des kerékvág6sból. IvJinlha aZ
angol {llsóhiI.z.lalcal hailoHam!
volna, akik néhéll1~' évvei eZ J l
elóI! kélségbeesellen tillakoz- i
t11k aZ eBen, hogy aZ 624-25
éves fiatalember bekerüli él l-láz- '
ba s - (ök mag'uk sem Jagad
lák le később) .:..- oly politikai i
folYtJmé'Jtol il1c!iloll oJt meg, anw- l
Iyel az. idősebbnemzedék kéP"'1
jelen leli volol!. .

- liallélllan! Ezek II zöld-'
mtu süyölvények, ~'zck cl há/ul·
gombolás gyerkőcök mindjár!
bomlasz/tHlök és dcsiruálnök,
meri nekik mindéiz haszontalan
rossz, amil ml hosszu évck ·ja
pasz1alaliJva! ieHiink. Mil akar
nak volJaké~pe!l, 1l1sZQll még I

vGiJéH1:ennyi messze van az ölö-l
dik X~lóL Tanuljanak elöbb az

~~I'=~~:::::::::~
l géHö, '~Z akció megszerve-'

l
fjszreh::gtek. Ez a csoport· uJjaii, akik eúrl !lcm n1e~G.kasz~

I timi és vis'izafl'ilc'szleni, hemem
zóje bUC~ul;ttltta bensösé-l eg-YQbK@nt 1924, az akció

előreiendilcniakarnak mindent.
ReS ünnep keretében, m~jd. megindulásanak éve ÓjCJ a
az ifjak a Szabadság-jérj l 12.~jk.

A Faluszövefség évről-év

re megismé[lódó nlugyar~'

ném(Z'1 Gsereakdóiání:4k ma
gyar részvevői Tölgyes lsi
ván dr.ügyvezet6-igazgl1IÓI
vezetésével étprilis hó 2;)
tm este indultak el Német
orsxógba, féléves oH-tar~

tÓzKodásw. fl. tanulmányi
csopod telgjui vül.::J.mennyi

ell iléllzd6Jkodök 'S'yermekei,
CJkik mag'uk is :::dzdá!ko~

cló~nak k~J>zülnek ~s .mos:, !
har héH1aplg ".:1 l1llewkr'lel l

f~ejle:t~b~~ ném~, me;óga_z.~ l
dasagI u.lemeknen lognaK j

dolgozni, hOgr igy szaKs'
ismereteiket gyarapirhas·
sétk, A tafiulméinyi csoport· I

bzmszerepe\ egy kertészeti II

1a~int'zstet végzett ~e~nyi~. •
akmek nagyhlru ne-.
met kerlészetben sik€fŰlt.

tanulmányi hel)fel biztosHa·
nia. külföldre induló gazp

dajfjakat a FalllSLövetség
nevében KnttiyFerenc ügy-.
vez<3rÓ·aleinök, ország-gyü
lési képviselő 0S Tölgyes l

;MtíSLz= 2 .. T

Elmélkedés aboldog
házasságról.

Itta Záhonyi Aladárné.

(b) De mosi jön az asszonyka.
Aki el ktmi:lrad6si regf;elen szal

léld haza tlllyukához, hogy igy l
megugy, az ahaszonlalem rossz l
ember éíje] jöll haza és be vol! l
csipve. És én ezl nem birom ki, .

'. sir· és panaszkodik. Az anyu·
káia először csijjlja, megnyug s

la/ni akarja. De mikor ItAlia,
hogy nem sikerüi és hogy elZ

Ö drága kisli5nya mennyi! szen
vedés izgalja magi51 és menyoj
nyit sir, ezt már ö sem birja
lov6bb, kellen nel<imennek ím·
nek CI szegény jó férjnek, aki
nem bir védekezni, nem ha~yo

ják szóhoz jutni. Mil cliinál ak- .
Kor az él jó téri, fogja a kalap
ját, otthagyja ti feleségét és él

mamáját és már ebédre nem
megy hazél. Mert miérl is men~

ne? Egy durcás, kisírl szemű

asszonyt nézni, ahhoz nincs
kedve, inká~b elmegy egy VQ!1

déglóbe, megebédel és gondol.
kozik. Hogy úgyan miérl is
nósüit ó mell, Ilem Jeij volna-e
jobb !egénynek maradnia. A
kiZI sziv ekkor m~r idegenke-

dik egymásiól, napról napra
hidegebhek eg\'máshoz és mi
ö folytillilSCl, mi a vége: il válás.

A fi1'!Jtal asszonynak ki kell
fürkésznie az ura szivél és a
lelkél. magához kell Jeiflcolr:Jia
minden gondoil.'l!ávaL Annak öl

férinek ne legyen ideje gondol
ni semmire és senkire. csak
az ó szerelő, gyöngéd, ió fe~

leségére. A já feleség kelJ, hogy
óóloljon barÉllol és mindent,
benne la!áija fel az egész vi·
lág ol, ne vágyakozzon a férje
sehová, de ezt csak akkor éri
el, ha mrelmes és kitartó. Ne
legyen unalmfts az cl feleség és
ha bánlja is valami, ne panasz
kodion, Ile legyen követelődző,

ne legyen szeszélyes, mer! ez I
mind él szerelem rovására megy. l

A surénység és nemes gon~

dolkodtls ugy le tudja kölni él

férjel, hogy az észre sem veszi,
hogy ó egy más éliljel is élt.
És ő, az ól jó férj rajongással
és szere!eHel mindig a felesé·
gére gondol, siet hoza, mer! ól
oli v€lrjék szerelő gyermekei és
él leggyöngédebb hitvese. BojJ

dall és megelégedetL

ts ha eselleg meg is törjé~

nik, hogy él házasfelek közö!l
vannak némi nézetel!érések,
soha sem szabad az! gyermekek
közöH elintbni, csak négyszem-

közl. Soha sern szabad azt cl I

jó bor.5iJnÓkne!;; elmondaní, hogy
az én férjem ilyen vagy olyan,
mert az él harmadik személy
fli?nl hogy hékílCllC vagy jó lé
lekkel elsimí/aná a baíl, dehog'y;
sől örül, ha él házasfelek közölt
még nagyobb viszálykooás! l
idézhet elő. Eh!Y szerelő h6lzes- !
pár egymásban lalália meg a
legjobb és legöszinlébb bar<§.·
tot és a jóakaral, nemes gond
dolkodás ll!;;'y összeláncolja a
a ielküket és szívükel, hogy
egvmás nélkül már élni sem
!udnának.

Azér: mondjuk mindig, hogy
él házasságok az égben köl~

lelnek, de ugy is legyen. A há~

zaspárnál cl kis oílhonuk legyen
él mennyorszáll. 1\ házasok ne
hivjanak egy harmadik személyt
tal1Ullak, ha vaiamelykis bai
történt közlük, legkevésbbé él

mamákat. Merj s0k anyós mind·
a két részről veszélyes sze~

mély a kibéküléshez. Vannak
mamák, akik él vóknek adnak
igazat, ez az igazi jó anyós,
Tllert Ő már ismeri él leányál,
meri ő neveite, hogy iti csak a
vőnek lehel igaza. És ha mégi:;
jönnek panaszra, szépen, jó

lélekkel, minden ludományál

vegye elő az anyós, hogy az I
ó gyermeke.i, az 6 befolyásá-

val boldogok legyenek. Merj
abban él pillanaiban, mikor (iZ

én leányomat mar?ához köli
egy férj, az az én fiam. És j~v

van nekem eg'y szerető fiam,
az én leányomnak abban l&~

lom a jövő bo[do~ságár és az
egész család részére a me~~

nyugvást é::3 szerelejeL Soha ..
sem szabad érezleini azzal él

vővel, hogy le idegen vollál és>
csak vő va';!y. Mer! ill kezdőd·

nek a bajok, mikor a vő nem
részesül abban aszeretelben,
amiben az édes gyermek. A
fialal ember, ha korábban vc'
szili el édes szüleil, megnősül

és 011 keres szerelelet felesége
szüleinél. És amikor csalódik,
szazszorosan iobban fáj neki,
mint másnak, meri neki nincs
senkije, akihez panaszkodni
menne, aki őt megvigasztall1á.
Az á élele és boldoílsága tönk
re van léve, elhagyatollnak érzi
magál és elkeseredik, mert már
a feleségében sem remél sze
relelet.

Édes asszonylársnóim ! A fér
ieinket szeretnünk kell, minden
gyöngédsé~gelkörülvenni, rab·
szolgának nem tékintelli, meri
6k a mi é!ettársaink, meri nincs
rossz férj, csak jó férj van és
naj;!yon jó férj van és papllCS
hős nincs. .

(Vé ll\?)
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*' Fenti cikket a Zöld. Mező hetilap áp
rili" 27,iki §izámábó] vettlik át.

megftut gyilmölcs igei1 könnyen
fertőződik a sebeken át il

moni1la nevű gomba állal, amel\v
elrothasztja. (A moniJiával J;munk
egy más all,alommal iészlet~seb
ben is fog!aHcozik.)

A védekezést· most 3Jmavi~
rágz.ás idején kell már megkezde.
ni, söt már az őszi gyűmölcsfa

kezelés is részben ezt szoigálja.
Mindenesetre a kéregrepedéseket
a fák törzsén, vastagabb ágain
meg kell szün!elni a bebá.
bOZOl:1ni készfilö hernyó ne t~lá)·

jon rejtekhelyet a m,1f
ősszel kellett volna kéreukat1lará.s·
Sol, keféléssei elvé1!ezl1i.C"de t' mécr
pótolhatjuk, ."" b

AlmauuHáskor hemyófogó szé
n;'.- vagy ujságpapirköteleket csa~

varunK a fák törzsére és azokat
kéthetenkeni váHjuk. A hernyók
ugyanis, minthogy a simára !eka-

kérgen bebábozódásra alkai~

mas nem találnak, ennél
fogva a széna- vagy al ujság-pa
pir zugaiban bábozódnak: be. Eze-

tehát két hételmtaltával a
bermük levő herm;6kkaleilvüt! el

v ~J-

V co' 1 ". •• ~ • Il 'f

KeJ, ege1!ll es uJ8.EKai pótoLni.
I-IuH6mos papirt is alkalmazhahmk
e célra, E~t ugyancsak kétheten
ként ieszedve szénkénegezés tiii,k
(jó) záró lJOr~óbat» .$.zén./{énectO'f;.1
megöljük a l1ernytikat) ismét fel
használhatjuk.

Permetezés almamoJy tHen ar
r:énes permetlevelekkel 'történik:,
SziromhuBáskor arzénes bordói
lé (] l)lo-os meszes rézgáiizo!Ci~t

hOl 250 gr. AI"101a). Egyszeri per
rnetezés azonban nem e~égséges.

hanem a p~rm~ezé5t két heten
1-"-l1l f "'c- 'J -l'.""jv\.... ~ u~,5 1\.1I,.,..!

A hullott gyUmölcsöt napont~

ej kell távoliíani a fá.k aki! és; a
bennük lev6 bernyókat el kell

sertésekllek
összetörve ki~

preseijUk. lviindeneselre é\zonban
II felhasználásig jól záró hordóba,
vagy lábába teSSzük, hogy II gyti~
mölcsökből kimászó herny6k
s~éjszéledésé1megakadályonuk.

AgyümOicsöskamrába bekerült
és ott megnuzódó hábokból kíke$
ruH lepkék szabadbajufását meg
kel! akadályozni. elérhetjük.
ha il kamra ablakait szunyogh~~

lóval látjuk el. Máiustól kezdve
feHéi!enilJ zárni kelí a kamra ab
lakait, vagy a szunyoghá16kat fe!
kell rakni.

Ha mimlezeket az óvintézkedé
f>eket megtesszük, le tudjuk gyöz.
ni al almamoly pusziitását, almánk
pia(}képes lesz és a ktllföldi szál~

lilásoknál sem selejteznek ki any
nyit az eladásra szánt gyümöles$
böL Hazai eJadásoknál is több
iesz a féregné!küli, elsörendű gyü~
mölcs, amelyre mind akad vásárló
kereskedő.

: Dr.
talán csodá.~kozni fognak,

miért irok én most a férges al-
amikor az aJmafa alig

virágzik és hol van ",zon az
Pedig éppen most van az

ideje annak, hogy az almának ti
fér'Qesedéséí me;alradáhrozLuk

..... ;;:) y; •

AT alma fét'gesedése igen sok
A gyümölcsösökben

borcájg lehet a
",'U,llV". férges a!n1i~lban a fák alaH.
Ez pedig nemcsak a term~;sz:lőn:ek

3 kára, hanem nemzetgazdasáui-
~ '"

lag is óriási ves.zteség. Hiszen
nem - fe! lehet ~1asz·-

ná1ni a is kénysze-
rűse.0bŐJ ;:;ér~;5C'~knf'ko"ptle'"''>;,CT.'o ...' ..... ."J ..... ~ .""'""': ..... "0' ..... II 5 V'-'<:J

szetörve cefrének, de
módon nagyon gyen;:re jz}'

a gyümölcsös:
ho§:y akárki

gYilmtlJcsöt léte3itenle ri seJlé
sei számára. De amikor már huJl
a férges 2!ma a fáról,
már késő a fénzesedés· eHen vé- i
dekeznL merj benn a ,fEvümÖlc3- l
'ben a kártevőhüz rwh nem tudunk I
hozzÉtfér!(Őzni. "I

Az a]rna ftrgese-désé~~ az
(Carpocapsa il

okozza. Ez [{is ,

. al I
es a I'gom!J'o,;,fi.ífl=!njli almács-

i
hernyó, I

az (lImába!
A meQIurt I

kényszer~érve I
benne levő I

l
(~zon .. f

az l
tFkn.'" ln 2,,-,1 El I

!J.f'~"" 9 l
!L\.J... Jt..:~ l

npl'"',~,''''''' I
ie- I

"'·~ef'"'" -, l
éld- J

ki ,

tJ>I(., J,t· n","'- - I, II·

"~-lJ.', _""llI;Sal{.

el, hanem Hib-Ii
sokszor Ami;

kor már a kifei. 1

lődOH, a fa a 1(6rpOTe1,:. ll.' ~ """!:il 1~ .....

désben bebábozódlk a bábbál
nemsokára kibujik a lepke is, I
,:mely ujabb a!mákra peiéit II
évente tehát ilyen • több
nemzedéke ;s van az lIJmamoly. I
nak az érésig. Az nemze-j
dék il kéregreoedésben I
apró gubókat fonnak ~aguknak .
és azokban telelnek át. De sok
hernyó benmarad a leszedett gyü- I
mölesben és azzal együtt a gyü- l
m91csöskamrába kerüL ut kifurja I
magát az almából és különböző

buvóheJyekre mászik. ahol ueYl'Jn; !
csak magaszött~ y.,ubóban áHe.lel I

k ;. • < .," j'k k" j$.'
~ (i;sa" ,avaSSlal ·gejIOCI!. •.1 De vIe I'

a lepke,
Az almamoJy növeli I

a~ is, él által

Mt

ormaszebb

1935, április h6.

igéz!

ése

rn1ndezt Ej vasuHkocsl vita

folyóíra1ok. Csak néhtInyai
cz·zekből bizoDyságiéieIűl aJTa)'

hogy a n'2nwzdékváHás i6leje
megérei! s EJ nemzedékrekesz 6

[ésnek végre végét ke!! szaki,
tar-:i 1 /Je "Válasz" egy hciven<
esziendős munkClhá;ralék fel
adai· !ömegéve! indul és éi mUD"

ká hoz keN esi - s íal'ália (j mun
kásoka!. A váBöikozás nem'
zedékhez" szól. Súl 2Z a lop,
melyen il milgyarstil} válasza
végre felszlJkadL fl. " nem
csak szemlanuia annak émü nm.
hanem bizorJyságlevöje
ömi örök. A "Vigilia" aZ elmí-
Jyiíó lelkibb éleI HB
szolgáialában áíL S oií van c
sok értékes folyó
iral, hogy csak aZ európai nh
vóju "Vasi Szeml{t" em!iisem,
mnelyek mind. á/értékelik él szű

ióföldnek, él lörlénrz!él
" mai ember sze-mén kereszi
a mai igények szeR'jn!.

Ez a hatalmas áramla!
veteli a nemzedékvédlást,

uíasai nem {i!karldk
Még <ll is voi! számukra,
hogy ezek közüli a fiatalok
kőzöH sOK az iró. tHáoa szeg
reUem volna TÓlh ,á,rp&d versét

idézni

az

tem iováibb jdézni G :mu{ köliö·,:
neinzdék .lH.l\iymesfefi2l: T6lh
r
Arpádot

Gyönyörködjünk

nük 1...

nem fakasltollak. A fiaialok

mik Ezeknek kevl2:3ebb keHeU,

hogy viragp~boruljonBkis
nyőrködlessenelc

a

Ci legyenek ö

minél elóbb,
112-

l P él r

*

nagy szive ver s dobog szét a
érzést reseketvf! szét (1

óli

fájl
RonClOli~lö. is 1

költő vagy
Vigaszos ({[tom'ást, szebb föídet és eget,

ha nem is ragyogna másnak ma, csak
jobb lesz még."

nyire kivár:etos
heJriTIi tl cév esel<,
házban és
mind nagyobb
gyellek oH!

éJeíértékeJés ? !

íZ hl és rieménység a váUó
rH~í so~

~ aL ScrnrnH sem.

I
IIsz. Csorba Tibor.
l

PM%;;W,.;fiffi?86@~#';i~i@'é4#i~~~~"~~ i
l

lapotán éi l
segft~ni I

I
os. I

'I:

lémmo~oiyog!ak ~ virtlgb,;Jbo 7

mil fácslzélk. Azoka] néz/em :3

élv"zzlem őket. Az öregek még

hasztalan voll
tudták elhinni el

ttr~ korszerúségéf 1

ennek 1:1

Amelyhez a sok bús főldi dolgot,
Etnberré !elkesiilne és vélünk lenni boldog,
S nincs s me/y omu!l'? el2odorna. , .

sem érleiték voina meg, I magyúr életbe kincs Jesz 1 Ben
hOgy él fjaraJság bevonulási3l éi ! nm; inkábbezazérzés ur~!kodot!

korcsma

élelérlékdés, ami~
U'"'NJl<UUiI őZ egész rnE!Í

mng'yar élelen. Ami az iro~

dalman kcreszH.lI JörJ be: éj ma·
gycn ék:íbe és amely melieíi
Dem haladhat el senki, aki iö~

ró nemzele jövőiével és nem
m,zrüi csupán önző mogiCiimá-
dáslla. Ez az üj éle!érlékelés

és ehJl~aihaianan)

dan 1 Tessék frgye"'
olves;;i Németh László

aki áiériékeli Eu
rópa történelrnéff és nTanlr~~m'

ként áll a mához. Szerb Antal
ái'érl,zkelie él magyar irodalom
iörlénelét s kdöniöHz e kor
belső szűkségessége szerint
a'li.)káA a hfllTI]S btdványoktd,

. cUl1ikct Iégnlentesen őrizlek ko~

rok, él arcát is
meglássa az elkővc':kező ,H2nJ$

zeJék. Aradi Zsolt ern lázas
mai fiatal szem !üzévei nézel!
farkasszem;:;;l az európai forra~

dalmakkaL ilt vannak a Má~

nak hataj~T[ö.s blzonysági'2Vöi:
elz iiiérlékelés jegyében ln·
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forgalmas

füszerüzlet
berendezéssel csekély
összeggel azonnal át~

vehető, értekezni lehet
CI kiadó hivatal

A legszebb lzéprlS havi folyó
irat, il TÜKÖR, amely Gyoma
és vidéke műve!! közönségé
nek körében is közkcdvellsés~

ilek örvend, már hoss7abb ielö
Óid közeli kapcsolaiban áll !o'
punl\\,al. A GYOMAI lIJSii.G
felismer!:! i?nnC'k él gyönyörű

magyar folyóira/nak kuliurális
jeJenlőségét és áldoul10k árcin
is leheióség-eJ k e r c s e j l ana,
hogy nagyrabecsüli c16fízelóink
számára megkönnyítse és ol·
csóbbé tcgyc lapnJk
egyLi!!es jdrai6s6i.

A TÜIZÖR képes hcwi
iraItal léteslleii nJc:;;állapouá
sunk a GYO!vl,L\1 UlSÁG e16
flze/6i sZi~máro páHlilan ked
vezményl biz10sí!, amelyről igen
liszlcl1 eiöHz!?iÓinkcJ legu16bb
ismét részlelcsen oziailuk.
1':örlevcllink - min! örömmel
értesülünk _.- Alralában rendki·
vlij szíves fogadlal63ra ialái!.
Lopunk közönsége szivesen 1'0
gudlél él szjméJra bizlí)siloii fei
léle!ekcl és miiI' eddig is n{js

g\'obb számban veHe igénybe
velünk cgylillhl1lacló lapl6rsunk,
a TllKÖR képes hCJvi folyóI]';']),
kedvczö ajánlaJiiL A GY0l\1;\1
uJsAO és éi TL.llZÖR egy['iltes
elófizcfése íekinfclében kiad(j4
hivi:ilalunk készségesen áll ellJ s

fizet6ink szolgálatára.
A GYOMAI UJ~AG

szerkesztösége és kiadöhivst:lJa

cérna,

é

ieldetett alapokon fogja mpg
szerlJezni, vagyis a buza bel
ső óra!akulcisát nem ez világ
piaci árak/ól, hanem elsó·1
s orb an a kitlkereskedelmi l
szerz6désekben biztosiiotti

teszi 111ggővé, I
Ami pedig Ei bi?lsCl ~r .. 1

alakulás érdekében megho- l

~01:~Ö áll~mi ~Jdo?a~ok~t I
JileIl, naen elHwkezo hl'
reszteléssel ~zemben meg'
kel! állapitani, hogy 23Z0~

kal él kormánv él jövő kam-I
ptmyban is fenntarL:ini sztín-

Idékozik, mégpedig - éppen
ugy, mín/ a multbon- azok·· I
ban él keretekhen, umclye~ I
kel íj pénzUgyi lehe1őségek ,
szabnak meg részére. i

Az áralakuíás krirdése I
természetszerűleg nemcsak!
a külkere:s!{edelmi szerző·

dések kapcsán biztositoit
exportárak/ól és a kor

mány által a buzaiir·tartásra
előirányozoHhite!ektőlfügg,
hanem a buzatermés nagy·

ságától is, mert természe- 'I

tes az, hogy nagy termés
,zsetén al~c50ny~h1b b:tlső I iv~~~~~~~~!l\lí~if'~i~~

varrc)gépek,
~~_-<i:<.:._!~_""

l li'

K, Ola),

Az e~rik reg'geli lap hus
veti sZi..im6nak köz2azda~

s6gi rov'(,'lttlbem () buza jr
alakulásávak kérdésével
kapcsoJatbml közlemeny je-
j~nj nleg. (1 gczda- I

kC)zöns~g körében bizonyos
nyugtalanságot kelteH és.
alkalmas arra, hogy a kor~!

11)állY buzaértékesitési ~

it Izelytelen formában fürdes
se közlemény II Wbb!

~?z_ölt azt td!il!,a, ,hogy éi l
lOVO gazdasagI évben a I
buza belföldi ámlaku!6sil-'
ban "il világpiaci árszínvo
nal nyeri vissza dön/(í je
leníőségéí",

.14. közlemény tartalmával
kapcsolatbanill@lékes hely- !
ről a MagyCJr TiSvirati 11'0

dával a következőket köz~

lik:
Bár a kormánya jövő

évi buzaértékesitési rend
szere tekintetében ezideig
végleg@sen még nem fog#
lalhatott iillást, mégis ab
ban a kérdésben mM vég w

leg'Clsenóllás1 foglalJ, hogy
a jövő lÍvi buzaértékesitését
is a római egyezmt:nyhen le-

nyig h I ·," i ' ~Jj~_. ~~r-"'71' I .,'; .. ",i· 11'~I:a-o i,"".''']1],w''',:;r~v(",l, L; 1/ l J' különböző em! eri sorson: re), j .4 (eg'eny,)cn vŐ!,q"<cHJ é':..X:l '-'=, W Cu' '. 'U·'. ~. LJ ,. v •

Jélyes összefüggésben állnak l csé11cnség JÖrténik.Az olvasó I szán'olnun
, '"l er'1r mássől. N j n c s véleilen.•ll' kezJelben maga is iázödo;.,·Vél il'. L!::;'zel;r"i?l.:, I'J"J(2}!;:'.1!~.pjt,.~.sQ- .R6bert Elon regenvero - <d o , __ .n _ ... u _u u

I· Hiába küzdünk a sorsunk el- I kérdi: miér! keliei! ennek Igy l mCOIlVl
1

a!ássa! szo]QállJat
tv'krmyi minden fér e közé a , Jen: élcHink mln!álja előre rne~jl. törlénnic ? A végén mégis rncg~ I ~b," ! c.

].. /'j i I a gazd özönségne.;: orrakéi szó közé! S7,iilcíés, !l él ll, j van rajzolve él csillagokban. l' békéi!en é:szi le él könyve!: cd- l
.... f"d 1 -< l' . 'h " iH~ZVC, II OI-_J._ V a buza belsőszerelem, orom, "W' alom, Vw, Nem lehel !'é\j!él vtillozlalni. A 1 hiszl az lrÓm1fC 'OEl)' nem a '.

rallarJszenmc.slZ vagy szc-ren
n

lminia öllése! szerin! jsazodik l könyörtelen Végzet, hanem a l á:o!akufását a kormány a
cséliensé.g, ül remcny, vagy l é,lelünk. A regény angol cime ,l. Oondvisell2s kl1tirkészhc!ctlcn II iövőben sem szándékozik (l
csu"CYt:T,edés - ki Judfa, melyi- , l'o"ic~o~"r()'e nl{i'1TJa. jr1\l - '1' . ." S orI" FU""'","6~ The patlern - a min/a, él terv; l u . :;-;:,~ -Eo c), o:,," -' ~ VI agpwcI araKegy Ze., l.Jibb.~kel hozza ei az új nap, anwiy# . i ',

rilljz, él_ S2: Ó, 1,112.5 -, .ezt c~z.. alap'.l l\cgye!hznül ~7ép ez a könyv. I' vényének tekinteni,re egy napfényes, VéJgV borús k A o j ,.
gondolatO! feJen. L 1- 01(0- j mini amilyen kegyej]enül szép l Ez éJzt 1e l e n t i, hogy (3lhajnaIon felvirrcCl:Lmk? O!yan. d ' i '-

lesz~Q él mai nap, '3milyel1 cl' rog, h.ol Cl: egyik fQ!~I.~for jjji;l'!'. tud lenni, szürke hainalaival,; buza b e l s ő ártarrásánák
a Nap fele, hoJ a nJaSlKai. A 1\ .

íegnapi voU, olyan boldog~e" föld~tömb egyik oldalán ,:?js7a~ l bíboros ajkonyaival, gyászos kérdését anné'Jk közgazda-
\'?'NU oiy"n SZOf1loru \. Elsimul-e j. ! ". l' b ld "l'ce'] '~l "'z \ ,., l L ~ , 6he~ 1.6D""' 0.<U~>1 u , kánedz kell lennie, hogy él mác oréllva es Ol og}!Je h. (; \ sagl Je enioseg_ E, h':, \:..::J!

élt.eNI1BPikeI1Cme,llenSég,amelyo,l" h· " ~!l'J ' . ,." e l ,b l-, . '1 1 0
fo"

i5 sik oldalán nappa] le ,essen.' elei maga. lv,e y es Jg,uz, gy~ I tOVé'J ',)ra lS egy],';: le", 11~
tÓl az esle olyan sokáig ncm d ~ • ,

Az egyik ember sirva ébre '. ai szerű és em.be,r,í ir,ás, fino,m ,éS I' tosabb feladatánal\: ismeri.tudtunk elaludni, vagy árnyék
l másik mosolyogva és annak,' elrJondolkoalalo Olyan huwKal ~6~~_ve!6dik li lisz/a öröm ragyo~ l e:>

I, aki hajn.al,ban.· mo..solyog, ,a. !!.,.o-: pen. dH mer; az olvasó lelké- l
"ására, amelylől ma hajni:! o~n l l !. '" k""....lu!lll"'il'm"-'''''Y.l-
~ nyalkor SlfnJél <eli, vagy 01'OK; , l l. j ,. j 'l . ""U"'e..... '\:Ou'fI.m.'0,501','0'O'\'a e-;"rodlL'lnk? Ki l h I' "en a"1eJ""'l\C' C"i il I{ JS enCl ' f ' _. .

,EP LJ " re el kell némulnia azért, ogy ~. v , II ] '<. , - ad eiő izetOmek a
Judla? , .egy másik ember mosolyog-, dOH,a művész jud., .~neg"sZ,~lal-

.Az 12wber felébred re~HJc'l é~ l hasson, ta/mo RUZUSMl Máj m,
kcdv~llenül :'0[1('11.".00V5 ,vesz:.l
n1agartl az Ul nap terheL UJ
nap, amelyen tovább kel! hor-,
dozni ci. régi kereszlel. Uj nap,
amelytő] nem leh,,:! semmi uji:!!
vtimi. anap ötödik, VClgy' I
haiorlik, vagY' tizedik órájában
vliraJllwui történik vajami, ej~·

hangzik egy szó, fc lvill em cgI'
mosoly, amely aranyos f.:iny,j

hint oz e!íüvend6 napok 11057- ji

szu sorára. Ki hillc volna jeg~

nap? l l
Saz ember felébred reggel

és örill az ~.i napnak. frJsscn, ,
iókedvüen indul útnak. Süt a l
m~p, csupa mejJeJég-edcll (ireú l
ember az utcán, nem is I
igaz. hogy blll, gond, szenve- I
dés van a v\létgon. És a nap 1

ötödik, V(lgy halodík, vagy li· l
zedlk ódjában történik Vél Jami,
ami fekele gyászt boril az
eg.ész mindenségre, h.í hlile I
volna tegnap ilyenkor cr !

A v~ralJan jöt elfogadjuk, I
napirendre lérilnk fÖJÖííe. Nem
kérdezzük, hogy miért {ödén1
ígV, ahogyan lörJénL A váraJlcm
rossz uUín i'1zonbön az első

kérdést nyomon k()velí a többi
lázadó, keserű, kélségbeesetl
kérdés: Miért kelleti ennek igy
lörténnIe? Mire jó az, hogy
egy örömmel leli, viruló, flalal
éjet elpusztulion, amikor nyo
morult, beteg, öröm/eli sorsok
tovább vonszolódnak ?

Robert Elon, ez él fialal an ..
go! iró - akinek cl. nevél va~

löszinúleg most hallja e!óször
az olvasó, hogy aztán soha
többé cl ne fe!eitse -- az éleI..
nek erre az örök, izgalmas
~[érdésére felel elsó regényé#
ben, amelynek él magyar fordi;
tó él 'Hajnalt@! alkonyig címet ad

I;:" ~~bizo!1yi!lel raZ hog\, a
\
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Egyesült erővel! a Gyomai
Ujság és a Ttik8r együtteli eW~
fizetést:. Mosl érkezel! ide lesl
vé.rjapunknak, (J Tükör-Mk mő·

iU:'Ji száma_ Olyan szép, olyan
friss; olyan müvés2i és szóra~

koz!illó, hogy az olvasó nem
tud -betelni vele. Előfizetőink·

nek melegen ajánljuk, használ· .
ják ki az általunk bizjosiloll
felléteiekkel az együlles el6fi
ze/és lehef6ségél. Kiadóhiva' ,
laluok e lekínletj)en készséggel
áll rendelkezésre. Körutazás a
tavaszba: ez! El cimel lehetne
adni el Tükör máiusi számá
nak, amely szebbnél·szebb ké
peiben, szellemes, tartalmas
cil<keiben vi"llósággal köru!a
zásra viszi olvasóii, elvezeli
Str,sa szigetére, hogy - ne él
világhatalmak konferenciáját.
hanem magának a szigetnek
kő!iői szépségeit járja fel, elve
zeli Londonba, az angol király
jubileumára s W él polilikai és
társadalmi éle! romantikus kül·
sőségeií mulaiia meg, elvezeli
a távoli Indiába, hogy megís
mert\?sscn annak filmiparávai,
persze nem feledkezik meg cl

magvar életról sem, PestdH,
amelynek májusi hangulatát
foglalja szel!ernesen költői so
rokba. Baktay Ervin. !-aczkó Oé·
UL Szitnyai ZOítáll, Törők Sán- .
dor gondoskodik ClZ olvasó
mulal!atásáról, Szepes ~éla szi- ,

k· I " ;.. "l k Iocs ci ,ke a SPO"OIO 110 gye o l
ról, Kertész Róbert riporjja él I
Parlamentnek kulissza mögölli I
életéről, Sik Sbndor, Marconnay
Tibor, Datka Ákos versei, és
még számos érdekes cikk, ell
beszélé6,. humoreszk gazdClgU
ja ezl 1:1. számol, amely termé
szetesen kedveli ravaIlliban
most is beszámol III színház és
film eseményeiről, él női divat
ról sközií A jelen század regé
nye cimü nagy pályóZéifánl:lk
eredményét és diia.zotHail. A
magyar könyvkiadás ezzel él

számmal bebizonyi/ja. hogy
tarlalomban, képekben, müvészi
kiállításban vergenyezni tud él

külföld legjelentősebb moga
zíniaival.

,:-~".""",;;;;~...~,~~-~~~~~"";: ..,--~,.,, -...

Látogassa me\,! él budapesti i ~ - """''''""' '" ··1 Országos szabóipari kong-
nemzetközi vásáron dr. Oetker-pa-! !Keresse fel a kllféló gyÓgyhllitá.Sl.l resszus Budapesten. A Szabó-

viÜonját, dhoI ingyen kapja a I Parád mesterek Országos SZ9velsé~

~·li:_':yS.~o'~ní::,,~t:k.... jödáSU :'e'~~z'lI(j'~rkec::."pe~I ~:::~mf~i~~~~é~~;:~~~:~~~~~r&j ge május ~-én. vasárnap déle-
'''''' '\ }' r" lj -JI;~" modern 6trl!li'ldfürdéli KUlOnbthtö lől! 9 órakor él Sudapcsli !{c-
tIJkei is tart~ll1laz., PUSl~il\.is i;J- 'Ii ivÓgyÓgym6d@k. reskedeimíéslparkaméíranagy-
gYQne~3 )xrnlenlve kLüd!: af•.', folyóvizze! ellátott modern szobák i termében Országos .3zabóípiUj

Penziórendszer: előidényb~n 5.00-tól l
0.e.lk"" zergyjr ~UdélpqS], 'I. 7.20-ig. Diétás étkezés. Május, junius wngresszuiT rendez. mel)m2
\111. COiín~·U. 25. ' h<lvában 50százalék0s visszal.ltazási meghívja (lZ ország' összes

kedvezmény. Prospektust küld fürdő- i pafleslüJelelt és iZO'\!éoenkinl II
igazgatóság ParádfürDő. Tefefon l. '" ,

Idény: V. 14-161 IX, 30-ig. szakma k~rdései iráni érdeklő.

FClidél"lY VII. 1-'1111. 31.lg. dő sZélbóiparosokai is. A kong-v_ resszusra vOl1clÍkoZG mii1den~

A Buvár negyedik száma. il! ! nemű felvHágosiltísérl a Szabó
fekszik e!óHűnk él lTlagyar lel" mesterek Orsz.ágos .5zővetsé..
mészeiludomáoyi és lechnikai gének' irodái6hoz (BlldélpelilÍ,
müvdődés nagy folyóiraiának IV. Re6líonode utca 16.) keH
áprili 5li sr;ómél. Elragadtellássa! fordulni.
lQDozgCljlHl~ benne: nem győ- Hamarosan ffi@gkeJi!dödik a
zünk beleini l~nuíságo5 képei- sely~mtenyé&ztés Az ország
nek művészi sl:épségével, !u- városElibeJl1 ésközs.zgelben 1900
dományos köz!em<?oyeinek lz- helyen megkezdódöll il mos~

g'Cl!Ó érdekességével. lsmél fel· tani idényre elókés1:ileH selyem.
tesszük magunkbéln cl kérdésl: pe/ének EI kil,ellése. Összesen
mit csodáljunk inkább ebben öl 416 kiló pelét kellenek kí é! se~

gyönyörú magazinban, cl tudo- lyemlenyészlési felügyelőség

mányok kivirágzásá!Ge vagy megbizoHai. Egy kiló petéből

pedig a magyar ujságirás mü- 1.360000 kis hernyó sziirml.'l'"
vészeiének ihleleli elmélyüiésél? zi'" o 416 kiló petéből 112M!
Rálz Kálmán tanulmánya d kau-' 365.760.000 selyemhernyó bu
c~uk világgazdasági szerepé- vik kl. H~ ezt a hemyómeny
ról olyan lenyügö7óen érdekes, nyiséget mind kitenyészienék,
Zlkár él legizgalm1ilsabb rip(i.H'i, akkor közepes eredmény mel
Lohr ferenc beszl§mo!ójo Lu- leli közel egy millió kiló g-u
miére plasztikus filmjéról, - bót lermelnéilek elZ orszógbem,
SchenI< iakab el~ven cikke él A kilcnyésztésre kerülő selyem
gólyák vándorlásáról. Geiger J hernyókCllI május h6- eJsón02Pi:
Ernó tudományos csevegése EI jaiban él helyi megbizo!laR: III6!'
sexufílhormonokról, Nagy Ama- mindenüH kiosz!iók. Nagyon
dé u!leirilsa éj .spil7-bergák iég.. kivánatos, hogy minél többen
vii6gából: mindmegannyi reme- vállalkozzanak gubólermeiésrc
ke a tudományos ujságirásnak. és hogy él megbízollaknál IZ

De nézzük csak Lambrechl szándékuk al míir most beje
Kálmán novel!ának is beillő lenisék. A selyemtel1yé.n/és
tudományos emlékezésétForel ugyanis olyan kel'eselforr.:ís;
Ágostonra és Wasmann jezsuita amelyet bárki kihasZI1iÍJhélf, mert
(lty~rél, cl. kél hangyabuvárro, semmHéle befekteléssel nem
avagy olvassuk el Neugebaul2r jár és rövid ideig tartó mellé ..
Tibor. Molnór Anlal. h~r0 Fe- kes nyáreleií munka ulim szóm
iérváry Gézáné, Vörös László, bavehetó keresetet biztosit. A7.
Schmidt Eligiu:? é~ mások cik~ idén még Id.ilön kedvezmé
keH: háláson gondolunk vale!- nyeket is állapiioUok mebl G

mennyiükre, akiknek mindezl lill selyemtenyészlók részére. A
m()rademdó értékű olv<lsmányt legtöbb és legjobb gubót ~e

kÖSz.őIlhe!jilk. A ~uvár negy<lt- szolgáltatók ugyanis pé{l~juta

dík számánál szebber, HibbeI, lomra tarthatnak számol és
iobhal aligha nyuithai magyar minden egyes tenyészt 6. aki
folyóirat l leg'alább 10 kiló guból jerm~H,

Többlelkú emberek. A löbb- egy nái fejkendőt kap ajándék
Ielkl1 emberek rejlélyéről rend- ba.
kiviil érdekes cikkel közöl Tol- Szép lányok a Dunlin. Sok
nai Világ!apja ui száma, amely kedves me~lepeléssel szolgál
nagy terjedelemben és gazdag el Délibáb weekend-fovata, 
iarlalommai jeleni meg. fl,. leg- amely pompásabbnál pompá·
kiválóbb m(lgyaf irók novellái sabb képekben és cikkekben
mellett többek közöli cl köve!' számol be mindarról, ami a
kező érdekes cikkeket találja r we~k~ndí?~őkej, .vadevezósöket
az olvasó cl népszerü képes- lUfIstakat erdeidl. A Duna leg
lapban: Az idócsinillók, A föid szebb !eányairól sorozatos fo,

A gyulai törvényszék egy legszebh városa, A tudomány tőriporlokban fog beszámolni
kö~ö~!arcsa! tO.!Vf!iSZÖ~el~ezet műhelye, Az orozva támadó a népszerü színházi képeslap.
taglait 1 honapI foghaz;lol .; I D' 'k j" - 1-" amel\' ezenkivü! remek rádió-, . - '" _ . reuma, rama él orveny e Oli,
ev ig tenedő fegyhazbunletesre I E k f' -..lől-..es 'd műsorokat filmrovalot szinházi. _ gy assze! uro veu u l:e e, , ,
Ilelte. I l-<egényfejezetek éi 220·05 cella beszámolókat, teljes kjsre~linyt,

J~gm!lz~áv~ába_u ,r.agy , erővel I világából slb, Ezenkiv.ül pom, I e.~Yfelv?náso~ sZíi1darab.?t ~5
fo.IYlk a kepvIsel_o~él~as~tas. Ed.. I pás folytalásos regény és !<ö: lobb ~l~t szaz na~vsze~u ke..
dig 150 el!enzekl Jeiollet Jélr· ~ z~l. száz remek ,kép, T~i~_al I ~et, kozo!. E~y szam ara 20 .
lózlaHak le, I Vilail@pj~ ef/Y 5z~ma iD hll€f, j fl!ler.

.Harsányi Pál r\2:f. esper" :Si él i
kerúleJ pihpöke megbízta f;j I
kisujs.záHási reL fógiIWdLdum- \
b ' _., _. \. í -l'" t i; an az er811segl 12ln01\1 eCl1í.. U~( 1

ellátásával. l

A képviselőház 3Z!ft'l-j
nyavszky Sándor, d felsőÍlÉlz J

elnöke gróf Széchenyi Berlalan i
lelL I

I
GI1bol1latárház épitésétler' i

vezi él kormány Szegeden és I
Szenlesen. l

A gazdaadósságokrendezé- I
séoek. kérdésében kiadott ren' l
delele! elórelá.lhalö!ag 1936 ok· l
Jóbel' 31-ig meghosszabbiliák,!

Tűzoltó közgyűlés. Az áprj· l
Hs 28,ikára hirdeleH iúzoltó-!
gyűlést - haiározatképlelenség
miaH május 5-ikén, most vasÉJr· ,
nap, délelőtt fél II órakór tart· I
ják meg. tekintet nélkül él meg
jelentek számára.

Féláru utazás Szegedre. A
kereskedelemügyi miniszter 50
százalékos u t a z á s i kedvez
mény/ engedélyezetl CI május
25.-én kezdód6 és iunius 3,·ig
tarló VIL Szegedi ipari Vásár~

fa. A féláru urazási kedvezmény
május lB-iól érvényes és junius
5-ig lart. A kedvezményes jegy
váltására jogositó igdzolványok
az összes meneljegyirodákban,
él h o l p e d i g meneJjegyiroda
nincs, 011 él helybeli iparteslü-
einél kapha/ók.

Idegenben élő taiatóváro
siak I A Taléljárási idegenforo
ga/mi Szövélség részben Téi~

latóváws fürdőhelyfokozot/abb
propagá!ása, ;'észben elszakad!
bennszüiöíleivel és valt1ha ilIéH
lakosaival való szorosabb kap
csolal fermiarlása céljából fel- I
szólilia minden Ta!aiővárosonI
szüleleH, de idegenben élő jesl~ 1

vérét és minrlazokal, akik val
laha kies íürdéivárosllnkban él
zek, k ö z ö I j é k hivalalllnkkal
(Idegenforgalmi Hivatal, Tata·
tóváros. EszlerhéJZY ucca 20.)
címüket és foglalkozásuk al. A
szülóvf.l,·os!1oz való iar(ozandó·
ság' és szeretet városunk szol
gálatába kell, hogy álliíson
minden testvérünkei és hissziik
is. hogy ezen felszólHásuoknak
rövid időn belűi meg lesz a
keiló eredménye. A megadott
cimekre legujabb eredménvein
ket szereinénk eljullólni, hogy
iesivéreinknek módjában le..
gyen ezekről ismerőseik köré- i

ben rdertilni.

Románia megsztintette a bú-
A román hivatalos

lapban megielenl kiralyi rende
let a buza, árpa és zab, vala·
mini ezek me!léklerményeinek
kiviteli tilalmát él rendelet meg
íeJenésélő! számilva ez év vé,
~éi~ megszüníeHe.



A Törekvés. me2érdltowl1211
győzölI, O1if~ él G né~y eiD

ber kJvéjel~vel rászo!i?~lt a \'12;
resé~re, '

M. Ti.kekvés-GyTK. 3-O (l
ll. o hclil1 nki, GY('n~('.

f:\iró: WL'rIÍlcím.

III öClti si, cl c a z cl'ed me' II V m il r
tl':'m v,ilIO:.;!\; RiilfEii kifií\?3S I ('j'

:öllúi !li,ásKoc1oii.

'fJ:'"rek VL':--,: I-\fss Ri:1Ck,lil1~~\,~"c·

S~i yL 1\. r'<t1~Y, \r(l!·ad\-~~.o

véÍcs, Ki:-;ZL' v' Lu!:.o\'ccki, l\{",~

nyár, Jón,~js,

CivTK: Izsó-[ZL\fCZ, [--lc;!\'iW[

T"'H1cli. Wc2i~ert, Laka/oé,·Csikó:,.
.iA.I!, ValilJ. fitarlho, ["3>ariík

;.\ l<:inilsilöl elszenved"::!l vc

reség utá.n kOíllo!'x'on fe!vclódöli
(lZ cl kérdés, hogy JéI1ylegaDY"
nyira le vall-C iörvc a GyTK
egl'litlesc. vagvcsak a csapat~

ban uralkodó nemiöródömség
velc!(v: fel a fejét. Erre világo
san megadta a válasz! él Tö··
f("kvéssel leiá1szojj mérkőzés,

ha az u~yan n9.gyembsr kivé
teiévQI iál€knak rnondl1a:ó.

tu. első esemény már 01 kez

dődöll, hogy a mérkőzés előli

egy-kél óráva]'clveszcli Bok~,

hovslkjnak cl fényképe. Hch'é
be LakGlos áji be lizcnegye·

diknck. Werlheim sipielére Tö
rekvés inditia utfiak a labdát,
amij Valai Jovábbij Csikósnal,.
A. beadol! iabdára Valai s/culol.
éHllinek eredménye térdka1.i§Cs
ficamodfis JelJ és Va/cd végle
gC!5en elhagyja a pájáí. A HJ cm
bund játszó GyTK mosJ némi
föJénybe iul, de cl cS{JJ:éÍmk las~

susága és cl haifsor lehetetlen
sége miali Il11lWen lámadás
eredménytelen marad, Törel,
vés lefutásdi eredményesebbek.
13 p.,ben Lukoveczki ellmz ól

bekkel< melJetl és a kapu mellé
irányi/oli labdáia kapufa éléjől

perdül a hálóba l-O. Nag,' po
tya gól vol!. Az eredmény kissé
felvillanyozzi'! mindkél csapa··
lot és kissé élénkül éi játék;, de
ez az éiénkség a GyTK részé
ről hamarcsódö! mondotl. A
berényi legénysége 1 sok eset·
ben a két bekk és lzsó na;,zV
szerű védése aka@ályonil me:;:
él gól szerzésélő!.Lanyha. jci
lékki'll éri végei a félidő.

S z ü n II t ulán a fl':lforí:?0:lolJ
összeállilásu gyomai·c sa II a i
ujabb összeté1elben jelenik meg.
A védelem clacárilannak, hogy
l'eladala magaslatán jll, nem
birhOH(j a rneg~meg uiuló bc.

réfJl'i lámadásokat és igy iJZ

~-ik p.-ben Konyárnak sikerül
el második: góll megszerezni
~O. Ivlos1 Hatvani jön ÖSSLCd

köióbe és ezzel meggyellgiil él

véclelem, ami által a 15~ík p.

ben JóniÍs bebiztosi!ja a \'50--!J

el'ec!m'énvl 3~O. l-lálralévó idé)
ben lzsó szép védései szóra
I~oztatiák él közönséget.

akciQ! Földesi góllal fejez.i be
(l -O). Él.énkül a iálék, MTK jO~

vábbra is támadásban marad.
dc cl kÖ>zveHeH.védcjem, vala
rnioJE.iss, -'- alda ccnlcrhaH
posr:lon a mezőny ,legjobb <2111

bere voll - minuenJ elhárí!.
f'élidó v2gdelé szóhoz jul cl

GySCis, de akciói D3gY0!1 lerv
szerüHenek . Az,egyeniilés a70n·

bem mégIS sikerül. Laki a 16·
oson beiü! kézzel érinli éi lab
dát s a megJíéll ll-es! fr'ied

. Japosa II él sarok ba Jövi (J -l ).

A második félidő meglepe
téssel kezdődik. NalJY Jefu! és
mellé ló: Kapus kimgása jenei
hez kerűl, aki néhány lépést
!esz cl labdával, maid éi 16'05
vonalról várat!,;múl űZ alsó sa
rokba lövi (l-2).!:;,? 1\1TK rá·
kapcsol, fl'öldesi. min! egy tóllll<
dolgozik s él 8. percben bom·
bagóllal egyenlit (2-2). Sun
kányi eg·yre lobbanbelciön ci

v.édésbe, de él 11. percben a
lefuló r'"öldesr labdBiáí eJné7i
(3·2)., MTK osiromol, ",bekk,zk
kiss<? bizonyraiankodnak s cl

1:3. perclwn él félpálV<1n knian·
dozó ugor mögöl! kiugró
i-\ncsin beteszi él negyedik góll.
(4·2). A játék lová~bj része
már nem érdekes. A GvSC

. mep,-adla rTIlIQ'á!. sorsiÍflElk és
védelembe vonal. /,\ véd6iáték~
bem pompásan érvé.nyesül Kiss

,ha!almaS fizikuma, akicsiráiá,
ban foitja el áZ MTK cSiltárok
klsúleiiUéseii. Élénk derüljsé~

gd Kclt él blrö tévedése, aki a
30. percben !efl1Íia cl mec~sej!

rneeG'~ vége felé if:! uyse ís
.veze:! néhánYV'l?szilytelen tá.,

. . l

7

ET ER
Conti-utca 25.

Látogassa meg

4 25 24 20
7 33 35i í9
í 32 27 18
8 32 38 19
lG 12 46 W
111133·7
lP 1824 {)

--55 632
l 2 37 12 23
1 5:15 3\ 21

6 3:: 24 20

A Nemzetközi, Vásáron

r,OETKER-pav-iUonját
ahoL. ingyen kapja .íl. második. kiadásu
"FÉNYiíÉPES VÉNYK'ÚlNYVET,I,

amely befőzörecepíeket is tartalmaz
Postán is ingyen és bérmentve küldi:

16 l6i
14 11

16 10
i6 i@
16 . 8 4
17 g 1
17 8 2
18 8 2
16 41 2
15 3 1
17 5 2

lJiró:

llUI~'-\.il'll':::i;iL 4~2 )
rVI c>7fíihc,I'(> n v, bajnoki.

l~áHl'!j.

1. Textil
2. MTI(

3. Kinizsi
4. MTörek.
5. GySe
6. NI.MÁV
7.0FC
8. GyTK
9. KTE

10. mSE
11. Bocskai

L'(U'UUIS 5-i progr~mm:
Gyomál1: GySe-Kinizsi.
Orosházán: üfC-GyIK
h.kz'Óberénybel1: T Ö R E !\ -

VÉS-TEXT1L.
Konáoroson: KTE-13!5E.

vasánlapieredmények:
30cskai-Kínizsi ~"j (2·0)
tvHv'lÁV-B!3E 5·0 (1-0).

Biróküldés: Oy.sC-~<iN!ZSI

meccset viieril1eim, orce·G yTr(
meceset pedig .szijjarló szö\'.
birók fogjtik vezetni.

1I.;ITE:: Pflngeri il. - Pan~crl L
LZjki~Pusk&s, j:)lavecz. Balázs"
Láda, Földesi.Szigeii, Ancsin,
Makai. .

GySC: Szmkányi·r'\?kefc, Pu
]ugor·Nérnel. Kiss S., ff'ied~

Sebők. lenei, Nblgy, f',ariha,
Nijgy.

GySe. cclfog6dollan kezd,
minClinkábbbeJejön és

percekig lélmad. Közben I&'ulu·
gm nagyon eJórehúzódjk 3 igy

Q j.}ercben .szIgeli •Áncs\n.

4.1935 majus

. HimlöeUeni védőoltás 1935
május 12·én lesz d ~(özséghá- .
za ianácsicrrnébcrL f'z!il1vizs
í?áiat reá következő vasftl'nap.
AzokalCiJ gyerm.ekeke! is 1\~1

kell hozni, alkik nem CJyoméln
szi.i~eílek.

Uj büntet6reJllldelet a vollta
tok védelmére. A bdligymi
rüszlcr a vonalok védeim,,'
iligjlében ujabb rendelele.t ado~l

ki, mely szerin!, aId a VOnal
megclobáltistival rongálásl okoz
~ éli!, akj ~ujyos leslísérlési l
ol<ozoll a-l0 évi fogházbün~ l
le!éssel sujtják. aki pedig ha
I~It idéz 1216. éleifogyJig Jarló
fegyházzal oÜnJeíik. Tizenké!
évésnél fiatalabb gyermekekér!
a szülók és gyámok felelősek.

öZV. Fekete Albertné: NöQV
Lidia 86 .. Ilona"" iD
hónapos,. SZi'JIbó Jánosné Her,
t\ei lvlár'ia 50 Barlik já
nos '18 éves,
iO hónapos.
H4lie~~_§690t .ki~t(lltt~~k

.rniir~!.us ~8. éla

~l!·ület'teJli:~

. Lu\,ács Lá.szI6, Barlik József,
S6ndor,Munkácsi Erzsé-

.bet"KislyL Lászlo, Gir~cz Li3lsx·- '
ló, Fekeie Ilona, Timár Lajos,
L. Szilágyi EndreOyörgy.

__~__--.,.~~~..."",V:::"""::""::;1":::":""-::4:::_::::"-::""",:="::":::"=""::"V~~~=~·~~~:!::;::::=~~~~~~~~~~:::=~~::::::z::~:::r -, _ .... __=~lt:;l.._lul'l....:-'~ul--~..r..,.,."""""'--=?~t-trJ:< ...~""":'- _ ..,. _ .__ . __ ......::;:;:a:a .. F _" . • _:",,& --~"'?- ._"i:

1

~\é iá ás
íG

j
cirnft operett 'szerep::H ~i (JY')~Tlai ~

Iparos és tlUsvé!i I
. műkedveiiie]öctoasain::J.: mLísorán.!
Az alapos rendelés. ;ó SZéreposz- I
tás ismd fl:l!~Y erkn:cs.í s.iked ho- I
zou. I

VaJJc!l Joli (Elh) bc':jos megje-I
lt's1éséveJ és l<e\!emCé, ~ílekével; I
Szi1ágvi llonka (Mici) szipork5zÓ!
táncai:;al; Kőszegi Teri (Bransz- ~
kája) tökéletes alakiiásával, - ld-I
éd Wk s.j.í:li]~n lo',."r[ I
I~U:r~,e ~~:e~~:~w~:tz'~~~~s~~~ ~
Pető Piri és Kéri f'iri>:soporHán- i

..caik'.Kal arattak ~Ő tap~ot.. ~r2t2.i II.

Imre (Szilassy) es Paralz5 Lasz!ó
(Osztrovszky)-a két hősszerelmes

_ Wkéletesen iiiislOHák meg sze· !, "l
repeiket nem kevésbbé Bel1lke l
Márton (Dusán) is tűzze], lelke ..
sedésseJ játszott. Kram mer György
(H@indl), Jenei Bálint (Naroskin).,
valamint mellékszerepeikben Imre l
Zsigmond, Arany Lajos,' Takács!
1;ál, juhász Lajos, Romhányi ist
ván, Kovács Benedek nagyon j6k
voltalcMónusz ]VÜki. (Tóni) és ~_"~li3 '''''.S''''''!"?"""__",,,'""""'''''!'''''"'''''!'~~""""!~'''''' __''''''''''.,!,!.'''''. . jF'~,,,.~!'!'''r~._J(

Tl!lndi Lajos (orosz\áncüs) mint·
uioncDk az est megJepetései vol
t~k ...Axendezés HaitiadI Árpád,
Pfeiffer Máftol1 és Benke Máneo
érdemeit növeli. 19réc Ede az ének-

,tanitástlelkiisme rettel és h<;>zzá
é~téssel látta ei, s Haml2.mann Fe·
renceel, valamint farkasinszki Gyu.
1fiv.al>.l::lsőr~ndi.i~?Slebármast képeztek: A sugásf Kiss Dániel j6]
végezte.
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dráma a dzsungelben.

Füszereplők: Dugjas. Tala Biren,
,\1iki Morita és Nogu a néger Gíri.ás.

Harc az ezerarcu afrikai halálial :l ázsun-'
gel mélyén. Szakadatlan sora a megrázó

izgalmaknak. Igazi tilmremek!

Rádió őrjárat

A technika legmodernebb eszközeivel
dolgo7ó amerikai rendőrők és gallges

terek öJdöldö harcát mutatja be e
JJ:J.ngos JHm.

Hangos magyar vHághiradó.
E!á.adások fél 7 és fél 9 órakor.

~-MT~~Wf%i':'~-sr~

Sze:·k.::sztésért és kiadásért fejelő;; :
WACiNER MARTO!',.

!{önyvnyomd:lvállaJaí, OJom~
fejelöi'lih:~mYI;~~tG: T~get 51OOQ:I",

Takarmány kapható Wagner
l\lár(on Fiai fakereskedésében.

és fiu kalapok, sportsapkák,
mindenféle fiu sapkák a legolcsóbb ára
kon kaphatók, kalap alakitást, festést
sukszen1en olcsón válJajok Alt
Vince kalapos Endrőd IpartestűleHel

szemben,

Mindenféle női férfi és gyermek ci
pők legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészál'l's Lajos cipötizletében liorth\'
Miklós ul.

LakoOíalomra, disznó·torra Kere·
R<es Károlytól vegyen kitűnő minő

ségű, zamatos uj bort 48 fillérért.
Ócskakaiapb61 ujat! CsiIJáltassa

meg minél előbb használt kalapját tisz
titás festés újra formázás valamint szal
lagozás által valóságos uj kalapja lesz.
amit igen olcs6 árban készítek. Uj ka
lapok jó minőségben már három pen
götéil kezd 'Je !,aphalók Gáth József ka
lapüzle~ében. Grf: Tisza István u. 5L

Egy 9YÖ!11Jyi:irtl:i uri-szohabutor {fe
kete) és egy tarm!6 zongora eladó. Cím
a kiadóhivataJban.

Bácsy és Társai Bankháznái :2
drb. fattyasi tehénjárás sertésjárással
egyűtt haszonbérbe kiadó.

Gr. Tisa:3 István u. 20 5Z. alaW 2
pados szobás lakás azonnal kiadó.

Két szobás lakás nagy kerttel ki
adó Hunyadi utca 3 sz. Il. ker. Érdek
lődni lehet a cim alatt

hálószoba. butor eladó, ugyan
ott egy nagy ,·éz üst is és üstház. \Vc
selényi ut 4 szám alatt.

Csépiiiigép gal'l1itura, me!y áll egy
S-as Hoffer cséplögépszekrénybőJ és
egy 28-30 lóerős tustilI traktorbóJ, Ju
tányosan azonnal eladó. Mindkettő Im.ll!
évben gyárilag generál javított Vass
Károh' Dévaványa.

Az ADsórészi Ohrils6 Egylet kugli
pályáján f. hó 5-én délután 1 örai kez
dettel kugliversenyt rendez. t dij 1
drb. malac. ll. dij l drb. malac, Ill. dij
1 üveg dugaszolt bor. 3 dobás 10 fillér.

Az els6 cifrakeríi járásba 2 lánc
here kaszálásrn eladó Molnár Antal IV.
Zrinyi -u. 8.

Zöld János L számu hordár kéri
a és Endröd közönség szívö
pártfogását.

APacoskertben heró:széna nyári
11'lszná!atra kíadó. Érdeklődni lehel
Arany János utca 4 szám alatt

bér-

OlCSÓ'El8i
O ~

"" ~ ...
ál sz;{r'QaY~i';:!,

SZÓD.LJ, VlZl

r
egy liter kadarka vagy
fehér fejteU ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 IWér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a számtas tar
tamára kölcsön; hordóm
30 nanou belü! bérnl.entve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvdteJ. Egy pengö
levélbéJyeg ellenében kiil
dők minh'it a borból min
tásdobozbán, bérmentve.

S@!"Glim kellemes édeskés
ita!uak. tiSél~Z1, tökéletes :l1:elp

m811t~",k és fl e m Sii9íllla!l'ilrUl31k.

Cinl:

Fenti bejelentesek csak a
be'ldoH há~aha vonaU::oznak.
Gyoma, 1935. 30.

. Szász
jegyző.

Ó""LI\..; db"
Figyelmeztetnek mindazon ház

tulaidonosoK, aKj~[wek a háza bér
be van adv!:: és a bérbeadotl épü
iet után fizetc[t haszonbér a ház
ddá kivetés r;iapiáui veH, tehát
a mult évi novemberi bériö'lede
deliemmel szemben időközben
erne;({edeU vagy csökkent, hogy
emelkedett VélQll Hegy
él ház t~nyleges birtokosa kt\1e
Jes d bériövedelem összegében
bdltoÍ, változást május hó 20-ig
él községi adóhivata!nál bejelen-
teni. A beállott váHozas a1ap.lán
az év második fdére kiv,e.leU ház
adó megfelelóen he!Yf.:sbitve lesz.

A bejelentés t u;;y a k2.z~u~ajdo

nos, mint a bér16 is aláirni tar
tozik.

A bejelen~ésbefl a ma!ushavá·
b!:tnjlr{) hi,:béniek egy teijes évre
áiszémHoi.t összegét keH fe!tün
tetnL

AG"lelJ:' épület április havában
üresen: allo!t, afra nézve nem keri
bejelentést tenni.

Aki bejelentési i<öteleze1.tségé·
nek nem tesz eleget, az előállott

bércsökkenés folytán járó adó tör
léshez való jogát elveszti.

Akinél a házbér emelkedett és
ez! nem jelenti be, az ház.anként
100 peQgÓi2: terIedhatö pénzbír
sággal büníetledk.

Ha él. házü'!!a~dÜ(ws a csökke
nés! bei'C:'.en'i, ·de.'J. iakbéremeike-

J .~ ~ " ~ ,~
dést netTI, cse:eKm'én\t adocsaiBst

J. ,," -, II ' , . ( a,krcpez t;S él tennalVŰ szaca~yol.

szerir~t bürrtejteü'k.

iac

tehessék
eiőhb =-en·

[neg éi.

A

lneg~

deJik

Fiai

Kérem a. t közönség szíves pártfogását.
Tiszielettel

SI

Halászíársaság Je- II

hetővé le~Z], hogy a halfogyasz-
iók l1ó'írencle!éseikel· VJgy az 1'18n-1
fei~ék} "rársu~at iro- l~

SIT MArton

I
1 és I

I"rel1ddésné: 11áz- I
3,Zt. í

I
fmér i

100-120 fillér I
80- 90 fillér l

\/. ~'~ÜVá/':S ZsigíHond és n-eje BrauI1 ji

Zsu2:súnna gyomai lakosok vettek l!
hold 784 :CL Ö~ fé1ha]má szántót Biró!l
E::DŐ gyofl1aI ~akostól 600 P-ért ]

Szabó Fel·ene 2S neie Biró Emilia 'll
gyomai lZlkosok vette;{ egy beltelkes,
lakóházat özv. Pécs Józsdné '"Volf Mar- i

és Pées gyomai lakosok,ól I
7 nru'O P_I,,,"! I
.. '.... .....1 ~ r,

Csapó Lászlóné Czeglédi Mária gyo- !
mai lakos vett egy beltelkes iakó~ázat l
néll. CSZLJ6 Dániel örök. gyomaI la- I

• I

koso:,ióJ i350 ;:)·ért. i'
v. Ba\oph Laios és neje Sallai fisz- I

~ I
'~er gyomai lakosok vettek 2 hold 13 i
n. öl kölesfenéki Lukács 16-'
zse~ gyomz,j lakos!ól 950 P-ért. ll'

Lukács József (nös Csapó EteHel)
g1'0-;-11<\1 ü~kos ve~tek egy b2~te!kes la- t
~óházaí BMi Károly és társa:,61 850'
~-erl I

. ! .. B ".. . lKovacs .mrene ene 1'11"11":<1. • gyomaI l
lakos, ve:! 6l~5, n.. ~I ~OCOS,I m.gatlant II
Szabo Jozsel es n,ejevs. Szabó Esz- I

ter gyomai lakosoUól 500 P-ért. I
Szaniszí<li László és neje Horváth ju- l
Ji3.nna budB!;JesH lakosok vetlek egy j

lakóházat Wolf gyo- 1,

nlai lakosoktól 1330 P-ért. ~
I

Kató Gyula gyomai lakos 'iett 1 hold!
227 n. öl zöldJaposi szántói Kaíó Se- ,!

nedek {nős Dékány Jusz:tinával) gyű-I
""j lakostól 600 P-éTt.

Bcinschr6tlJ József gyomai lakos vett
l ]65 n. öl és 234 n. öl cifraker!i ingat
lant özv. Pi!cz józsefné Beinschróth
Zsuzsánna gyom.~i lakos~ól 500 P-ért

Szurovec,z MHyás és neje Szegedi
Eszter gyomai la!wsok veHek egy né
IJl'etzugi ]akóhizat az Endröd

Rt, cégtö1 500 P-ért

Berter l\;lar[OI1 (nős KaHn:! juJi211ná
val) lcakos veit 550 n. öl cífra
ker~i szé~lót Simon József és neje Gá...

iOS. Ida g)'cE1ai lakosoktóí 300 P-ért. I.'

Kiss S;ár-;c10C es., Izsó ]\~ária gy:- ~

;n"-. i l"k~sol: v~t~e~. egy .b,~:~:!~e~,lakO-j','.
112,zal Dwszegl LaJOS és !ay",alto, gyo-
n1.31 lakosük~ól Jl200 P-ért. ~

I
I

--,,~."'---..-"""'-"'-""'" l

,
"

]S

RaD ],

eg-ycsü 

;~.15zség

a

:lll van él

n zz az jj~OJSÓ lé..,.

6vTK CSőDé,l;';" (;' C],;: IIO';Y', Cl·

nIncs ·sz ;~)l;:UCJVO;-

r\.ü]ön(,.sen L~~ii~n15 vo:; LZ ó.

Gh éj Et !ás i~S

jáíék. \T,fin rá

csapal t'?i:~:2·e;

akKcr; c.!:(j;j:~r~ Cf;JY \7ZZC-

zs P'5~<z='J6 bor iT1C,"

rr;i ] II r a G .' ri a~,- [~

ler;ben~ ezt

A G\'0il12: Termelők Fogy. és Ért.
S~övetkeze'ie gyo111ai bej~ cég vette egy
beltelkes lakóháznak hlc részét Ros·
tás Györgyné Nádudvari Esz:er mező

berényi lakostól 128 P ~-2r't.

Gál lDu-e és neje ?"ntnoki ViliTl3. gyo

miü lakosok vettek egy beltdkes !akó
házat E. Kiss Lajos (n ös volt Nagy
Rózával) és társaitó.1 850. P~rt .

V. Balogh János es [jeJe uecsel
lianna gyomai lakos vettek 1 hold 167
n. öl kölesfenéki szantót Jenei Lúszló
és ne;e Dlltr:on Máriától 500 P-ért.

kk.. Koó3 Bálint gyomai lakos veH
800 n. öl kGlesfeliéki szántóI Koós Im
re budapesti lakostól 250 P-ért.

P. Tóth Lajos Csáb A.:o:esseIY
ayomai lakos vett 1 hOld 48 D. 61 kö-
~esfenéki Özv. l~irály Józse'iné
Domokos Eszter ]akostól -'160
P-ért.

SZí1101a Bona gyulna] lakos vett egy
beHelkes lakóház feje részét A[Jd~

rás (nős r(~Lrsay judiHéÜ) iakos-
tól 660 P-ért

Kántor László és neje Nagy Piroska
pusztafási lakosok vettek 7 h~ld ,3~3

n. öl tanyai szán16t h1étl~ Csapo Dan1e}
örök. gyon12il .lakosoktól 5700 P'··ért.

Benke Márton és neje Kéri jlujianna
qyomai lakosok vettek 3 hold 1202 n.öl
~ r ~r -

öl tanyai szántót özv. GecseI ~'anúo~-

né Kató Ida lakoslói 2400 P-é,·t
~larga András és neje Karsai

gyomai lakosok veHek egy beHeH(es
lakóházat Ko'J6.::s Antal (nős volt Gál

)akostól 2000 P~ért,

Í6?tanf.

•
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'X évfolyam, 22. saám.
-et;

22' év dicJ!1 évi 5 és háromne
gyed százalékos Bnnuilás !\1C'!~

IcU könnyelí letörleszlhcli. mert
egy évre: miildösszcl85 pen-.
gö 16 fili"2r esik.

Az akcióI él földmivclésiigyi
lninisz!cl" I": l é fl k e II I/Hllogalja.

111-.21'( -- nrin: iClí'otbün hang-

sulyoaa -- "az egészséges
földbirlokmegoszlás kicdakulá
sának kéJségteknül leglermé·
szelesebb és Icgcélraveze1óbb
úija az, h0l-lY a gélzdaközönség
az eladásra kerűló mezőgaL4

dasállii ingallélnokal reális áról\
és f,z!téíelek melielt, saiá! an\'ti~1

erejével számot ve1ve, szabdd
kézből megszcrzi.

szőlőbirtokosok

jelentsék be a
fagy kárt.

A TiBzánluii Mezőgazdasttgi Ka
mara felhivja kerG1etének . szólö
bidokosait, hogy amennyiben a
napokban pllsztilOt! fagy szőlöjk

ben ká rt tett VO! na. ugy be,jelen ~

tésüket a vonatkozó elŐírások ér"
[elmében oKvetlenül tegyék meg.

A bejelentésre vonatkozólag: El

föltladóról szóló Hiv,silalos OS>$:ie·

állítás 38 §,á!1i1k (I) é& (2) be
I,ezdése ugyanis alábbiakat mcmd
ja: Al elemi károk estteit il. kt,z
ségl eJőljflróo,Jgnál (városi l\aÚ~

hivatalnál) rendszerint írásban kel!
hejelenteni, ha azonban fl nejelen '
tés csak SZÓbelileg. tőrtént. azt a
községi elöJjáróságnak (városi adó~
hív:ltail1ak) díjtalanul jegyz5ktlnyv
be k,eJl foglalnia, Az írásbeli be,
jelentésI, vagy a szóbeli bejelen ~

lesrői felvett jegyzőkönyvet a köz~

ség) elöljAr6ság (városi adóhiva
tal) a beérkezés napján ktHeks..
beikl?!ni,

AJ. :Jelózők bejeJentésüket e vég
re megbizott két képviseiÖjtik állal
ktlZöscD tehetik meg. azük il bll
tokosok azonban, akik biltokáni:1.K
összes kataszteri tisltajt'lvedeJmG:
1000 pengőt (862 korona) me~

halad. kí.1lön írásbeli heielentésl
klHeleiek tenni. .

A hivatkozott rendelkezések r1!-1
mondják, hogya kárt"setíöl 5ni
mitott 8 nap alaH kell a kárt be
jelenteni.

A bejelentések tekintetében kíi ~

lönben a községi e!öljár6sfJgok,
ji leo lve városi adúhiva ta iül, köte
lesek ~ feJvilágú~itásüki'ltmegadni.

A Magyar F{}ldhitel
ia Gyolna ség

á El juto föld
el

Gyomán megkezdték a kisipari és l
kiskeres edői kölcsön folyósítását, j

e csak 1350 pengő áH I
rendeH\9zésre i

iöri(!iik. \--1'1 cl kÖ!CS()ll'k,;ré nö~, ll'

cl váHó! il feleségnek is alá kell
irnia. iVlás aláirás nem kelL !

A karnai 6 és fél százak'k,
váHóbélyegiíleJék 0'12 százalék,
vísszafizelési kötelezvény bé
lyegillelékc 0'6 százalé!c A ki-\
ulalhaiö legnagyobb összeg 200 I

pengő, A kérvényekel cl kő/-I
ségi ,,!ö]jtüösághoz ke!1 beöd- I
nl, ahoJ azt az lParlCSlüleHel,j
éi kölcsönj folyósiló Békésmc- I
gyci Áliaiános Takarél,pézlcír
gyomai fiökjával, i1!eJóles;;- a Ee· .
rcskecl0k Egyesülelzve\ együI1

v,?leméllnyel !áJják el. E vék·

ll1én\'ck alapján él 5zcj.!ccli h,c

reskedclmi és Iparkiln1araUÖIJ!

arról, hOg\, a kérI köles!j!1 l-:i

uj t'J,!hf1jó .C. l\.,;,'\'~ny lni:lt,~k Kak) l
LalOs koxSCgl h:,gyze'jl<:1 kap· l
hij/(,k (1 közs~ghcizii!l, I

\'

""""'~-""""'-----""""""""'----""'--~--...".., I
et l

I

I
kokat I

kivans6g6hoz k~pe:;;1 pi'lrcel-I

Idnii is hailBlndö, [gy hold föidl'
ár.:] fl!!;;g (:;"]0-,3,.0 peng6. A

\'éteídrból 30 SZáZél!élwJ il SZ")- .
z6dés n1Cj;;köléseküra::onmd l
kj k,el] f!ze!ni. _A .hillrdié\'6 rés? I
20, 111c:lolc~ it;; ev álall egyen- l

lö ré:EleJekhcn jör!e'Szlhel{" 20 I
évi !llrl..:'s/Jés esele'n !: és 1',;1 I'

:o} ;iZá iék !zam Eli r,cs 7 .~m ltli S fl\' ,11 I

évi ó és f,,:! SZci7í'llékos, 25 evi l
lÖI'!esz/';s e. sel. c.> n .5 és háror.n-I
negyec! sz6ztl~ékos k il III til he-

sz5rníI6sr':ívc!I é\'i 5 és hiÍrOfJl- I
ne@,/cd százalék tHlflUil(Ís nu:

Icndö, lIa !e hál valiJki mond
illk i'l ki;rösludélllyi htllárbdll
kk vö 19 hold 896 n';:;gys7ögtii l
kilcriecksii hiriokol l1lGl;fVC5Zi, l
iJ 4600 !wngő 40 filléres vék,j·
árból 30. százalékol, li8ü pen
g(j 12 fillért [jzo[lll~llci kell fi
zetrliy.. A fJnnman:ad6 ö83ze~el

(A. Gyomai Ujsdg' fadójitójátcíl.) ,
A földrr>ivelésUgyí minLszíerium,
lllel61eg az a!l3pán hivaialbé>Í
érlesiielle Cl.. gyomai községi I
elóliáröságoi. hogy él lVj,~gyal' I
~öldhi.lí:l in lézeí _I"~:dvc ~ r:lé,ny~s I·

aran <::5 kedvezn ti7C'le:S1 telti> 1

jelek melleii szabadkc'zb6! cl· l
a~li'l Cl. Oy~ma k,~~rnY.ékC:IJ Ill-!
bJdonaba ]UIOli foldblrlokokal.
EIí"1dósra kerúl G~~zesen 58~

kalaszlráli:s hold föld, Ez II le
rijlet 5blrloKra oszlik és él kö- I
vetkező hdyeken fekszik: p).;;~ I
k0s~;í'e[jlélndró5 ha!áriJban :50
hold. Füzesgyarmal hatfJrá]){jn
176 hold. IUirijsladányban 19

hold é's Szeghalom hatiiráhan!'
22, illetőleg Ij7 hold. j,.\ Magyar

röldhilel IniéUl nem ragasz· I
kouik él bírlokoKnilk egy lag./

bml való el.arláSáhOZ, h<'1f1C,11l l
Qzokol a v~mlÍ ;!;zónd'::kozok

.
napJa.áAn

;\ f<:?]jörő ui európaÍ szel
Jemisé\.Z, amely Cll önmagá- I

I

!)O l,wHI llYUg~,j! i·; u!turái j
1\'-?ZQl \I"",SlaforUlItl!\I cl reEl- '
lirások és cl reo!ijásokhól
fakadó érzelmi megnyilvá- CA Gyomai Ufság tudósirójiÍÍiJl.) i
nulások fejé, élz anyaságot lsmercies, hogya kcreskcdel- 1

mi minbzier aUól ieHe fü,;, lis visszahelyezte arra a pia- - I

I góvé 900'- pengő ldsipari és Jdeszlcí.lra. ahonnan a gon- l

. ~ kiskerc~,kedöi kölcsönnek Gyo· 1
doskodás és minckn szeretet, ma részére való !<íu,taíásill, ha 1"

leQszebbike: az anj'B5zere' l ' h ~ -O - 1~ j öz ÖSS7Cg ez "ltD pcngovel a 1

tet ~lindithBJi~ .a 1;~I;H::ej~,I~ l község is hozzájárul. Mivel a ~i
meglzmosodasanah lcgcel- község a kérést leliesiJeHc, él 1
ravezetöbb folyamalftL Az PénzintézeJi {-\~zponl is _kiIliaHa !

'" 900'- 1)(>110.!01. Az I lt50 IJCn"-1éve\d\el ezelő\\" intézm8nye~ '" 1 ~ b' (JI.

gó kölcsön tehá! rendelkezésre.
sitelt "Anyák napjának" ná- j áll. Felléielei Cl!,övelkezőlc1350

Junk azonban ma még in~ pCl1góbóJ kétharmad résza kis-

l{ább csak szimbólilws je- lparosolúit, egyhannad rész a

lentősége van. A megem~ kiskereskedókcl illcii meg. de
lel,ezr2sse! mi is hangsu·- csak lermelésre és anyag!;e.5zer

hozni kivlinjuk. hogy az~ésre.. i~!e!óleg ár~lbesí'erzés~e l
-,,' . i.chct 19cnybc vennI, - hű! hc"anyasóg szent és serlneh::í- ! l

l napra. dc uJElnh IMI hónapra ilen és ElZ anyaság miszté- II I
, q '. •• n_1C'g-hO~S~élbl.)iH1.'iJIÖ. _A fO.1YÓS;-1

riuillfl elott nemCSók lcbo~ téJS EJ kiSiparos. Hlelolefg a kls~
rulásféJ VéJn sluksé~, ha - I KC'i<;;,skedéJ tJ1L"li ,üd i r! váH(~rfl

nem fei kell emelkedni huJ.
:lÓ a l~lcknek alokba ama·
Qas~É!Q'aibG, ahol az anya
~flg -f';:tételejnel~ megterem - I
rés~ ~rdckébe~ n~agátó~ 01'- l
tet6dó dolog'ga erle!öc!tk il

legnagyobb áldozal is. Az 
".~nyák nf:lpjimak ,. jelent6~

ségét ezen tuL sajnos még I

nem tudiuk kihan~'sul}'o1'l1j
csak fiHéreket áldolhél*

runk El magyar anytH< sor·
sának jobbrafordHására. de
nem szabad elfelejtenünk,
hogy a fjlJéreket nagy ál~ .
dozatoknllk kell köveíni,'
hogy cl legszegényebb míl- 'jl'

gyal' Elnyák is teliesithes.'Sék
II nemzettel szemhen fcJm~'

álló köte\essé~Lii\el: a m~
gyttfSiÍg megerósitését: uj,
egészségesebb. testben és
lélekben egyarán! izmosabb
nemzedékek felneveléséL
Mti a mai és az e1kövelke
zö ",Anyák napjá'nak <ll ezj
u íelent6ségét megérte/lük,
il magvarság' csnk diadal~

rnaSan kerülhet ld trianoni
rnegcsonkított3ágábóL
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Aratógép
és

Me. Cormick, Massey
Deeri1l1g, Milw,aulíe€

John:stc;n gépekh~z és
mindennemű mez~gait:Ic,sági

gépalkatrészek, müszaki cikkek
és olajok legolcsóbb beszerzési

, forrása:

Zöldhegyi
Budapest, VI.

Május 25 én délelőtt 9 óra
kor a jArásbir6ságon árverésre
kerül II kishold zsófiamajori
föld tariyával Vevőknek a
vételár egy része kedvező fel
tételek mellett köksönképen

folyósitiatnék.
Érdeklődni ,lehet

Békéscsabán
a Békésmegyei

Kerelilkedelmi B1!Iml!au'ilL

A hűvös javaszi
hüvös nyár fOg'jél

kövemi

res/Jiil vínni t~;;C!l cl iéren olyan
aprólékos gondcJal kell kiRvom
lálui E: \':ssl[Jé'k~ckc:, hogy nem
sz él b;'l ti kkics i 11 Y,,'lll i 1ll5g- M,

8;<y·/(,t milii()s cX~10!krld(cl\c!

s l? m (1\1 él gy fH" o rSL: cik 1'1',) (~\'C nl c

40,50 vög-OJ1 kiJrniii61 ('S s./'?](

fŰVl?! \'js:;:!ick !:i kiJ, millió

p"ng() érkk ll) NI'Il1 sulliaJ
tíjrni, hogy I1Ci11ZCIKÖ7i kark-

lek cl vegvék i'J h"dv,~j (jílla~

f?var lermC'iónck, mert ezek "
karlelek jl!jl~\\rihuss§ Jcs7il( a
le~íJagyob!J ölicsséggei iit~;I\ j

ioli lcrvg-on;]oikodásl is.

"
"

"

50
50
ao
:JO
20
20
20
10
15
10
10
10

zászJ ra
1158. P. 29 fIlI61'.

5. "
2. ,,50, .,
oL n

J!R! • cr -

ilyen lendenciánflk ulj~j áliia,
hogy <ll. cxporlból származó
előnyöket a gyógynöv,znygyüj
lőkkel ne kellien megosztani.

Szó van ugyan arról. hOllY a l
gyógynövéllygyüilók szövelke"
zelbe tömörülnek és eljárnak
az i II e! é k e s miniszfériumnál,
bogy el lermelésiikel maguk ex
portálhassiik, a m o z g él l o nl

azonhan még annyira él kezdel
stádiumában van, hogy az idén
alig lesz 11 dologból \'aJami" I

De bármin! sikerüljön is él I
!.zrmel6k mozgalma, él '-'arlel
egyedl1l'aJmél meg k.;;:l! tömi.
A "Magyar P.zozligy" clmú 1112
lilap II kormánylóí kér segitsé
gel, amikor legutóbbi számáJ
ban ezekeí írja: "A magyar kor
mány reforrnprogrammjának el
sősorban éj termelés renldbili·
tását veszélyezteiő k él r l e l e k
megrend§zabályozásdi kell kC 3

•

akozások az ars

Kner Endre
Dr. Hany6 Tivadar
Szigeti Istdn
Bádai Béllll
H. Kov~c$ Kálmán
Bándi Jei"llS
Kocsb. István
Szigeti Béla
Szlhligyl Lajos
Izs6 Lajos
K5vári J6zsef
Papei"1 Gébor
Csik Gergely
T. Kiss Sándor
Toldi Ifitvén

Hat lIérben minimálták a sz
és ka Hla kiiójának árát

(A Gyomai Ujsóg tl1dósitójáfól)
• I

Mos1 fel ,:;nl mCt! CI Mc1gyar Ai, I
IŐ1l1vösul.:.k május 15 iól érv~· I

h " I' '" Inyes iVölolOS ilkilcirelhljC, I
oJJlc]y gloi1léli visz{)[]ylathcHl az I
alábbi vállozilsokal lartalmClzza: I

A MezőIul' f"i(ll reggel ó ór"a I
53 perckor érk~L'2tl sZl.mély- I
vonal 6 óra 34 perckor érkc- '
7:ik és iovtlbb is 6 óra 38 perc
kor indul; a Blldapest felől II
ór,j 57 perckO! érkc%,zJl gyors
vona! lovábbra is ugyanekkor I
é r k í? z i k. de 12 óra 2 perc I
lwly'el! II óra 57 perckor indul;
cl budapest felől délulán 18 óra
7 perckor érkező é'5 18 óra 15
perckor induló személyvonat 17
óra 46 perckor érkezik és 17
óra 58 perckor indu!, él Buda
pesf felől 19 óra 59 perckoI

(folytiltjuk.)

"'~~-----··---I

Gyomai viszo ylat an ne alott I

lényeges változást az uj vas
me etrend

(A Gyomai Ujsdg fudósitójdtól)
Oyomáo az elmul! hét~~n meg'
Kczdődö!l él gyógyszernövény
gyüités szezoniéI. A növényvli
delmi és növényforgalmi iroda
most felhivía a gyógynövény
gyüjtök fígyelmél arrél, hogya
kézzel szedetl 5zékfö és ka
milla (pipi/ér) kilóiái éi bevál· .
lók 20 fillérért köt~lesek ál\'en- '
ni, lj székfúfésüvel összegereb·
Iyézell székfúvel és kamil!ál
pedig kilonkénl 6 fillérért ve
szik át. Ez él nl j II i m á l i s ár,
amelynél kevesebbel nem fizeI
heinek, többel azonban igen. ;\
f",nli árak valamivel magasab
bak. mini a tavalyi árak voltak,

de még koráni sem érték el
azl él nivó!, amely a gyógynö
vénygyüjlők részére komoly Ke
reseti forrást biz!ositélna. Saj
nos, erre egyelőre nincs is ki
látás. meri a kar/ell m i II d e n

al mst-I
Záhonyi Aladár járásbi·

rÓ5íÍgi elnök és felesége
született K l i nl e n t Jó z S a '
május 7·ikén ünnepelték
házassélguk huszonötödik
évfordulóját. Az ünneplő

házaspárt délután 6 óra·
kor Csernus Mihály apát~

plébános aZ endrődi rom.
kat. templomban megál·
doHo és magas szárnyalá
su beszédet intézett hoz
zájuk Esk Záhonyiék ven
dégszerető lakásukban a
legszükebb barátj körben
ünnepeltek. Vacsora közben!
CserrJUs Mihály aPátPlebá-!
nos és Gáspár István me· l .
zőberényi róm. kat. lelkész
mondoHok szépfelköszön
JŐket.

Záhonyi Aladár járásbi
rósági elnök és felesége
tizennegyedik éVI2 élnek

Gyomán. Ez idő szerin!
Záhonyi Aladár a g'yomai
Uri Kaszinó elnöke, Zá,
hanyi Aladárné pedig az
6 kezdeményezésére éve
alaku!! Jótékony Nóegy!eJ
elnöke. Ez is bizonyítéka,
hogy mindketten Gyoma
társadalmi életében értékes
munkáiu vezetőszerepettöl··
tenek be.

Élénken emlékszünl, még
arra az időre amikor, Zá·
honyi Aladárné, a nóegy·
let elnöke feneketlen :Dár
ban rÓÍía az utcákat a bá
nomkerti és bessenyszegi
végeken.Fáradhatatlanul
kereste ki a leginkább nél
külözőket és mindig ott se
giteH, ahol legjobban vol·
tak rászorulva.

Azt is csak Ö tudta meg'
tenni, hogy szegényeiért a
teheJősöktől .kert, könyör·
g-ött, követelt - és még

azzal sem törődött, ha meg
haragudtak, a fontos az

volt neki, hogy kapjon, hogy

6 is adhasson.

Május 7·ikán Záhonyiék
háza megteH virógokkal,

melyeket a helybeli IÍs vi

déki barátaik és Hsztelóik

küldtek. Ezekenfelül sok

sok táviriilbcwés levélben

halmozták el őket et leg

jobb kívánságokkaL



l. I

laki vár en~cnl .. ,

)\Jinclen magyar leiÍny 1 Hai!- I
jad a benned ,ilő szózalo!: va-I
j"Üd vér enf~em, .. Va1aki vár
engen;: :'\,z eici!árs,.. Valak.i

vár engem: ,D.. 7.. embí?dcs!vérck ....

\fel aki várengem: A Mindenh<!lló
Ur1:-)lCIl ... S hOL,zé. í~sz.ern: \'a~

laki vér T,igcd, felek2l:e)í kli~

lönbség nélkül, korhaiána védó
ickínJci nélkül ... Valdki vár
Téged: Stadler Frieda Könyve,.. l
" lb I '1 ' " 1l,\C1C{.J e Kel \"?Iln<2,I. magaGe-
vá keH l-enned, nH~rj anll eblJ('

él SZáLn,,!?yvenhat oldalon von, .
éJZ maRa az éleI. A Te éLzkd.
nehézs·égeiqck megoidójfl. meg
szépiióje és f,zlérJékelóie,

Szen! Ágoston !w!1011a él 5ZÖ~

.20101: tolle, lege - é's felve!ie
s 01vas1a s 1Zmber('bb emG2T
leti belö!c,. Halljad meg Te is, l
Ic soka! emlcgcielj mai lány sj

vedd és olvélsd ! Vedd é:"i olvasd l
co' dl r~" l" 'j' j
~')Ia ,Qr l-neoa \oo'ycve .. !logYI

!11:J;; 'udjad hogyan és :~: \'ár I
Rad. , , sz, Csorba 7WB!.

I
i

Slterke:sztette ISber I..;iís;,r:l;ii.
íGvl5,:!'f> AnQor kiad~5l!i

Eh.Hjapest, 1935.)

El?Y nemzel irodalma s c !ll

dicsekcdhei '.' tvlüvészen lex!>
kon"-nül s mi kicsinek minií,
site!i magyarok immár kilenc ,á
alot! él második kiedásál fo
gYG137lhaljuk enllek a néJkliif,;,>
heleHen kbikönyvllck. Az e15ő

kiadás - mini s?íikséges és
.I

nélküiözhetei!en szüksc'gJel -I
h~,1:nMos.a II elfog,~ot I, m ö 1.:1 k é" I"

sol)h lcljcs<?1l ~lIunj él k CIII \ v-
piacróL Szerkcszj() és kiadó I
nagy munkára vállalk0701J, de

aJI nem fudlC1 klies mérlékbrn. I
tökélelesen \'a!~ra váilani. A I
"lvlüv(szcji lexikon" els,:, ki~ I
adása sok hibát és biányl lö1' d

lalmozo!l, dc még is nagy
szolgála/of iell a magyar nem~
zelnek azzal. hogy egyáHal6- I
ban megjelenI, hogy megielen- "

helei\.. j.~ rn:'is~)cli~" "lénveges:~
l11C'gbovl1el! cs aldolg07cdl hl ~

adás" mosi !lrJgyli'l ('I a sai;;';!
s két htllölma5 kötelben Jáfja
az olvasó elé az épil~szel, SZOlid I
rá"OzCJi. fes1észel, iparmlivés7(:1 I

,
é:lékeil,' , A kél kötel maga :5 I
bl20nYSdg arra, hogy ez i:! m;.j- !

LOD
engem ...

I

május i1. 3 GYOM tUSAG
~'>":/>~~>r,].'>""~~e~~~~""~~~-"':::""-'~~~:~v~~~~;;:,~~";;:-<'-""+~~~~~~:::.::::..;~

I
s~~kséglctré \'!~j.jl ~l ,~1élnC! r".; r .. 1.

1
u~j

dJ!é\s, l:ofZ)' CIil1Cluljon I2Z a. gYilrapoc!oll az elsővei :-iZCfl1-

könyv is - mini a Tóth Tiha~ hen. lcJ<íszciú vo!! ClHKk él m.3-
mcr könyvei in ;,'uró/'éJi siker sodik kiadác.;nak a megjclelllzsc
felé. is, a nché/ ~azC!aságj viszo-

Hogy SladL:r Friede k'gkeci' 11\'ok ellenére, d'2 az időszerii-

ves'2bb g'yernKk~! kii!dl a JlZ- s,~~ melleJt sokkalja nagyobb
me' könyvpiacra, azi a.zza! fl ~!ondclaJ kc!lclt volna a SZi?r-

láZB:' és ·~Ivpeics munkával i<,zsztöl<nek a "bóvilésl" C?S "éÍi-

iRazolja, amellYe:-! kön,,'vének clo!goziÍsl" v 0?g e /: II i Ö jc Bárd

n'ém(,·j fordi!rJsá! rnalJo V~iÖS6Q'-1 m,,'nnyir,z sajnáljuk, cic meg ken
gal ujrairii'1. 1\\1111 Erch'!ybőlióe- I !llondanun'k, hog.,;, él "J\rlüvészeli
sZökadi léJnltönő -- 2Z: a néd lexikon" minden éliékc f11ftn~li

me! Liac1ást is bizonyára oly ujra teJe vall hibákkal és hi·
tökéJc!c:" némelséggci fogja Ul- : .ányokka!. A. hibák mz!? laión
fabocsátani, amílyen tökéletes I ",ivlselhc!ók - bár bizonyi1ékái
magyarsággi;1 jelerl! meg c, Vd- annak, ho~;y az első kiad?Js

anya~;ábóJ sokal cgyszeriicn
áivcHck ide, s nem érdeklódjeK
esetleges váliozásokróL lp,y lől'

lé.ni meg, ho~y - eSélk niM·
nyai ::mJilhc!ek - Wírker Fc~

réne pl. még mos! is VácoH
1iJnár, noha nyo!e év öln !3,bony'
ban Jard!. CJalamb József - ~

lexikon szerint - még él és
müvészikönyvckel köJ, pedj~

már évek 61a pihen valamelyik
f ő v á r O s j temeI6b'll1. FábHin
Gyula és Gyuláné mint Febinvi
Gyula szerepel. sib, Ehhez ha
sonlók tömegesen forduinak
elő - él gondos rnunl(~ rova.~

sára. NalS'yobb bai azonj;}an Gl

sok és me2rnal\'yaráztleJlali]all
hiány. Az e]muH kilenc eszlen
d6 mLivésze!i enYClgá.ból sok·
kallöbb szemelvényt k~llejj vo],
Dél hozni és nem csupán él régi
klissékel feil,lC!sználni. Sainá1~

tos módon biányo;:nak az 1..11601
álJamok művészei és egpeSlY
összefoglaló lamtll11~IlY pl. a

szlo\'iJk. él lengy.zIBj román llJ~

vésLfir6L t\1ö, amiizor ir-c'Jalmi
ádeklődés erősödik nJi?g ill?

u ióGl<iiliél!Y1okki11, Z'lkkor l12:m ju:;p

cso!hdliuk ki aZlik értékn mfi
vészeii szm s nem hagyhGliíuk
ki ökel egy ilyen értékts ~1

gondoltasu lexikon ból míni a.
milyen él Gyözó Anclor kiea6
sában megjeleni, A szlGlvllk kh~

zórm1vQs7.ek kÖzöJi n~íl'V érii?
kek vannak is s21ovenszko t/t
rüleJén élnek és dOIZO:Willk tlzGlk
a fiGijilllok, akik rnilívés?\':lképzisl
,~ m.:lgyal' f6vfirosban Koplak. d~
most oU alkolnélk egy más nem·
zel rmíivésuttörféne1e sztimi5Jrl;l,

Brog6nyi l-\.i':imán könyvéj, meiy
ben a sz lov!? ns::dzéJí fesiómüvé
szelr'~)1 iri, mégis cSi2k ísmerni~

kellene e2V ilyen nagy lexikon
s2crkcszl6jének! Egy §!ázovsz·
kV, ~ankiJ, r-u11a, Galí.mdQ slb.
mégiscsak iee tartozik és mé·
gis ('sak megérdemli, hogy n:2
himy sorban szerepelien ~ ~ KJu
vésuJi lexikanban". i:'J III e l y

1900-ben jelenik meg. - !hu·
1,~11 011 véln él1enílvei m\iivesj'('L

lOll1csiinvinllk évekkel ez€I(;!I
j (' I c fl i meg ,;Lengyc!orsníg"
eimen egy 11flialmas ki-)!cic s
abban Ll lellgv·?l képzÖlllÜV.'>'

szeiről is s.z' v"n. KUI"nliNm

Sjfjdic:r l=-riedo i;.)nyvének

másodH, kiodii3dnoz., (Szeni l,

Isiván Társulal. bt.)e.,j) "
Néhám' éViíz.,'ddcJ Qzelőlt egy j

szoino!d kert lugósában haja]·
mBS elhatározás indi!üli ulJara
cgy ifjul, aki az(iJa ulai taiáiJ il

magyar ifjuság lelkéhez és ezen.
az ulon neveli az egész nCI1l~

zelnek jelJeml?s. vali,§sos, lI1Ü~

veit, nemdoh.ÉJIl}'zé-, PCf1l ivó,.
Krisz!tJsscd jál Ó jfjus6;;ol. iVla

már nincs az Oi suíghdll olyan
falu. só! a műgyar sZc21Jemi és
lelki n0gY:3ágdjcs0S~'R[iremond
hajom - nincs curó),ában mú'

l

l'!ak tudnia kell . .. c. könyve, ,1::-\ I
könyv tarICl;'<ínk!2j"1ékc llíhJ'!

iga7,.HÓU1. áJlion iiJ: Néhár" y 01'- !'

vosl Jancics. -.D.. női hj'Jalás,

- A háí:össág. - Bűnös ék!. l

- /-\7. örök lli:1iadon. i
.Amint a kéi 'könyvel magam 1

eié tes,=cl11 és f21idézem az első I
eiolvasás örömél. önkénJc!enül '

kinálkozik az öSS7,_ehaSOnli!É!S l',\

a mos! másodiK kiadásb<'!n meg

iek{1j Simi/er Frieda "önyvévc!: I
'valaki vár engem, .. ci műveL lj
tvHndéJhárom nagy érlék a m(j' •

ga nemében s I~légis a legkor- :
szcriibb, El lqzlöbbel mondó a J

mai leányoknak és egyullal él l
n1ci nevclóknck: a harmadik. l

ahOl ne ismerné .. !
Siadkr Friecla nem a j,nsuiio, l

Iq;alább cgy embe!', -- még
nem él szerzeies, nem az orvos' l

fontosabb: Ic\?a!!Jhb egy ifju I
pedagóg.s :-z2mévrzl, nézi az j

Tóth. Tilwrnér könyvcit és azt ,
é!cJcl s nem ezek s7·zrint érié· l

haJalll1BS lelkeHorrná!ó Jrwnkás- 1
keli él dolgokal és irja 1anáesai!. I

ságOí, amit Kriszius:1iÜC ez éi S dl F' 1 " '] ,. 1la r cr ' nCCJa éi SBlfiJ Q elC'iH>~ .
legalázalosabb szo!gaia végez!

!,öáinccsé krisiályosiiolJ és
Tólh Tihamér diákjainak kil,j-

megoldoli problémájával áll a l
fápJálékol nyuj! fiZ a rcn;;zeleg

mai kán}' mellé, hogy eh'á· l
kiadásban megjclenö sokkönvv, '!

la.s./iha!aJ1an u j i t á r s á vdlj,zk "
amil el láJhaló és iálhalaHan. él

hns;rlusban. l
szemé!yesen lsmcri és csak Je- I

Te sokal emlegeielJ mai leány'
vdek vaRY könyvek ujján ba- l

- irja - akhál az járja, hogy,
ráíság'ban lévő !c!Liaiyn l<iild,
"1 - l 'Ih ' .. l'l hogy semmit sem élkarsz ugy, '1
1',( egszBm a, ,alanan lomege \. e-

mint ahogyazelót! voH, meri
nek szer/e az országban, sól f l

orraacdmÉir vafn:, , . ez a könyv
e II rópábélI1, nemcsak kaloliku-

l1iegmlllal légc:d olyannak. amj~ ]
sok, hanem más \'allás\léJK is, j

Iyenncl< az UriSlcn eigondoi!, I"akikel Tólh Tihamér inditoJj egy
jobb és 'szebb élel feié, éjkikel amikor ez a fogalom sziilele1l: .

fiala! leány... ami!vcnné !C~
ó kormányoz még mos! i5 a "

heLE és leszel, ha eJindulsz:
bel ú és el rádió szgilségévcL I

Tó/h Tihamér a fiuk !~!kiéle· .kc:yelemben éser6sakarásbem. l
jének fe!fokoztlsára é3 feile_sz- Es eztán fe il ti rul ci mélység. I
iésére, megmentésére szcllk!íC' Egy önl1wgéÍíala!,;íló és 6nmB· .
élelé! s ez él szent elhaláro7(~s gál állandóall renováló, res/au",

n~16 n6j lélek mél'!s12ge, hOQ. 'c' I.a szolnoki lugastól (lZ egy,::ic- J 'o,
három fCI'r2ZClen kcccszJüJ hi- ilmi kGledrlm és a rádió és ro'

I zon\,.·itsa: valAki vár cwrem .•. lláeiós gJpeken ál eljuioll nlin- I lS

denfelé éo, megIeremlctk a ma" Vajé~i, vá.r e!l gCm: ,c\z éieHárs, i
ga Kriszlusnak le!szó virágzz1' ". \ ali'lkl var i?ngem,: r,\Z cm" I

berle cl\rr.l'''''' \:",!~,,; ,,;'ir "nsál. Ennek c1 tó!l1iíhaméri :nun.. .~, " Li"", Li uh, 'd. oc . I
kéinak reUek ki'5vc!öi azok, akik '~,em: ~ A lVI.in~,eiJh~tó Urislen ", I
hl1sonlö hangon és hasonló Onkelll kmödwZlk, IlogV az I
lélekkel veHék kezükbe cl ieiJnY9 , ember oldalakat idc'ncn, hogy I

ifiuság lelkivi!ágának ~onclozÉ!- i az ember óriJszám bc:wz1!en I
sál. A szakirodé!lOD1nBk és 21 ('HÓ! él könyvrö!. amely cgy j
magyar i1'odaloiTIílJk is értéké- egésnll mai léieknf'k a heJc
vé válJ jámbor László S. I kél- kapcsolódása llbba az egész
ki~)k~!es könyve: Levelek hugom- vilögon végighllzódö lörekvés- l
hoz, amelyben gondolatokal és be: vissza cl nól a családba. ,~7 I
lanácsokaj ad katolikus icáq ('mIJer önkéntelen egész feie~ l
nyok számára. Ez él könyv Jel- 7eteket tal1ul m(?R, mert ugy I
iesitette hival6sát. leánY8zobák, érzi, hogy ezek a sorok c1irá~ i
le~nykönyvtárak és ami még ~_ai a bennünk is rejtőző jobb I
fontosabb: leimyszivek díszévé, cl1 r nek. Az ember szeretné. , ,
alakilójávi! váll. A könyv főleg igen kimondhatatlanul szeretné
katolílws körökbQn terjedt, meri 011 látni, OdB lenni ezt él könv
szerzője - jezsuita ~ e!sö. vet minden magyar leány asz-
sorban, sót szinle kizárólago- lalára s minden idegc!l nemze!
sön katolikus Jányoknak sZc1n- kfmyi1ili1k á1adni - u? c:PPC!1

Ja. - Évek mLlilá~1 - ugyan. készt':ió '- némel fordilásban,
csak Tölh Tihamér munkássá· j\'j országos siker megkoro- I

gá nak él leánynevelés terülell?re názta már SIadIcr Fricda mun-
való áivitelb61 szüle/ett meg Dr. káiáL A második kiadás - iÖ

Csaba lv/argit és Dr, vitéz Csía vid néhány hónap Ji1'i11 clfo~

$dnc!CJmé: Amit egy nagy ledny- 1 gyol] .'3 s2ükségess<? váli, ,éJcj~



r.,)ácz Demeter 70 éves reL
Losonczi ferenc 61 éves L kllL,
Bogár Lajos 68 éves reL, Fe a

kele Jlona 14 napos ref,. Tokai
Lajos 70 éves reL

Születtek s
[z. Nagy Gáborné Béres lvItí

riának fia Gábor ref, Lukács
Lászlóné Horválh Máriának Ic~

(jnya Erzsébel ág. ev., Sz, Negy
lánosné Kalcsu Máriánek i{?#

ánva Piroska Mária r. kat., Cson·
li Istvánné Balog Zsuzsann6"
nak fia Isiván reL) Varga Lajos
)ózsdné Izsó Piroskánök i('~

ánya Piroska, rer.
fli;u~:a!isAgot nem kölöllek.

e'1=Jh,ajlt<lfU~ II
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A betegápoiási pótadó idei
kivetésének kulcsa. ,4 pénzügy
miniszter egyik kguiabb ren,
deleiébl:'n él nyilvános beli:'6~

ápolási és gyermekgondozási
pÓla dó kivel<2sének \' ulcsál 1955
évre 16 százalékban állapiloila
meg.

rornnapos programmal cíóodá
sok. gvakorla1i bemulalók és:

• i]

kirándulások löliik kL A réSZl- I
vevőke! május 24-én Buoiapesf# 'II

ról külön vonat viszi Í\/lískolcra.

Megszigoritjákakülföldi uta - I
zásokat. Fabinyi Tihamér pénz
ügyminiszter iegközelebh ren 6

dele/el ad ki, mely szerini Id.ii
földi utazások alkalmával csu'
pán 30 pengő érlékó valuta és
50 magyar pengő vihető kiil
földre. Ennél az ínlézkedésnél
elsó50rban a pengő védelmé
nek szemponJjai vezetik cl pénz
ügyi kormányt, amelleH, hogy
Oiaszország és Ausziria fejé a
kölcsönösség alapján cl most
f<2nnálló rendelkezések maréid~

nak érvényben.

Könyvnap. Az idei könyvna

pot junius Ci-án, 4'én, és 8 én
larliák meg az egész országban.

Selyemzászló verseny. A bé
késmegyeí gimnáziumnak az
idén él békési református gim'
názium sportkörének rende
zéséhen méjus 26~án Békésen
lariják meg az ugynevezeIt se· I
IYl2mzó~zló sportversenyükeL

#~~~9~l}~~~~~:::~é'l%V~~:" ~~~§~~~

-' I
is annyi! irnak a lapok o len- Hogyan keH egy Halászati tilalom A IÖldl1Ji-1 A Pázmány Péter Tudomá.ny
gycl-magyar KélPCsoi{.liról, hogy hasznothajtóbbá tenni? I'\oj· vcl,,;sügyí minisf.le,- elrendelte egyetem 3 miHió pengőt ka
az! egy mllvészeli lexikon szer- I nok Á d Éi m munkOSf~(,f\'ezó l éj halászaJi iiialomnak április! a megszállt felvidéki bir
keszlésekor mégis csak illő Jen- l (Hódrnezóvdsárheiy) nevét jpa- 20~jól május 31, ig való esor- tokaiért. A hágai Állandó N(',!]1

ne belekapcsolni! T..:rmésze-I ri. kereskedelmi és mu:ógaz-, bitaijan megiClrl6sáL Ugyanek- zelközi 5izoJlság mér,; 19§3.,k 6

lesen képzómüvészeJi vonalko'l dasái2"i kö"ökben már előnyö- kor az álialáIlos haiászöli ii-\ cembcrérxn vissZéiiélie él P8.z
ziisaiban. sen ismeril<. Mosl megielen!.' Jdlrnai a körnv{ken cl f-ckctc mány Péter T\ldományeg'ye!em-

A "Müvészeli lexikon" má' könyvecskéje ,}Ho~yan kel! egy r<'örösre leljes' egészében fel-I nek 15.600 !Jold kilerjedésü
sodik kiadása érték és haszon, vállalatol hasznot llajiólJbá leo- . fiigg'cszteiJe. megszálli fz\vidéki bir1okai!. A

él magyar irodalomban érléket ni" érdekes é:,; érlékes IcHlU[- Budapesten feiszabadtt1 a' cs,zhek cl biri ok iirát,?í rni!íió
képvisel, de - saínos még Inost mány krví2zcl. dínely munka tejforgalom. A korméiny Buda, , fh'ogöt mos! fiLellék ki az ,zgye-
sem leljesitelle igazi hivatásál. megmulalIa cl helyes ulai. hogy pesle,n me~sZ[il1leli a. k~I~~1 /_ei-Ilemne!'" Az esel érdekes prc-
Még most is sulyos hiányokal hogyan kell egy válla!dlol ve' forgalmal. A tel valosZll1u ara! ceclcnsül szolgálhoi. annál is
és vaskos tévedéseket tartal, ze!ni, rentabilissá tenni és jö, a fÓvái'osb,:li1 26 fillér lesz, I inkább, merI ~pel1 Cschorszflg'
Olaz. Amig egy harmadik, min· vedetmezésél fokoznL Érdeklő- Nem akarl1ai{ dOlgozni az át " gól 5zcillbcn több !1i'llalmtls
deo tekinlelben javitoll és áld dóknek díjmenle'ien kiilcli meg vonuló munkanéHdme!{. Ki nel t:ír1okper van folyamatban.
dolgozol!, sót álérJékell kiadás a szerző. h!11crné az áivOllUló munkad I Frig'yes fóherceg 113 OOO hoj~

meg nem jelenik -ezl a meg- A tanitók íisztelgése Ring- néikiilie,kel? Alig va, n ház,..éiho.va I dat, Jözsef fóhcTCeE?' 27.000 hol~
lévőt keH a közönségnek 01- bauer tanfeHigyelő előtt. IJ)<2_ bz ne hopognanw( (~S konyár- dat, rajla Massarvk közlárSCl-
vasgalnia - mérsékell bosszan-' késvármegye lanirósága tVlolcJo- adományoKat né kérnének. -I 5I'lgí elnök kíslopo!csányi nY(1~

kodással cl hiányok és hibák ványi Gábor, vármeg'yei taniló- I Ezeknek a molc5ztá!ásoknai, I ralójái perli vissza CschorszáR-
miaU. eRyesületi alelnök vezelésével akari,] elejéi venni Székesfe- lól, de hölB\nws bir10!des!eket

Kiadó és szerkeszlől< nagy május 6-án Hsztelgc!j Ringbauer hérvár vezelősége ésbevezelte f>crel vissza a hercegprimás és
munkát végez/ek, de ez nem Károly, az ui vezető lanfelügyclö hogy éiZ iJlvonuió munkanéikii- az esztergomi egyházmegye is.
mondható még most sem ala; elórL Ringballer H>Sroly a kül, ! lieke! rnunkávid ::cgíti. Három VérmérgezésbenmeghaU egy
posnak. Legalább olyan ala' döilség' elő!l kijelC'nlelle, hogy! napra akarlak munká! adni ne' ! csabai lány, Hélfón délulélll

posnak, amilyen alaposság egy éj ~éil:ilÓSá~~í,.. t l1lunkal~r,'~i'1in~k., " kik, dc nem számollak azzal, meghall él BékéscsC!iJához lar-
ma megjelenó lexikonnál jog~ tekInil, bcC'iuleles. lOI«}ziJ,1 hogy az átvonuló munka!lél~ iozó Fényes 2038, szám alaHi
gal elvárható. munkál vár lóJe 5 ajlaja és szi- ld.í!íck közöl! sok a l1lilDkake- lanyán Oyebrovszld Erzsébe!

sz. Csorba Tibor, 1935. IV, ve mindig nyitva áil él vánne6 rüló, akik viss7aéine!c a pol- 17 éves leány. Napokkal ezdől!

--------~ gye lall!!ói előlL gárságnBk az igazi munkönél- cipő lörle fellábál, vérmérgc 6

külick iráni érzett szánalmáyal: zési kapoJl és ez okozta halálá!.

Ink.~lb!J koldulnak, de nem dal- Németországban házassági
goznok. Székesf8iJérvfÍron is kölcsönnel támogatják a nösül-
alig ieJcl1lkezik munkára CR)!' ni szándékozól{at. Az uj né'
két íillIllKanélldiIi.6..z inlézkedés Ille I politika egyik sarkalatos
arra azonban minden ese/re jó pontjtJ il házasságok 52c/POri·

volt, hogy Szekesfehérváron l fása állal iliztositani a népei
azóta különbségei tudnak lenni léleksz<;imbelileg erösileni.Ezen
lTlyn.~{f!nélkiili és munkanélküli I céljának elérésére ugynevezeti

Az Alföldi Z6ldrnező Szövet- 1\07011. házassági kölcsönl folyásiI-
ség országos lwngresszusHart l Védek~~és, a I{~korica~oly I olvan h6zasulandóknak. akiI<;·
Miskolcon..6..z Alföldi Zöldme II' ellen. A fotd!l11velésugYl InlillSZ~ I 'rlek cgybcJ;t!-lése elé az anyögi·
7Ő Szövetség máíus 24,én, 25 lel' figyelmez/eli co gazda kÖ 6 i ak hiánya iikadályokal görcHL
én és 26 án országos kong- l zöw3éget, ho~n él kllkoricéll11oly I Ezen kölcsönöknek lulaidoni1
resszusr tart MíslwlcDT1, A há- elleni védőinlézkedésekel:a ku- ják egyrészi a házasságok sZéÍ

i(oricaszár elvermeiésél, vagy l mának évről,évre vaiá emel-
elég,:lésél máilIs 15 ig bUn/elés !~edését. A slaiiszlika szerinil!
ierhe melJeil el kell végezni. házasságok száma I 93'!t. évben

Miért kell irtani a cserebo- 51 0.000, 193~. évben 631.000
garat? Az idei év ugynevezeíl volt, míg 1954· ben ez él szám
csereboR'aras év lesz. Sokkal már 740,000-re emelkedel!, 1953
löbb lesz él cserebogár, minI aug, ó/a 1934, év december vé·
iélvaly. vagy lavaly eléd! voll géig400,OOO házassági kölcsönl
Nagy veszély fellyegeli a fáJo( folyásilollak.

leveleit, dc még nagyobb a nő- An.-.,,'akönyvi hirek
vények gyökerei[, meri a csere- A gyomai anY(lköl1yvi hivatéll
uogár sokkal veszélyesebb pa- I könyveibe máíus 1-lól S,ig íj

jOl' korában, amikor él földben következő bejegyzések törlén-
él. Ugyszólván minden növény lek:

gyökerél kikezdi és hihelellen
puszJiiásoka! végez. Pajor ko
rában azonbem nagyon nehéz:
irIani, de annál könnyebb sz6r
nyas korában, amikor a fákr61
könnyen le lehel rázni és aföld·
ről összeszedni. Ezért keil az
irtását most elvégezni.

Egy összegben kell kifizetni
a valorizált életbb:tositásokat.
A biziosiló iársaságok állami
felüf!yeló halósága elrendelte,
hogy él valorízálJ élclbiztosiiá
sokat egy összegben kell ki
uialni él jogosultaknak.' A ki
utalások juniusbal1 törtérmek I
meg,

Házasság. ffalmágyiAfagda és
Dr, Uhrin Nándor 1935. május
18-án este fél 6 órakor larlják
esküvőjükel a dévaványai róm.
kaih. templomban.

Várm~gyei főügyészi kine
vezés. Dr. Legeza Tibor gyo,
möi ügyvéd. Jörvényhaiósági
bizolIsági lé'lgol a vármegye már
cius 19-iki közgylilésén Fáy
István főispfm Békésvármegye
tb. főügyészévé nevezle.

Dr. Libényi Béla ü g y v é ct
Endródön, ~zent János ulca 12
szám alatt ügyvédi irodál nyi 6

loH.

Ülést tart a vármegye tör
vényhatósági bizottsága. Béd
késvármegye lörvényhafósági
bizolIsága május t5·én lartia
meg ezévi második rendes köz~

gyűlését. A lárgysorozalon sze
repel löbbek között az alispán
jelentése és ami bennünke! flél

gYQn kö:z;elről érdekel: a lóJe#
nyészlésróJ való vármegyei sza
bályrendelet alkotás. A köz
gyülésj megelőzőleg,május 13,
án a közigazgalási bizoHság,
14-én pedig él kisgyülés ülése-
zik. .
Endrődön a Stefániasz:övef'

ség új egyesUleJí házal épit.

Kovácseviclll MUenkó buda,
pes1i nagykereskedő n e v é I
Nagykov<ksy·ra m a g y a r o s i·
t o I I a.
Sürgősen meg€uösitik a ma

rosi védötöltésf. Az t932. évi
nagy árviz ha/ólia ala!! Makó
mellett sürgő$en megerősilik a
Menoi. vl?dőtöHését,
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. varr(~Q'épek, al íTészek, k i Z á r I a g
IfIk, oI?L cerna, Lac és VargánáL

111ll/1L1iH1ÍfIB1, liirelcf11mel es SZOl

galümmal érhe! meg valaki a
syeretei re.

J~tékos Uraim) Ti pedig !uJ
já~()k meg, hOf;Y Zseni 99 % :Hilr-

ga10lTl ] O/il leflí.·lség, Ofrtilil.

Ore-GyTK 4:2 (1:0)

híró: Sziijárló.

OFC: Domoki-Devosa., DiiJ
rogi I.-Olt. Pálka IL, }(ovác$
CatlJporesse. N\órocz. GelegonY:::l.
Dorogi IV., Benk,) ll,

OyTK: Izsó-~Ktlfc7, Rozsnyai
-Valili L, Weiger!h, Tandí~Li'l'

katos, Hatvani, Bi.'! rli k. Baríh",
Bolehovszky.

Erős TIap ellen GyTK ke\1:dt's
sel indul él játék. Hatvani szélre
adott 1:.lbdájával Bolehovszki ín·
dul utnak és amidőn már góH
vár Devosa ]6 os vonalon belül
buklalja a biró sip néma. A gUI'UJ

ló labdát Domoki fogj?. ly10s1 OfC

adja vissza a látogalást nag}'obh
szerencsével. ~ p. ben Campores·
se headástít Mórocz guritja kaplI
felé a labda meg akad a félfáh(.i
és onnan begurul a hálóba 1:D,
Kilencedik p.-ben OyTK alwió
fut, de nincs szerencse. Bar'!ha
löv'2se hajszálra megy kapu mel
lé 16 p-ben Izsó kap tapsot szép
akciójáért. 25 p-ben Bartik kap
rugást, él biró Gyoma ellen Hél
büntetót Most egymásután [,ét
kornert ér el él OyTK A szög
leírugásokat a jól mü'kűcJo véde
delem fejjel a mezőnybe továhbi'!.
ja. 38 p-ben Camporesse lő hJ]'
száira kapu fölé. Erős gyomai tá·
t1H\lással ér végei a félidő.

Szünethen: GyTK bizik a ki"
egyenHté&ben, ha csak a biró eb
ben meg nem gátolja öket. üfC
erős mérkőzés, de bizik a győ

zelem megszerzéseben.

A második félif'ö üfC kezdés.
sel indul. Camporesse igen ve
szélyes. 4 p-ben Rozsnyai sza
bálytalanul akaszt. A Mntelöt
Pálka rugja a labda a tisztán ál
ló MÓroClhoz kerül. aki köze!fÖ~

gólt szérez 2:0. A GyTK nem
csügged. Erősen támad a Barthll,
Bolehovszki szárny, 8p.-ben Bar
tát vágják fej, a sip ujból néma;
10 p,-ben Kurcz is megpróbálja
a szabálytalan beszállást, de ezt
a biró meglátja. UjMl Pálka to-.
vábbitja Mórocznak: aki fejjel
megszerzi a harmadik a gólt 3:0,
Majd a 14 p. ben Mórocz Ron.,.
nyait kiaselezve megszerzi a 4-ik
gólt 4:0. Dicséretére legyen mond·
va a GyTK tovább támad és erö
sen harcol az eredmény Rzépíié
sééri. 17 p-ben B~r!ha átadás~val

Bolehovslky fut el. A orOSMlí
bekkek ugyancsak laposs~k a bo
kájál, de az erös lábon álló szél~

nm\ vlJlt ;'ésJbeíl sem vaJl te é.s .
ami lI1e~ !1wst vall. fd:ély-e's. Ez
pedig most v;w kisérldt'zés ulalt
u,:::yannyíJ a. hogya mélyen tisz
telt Vezetóség:l rnegpr6bálkol'á
sok ul:ín csilk most határolta ma
oát al organiz-álásra. !

'" MindenkInek m.egbflcsfijtÓja. és l
Alyja akart lenIII - ele Si1\HClS ,
egyeseket még :1 Iegdr:igáhb sza-
vakkal sem lehetet! il jó és Hsz
tes utra téri!fni

AkncH ;j csap;:~lb;;n olyan ki 50k
ese:ben a verbég oküzója voJt
ki~rlelték. amire nem reagált.

Ellenben sport! <irsa hibái t !Ja fl·

goztalta és összdérheiel1enkeddt
- mindezt a gyür('idést fl jó oreg
régi fo@tball fegyel mezei t vezetöi
sit:itlek ld vf"\salní.

Akad olyan is ki - foolball
Ilyelven legyen mondva -- égei le
parlner társát, hogy íj ez áHal a
driblijeivel magára vOlJja a fjgyel·
mét a közönségnek.

A T. Közőnfiég hiába Wnle!
az összjáték mellett. VoH olyall
ki megtért - és olyan is kit kell,
hogy végleg ejtsen a csap.at, mert
kiöiné a jálékked!let, a feltörő

fiatal iel1dségböi.
A T. Közönség és OyTK l?g.

jai sorÁban oly urak - söt hr·l
gyek is vannak kik a kís UijUk!1J1l I
hordják modern foolbal1 szép:-:é-!. ,
gét és. ravasLSágál. Tellál mi,órl l
kellene nékem most lljra elmon· l
dani, hogy a pályán játszani gyor- j
san és öí12ellenül, fáradhata(i"in l
1 és fél óráig szoktak fl játék()~ l
sok Nem pedig egyesek a szom
bat éjjeli fáradságot jöttek oda ki
piheni és játékos társát dorgálni
egy-egy hiba után.

Egyesek azt álmodták, hogy ök
vannak arra hivatva. holott ök
is még mindég Gyomán élnek.
Ugyszintén az elrontott, elhibázott
labda után nem is kisérelt utána
menni és kijavítani a sajál hibáit.
Ha a b. tM.al támadt a jobb ma~

radi le - ha jobb oldal támadt
a b. maradt le.

MegWrtént az is hogy a két l
összekötő haragudott a half~orra

és nem ment hátra. Sok Jlyen
surólodás - amit liem kel! hogy
elmondjak a T. szeret~~ és football
rajongó közönségnek.

Egyet azonban, hogyak. OyTK
Elnök ur szava is ugy cgeng a
fülembe, mint mikor a régi 1911.
évben először hallottam. hogy:

Bátorság; SZ{~retet és kitartás!
Önzltlenség és összeférhetőség

vezet bennünkel ép ugy mint má·
sokat a győzelemhez' és Slere
lethez!

Részemről ugy aT. közönség
nek, mint a já,téko5 Uraknak azl

CM "'il'r3~f1$'kBI

PORl"
=

II. G. bajnokság ál1á1ila V.ii-én: I
1. TéKlij 17 lJ .- _. ?"Ő G 34
2, MTK 14 ! l 1 2 :fl 12 23
') GySe 17 9 4 4 3ű 24 22J.

4. Kinjzi;j 17 10 I fi ~5 36 ?'~,

5. MTörek. J7 I@ 7 33 24 20
6. OfC 18 9 2 7 36 29 20
7. MMAv 17 9 I 7 33 35 19
~. GvTK 19 8 2 9 34 4! 18
9. KTE 17 5 :2 10 17 49 12

Iq. BISE 16 3 l 12 14 38 '1
ll. Boc~kai 17 .'5 ::1 lU 18 24 r;

Május 12~ikiprogramm: Gyo·
mcin: GvTK·- MTK. Rékésfn: I
BISE - GySe, N\ezöberellyhen: l
Tex1il-MMáv .. lv1edgyesegyháza: l
Kinizsi--KTE. Orosházán: OfC
-Bocskai

Mult vasárnapi eredmén.yek:
KTE-BISE 5:3 (3:1).
Textil--Ttirekvés 1:0 (0:0)
Birókiildés, GyTK - MTI{

meccsel T a k á c s BISE - GySe
meccsei pedig Rá i f a i szövet
ségi bíró vezeti.

1eldntetes Szerkesztő Ur!
A multheti beases lapjuk Sport

rovatában a GyTK szeretett fana
lízniussa. panaszos kérdése a.Z]
alábbi feleletre kényszerit - mi
re \cérem ct Tek. Szerkesztő Urat,
hogy szi,'eskedjék elegei lenni oiy
képen, hogy közölve legyen a b.
Gyomai Vjság Spor1rovatában. .

Igen tisztelt sportsz~:.e~<?, II
Kozonseg l

Jó magam vagyok hivatva arra, l
hogy nemcsak tőlem, de lapok I
utján is feleljek aGyTK szeretet! kö
zönségének aggodalmas kérdésére.

Már két hete vagyok ki téve a
sük zaklatásnak, hogy mi az oka
annak, hogy él GyTK oly nehe-·
zen megy át a krizisen? Min
qen egyesületnek meg \'éln a ma·
ga nehézségei - kinek az anya- .
gi, kinek az erkölcsi és soknak
a technikai fál'adt;;ágos gondja és
küzdelme.

A GyTK szimpatikus és fáradt~

ságot nem ösmerő Vezetösége 
kik ugy anyagi millt erkölcsíek
terén már itt léHem alatt is sok
szor át lépte a határt.

T. i. Ugy kezeli-dédelgeti és
segitségére rohan - tehát több·
mint siet - játékosait, mint gyer.
mekét ugy kezelte - minthogy
az emberek nem egyformák
bizony tapasztalatl~mulhálátlanok.

Volt és mindentut van, akad
aki vissza él nem tud hálás lenni.

Itt létem alatt elkoptak - ki
ábrándultak olyan régi tehetségek,
kiket nehéz pótolni.

Az :il kérdés a GyTK közönség
rés~éröl, hogy hol a tavalyi 3zi v
és lélek tehát olyképpen Viin

megoldva, hogy az első p~tJá§ I

Ref,)rmáíusdgiuIYo!{. h.<ir<1,;
llagyiJ"rs6ny kö]s('~i biró if,'.::t~

7016sél :,zC'l'Íl11 Juhász Gergdy
rel'. Bo /Sflil y i t\lí lJ c'1 i y 5 hóni:!-

4 · J I'j'n ., opos, I<ói cl ie'V,·S. II ,1 II r, L

én',,; l;$ Mlllild () ('v;.?s cigflllY

Qv ,'rlf!"kekoel m(ljus 5 én il ki)
r('isllagyhOfsányi - rdOnJlfllus

templomban mqrkcrcszle!lc.

Intimitások lit :rádió bemün
dóiról j\ r,idiö hcnwlHJóiröl
pompás képekkel illuszlrtllJ cík~

j.{cl közrd él DéiilJ'l!) lIi sz~ma,

iHnel\, 100 O!drl!l<?rjedelemben
és ren,ck larld!O[lll1wl jelenj
ílli:'},'. Színházi Iles7[1I11olóklIi.
gazdag filmrovf!loJ. leljes kis
regényl, llaj,n c ZCI i~1 r(llikl1nüso- .
rokFd, cp-yfe!voll?l:'OS s2'indMo
boI. rcndki\'lil érdck,'c,wcdu::l1d·
l'Ovalo1. ripor!oka

'
. cikkdu?l és l

löbb mini szál képei lalál uz
o!va::;ó a nép"7erii s!Íi\hiuj [,(.

pcslapbatl. i\ D.z\ihflb CRY szá
ma 20 fillér.

Országos vásárok. iv!ájus lO
én l(örös!':ldánybell. 12·énAlsö
szalókon, 15-én földQs<?11 és
Uíkécskén, 18-án Enclr6dön,
19·,in !\unszentl11árIOnbal1 or·
szágos állal és kirakodóvásárl
lar/alJak.

A fehér és fekete ember sze
relme. 11ogyal1 szen::lftel{ és

iJtllasodn~k. az em1Jen2!, az'
északi sarklól az '''~yenlilóig?,

Erről rendkivüi érdekes cild\(.::L
Tolnai Világlapja ui száma kö
zül; amely nagy leriedeJemben
és gazdag larlalommdl jelent
meg. A legkiválóbb magyar
irók novel!ái melldt számia!an
érdekesebbnél (hdekesebb cik#
kel, pompás folytatásos regényl
és közel száz képel laléll az
olvasó' él nédszerü képeslap
Tolnai Világlapja e~y sp§ma
su) fillér. &

Négyezer lovat exportált Ma
gyarország 19M-ben Olaszor
szágba. Az elmul! évben 14.744
loval imprltlll Olaszország. Eb·
ból jugoszlávIa 10821 lovol, a
többi, közel 4000 loval Magyar~
ország szállilolta.

Titokzatos to~dettek A leg
nagyobb párizsi divalszalonok·
han mosl készüHek el il leg
szebb nyari loaleHek modelljei.
A szalonok egyelőre héj lalHl1
aiell larlják ezeket a tifokzalos
ruhakölleményekel. Ezzel szem
ben a Párisi divat cl legl1épsze
rübb magyar dlvallap uj száma,
pompéÍsabnnál pompásabb pá
rizsi ruhák eredeli relizál közli
azonkivül mindenrő! beszámol.
ami el háziasszonyokai és dj~

valhölg-yekei érdekli. A remek
magyar dívatlap egy száma 60
fíllér I
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KORONA HANGOS MOZGÓ
ENDRŐD

1935 máius 12-én vasárnap
Millós hangos film!

R!V lDAFÉ

a
operett.

Hangos vl!~grilr,~dó

:löatlások kl 7 és lé! 9 óra]wL

ME(~H1VÓ

Az Endröd-Gyoniai Takarékpénztár
Részvénytárság 1935. évi május hó 23
án (csütörtök) délután 4 órakor, Endrő
dön il Katolikus Népház nagytermében
tartja:

XLI. ÉVI
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT

melyre a t. rész'iényeseket ezennel
tisztelettel meghi\'juk

TárgY!$orozat:
1. Elnöki nlcgnyit6.
2. ]egyz0hinyvvczető és jegyz6könvv-

hitelesitök idjeiölése. .

3. Igazgatóság ieientÉ"se il. lefoin
1934. évi iizlelévröí. '

4. i\z 1934. évi mérleg- es eredllJéJ1 r
sz;1mla előterjesztése a l'eliígyeJöbízott
ság jelentésével, valamint a nyereség
iránti javaslattal, továbbá az igazgató
ság és a felügyelő-bizottság részére a
felmentvény megadása.

Endrőd, 1935. április hó 5-éll.
Az IgazQatóöág.

N,;gy rcvűaltrakció.

főszerepJők; Ruby Keeler, James Cag-
nej', Dick Powel1 és Clair.e Dood.

Szemkápráztató jelenel'eÍ(, fiiibemászó
meJódiák és fantasztikus .kosztiimök
pazar tömege vonul fej e csodálatos
mmbell. amelyet hónapokig nem felejt
el il mozi közönség. Aid szépet akaI

látni, ne 111ulassza el l11egnezni.
ISJl1eretteriesztö kiegészttö rniísor.

/\ t/Hág főuccái

magyarul beszélö kuHmhlnL

UI{".,rHlil. 1l1iíjUS 8. A felhajtá3 csekeJI'.
irb.llyzat lanyha. ,'\ra).;: szedett 35-40
fíll(;r. dobt minőség 40-- 45 fillér. !eg~

Jobh minőség 50 fiJ!ér kg.-kén!. Hat
hetes malac páronként 4-S pengő, sül·
dö c1arabonként 5·-15 pengő.

Bul:l6,pe,l§t, májt.ls 8. Felhajtás 2700
drb. Irányzat lanyha. Arak: szedett 62
64 fillér. jobb minőség 66'--68 fill",r.
legje.hb minös(;g 70-n-76. .

Baromfi piac
Gyoma, május 3. A felhüzatll! kure"

pes. a kínálat és keJ:::s!d élénk. Az
árak valiln1Í( emulkedtek. Ánik: lyuk
70-SU, llizotl liba 85-S7, pulyka 55
60 fill., c!'-irke 1.20 -·1.30 peng,) kg.
ként. kiscsirke 14--113, kiskacsa H3~~24,

l;isirha 55-r;S, kispulyka 28-32 Hllér
dar:l1'onként. Toj;is tlrb.-ja 4 65 fél 5

Szerkesztésért és kiadásért Jeielös :
\VAQNER MARTON.

IluJ1gáda könyvnyomdilvállalal i 'Oyoma
P",l€lő", Ul~mVím~:t(\; Ti;k\'>1. ~áf,,:li:)f"

:r illér.

\<iléko5ük GvSC minden

NEtA _ .1... ·"'" <ci" ·'••9~.;Jib'·

B R
al 5zódavi~,

NEM IS SZÓDA VIZi

fillér
egy liter kad~u'k~ vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra lciszá.llilva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenkén t. Csakis
50 literen felüli remlelést
fogadok eL Hordöt díjmen
tesen adok :\ s;'áljítás tar
tamára kö!csön; hon.16m
30 napon belül bérmentve
küldendö vissza. Szétkül
dés utánvéltd. Egy pengő

levélbélyeg ellenében km c
dök mintát rt borból min
tásdübozban I bérmentve.

Soraim keUcsmes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes zaJ
matuak és n ~ m sl!l.\HJnYl.lak.

Cim: Ferenc
Soltvadkert, P"stm"gye.

helyé! összekötőber.. Pilinszky
percenként kap. lövést 33 p~bel1

Nagy - Barta - Kiss akció gólt
eredményez. (4:0). majd él 37 p.
Sebők remek passzából Kiss ujabb
gólt lő. (5:0). Kinizsi nem érde·
melfe meg ezt a nagy gólarányu
vereséget. VédelnH: kitűnő, de Ku·
cselata rossz napot fogott ki.
Csatársor le!keSzenleczkyés Sprin-

ger ~ de a többiek i~ .i~:en jóké-

Sebők sz.épen fCjJ;jUlk. csak Ic:

pura lőni nem mer. Friedet j il'

kább szeretnénk rendes posztján

láiní.

Vi2:SI'i\i<Sil l&tvámUik Nagy Sándor
utca 3 szám alat! lJárom drb. 7 hóna·
pos ártán siildő van eíad6.

Kr!.lch[ó tanyáján kéve
takarmány csutka, egy egyvaslÍ szak~

eke, egy vasborona és egy lánc borona
van eladó. Érdeklődni lehet 515 tanya
s7ám alatt a vasLIt mellett

A gyulai kir. törvényszéktől.

Ke. 240/1935- 17 szám.

irdetmén\v:
Hartenstein Ignácz kereskedőgyomai

lakos fl Hartenstein Herm és Fia gyo
mai cég; ellen mcgill-!
dilott csődönkivüli kény~eregyességi l
[j~Yében ~ gl'ulai kir. t~rvényszék J.:öz~ II

hJrré tesz], hogya mal napon tenti
sz:\mu végzésévr:-l jórah(-q;yotf 21Z adós I
&s hitele:Lői bb.hí F O ..szágo;; Hitel
védő Egylet k'izremüköüéscó.ve! 1935 évi .
február hó 28 napján ierreiött IHDgán- l
e~\-eeSé0'ét 17 f:[Jt'esséuei jóviihdtn,'Ó j

~.. ö ' - ,,; ~ .., I

vég~és j-ügerü5nek nyílv:ir.itotta. L~-S J l

vZlgyonfelügyelö összes dlj8.t és kö1t~e·

gé! 2568 pengöben meg.

Gyula 1935 áprilJ hó 24 napj~I1., :\Iáj. 8.FelhoL2.íal gyen-

Dl. Fralier '" s. k: t. "zeki .t. elnök. r ge, kin:'llat ke':cs, !,eresJd élénkUJo.
i'dadmanv h;teleül. Arak: bÚla j 3.20- i 5.30.. tengeri 11.--

l"<liiil;lY Sá.rldo: I (l11:JgánéoJgalomban 1'2.50- B.-) P. Ar-
!,ezeJo. l p" 6s zab nem került elildácHt.

~í~~f?~~'Il~·~m~'!'t4il!'i~fI~ftftt I

l
I

eredménv.nincs> Vé.are mapukra I... c; <':t

talainak él GySC csa·járai, erős

ostrom alá veszik il. kitflnően Vé"
dő Pilinszky kapuját. Nagy és
Fried az 5 !percben óriá-si hely-.
zetet hagy ki, majd Fded alsó I
Jécre 16H !abdája fi. Kiss I
kiHínő 19.bdájával Nagy bell
adását a I,is B2ria remek fejessel .
érlékesiti a 30 p, 1:0.34 p. Nagy I
ofszeid gólt lő. de a k:) Jeikezö i
ne· "'0'·0"1 ~r.(I·~S· ~·~rok-~t\"~c"e ;>'''f é!'. It- l'~ '-.1 l'>. 0'_ "'-'~'. <~!,-''t/ ... __ , ~~lU i

vényes 2:0. 40 p. Fried iéc;e iőtt· (

lahrl"J'a"[' D"-'?~:·'1·· -'c·.pru,IJ·;' e· ~ ~·O ~"-,,ULI V\~]l C. ::"t ...... tJ . _... ,~ V· "]

u

Szünet után már a 2 percben j
Kiss ofszejd gólt ér el. Zöld és!
Sebők kil,űnö, GySe hatalmas I
iramot diktál, fried nem l3.1áija I

Takarmánv Wagner l
Márton fíai fakereskedésében. I

FérfI és fiu keiapok, sportsapkák, I
mindenféle fiu sapkák a legolcsóbb ára·
kon kaphatók, kalap alakítást. festést!
szakszerűen olcsón vállalok Alt
Vince kalapos Endrőd. lparteslűlettel

szemben. .!

Mindenféle női férfi és gYermek ci- !
pők legelőnyösebb beszerzési forrása I
Mészáros lajos cipőuzletélJenHorthy I
lVlikJós u 2. .

lakodalomra, disznólorra Kere~ I
kelO Károlytól vegyen kitűnő min6- l
ségü, zamatos uj bort 56 fil!~rért. i

·i

6cska kalapb,,1 ujat I Csiná!tassa ,.
meg minél előbb használt kalapját tisz
titás festés újra formázás valamint $2(:)

lagozás által valóságos v] kalapja iesz.. l
amit igen olcsó árban készítek. Uj k:~- l..
lapok jó minőségben már három pen- I
götől kezdve kapha.lók Góth józsef ka- l
lapüzJetébe!), Gd.. Tisza 151\'án u. 51. l..

Az &ls6 cifrakerti járásba 2 lánc
here kilszálásm eladó Molnár Anta] IV. l
Zrinyi-u. 8. .

Zőld János l. számu hordár kéri i

a G~oli:aés Endrőd közönség s3hes l
pártlOgasat.

Pécs. .
eladó 4 kishold szántó és még külön·
2 kishold föld, Értekezni lehet Szilágyi
Kálmánl1ál Kossuth L. u. 71 sz.

E:gy darab egycsÖvQ· ötlöveW va
dászfegyver eladó, özv. 6sapay György
né Rákóczi I.l. 19.

V!ltal háza s za·
badkézböl eladó, Nagy Sándor u. sz.
Érdeklődni lehet Marjai GábD;" cipés:r
nél.

Ö~V, CS8lpÓ Jáno~í1él'lak :2 hold
heréje nyári 'naswálatra, esetleg egy
kaszá!ásra kiadó. Érdeklődni Jehet Hő

sök u. 72· sz. alatt.

leg~16I'lyt!5eiJb feltételek melleH·
eszközöl biztosítást az országos reL I
jóléti és ga~daságitársulat, érdeklMök I
forduljanak a helyi megbi:z:ottuk: Kul- !
csár Mihályhoz lakik uz ureg ref. te~ I,
metőbe.. !

A ref. egyhéa 1'<;1.et63ég·;:- figyel- I
mezíeti a lakosságot, hogy az öreg íe- l
metön a k~resetül való járást beszün-I
tette és akinek a temetőben van dolga, .
csak a ~sősz ház előtti mehet I
a terneHíb~ !

ső kibirja és megszerzí a régen l

el'ledékes gólt 4: 1. Továbbra is
Gyoma van támadásban. Egymás- '
utáni lövések kerülnek kapumel!é, I
kapu fölé vagy Domoki biriokába. !
35 p-ben L8katos szögJettUgása I
eredménytelen. Köveíkező percben I
Hatvani bombáia kerül kapu főlé. i
38 p-ben Ková~s akasztja BOle-,'
hovszkii a biró ll-est itél, amit!
Bartha szép lövéssel értékesít 4:2.
43,ik p-ben l\ov~cs arcba boxoJ- I
ja Lakatost, [,mit a 45 p ber] Ge,
legonya megkontráz Vatai arcán.
A biró mindkét esetben egészen
közel volt. A reklamá!ásra azt fe
lelte, hogy nem tudja biztosan
hogy nem,e üWH előbb a gyomai
játékos.

OFe szerencsével és erŐS birói
támogalássa1 nyerte meg a mér
kőzést. Jók Domoki, eal11pOreSSe
és Mórocz.

GyTK-ból izsó, Bolehcllszki és
Bartha vált ki. Rozsnyain megJát
szott az első mérkőzés nyomai,
Hatvani erős rugásaiva! jobban
érvényes.ül a- bekk poszton"

Szijjártó elfoguJtságaivaJ Hint ki.

GySe-Kinizsi 5:0 (2:0)
Gyom3. biró Wenheirn.

A feljavult GySe fe!f;zeI6s és
lelkes játékká ! győzte leki/Ünői
ellenfelét. Ez a fejlődési folyamai I
remélhetőleg tOvább fog tartani
és a GySe megfogja tartani az
őt megíiietö pozicióját a bajnoki
lista elején. A medgyesegyházi.
fiuk rendkivül nagy közönség Si-I
kert araHak. A játék elejétől fog.
va szeretettel fogadta a közönség I
ezt a szimpatikus csapatot mely- ~

dacára a reá nézve kataSlírófáJís
nak mondható gólaránynak, mind·
végig higgadtan és a legfairabban
játszott. A GySe szakértő közön
ségében barátoka t szereztel{ szép
szereplésükkel s ez a közönség
további szereplésükhöz csak si
kert és több szerencsét kivánha!. .

. Kellemes meglepetés volt Wer(-·
heim kitűnő és páriaHan birás
kodása. Minél gyakrabban szeret
nénk viswn\1á.\ni a gyomai pályán.

A csapatok a keveike7.őképen

álitak starthoz.
GySC: Szrenkányi-Feke'e, Pu

lugor - Jenei, Németh, Zöld .- !
Bar(2, Sebők, Kiss, Fried, Nagy

Kinizsi: Pilinszky-Engelhardt,
Drenda-Triber, Kucselata, Laukó .
-Zay, Szenteczky, Springer, Kk·
ment, VAry

Kinizsi tetszetős támé\dásaivaI l
indul a játék. Kucselata labdáival 1
szépen gördfjlnek a támadások, de
a jó GySe védelmen nem tudnak l
átmenni. GySe erősen védekezik l
összekötők há!ramennek s több I
korner e~ik a Kinizsi javá.ra, de.



p o L ! T ! ~{ A l, T J~ R S .l~ D L ÉS KÖZG 2D SAG~ l-IETIL fl

t-1h'detések dijszabásai:
Egyh:ilsábos (55 mm széles) l cm. magas hirdet,es
20 EnéL Ötszörl hirdetésnél 10 száz~.lél~, tlz8zerináJ
15 sZ:rUalét, I lIegyed~vi hirdetésnél 20 sU1zalékés
félévi hirdelésesetén 2ó százalék ked\'czményt ad~flk.

E: ~ lj F i :z E T-:E S I la. Ft A K :
Nee;veclévre I '30 iP, Fél évre 2'6{] iP. Egész évre 5'20 P.

Bdizetések postacsekktn:
.flullg;iria-nyomda Gyöma" csekks:l~l['l\ 182&0.

L3p2,árta c s ii t 2) ;' 1ö k esie éi ÓUi,

Megjelenik minden szomba:i:é'l1 reggel.
----~._._----------~,---_._~-_.~'-----~--_._'~- _. .
!/óll"\fW;-OTSiWf6\iúi ZC:ZCSC;W;Z:1fFG&'irPITW'3h-tlJJi!!itiili!7Fi&WWZ!Jb;~Ii!fiD!!P'-JRnJlltr;@W'*'- ·-W jt .

Fe},~16s !/Szerkesdő ; WAGNER MARiON
S:zerklasziősÉÍg ás k!.llldóhiv,llrta! :

"tWNOARiA" KÖNYVNYOMDA
G }' o m 8. KOl!\iSuth La'Oi$ ur'CEl 64.

Telefon: 22.

= izz:=w:mnz

zásában kényes izlésűn.ek nem
mondhaló korléziál a alkalmat
nyujló váJlIsziási harc.

,Az uj Egyházi Törvény
akár meghivásról, akár pálj,it·
zalról van szó - a réginél heli·
halósabban és erélyesebb bün
leló szankciók kilátásba helye~

zésével lidia él pályázók ön·
magaalánJásá!, él saj!c\ plakát,
fénykép, elelés. italtIs, vesz/e~

gc!és, szavazatvásárlás, fizetés
lcc-ngedés és egyéb igére/ek
ulján kifcjlheló prepagandát va
lamelyik jelöli érdekében te, •
kiníet nélkül arra, hog\, él v1Í
lasztási visszaélések él pályázó
luJtával és beleegyezésével
történnek-e, vagy azon kivül.

Ellenben megengedi az ui Jör
vény él bemutatkozó szolgála
tot: lássáfokés halliátok őkei

és váiasszatok közülük meg.
hivás ujján. Kiviláglik a szent
cél: ne: a pénz, él simonia, a

családi befolyás, a demagógia
vigye be CI lelkészt él par,;kiára,
hanem él kiválóságnak, az egyé
ni édéknek, az elhivatotJságá
nak és az igazi lelkipásztori
erényeknek minél szélesebb
körben való meglátásából és
feJismeréséból kiváltódó egy'.
séges népakarat, melyet a~on.

ban nem a felelőtlen izgalás,
hanem él Lélek kell, hogy iráM
n~ilSQI).

A1i.Egyházi Törvény vona:l;Kozó sZ/aKasozai!,!!ak magyal"ázat!!!l,

irta: Berényi DánieL

te!m~velettelnyujtott segit- l Majdnem mindegYiküknek.
segne!, I van egy kis földje, ;::lmin

Per~ze nem s7:abad és I g'Ctl.'dá!kodik és ha ezt III

l;em 1~ lehet mU:dent ~Z I gazdálkodást p'yLimölcsier-
aBamtol, ci kormanyzaitol l ' . ,<3> • '~
várni. A kisipafosoknak és meles~e,~ kony~akerte~,zet:-
a kiskereskedőknek. de fő- re, meheszkedesre, nyulte
leg' cl kisiparosnak falun új nyésztésre és nem pedig
kereseti lehetőségek felé agaIdáva] versenye7ni
keH kinyujíélnji.'j n kezét. És akaró gabona termeszté~re

erre meg is van a mód, i áHiljl1 be, életszükségletei
hísz' - mint Weiss lstvfm' nek tekintélves részit máris
irja cl falu cimű tanulmá· fedezi és ;en lesz kitéve
nyábim - a falusi kisipa-l annal" hogy gCizdasá.gi víil ~
ros sok tekintetben átha - l ság kénye-kedvére elb5n'
sOfmit íj f ö Id m i ves h e z. I jon vele,

Hozzászólás a meghívás utján történő

lelkéslvá.lasztás kérdéséhez.

A gyomai református egyház hol
nap, május Ig.-én tólti be válasz
tás utján Tiba András lelkész őrö

két Ebbő! az alkalomból kÖzöljük
az alábbi figyelemreméltó cikket. li

Az ui református Egyházi Tör- ,
v,~ny a régivel megegye7ően

a lelkészválaszlás kélféJe mód
já!szabályozza. Első él meg~

hivás, második az orsLágos pá
Jyáza!hirdetés ujján való lelkész·
válaszlás, Az uj EgVházi Tör~

vény cl régíhez képest mégis
haladásl jek'Oí, amennyiben az
egyházi békesség megóvása
cl21jából a lelkészi allásnak meg· '
hívás ulián való betöltéséi oly. ,
annyira előtérbe helyezi, hogy
<'sak három izben megkisérell
meghivás meghiusulása cselén
kerülhet sor az országos pá
lyáza! meghirdeiésére. SÓI. ha
már él pályázöt meg is hirdet
lelelt és amennyiben él gyüle
kezet időközben egy biionyos
lelkész meghívása kérdésében
mej;!egyezésre illina, él pályá
zali hirdetményt a Püspök Ur
a meghivásra való hivalkozás
sal visszavonja. Nagy igazság
rejiik az Egyházi Törvény iiy
érlelmú rendelkezésében és
végrehajtásában, mert az egy'
ház földi céliainak szolgálalá·
val nem egyezhelőössze a bé
kéiJenségre, párJoskodásra, gyü
lö!köc!ésre veze/ó, él fegyverek
!llegviÍlo8'Q,I~Bi,'tD~n ~;; gJki;llmQ~ I

si

]J. mag'yar bcJpoliííkai é.:::. I ismerte a kisipOl'lmk és a
közgazdasági élet óriási', kiskel'eskede!emnek ví a
erőfeszítéseket tesz CI me- l kétségbeejtő helyzetét és

" d ,.,j' II ':zogaz asag'l e el megmen- i epen ezekben (1 napokban
tése és il munkanélkliliség'l sietett a gazdaság'j válság'
likvidálása érdekében. Az I' e kitaszitottjainak cl seg'it-

o eladós~dott. gazd~k o~tó- l ~égér,e, Gyoma ~:~sip~ro~ai
31-lg teljes vedettseget l es kl$keresked01 rcszére

élveznek és egészen bizo-' i 1550,- pengő kölcsönt utal~ I
h ' 'd I ,nyos, ogy ezr cl ve ett- i tak kl, hogyanyag és árú~ ,

séget nemcsak hogy meg-l raktára ikat kiegészithessék !

hosszabbitják, hanem a l és legalább a;t a kevés,
giudaadósságokat előbb- I ve v ő t ~d tudják elégiteni, ,
tl!óbb véglege,:'en is re_nd~... akik néha napj~n még be-I
ZIk. De a mezogazdasagrol kopog'nak a muhelyeik és l
más téren is sok gondos-, iizleteik ajtaján 13~O.-pen~ l
kodás ami épen gőt utaltak ki, ami jószán~
úgy helyénvaló, mint a déknak nagyon szép és di~

munkanélkülieknek inség- cséretreméItó, de segitség
omnkával való rnegsegHé- nek kevés, irtózatosan ke
se. Gondoskodni kell a 'ves. Gyowán pontosan 268
mezőgazdaságról,gondos- J kisiparos és 'körülbelül l áG
. " a munk~nélkü-l' kiskeres,kedő él. Ha ezek...

hekro!. lehet meg na- ',I nek csaK a fele szorulna II, I

gyobb mértékben, min1 ed- I rá él kölcsönre, több mint l
dig, de gondoskodni kell I 200 felé aprózódna el az I
a~okról a kj:íp~::o~okról ~s I!350.- pengő" vagyis' egy l
~JSkerfSkedokroj IS, al\lk! Iparosra, vagy kereskedő~ I
epen ugy nem tudnak ke- l re valamivel több mint6.-1
resethez és emberi megél-;! pengő jutna. De nem 200, I
hetéshez jutni, mint az ezer- hanem legalább Z,50 kis#
szer karvallott gazda vagy iparos és kiskereskedő se
a nincstelen munkanélküli. gitségre szorúL Mit kezd
A valamikor virágzó kéz,· jenek ezek ezzel az 1550
műiparágak és kiskereske- pengőveL amikor anyag és
dői szakmák előltünk sor' árúkészletük teljes felfris .
vadnak el, előttünk mennek sitésére volna szükség.
tönkre. hogy maholnap ár~, Bízu~k. ~~nne, ~ogy ,ez
nyéka se maradjon a haj... zel a kolcsonnel él Kormany
dani jólétnek. Dong mi~- csak a jószándékát, a se'
den, megrendelőre vár a gHeni akarását, a kisipa
cipész, a szabó, a kovács, rosok és ki5kereskedók
az asztalos, a fűszeres, a iránt é r z e t t szinpátiáját
posztós, minden, de minden akarta megmutatni és az
elképzelhető iparág és ke# igazi segítséget csak ez'
reskedői szakma, de leg. utá.n nyujtja feléjük mUll#
jobban az építőipar, amely, kaalkalmak teremtése, az
ben már hosszú évek óta árak védelme és meg"ren- ,I
nem volt munka. delések formájában. Es az

fog érni minden hi~



felleb-

yűlés?is
alkotása tárgyában h07.0tí ll21táro
za/ait.

jóváha{;yta Endrőd község
határozatát a községi elc\fogato
zási szabályrendelet alkotása ügyé,

. ben és elutasitotta Polányi József
és társai. azon fellebbezését, hogy
megyebizottsági tagok a gyül ések
alkalmával igénybe veH községi
fogatokét"! ne fizessenek.

jóváho1;YÜl a Kalmár Imre
földjén átvonul6esabai utszakasz
áth~f}·ezésétkimo;npŐ·· h~iározatof.

Fel'olctotl'a és uj II 'ozathoza
talra uiasitotta képvi lőtestiiletet

a dr. Szász Lajos terhére előirt

téritvény ügyében hozott határo~

zatot. .
Elfogadta

bezését és öt a kÖlSégi vi rilisrk
sorába beiktalta.

i
A vármegyei kisgyűlés május

14·én tartott gyülésén 152 ügy
ben hozott határozilí<1Jt.

A gyomai járás területéről az
alábbi elöterjesztésekben döntött:

jóváhagyta ri gyomai vadászte
rület bérbeadását

jóváhagyta Gyoma -köílség
képviselötestületének az OMGE I
tagjai közé való belépését,
tenyészállatok bevásárlását. -- el6
fogatozási~zabáJyretIdelet a]kotá~

sát, -gyámpénzek kamatának
megállapitását, - községi telek
haszonbérek mérséklését, - ház
helyek átengedése tárgyában,-
vasuti igazolványok dijának átvál
lalása tárRvaban, - K Szabó Mi
hály kárt;lanitása tárgyában, - :
s a letelep!ilési' szaMlyrendelet i

2 1935. majus 19,
~t;;;fi":;,~i$~~~~~~~~~~~~~~~"'~

-~::~lémelYek :évesen ér,~'ének~n:- több:éggel sikerült. Ellenkező ':ZfCJ:iáJiáSSal ~'al:-e~:
telmezik a presbifériu1ll0k és Iyen álér:u::ll kivánságát is, bogy esetben, vagyis ha cl. leadott szólöbbséggcl való Jneghivös;,
az egyház/agok összessége végre szünienek meg a gyomai érvényes szavazatok abszolut vagy íovábbi küzdelmet, mcly
k0zöl! fennálló viszonyt, me- ref. egyház belső békéiét fe!- töb~sége "nem", él meghivás ben él béke gaJarnbjáoBlk utolsó
Iyet az Egyházi Törvény több duló hareolc Jövóbe néző böl- nem sikerült. A gyomai refor',csöPP vére is elfo] Meri
százados fejlődés éllapián SUI' csesség és meggondoltság csu- málus egyház tagjai saját érelt- ha mégis előáilna száz váldSL~

bályozott. Az egyházak pres- csosodik ki ebben él haláro# ségükről, az ősi, nemes ha· lójogosull egyháztag, bizonyára
bitériumai törvényes alapon ál· zatban, melyci él presbitérium gyományol< szere/elieljes ápo- nem kivánat0s izgalmak közö]
ló önkormánvzati leslüle!ek, Esperes rendelkezése fOlY.-Ilásáról, egyházszerelelükrőJ(is végbemenne a szavazás és a
melyek éppen cl gyülekezeti tán vasárnap, folyó hó t 9'én, lörvél1ytisz!e!c!ükrói lesznek la· szavazalok többsége "nem"
tagok bizalmából, törvényes az egyházközségi közgyűlésInuságol a meghivás ulián Wr, szavaza!okból levódnék össze,
jogokkal felruházva, törvényes jóváh,agy~s? vagy e l~~.lé~e alá ténő lelkészváJaszJás alkalmá· ez a fény a presbilériumi ha.
kötelességekkel megterhelve, bocsal. VJlagosan kllumk az val. isten áldása nyugodjék meg Jároza.í leszavazásál és egy

felelősségteljesen veze lik az eddigiekből, hogy az uj egy' él jószándélm kIkeken, akik ben az áldatían váiasz!ási harc
egyházközségek ügyeit. VQII házi Törvény egy iollányil sem sóvárogva váriák egy uj kor· megindulásá! jelentené. Nagy·
idő, amikor a ielkészeket él vonl el az egyszerü egyházta# szak megnyilásáJ él gyomai re· jelenlóségü egyhfJzí érdekek
presbilérillmok választollák. De gok jogaibóI, csupán nagyobb formálus egyház életében! A füződnek ahoz. hogya lelkész-

meghiváso!c kö;;fclkiállássa! tör-
ma a r>resbitériumok az Uj' Eny- sulyt hel"cz él lelkészválasztás i gyomai református egyházta- j" k Gp"" .enJC!1~ ,nemcsak specÍ'?1 1'1"0'

házi Törvény szerint sem vá' legszebb formájára, a meghi# gokon áll él váias7tás: mit akar' mán, hanem az egész O!sztjQ~

lasz:anak lelkéSZI, dön!ésüknek vásra. nak? Szavazás nélküli, vagyis bun. '
Qlyan ielll2ge van, mint a par· Ha él közgyülésen legalább ............,......, ....,...,.-...c...,....""'................. ......__.......''''''''''""""' """" __

lamenli bizoHságok/)ól a tör~ száz választójogosult. szemé
vényhozás Jagjai elé kerülő ha· I'lesen jelenlevőegyhá,lag nem
lározali javaslatoknak. Vagyis, kér.i a titkos sZavaz6s elrende·
a presbitérium@k határozalait lését, ugy ebben az cselben a
maguk az egyháztagok eme- válasz!ási eljárás már be is fe
Bk törvényerőre. A presbilériu- jcződöH és a közgvűlés elnö·
mok abe!éjük helyezeH bizu· ke él presbitérium által Uleghi·
lom, az egyházi ügyekben való vásra ajánloH lelkészt az egy
járatosságl.lk és az Egyházi házközségi közgyűlés állal is
Törvényben l:ryökercdző ioguk- meghivoHnak ielenti ki. Száz
nál fog'va kivánják irányi/ani a személyesen jelenlevő válasz/ó··
lelkészi állá.s meg-üresedése jogosult egyháztag kérelmére
ese/én a válaszlójogosull egyr i'Jlzonban a közgyülés elnöke
háztagok állásfoglalását. Ör- elrendeli él litkos szavazási,
vendetes jelenség, hogya gy0- amely még aznap végbemegy
mai református egyház nemes és. "igen"":nel é~ .. "n~ITl"~met
presbilériumában nefui .. él ·piu· történIk: Akik jőv~bagyják a
Joskodás, hanem a páriok0n presbitérium határozafái, azok
való felülemc:lkedés vezérgon p szavazzanak "igen"·nel, akik
dolala vált urrá, mikor ismert ellene vannak, azok szaVélzza
halározalál meghozta. Ez a ha- nak "nem"-me!. Ha a leadolt
tározat egyszersmind kifejezés' érvényes SZélva.zalok abszolul II!

re jultalla az egyhá.zlagok ko- többségét az "igen" SZi7lvaza·
molyan . és felelősségteljesen tok alkoliák, ameghivás szó-
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TÁRCA
PÁZMÁNY 300 EVES

szólő törvényjavaslatot él kép
viselóház egyhangu lelkesedés·
sel fogadtCI, hogy lerója hálál
ját cl halhatallan nagy "ma·
gyar hiboros Ciceró" és év
századok viha'rával megküzdölI
alkotása előtt. A törvényjavas·
lat első f"jnete Pázmány Pé·
ter érdemeit iktaHa lörvényja
vaslatba. A 2. fejezet szerint a
kormány az egyetemet és 300
éves muliiál méltaliö. A 3. fe·
jezel arról. szól, hogy aZ 1929
XXVI. tc. értelmében verendó
kélpengős ezüslérmek közül
50 ezer drb. az egyetem meg
alapításának 300 éves évfordu·
lóját ll1egörökitó érem legyen.
A 4. fejezel bizonyos ingatla.
nokat juHa! aZ egyelem lulajl
donába. A "Ház" egyhangu lel ..
kesedéséhez akariuk fúzni él

magunkét is, mert ez az. uni..
versiti:lS scientiarum "iubileumá-

nak lörvénybeiktatása nemcsak l
az ujonnan összegyült és ui
világot sugalló "Ház" öröme,
hanem minden magyaré. Az
egész nemzeíé. Az egész nem
zet érzi annak él nagyjelentő

ségű gesztusnak évszázadok
óta széjieláradó áldását, mely·
IYQI Pázmány Péter, a szó. a
1011 és az alkolás nagy mes/ere
1635 május 12-én a nagyszom
bali jezsuita kollégium rekto
ránál asz/aIra leHe százezer
forinlos eAJapilványál egy ,. uni
versitas studiorum" felállításá
nak céljaira.

A Pázmány Péter tudomány
egyetem felállitásához ll. fer·
dínánd király 1635 év okt. H)..
án magadia hozzájárulásál s
igy az ősi Bihar megye, (amely
oly nagy értékel adott a nem·
zelnek mini Pázmány, Arany
János, Ady Endre) korszákol
alakító nagy fiél még életében
láthatta - 2 évig - három S ZÉI

zad viharai lulé!ésére induló
inlézményét. iOO év küzdeIméi
csak Pázmány egyeteme állta
ki, hogy láthatatlan csatorn(Í=

kon keresz!lil árassza azóta is
az anyagi és szellemi javak
egész !ömegé! a nemzet min
den rétegébe.

A magyar egyetem, a Xl, sz.
óla olasz földön virágzó egye
temek minlá.iára feilődöt! és
alakIlll. 1667·ben jogi karral
1777-ben orvosi val bővül és
Budára kerül, ahonnan Jó,
zsef, a nagy kulisszalologaló
fejedelem, a mindent helyérő!

mozgató, 1184-ben Pestre he
lyezi. Hosszu volna elmondani
mindazt, ami ezidő óta a ma'
gyal' "universitas scientiarum"
vagy ahogy Pázmány nevezfe
az "universitas studiorum " tör
ténetében ellörülhelelienül be
leiródoU. Sokkal inkább aka·
nmk rámutafni arra él nagyie'
lenlőségű időre, amelyben Páz
mány Péter! gyönyörúen ivelő

és a halha!allanságba lorkoló
utjára engedie "édes nevelő

hazája" történelmi nevezetes
ségű ~ihar vármegye.

A nagyszombaíi egye/em
alapitiIsa jóval a Nagy Lajos
alapította (15Qi1) pécsi "Ilyetem

ulán születel! me~·, él XVii. szj·
zadban, amikor nagy harc fc\
lyik él magv él! lélek VisszEIllye '
réséért. Pázmány az ó irodal
mi barok siilusával: mini szó
nok, hajalmas Judásával, minj
~}koJó elme meg szervez Je él

1<atolikus kuljurát, de ugy. hogy
abban századok utódainak is
öröme telik vallásfelekezeli kü
lönbség nélkül. Az ui magyar
kormány ludós kúltuszminisz·
tere irodalomtörténész mivo!·
lában is csak magyar embert
tud látni elsősorban Pálmtll1Y
Péterben. S Komis Gyula él

Házban felemelt véleményével
visszaulasitolta a felekezeH kér
désI beiedobó képviselőt. Páz·
mány Péier munkássága és fő·

leg ;;l00 éves évfordulóját ün
neplő egyeteme elsősorban

magyar érték. Minden magyar
nak. értél,! Pázmány Péter a
XVII. században (1370-1607)
mcgtestesílőie volt magYeJr föl
dön annak az emberlipusnak,
akit Loyolai Szent Ignác uj
ember ideáljának nevezlek. Aki
nem a világlól elvonult remete



lakarJ riigyekből fog kEIajtani,
amiből még erőteljes növény
fejlődhetik. A korábban végzeH
uborka, dinnye és tök velése
kei azonnal meg kell ismételnI.

il. SZ6L6BEN.
A fagykárl szenvedeH szőló

tőkékc! 2 hélen belül semmi·
esetre sem szabad megmetszeni.
Ugyanis él főkén él legkülönbö
zőbb helyeken rejlelt szemek,
agyszemek, ugyszintén mellék.
rügyek is vannak, melyekből

még termési hozó hajtások is
előlörnek, Ha pedig nem hoz
nának termést. hivatva vannl5lk
a iőke lovilbbi fejlódését és
főleg jövő évi termésé! biztosi·

tani.
E hailcísok kifejlődése után

a gazda már láthatja, hogy
azok mtlyen helyeJ foglalnak
el él tókén és milyen célt fog
nak azok szolgálni. Ekkor kell
elvégezni a zöld nyesésl és il

gondos hajfásváJog(JiásJ.
A zöld nyesésnél és válagól'

tásné1! mindazokiit él haj1ásokat,
melyek semmiféle célj nem szol·
gálnak, vagy rossz helven nőt·

lek (pl. a iőkefej közepéből, [j

iöke nyakiiból. vagy öl gyöK·

A KONYHil.KERTBEN.
A kii.illetelt konyl1akerli palán·

tákat, amelyek fagykárl szen
vedlek, pótolni kell. A lefagyott
paradicsomo! a föld szine, fe-Iell I
kéj levélre vissza kell vágni.
Nem kell tekintettel lenni arra.,
hogy ezen kél levél is elfagyotl,
mert Clkkor CI földben levő le·

I rész
yvák

c. CORMICK, ASSAY HARRIS, DEERiNG,
MI KEE, JOHNSTON stb. gépekhez és
mindennemű mezőgazdaságigépalkatrészek.

műszaki cikkek é& ol ajak I e g o I c s ó b b
beszerzési forrása: ZÖLO EG I ISTvA
B u d a p e s t, VL, kerület Horn Ede utca 10,

ról feJ!él!en biztossággaj meg
győződjünk.

A GYÜMÖLCSOSBEN.
Nvomalékosan fe! kell hiv'

nunk (l gyümö!cslermeszló g"élZ

dák figyeIméi alTe!. hogy él fagy·
kárt szenvedell fákat egyelőre

ne nyessék meg. Az elsielett
munka haszno! nem hoz, ellen·
ben él kárt még fokozza. A ne'
lán elpuszlult részek eliávolilá·
sára csak 2·0 hét mulva, esel
leg csak junius elején él zöld
nyes.zs idejében gondoljunk.
Csak ekkor lanácsos az elfa
gyolJ részeket az egészséges
részig visszélnyesni.

Az elfagyoll virágokon, apró
gyümö!csökön már nem segjj·
heliink. A fagylól megTiIkuli ke·
vés gyümölcs viszont jobhan
fog fejiódni és érlékesebb is
lesz. $'

a fag káron?
A lencse, a borsó, a kender és

a len éi szelwedelt kárJ minden
bizonnyal kiheveri. Hasonló
képpen CI legföbb helyen a répa
is, bár ezt ha az elfagyás na·
gyobb méretű, tanácsos mielőbb

ujra vetni. .Aho.l a kikell babot
fagy érje, 011 a kár 100 száza
lékos is lehel. A babnál nem
ajánlatos várni, hogy magához
térjen, tehát mielőbb ujm kell
ve/ni.

ti burgonya elfogyoli hajlásai
llí?lyell uiClkat fejleszt. ugyanez!
várh aljuk il tengeritö! is. hacsak
él levelek nem perzselódlek meg
és maga él lőrész élelképes
n1i.lradl. A lengerinél van tehát
főképpen óvatosságra szükség,
az i.1jrav(Ms! tehál csak akkor
végezzük, ha él teljes kifagyás-

delet módosítása, a ku1épílési
kormánysegély maradványáoak
felhasználása. két szülésznő rok- I !

kRntsági ellátásának megállapitása
s két dij nakí állás szervezése és
a szervezési szabályrend elet mó
dositása tárgyában hozott határo- ,

zatait.

Jóvdhagyta ct képviselőtestület

határozatát a tüdőbeteg gondozó
létesitésére gyüjíölt alap átenge·
dését a Stefánia Szövetség részé- :
re azon módosítással, hogy nem l
házvétel, hanem Stefánia-ház lé !
fesitése céljábóL

Feloldotta képviselőtestületazon
határozatát, hogy gazdasági ismét
lő iskolai tanerők részére utalt
tulfizetések visszatéritlessenek,
mert azokat jogosan velték fel il·
letékesek.

gy segith
il. SZÁNTÓFÖLDÖN.

Az ezévi májusi fagykárra!
kapcsolaiban megállapitható,
hogy álla!ában a gabonafélélv
ben klilönösebb inlérkedésre
nincs szükség. Ez alól kivétel
csak a rozs, ha az akalászál
il1ár kihányja, amely emiat! vi
dékenként több· kevesebb kár!
szerwedetl. Ha a rozskalász 2d D
nap nwlvél elf\Zhéredéssel ielzi
lj fagy kárlevésél, leghelyeseb~

azonnal feltakarnlányozni és
helyeile más/ ve/ni. U!óvelés·
nek legjobban megfelelnek él

kapások (kukorica, burgonya,
slb.) .Az uiravelésnél a talaj ned
vességének konzerválása cél
jából él szántásl lehetőleg ke
rüljük és inkább csak íárcsáz
zunK, vagy gruheroz:zunk.

Megsemmisitetfe a képviselőrcsd

Eilet azon határozatát, hogy a
közsé:2 i tökepénzeket az Endrőd- .
Gyomai Takarékpénztártól elvéve
a Békéscsabai Általános helyi fiók
jánái helyezze el és utasitotta elöl
járóságot, hogya megfelelő for-.
mában kiállitott igazgatósági ke·
zességi nyilatkozatot pótlólag a
képvisel6testületnek mutassa be.

Megsemmisitette képviselőtestü

let határozatát és a költségvetésbe
felvett 3600 P. átutalására utasitot· ,
la a községet a tanit6i nyugdijjál u- .
lék törlesztésére - mint is!<ola
fenntartási segélyt.

Jóváhogyfa kisgyülés Endrőd·

község képviselőteslületének a
községi földhaszonbéri szerz6dé
sek jóváhagyására, a helyhatósági
engedélyekről alkolott szabályren.-

j

többé, hanem aki te'vékenysé·
gével mindenkinek iud minden
kiie és mindene !f?nni. És él

nagy "magyar bíboros Ciceró"
tudo1i ez lenni 1 O egvmagá
ban kipvisclJc - hogy ii XX.
század szavál haszni'!ljam - II

XVII. század rcformnemzi?dé·
kél. Megfelelt az évlizedek óla
megválaszolallönui maradi vi
tairaiokra. ll1inlahogy él 2500
éves egyelem Wrvényjavaslalál
elfogadó orszilggyii!ésnek, él

reformnemzedék mai képvise
lőinek meg kell I'efonnálniok
évlizedek mulasztásait az egész
rrlagyar élet leriilelén.

Ligcii Pál ".Az uj panleon
feJ~" cimú európai siker! éri
könyvében bizonyijja, hogy az
épiliszi, festői és szobrt!szi
korok bizonyos törvényszerű

séggel ismétlődnek meg. A
XV. és XVI. század sö!ét mély
ségeihől Pázm~IlY korára ép
oly erős véÍgy szökkenl él lel·
kekbe egy jobb kor megindí
iilsára, mint miriink az elmuli
15-1~ esztcndö sötétségébőL

Nem lá~om még a mai magYéJr
élei pirkadó láthalárán e kor
Pázmány Pélerél, de <':J XVIi.
századbeli Pázmány ihlelö ere·
tél áimentetle számunkra a ma~ I
gyal' "universilas studiorurn".
A7 ·egyelem 300 éves mullja
bizlató erőt ad s megismélló·
déssel uL;, j Pázmány korának
és El mi korunkl1i'lk sok ha
sonló vonására, Ml! is a ma
gyar lélek, igy: Magyal' Lélek
viss:Zoszerzésééri folyik a harc
és kell is ezért folynia. A jör~

ténelem kort:! is megismétlődik.

mikénl a művészeteké. A kellől

elválaszlhatallanul egyiill per
geli az Élet s nekünk - késő

ulódGknak s örökösöknek 
tanulnunk kell meglátni, átér/é·
kelni és átmenteni muliból a JÜI
vendő érJéktól<éiL

A Pázmány Péler tudomány
egyelem iOO éves évfordulÓI
jának ünnepén meg kell lál
nunk az isteni Oondvis€Íi2s
mUllkájjjl. Nem lehel véletlen,
hogy ép ez il reformnemzed~k

};.qpl~ me~b<?csülhefelle!1 öl'ök~
I·

ségképen az egyelem 300 éves
fenn állásának iil111epelteiéséL
Andrássy Gyula mondla egy
szer, hogya magyarság Jörté
nelmi szereplése során El leg
nagyobb lény: hog·y élünk. A
nemzet él. de alkoItisai nem
maradiak élelben. Az egye/em
300 éves tör/éne te rácáfol él

nyi!alkozéll másik felére s iga
zolja, hogy kivélei: él az alko

lils i8. ÉI és elkötelez minden
magyari llrrl! él nagy és ben·
s6s,'ges ünnepre, amely él

képviselóház egyhangu lelke·
seciése nyomán is heleszivá'
rag mindenfelé, ahol magyar
rÖIJö! ilzlat a ferm·ékenyitó mé1
íusi eső. Legyen mindnyájunk
nak bensőséges iinnep a má
jus 12. felekezeti ki."liönbség
nélkül, hiszen az egyetem kö
zel 200 éves töriéilele (amióta
kineve7léli: az elsó protestáns
télllárl) bizonyság arra, hogy
a Pázmány Péter tudomány
egyelemen fcJel,ezeli vita so·
sem volt - mondja Komis
G~'ulal él ImllurfllQzohis:· Ez al;

cllyelem az egyetemes mélgyar
menlsvdri szolgálja.

Amikor évekkel ezelóH az
izgalmat terjesztő -;cöld érelisé·
gi asztal mögül él költő tem ár:
Bodor Aladár kezembe adla
El tételt: ~ázmány és jelel1lö
sége - él?t hiszem - hiányos
feleleíet adlam. Azóta évek JeJ
lek s én m1:lgam is élveztem
Pázmány munkásságának ér
tékes adományát. Az eg}fetem
padjal közül terjedő áramkörbe
kapcsol6díam s azóla is llZ

izzilja lelkem villélnyltlmpálL Ivla
tiszt·ábbem látom az érell5égi
tételre való feleletei, tim ma
miir nem kérik számon s mé
gis jólesl'i érzéssel rovom le
önkéntes hi.Íl~mat-utólag így.

Az embernek a velöiébe vág
egy 300" éves egyetem iinne
pélyes lörvénybeiklalása s fel·
szinre vej minden elmosódolt
larloZ.:1it.

sz. Csorba Tibor, 1935,
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A "Magyar Mezőgazdasági I

Társaság" május 3-án tar..
toH ülésén a buzaár meg
állapiJása érdekében a kö
vetkező felterjesztést intéz
te a földmivelésügyi minisz
terhez:

1) A "Magyar Mezőgaz
dasági Társaság" köszö·
neHe! és megnyugvással ér·
lesült a kormány azon in~

tézkedéséról. hogya buza
árakmegállapilásának alap
jául ebben az évben is él

kereskedelmi egyezmények
ben biztositandó árak szol
gáinak és nem pedig a vi
lágparitásos ár, amely a
magyargazdára nézve döm.
ping ár jelentőségével bir.

2) A "Magyar Mezógaz~

dasági Társaság" kéri a
kormánytól a mult évi mi
nimáiis buzaár fenntartását,
mert különben az aratás
utáni tömeges kin6Jat kö
vetkeztében az árak ismét
abnormálisan csökkennek,
éppen ammk él gazdatö
megnek a meg-károsítására,
amely él legnehezebb hely..
zetben van.

D) A "Magyar Mezőgaz
dasági Társaság" feltétle·
nul szükség'esnek tarlia,
hogy a buzaá.r megállapi
tásánál, illetve annak túzs
dei jegyzésénél a 80 kg;on
felüli fajsuly is figyelembe
vétessék, mert exportérdek
ből is törekedni kell a leg..

lag a Szövetség Országos személyek által való forga~ magyar da
Einöksége jogosult kiadni, lombahozatala törvénybe ünnepe oni

~~~~~~~?~~,=:~:Il M~ ,~le~, .
a)llS en es u-en Si-

eszámoló a máj s 1 -iki !l<erUlt falunapot ren eír
IP iT a Faluszövetség o s7abo!cs-

egyegyules I. '" megyei Nyirábránv közsé~l-
A képviseiőválaszíások utáni tiltakozott hoay egyes hiradások ! ben, közvetlenü.1 'o rriano'~i

, b. \ h . ~ 'I _
első megyegyülés iránt nagy volt Endrödöt kommunista, izgága "alar mellett. ffbzen luna~

az érdeklődés. A mi járásunkból községek állítsák be. Dinya Vil- pokkal a Szövetség' a gaz
is majdnem mindannyian bent mos kérle, hogyakisiparosokat dasági, egészség-ügy i és i
voltak a képviselők. A beharan- juttassák közszállitásokhoz. turális ismeretek fokozot-
gozott szenzációk elmaradtak. A Az egyik fe!szólalásra Fáy Ist- t~b~ terjesztését kivánja
gytiiés hangulatát a fagyhár ural- ván dr. főispán közbenjárását ern!.
ta. Járásunkból fe!szólaHak: Cser· iuérte. hoO"v a miniszteriumban Május 4~éfl egész napon

. i:>. b. ,

nus Mihdly apátpJebános. ki az Békésmegyét vegyék ki a Nóniusz- át gazdasági és e\iZés?:s:ig'
adógabonával való a€lófizetést .. ből d'ék h .. ., - ;' o. J . ': d; ,

'á I tt é Kö ö" l h J'ó ha kafze! s enge j '. meg. ogy UgY.l largyu II meJoél asm;;:aj n o a s a r SOK a z . . fél' 1,.. l t . . ..:. "'"
tóvá tételével kapcsolatos munkák a gazdók arabs es l ver l"vaKa voltale Egymasutan [<eiszel'
meginditáását kérte. Kovács István is tenyészthessenek. . keUeít lneg-isméteini és ál-
.,.~ """"~V'____ landÓélll zsufolásig meg-

tölJöIte az érdeklődő kö
zönség él kulturházat.

Május 5·én délelőtt 9 óra
kor nyiiolta rneg dr. Szübö
Sándor ny. főispán a FaJu
szövetség elnöksége r1C\'é J

ben az egészségügyi és gaz~

johb minőségü buza ter- dasagi kiáliitást, maid egy
melésére. bizottság körülbelül husz

4) A belső forgalomban gazdaudvart tekintett meg
egyes vidékeken eitérő és és kilenc' g-azdát tünlelell
aránytalan terményárak ala- ki aranyéremmel, ezüsí

g

kultak ki, flminek oka, hogy éremrnel és elis-meró ok
avasuti szt1llitás jeler:ilegi levéllel. Délben szakértekezJ
magas dijszabása lehetet~ lel volt a kulturházban, me~
lenné teszi a terményeknek ly et közebéd követett.
egyik vidékről a másikra Délután 3 órakor folyt
való vasuti szállitását. Ezért ie a falwlap legérTékesebb
szükségesnek tarna él' ter' része, él dalosverseny. l\
ménytarifa revizióját és mérI Faluszövciség vándordijéü
sékléséL alapiloil és öt énekhör ver-

5) Ez alkalommal is szül-<", senyzeH él hatalmas ezüs!
ségesnek látja a gabona· serlegérl, melyet a biráló
export tökéleiesebb meg- bizoltSftR a nyírábrányi
szervezését és az ahhoz rányi l-(ornél.éne!í:karnak
füzödő nagy érdekcknél Héli oda, aranyérernmel
fogva, egységes nagy köz- együtt. Aranyérmet kaputt
érdekü gabona-export ín- még a vám0spércsí rel'. eju.
tézmény létesítését, a szak- Járda, míg ezListérmef nyer.
kereskedelem és a gazda, tek a nyira.donyi, nyirbal;
társadalom közrcmUködé ..

kill1Yi és nyirlu~'osi ek,sével és a kereskedelem mi~

nél teljesehh foglalkozttltá- karok. A verseny utÉin két ..
sáva!. I száz dalosbólalakitotténekJ

6) Ezzel kapcsola/ban az kar elénekelte a Himnuszt.
egyes évi /ermásingadozi.1- Alig- párszáz méterre él ha~

sok kiegyenlítésére és az tárjó! felcsendült az imÉ!d~
ság: "lsten áldd meg tl mi'! ~expor/nak minden időkben gyart 1"

akadálytalan, egyenletes le· Este Murg-ács
bonyolitásának biztosítása dalköltő előadását hallgatja
érdekében szükségesnek végig' a közönség.
tarJja megfelelő gabona- .A. ftllunap iráni nerncsnk
készletek tartalékoli:Ísát, - ti községben, de messze
amellyel együttjáró költsé- vidékről is nélgysztlmu ér
gek a biztonságban és az dekiődö jötJ el és kéíséR
értékesitési lehetőségek - telen, hogya Faluszövetség
jobb kihasznáJttsában hő.. kitűzött célját teljes méri~k-

ségeS€n megtérülneic ! ben megvalósitoHa,

.. "...,............ arcos

Szövetség óvása.
A-z utóbbi időkben gom

bamódra szaporodnak a
kölönféle vállalkozások,
szövetkezetek és alkalmi
egyesülések, melyek a" front
hmcos" megjelölést basz~

nálják hangzatos cimeikben.
f..\ magyar frontharcosok

egyetlen hivatalos, - a ITI.

kir. Belügyminiszter által
jóváhagyott alapszahályok
alapján rnüködó szervezete,
- az Országos Fronthar~

cos 'szövetség, figyelmezteti
a közönséget, hogy i.izlet~

5zerLi vállalkozásai, szövet
kezetei stb. nincsenek, miért

is felkér mjn,?en~it, ho~y él I
"frontharcos nevvel VJSZ

szaél6ket rendőrileg ig-azol ..
tassák és az esetekei' a Szö'
vetség Orszá.gos Elnöksé..
gének (Budapest vm. Rá,
kóczi-ut 27. szám. Telefon:
34-7-14) hozzák tudo
mására.

Egyben közli, hogy a
fronthmcos jelvényeket iga
zolt tQgjöÍ részére kizáró a

törzsből) és termésJ nincsenek
hivatva hozni, vag'y pedig azok
ra él jövőben szükségünk nincs, .
egyszerüen ellávoliljuk. Ezáltal
et tókél arra szorU juk, hogy min~

den erejét él hasznáihaló és I
szükséges uj haitáso~, valal~i?l I
a fagy álléil megkimeU termo es ,
ugarhajtások feHesztésére for
difsa. Nagyon fontos ennek él

/anácsl1ak a belarlása, mert elő
fordulhat, hogy az ilyen mellék
rügyekból kapoH Jernlés még
a főrügyekból várható termést
is meghaladíé'l. Ha viszont fagY6
kár esetén cl szőlőből erős haj
tások fejlődnek s él fenliek !G

kintetbevélele nélkül végezzük
az erős visszanyesést, azok
löbbnyire meddők maradnak s
igy cl fagy kártevését a gazda
még maga is fokozza.

Amennyiben az ulmulató át
olvasása után valakinek még'
felvilágosilásra volna szüksége,
ugy forduljon válaszbélyeggel
elJáloit levélben él m. kir. föld·
mivelésügyi Miniszlerium Nö
vényvédeJmi Irodájának Szak,
1c.lDácsadó Bizoliságához (Bu
dapesl, V. Kossuth Lajos lér
11.) ahonnan levélben bővebb

felvilágosítást nyerhet. Egyéb 6

ként a földmive!ésügyi Mil1isz~
!érium Rádió BizoHsága a me'
7,6gazdasági rádióelőadások

keretében e kérdésről állandóan I
láj~kozla\ja az érdekellekel.



Egy szédületes Szilágyi

máglyán halt meg a Haduréri.

rubell igérj, a végrendelet azon
ban URY szóll, hogya lllLJgyar

államnak kel! adni. Eg\, ré~7ét

él tv!a~yar Tudományos Társa
ság (az Akadémia), más részé!
pedig a kisk uníwlasi gilllnázi ~

um kapla meg. Szilá~yj Dániel
irJa az első török-magyar nyelv~
fant. A szuJián udv<'lrába Js be·
járalos VOll sót az egyik g~'ef·

meke mellett mint nevelő mű~

ködöH, 18M-ban nősül! meg,
feleséglil velíe Brüscbe Vilhelmi
nát, egy szintén poliJikai me~
nekül! porosz leányát. HI ie
gyezzük meg, hogy Szilágyi
Dániel egyetlen fiu gyermeke
voll a gyornai Szilágyi család ..
ból származó Szilágyi léÍlJOS
lelkipásztornak.

Szilágyiak szerepe
Gyomé",

A 48-as idők előll, egvházal
fennlartó vallásos. nemes, gélZ~

dag család volt él gyomai Szí·
lágyi család, egyik fiál Jánost,
Szilágyi Dániel édes apját pap
nak neveltelték, akit cl hajdu
hadházi ref. egyház hivati meg
annak idején lelkészének. Le·
származoliai ugy él leány, mini
a fiu gyermekek, mind lciké~

szek és leikésznék 1.211121<, kik
sok értékes emberI adlak a
reL egyháznak és a hazának.
A 48-as szabadságharc alaH
azonban él gyomai Szi!ágyiak
nagy gazdasága teHesen szerte
foszlott: méneseike!, guly~ikélt,

iuhnyájaikal a szabadságharc
elvilie, az érle kapolt KossuJh
bankók pedig elértéktelenedtek,
nem is ludtak talpra iii!lni töb
bet, mert él megm3iradi föld a
család sZélporodási:l folytán min
dég többfelé osztódott.

Szilágyi OJniel sohasem iö1!
hazo tvlagyarországrél, de kél
gyermekéi: Bélát és Árpádot,
- amikor a nagyobbik fiu 12
éves lelI, - némelajku édes"
anyjukkal haza· küldje, hogy
ilihon magyarnak nevetjék 6ket.
Árpád meghall, Béliflból gyönki
ref. lelkés? lecU. Béla gyerme
kei közül az apjél nevét viselő

;fjabb Szilágyi Béla 1910 óJa
Öcsényben laná;:·sbiró lelkész.
3zilágyi "éla télilíksbirö lel~

késznek kél leánya VélIl. Itona
KardQs L'ljos hajdubagosi reL
lelkész felesige, tiatZl!abb leá ..
nya Erzsébet, AngQlorsz.áglnm
vön tanulmányai ~efejezése

végejI.
Szilágyi Dónlel, a hires orien

tálista Törökországban halt meg
188&. nov. ~2..én SD éves ko
rában. Az Ang-o! Tudományos
Társaság slremlékel aljit/flloli
neki Konslemlinápelyban. Ime:
dlóhélybZlln szoriiv1'! ez cl 571
lágyii:lK eredete és él gYO!11il]

Szilógyi csaJéi(:j hislóriáiií. Rtgi
öuatok és lJagyombnY4iik alap=
ján irta:

8?ins9hróffmé Szilágyi Vilma,

a tenyerével agyoncsapja a
cingár magyart, dc nem ugy·
esel! a dolOg". Az első össze
csapásnfll Tur? él lova fejére
hailoJt, vériiével felfogta ellen
fele óriási ülését s nyomban·
ulána felemelkedve olyan csa·
pást mért csákányával él zilali
lovagra, hogy annak sisakjal I
fc}e, összelapult. A zílaiiak erre
meghódo!lak. Töhötöm vezér
az összelört"' paizs helyett uj
vér1e! aiándékozoU él hŐ5nek,

bajlársai pedig vér/re emellék,
és Zi1aji vitéznek nevezték el.

Árpád vezér pedig neki aián
dr2koz!a a Meszeshegyig terje ..
dő földet, meg parancsolván,
hogy Erdély h·alárá.! az ellen
ség1ől megvédelmezze. Innen
velie a család őse a ZHeki, majd
Zilahi később a Szilágyi nevel.

Jelt nagyapja áldozaH helyén,
amiből később bucsuj'áróhely,
maid Szentpéterfalva néven falu
kelelkezell, amely máig 15 fenn'
áll, Az idők folyamán, él ldrá
Iyok kedves emberel. vitézei
közt találkozunk él Szilágyiak·
kal. 1418-ban például Bulcsu
uj nemessége1 is kapolt Zsig"
mond kirillyfó! s az oklevél már
Zilaghy de Szcnlpéterfalva né
ven emlékezik meg róluk. A
reformáció idejében lér! át az
egész család c! protestáns hitre,
ami sok szenvedés és üldöz
tetés forrása lelt él. számukra.

A Ráköczi hBrcok idejében,

nögy mozgató szerepük volt fl

Sziléigyiaknak, a harcok leve· I
rése ulán pedig cl bnjdosók ke~

serú kenyerét clték él csalÁdnak
azok i:l tagjai, akik a szabad
ság 7ászlóiil alall kilzködt~k,

környezetében meraut és emig
ridl Törökországba.

Törökországban éveken ke
reszlLII nehéz időket élt. EI6bb
egy "ÉlrnrlÍ görög kereskedöA
nél, aztán Konslanlinápolyban
(IZ angol konzul nál, utóbb 
Wögemw nevll porosz katonai
mérnöknél vállali szolgájatot.
Közben nyelveke! t,muit, foly·
ton képezte magát. A keleti
háboruban már mint 101mács
működ(lll, Idővel hires orien
tiiiista lelI. O fedezte fel a borA
vináka1 (j szulllm könyvtárában,
Neki n1il(?á:nak is igen értékes
ki)nyvliira voll. Könyvtóráérl az
orosz államanl1ak jdecjen20,OQO l

Biharmegye leveles-ládájának
régi irásaiból .érdekesel1 (krül
ki a nevezetes Szilágyi család
eredete. Mcgludiuk a.z eisár' .
guil levelekból, amelyeket va
lóban az idők vén fája huilajJ
jolI ej, hogy él Szilágyiak ősei

éi mBgyarok elejével jöjjek be
a haza földiére s Zílaj (Zilek).
várának bevételénél szerezték
meg vezeíél<nevükeL A néhai
nagynevű államférfinak első őse

Voita voll, akiMk egyik fiáról, .
a bárdos BoJol1dról elege I da·
101nak él regösök. Másik fia
Torz, Töbölöm seregével indul!
el él Tis?a fejé, de Zilajnál ul
íá! á!jolták a föld régi lakói. UI
kud bainok ialpig vaspáncél
ban viadalra hil/oH egy magyar
viiézL mire Turz ruglaiolt elő

él sarbóI. A zilaii bainok gUI

nyolódva mondla, hogy ő akár

Tmz ieszármazotlai közöU
sok hós leventét említ a krÓ·
nlka. Egyik leány utóna. Rupke,
ugy lovagolt. akár él férfi har
cosok és csaláben eselt el. 1V1i~

kor a magyarokat a keresztény
hi!re kezdlék !éritené, éj család
nem egy tagja szívósan ragasz
kodott ősi vallásához. IZade
vitéz kijelentette, hogy ő ll(?n1

lesz! magát csuffá él magyarok
Islene elóll, megöl!e magá! s
mini pogányI temetlék C'] a Mc- I
szeshC'ln'cn. Fia; Szaholcs sem I
akart él király parancsának en~

gedelmeskedni, mágiy6t rakotl
az édesapja icmelöhelyén, a/j

meggyujtolla, rálépell s agyon
SZUl va magát. feIáldozia életéi
él HL1durnak. Fiai azonban föl~

velték a keresziségei, sől egyik
fia pap is lelt. A buzg6 pogány
unokáii:l, Péter kápolnát épiltc-

Szines riport
él gyomai Szilágyi~k származá-·
sárói és Szilágyi Dánielről, aki

Konstantinápolyban átyás
király Corvi áH felfedezte~

1848. márciusában, hazáiM I
szerelö ~n'ujtó szónoklalaival
Szilágyi Dániel lobbiHltolta
lángra él debreceni \fíuságot.

Ö. rna~a is oí~ vég~~vén .~sk~-I
lali, n1lfl1 18 ev e::; ifJU roglon
bc61l011 önkénl az l sz. huszár·
ezredbe köz husl~rnak. 1848,
ószén a rácok ellen harcolt il

bácskában. I eleién Klapka
tábornok seregében tünl fel, az
áprilisi dicsö hadiáröj alatt [nár
mfnt huszárhadnagy küzdölj a
lápióbicskei, isaszegi, nagysal~

lól csatábi':H1. A sZCllHlliságharc
végső napjaiban pedig Kossu1h
nak volt számysegéde. A vil6~ l
gos! fegyverletéhid ulán KO:;le,ulh

Budapesten
üléseznek a lág
kenyérgyárosai.

A budapesti l(c[1yér'.ryá~ I
rak meg'hivÉ!sára G1 kenyér
gyárosok nenJZi.21lzözi szö
vetség'e Budapesten tmtja
ez évi kOlígresszusát. A ta
nácskozásokon részben az
r:>aves nemzetek kenyéripa
;6'l;ok kérdésér61, részben
pedig általános érdekü, kü~
lönösen technikai és sta
tisztikai kérdésekkel fogjal·
koztak. A fe)szólalások lé
nyege az volt, hogy il 1,12
nyérárak kérdését függet-·
leniteni akarják a minden~

Kori poliiikai hangulaltól.
- A kOlHzresszus tagjai

co

megtekintik a főv~ros ne-
vezetességeit is.

A Tiszántuli Mezőgazdasági

Kamara közli. hogy az Alföldi
löldmező Szövetség május 24
25-26 napjain Országos Zöld
mező Kongresszust rendez Mis
kolcon.

A kongresszusra azzal hívja fel
cl kamaJ3 a kerüiel gazdatársadal
mának figyelmét, hogy azoknak
az érdeklödőknek, akik a május
hó 24·én a reggeli órákban Bu
dapestről induló kiiJőnvonatlal in
duln:,k, csak öt pengőt kel! be
fizetniök, mellyeJ fedezetet nyer a
Budapest - l\'tiskolc - Budapesti
utikölíség és a három napos mis
kolci tartózkodás tejjes ellátása is.

A kongresszusra vonalkozólag
részletes felvilágosításl ael Alfö!-I
di Zöldmező Szövetség, Budapest,
V. Alkotmány u. 29.

Oriási benz-inkészletet
hSllmlOZ fel Németorsz.ág,

Németországban hatal,
mas benzinlömcgeket rak~

tároznClk CL Németország
annyi benzinnel Jélna el ma~
g'át, hogy egy évig ne szo
ruljon benzinbehozatalriJ. A
hllföldi bel17in- és olaj~

c1rdekeltségek németországi
képviselöi felszólitá.sJ ki1p~

k (1 német kormánytól,
h az eddiginél sokka.l
nag-yobh mennyiségD ben
zinl és nyersolajat helyez·
zenek el németországi rak
táraikban. A német konm'l
4 hildjrepülő~"ép flotta sZó
mára gyujt! ti beniJnL

Országos Zölmező

Kongresszus
Miskolcon.



Házasság. Halmágyi !'vlagda és
dl. Uhrin Nándor orvos má
jus lo#éin ·eslc fél hal óra·
kor tartják esküvóiiikcf fl déva.
ványai róm. kat. templomban.

Dr. Márky Bama alispán k<'i.
kiczővé leHe él megyében cl

dittr2ria elleni ollás1.

Áthelyezés. ]Vlézes János vár·
mi2~yei számvevőségi fólaná·.
csosl Bajára heiyezték át, utód
iául dr. Bélleky Gyula van ki
szemeIve - Esz!crgombóI.

Halálozás. Nagy csapás érle
Vaniss Gyula nyugalmazOll
lársulali fŐl1léll1ököi: klcsége,
szül. Scifmann Ida é/eiének
72-ik, házasságának 50-ik évé
ben hosszu, kin os szenvedés
ulánmáius 15-én meghaji. Te·
[Jl..:lése máius 17·én voli a köz
ség oszjailan részvéie mcHcl!.
i\ lcmeíési szerlarfást Csernay
Géza róm. kal. plébános vé·
g·czle. Az eihunyllDal1 Ny-isz!or
Péter ll.ikarékpénzlári igazg·"tö
anyósá! gyászolja.

Megbizatás. Viléz dr. IdárKi
Barna alispán él gyomai járás
Jerű!elérc heőpapi Pí\,.ó B(:lél'
földbirtokos! biLIG meg- él mer
zóga7dasági kárbecsiések S7é1k·

érlői liszlségével.

A Szegedi Ipad Vásár. A má·
jus 25-én kezdódó Vir. Sze
gedi Ipari Vásárra május H-töl
él Nt f.T. R. hajóin, lS-ló! a
}-';\áv és az Sz. Cs. V. vonalö
in f.Jláru utazási kec1vezménl'
nye! lehel Szegedre Ulél7"ni. A
vasulon iunius 5·ig, él hajóicon
pedig iunius lO-ig érv1inyes II

kedvezmény él viSSZ<JUiaí:6srG.

Családias táncest a 1-1<1\11.,..,.._

ban. Farkasinszky Imre 7ene p

korával f. hó 26·án a Holi,T
v<:ndéglóbcn kedélyes tánc:es
tel rendez. melyre Gyoma köz
ség lánckedvelö l'ialalságál szí
vesen rilijél. Belépődíj lelsz'és
szerint.

A. Nemzetki:lziVásáron 700000
lálogaló voll.· 20,000 kiilföldi
lálogaló volt öz uiódállamok d

hól. él. Ba.ikáll~Áilam(jkböJ. -
·Olaslorszál]bÓI, Amcíikáböl,
Lengyelországból, SvájcbóJ,
Nl?melországból és HoilandjÉj
hól.

T. Mészáros ArankaokU/lnc
tanárnö iunius 15-én érkezik
Gyomflla. Külön felnőlr és gyer~

mck kurzuslIar!. t'vJodcrn n!gi
l~llcok, táncgyalwrlal, illéms7a
bályok Janilása és külön órák.
Szíves párifogási kér a Itiiz
kedvelt Aranka néni.

I
Szo O sors "Ii

Igy jellemezhetjük fegrövi
videbben a jelenlegi helyzetün- I
ket. Nem egy-két gazdatársam- l
mal találkoz!am, beszéltem mos
tanában. kiknek szeméből ki·
csordult a könny, miközben e
szomorú, kilátástalan helyze
tiinkről panaszkodtunk egymáso
nak. -

Most mar valóban a legkét.
ségbeejtöbb, legaggaszfóbb, leg
bizonytalanabbjövő előtt állunk.

lit vagyunk május hó dere
kán s az időjárásunk, termé
nyeinknek az állapota olyan,
mintha március végét élnénk. Ha
közben akad! is az idén egy-két l
gyönyörű, szép májusi derüs,
meleg nap, kellemes. langyos,
nevelő erővel, mely kétségbeesett
lelkünkbe bizakodást, reményke
dést kezdeti önteni, nem . sohat
ért, mert utánna egy-két nap
muh'a hűvös, hideg, északi sze~

lek és fagyok következnek. -
Lefagyott kenyérgabonánk: a

búza, megsemmisülnek sok re
ménységet igérőösszes gyümöl,
csöseink, szólló termésünk, nem
termett iakarmányunk, megsem
misült a legelö, állataink elől a
mező, kukorica termésünk ez
időszerint a legbizonytalanabb.

Allatainknak nincsen értéke,
nem lehel eladni sehogy. Ma·
gunk is a legnagyobb bizonyta
lanság előtt állunk. hogy mit
esziink a télen? Mi lesz azzal
a sok-sok ezer munkás kézze~

mely a nyár folyamán tudná
megkeresni mindennapi kenye·
rét? Kérdések, melyekre nehéz
felelet adni, nagyon nehéz kér
dése/c

A lef;nagyobb bizonytalan
ság, hogy már május derekán
vagyunk f J

Valami csoddlatosan langyos,
már ezután aztán igazán fagy
mentes, esőben igen gazdag, fu/
forróságtól mentes időjárásra

volna igen. igen nagy szüksé
gü!!k, amely afagytól-gyomtó!
rovarkártó! agyongyötört mi/i~

dennapi kenyér/adó óuzavetése
inket valahogy is megtudná nö
velni és érlelni. De hol van·e
fönnebb vázaIt időnek még az
előjele is? Ez az aggasztó, a
kétségbeejtő és teljesen elcsüg
gesztő.

Már·mdr a bizakodas, a re
ménykefliés is kihalt a szivünk~

mélyéről, hisz oly sok rossz: idő

jutott nekiink mostanában osz
tályrészül. Lélekben öSlzetörve,
gazdaságilag legyengülve mégis
csak azt kell ajánlanom, mit
Madách isteni szózata mond, az
Ember Tragédiájának a végén:
"Mondottam ember küzdj és
bizva bizzál f"

Kese!yils 1935. május hó 14.
ifj. cs. Szabó Imre

okl. gazda.

KORONA HANGOS MOZGÓ
ENDRŐD

1935 május 19-én vasárnap
Mindent felülmuló csodafilm !

LATHATATLAN EMBER
G. H. Wells regénye filmen.

Főszereplök: Claude Rains, William
Harígan, Gloria Stuart.

Azok él merész és széditő örvénylésbeu
kergető fordulatok, amik e filmben le
játszódnak él legosapongóbb fantáziát
is megszégyenitik, még soha nem lá
tott ötletek sora pereg le. A legfantasz-

tikusabb filmek egyike. .
Sláger kief);észitö műsor

Barátok
Jimmy az uj Rin-Tin-Tiu kutya sztár

nagy filmje.

Hangos Magyar vHághiradó
Előadások fél 7 és fél 9 órakor.

Kalmár Sándornak Dévaványán
közvetlen kövesút mellett 77 nagyhold
földje, köztü.k két tanyás birtok eladó.

Értesitem a mélyen tisztelt
közönséget, hogy vendéglöm
mellett levő "VasuH kert"-ben

nyári kerthelyiséget
és kuglipályát

!étesilettem, mely minden idő

ben a t. közönség rendelke-,
zésére áll. Szíves pártfogást kér

Klein LásEló
vendéglős.

A Jány-szcrep!ök mindegyike
kedves ielenség' VOll cl szíllpa
dOIl. A cserkészek igazi jóll1un
kál végez/-elc Nem lenne azon ...
ban dZ eióadÉls b,zszömolója
leljes, ha meg 'nem emlékez;
nénk a Boicsinálla~oktor fó~

slereplöjér61, Tóth Károly- cser'
készórsvezelőről. aki l1élgysze
rü alakilásával sok megérde
melt nyillszíni !apsof kapolI:
Bámulatos oilhonosságga i 0107.

gal! él szinpadon. Alakilása
olyan jó voll, hogy sok hiva p

lásos iellemszinés'znck dicsé'
re/ére váll volna.

- Az előadás 'n,inclvégig
mosolygós, kacagós hangula
lof leremtell a nézóléren, meg

érdemeli volna még nagyobb
látogalotlságol és párjfogás! is.

- A nézőtér hátulsó sorai
ban az előadás megkezdése
elóll zúgolódás vol! él miatt, hogy
az első sorokban nagy szám
mal vollak üres székek. A reo o

dezóség kérdésünkre azonban
kiielenleUe, hogy azok lefoglali
helyek, és az illető urak, ha ha- .
laszthatatlan közbejött lefoglalt>
ságuk miatt esetleg nem is jelen~

he/nek meg. adományaikat akkor
is bekiildik.

Miskolc
v3$uti jegy
csak 16 P.

május ... éi
~~·bJ-~~~ ..t:&~~*J3tcS~'aP~~~~$~

Pünkösdkor két napra filléres
gyors indulOyomán keresztül
Gyuláról, illetve Békéscsabáról
MiskoJc-Lillafüredre.

Olvasóközönségűnk tájékozta
tá.sa céljából a következőket kö
zöljük: a vasuti jegy oda-vissza
cea 6 pengöbe kerül. Éjjeli szál
lást 2-3 ágyas szobába.n 2.30,
2.90, 3.30 pengőért, turisla szál
lóban személyenként 1.60-ért biz
tosit a menetjegyiroda. Reggeli
P -.80. ebéd P 1.60, 140, va
Qsora P 1040, 1.30. Menettérti jegy
MiskoJcról LiiJafüredre és vissza
P -90, Görömböly - Tapolcára
76 fillér (odaovissza).

Ezek a jegyek természetesen
csakis akkor kerülnek ennyibe, ha
a filléres gyors-jeggyel együtt a
menetjegyirodában megváltják, el
lenkező esetben a helyszínen a
fentiek duplája.

Értesülésünk szerint a menet
jegyiroda csak igen l,evés szál,
lásjeggyel ren delkezik, mivel a I
pünkösdi ünnepekre va ló tekín
tettel Budapestről már nagyon sok
szobát lefoglaHal~, ajánlatos tehát
jegyekről amenetjegyirodában ha
ladéktalanul gondoskodni, ahol
minden további felvilágosítás is
megszerezhető.

cserkészcsapat
rm:ikedvelőelőadása

Örömmel áliapithaljuk meg,
hogy a Bolond cserkészcsapal
hosszu szüne! ul60 isméJ sze
repell.

Május 4 'én adták elő a csa
pat múkedvelői.Kisfaludy Ká
roly: Mályás deák, és Moliere:
Bolcsinálja dokior vigiiMkáL

jólliSő érzéssel lálluk, hogy l
II cserkészek ellériek a gyomai
múkedvelők szokásálól, és nc,
hezebb, de örökbecsű, irodal p

mi érlékú darabokkaJ indulnak
az uj ösvényen. Az alapos ké
szülésnek meg is volt il kivánt
erkölcsi és anyagi sikere. A
megjelen! nagyszárnu közön
sége! lebilincselllZ Kisfaludy:
Mátyás deák c. vigiálékának
derüs magyar humora, állan
dóan derü!tségben lar/olta Mo#

li~~.e finom sz.el!.cmességü író> I
mala a Bolcsmalta dok/or C
vigjálék előadása alal!.

Mindegyik szereplő tudás€:
nak javát igyekezelt beleönleni
alakiJásábéJ. A szereplók kUlön
LUlön rnegérdemelnék a név
szerin ii dicsérelei, de ez cl beo
számoló! nagyon megnyujtanó.

Pünkösd másnapján. nagy

"
Levente ünnepély az Erzsébet

-~di e yassz
tombol8~ k.itűnő ételek is.

ligetben. Szinre kerül:
l'·
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Vargáná1.és
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I
Lac

varrógépe~, alkatrészek,
íűk, O aj, cerna,I

Vizitündérek a Dunán. Rc-.
mek cikkeket és hireket közöl
éJ Délibáb weekend-rovaJa a
dunai viziJiindérel<róL A nép
szerű színházi képeslapban
c2cnkivüi nagyszerű képes rá
dióműsorokat. szinházi beszá· .
molókai. novellákal, egyfeJvo
násos színdarab ol, g cl z ci ag
filmrovatol és több minl száz
képel talál az olvasó. A 100
oldalas 9élibáb egy siáma 20
fi/jéL

A gyomai álL poIg. iskola maJus 30-án
rendezi tornabemutatóját.

A Gyomai TK folyó hó 7-én
és 16·án megtartott fegyelmi űlé

sén az alábbi határozatokat
hozta:

Weigeri György játékost sport
szerUtIen magalartásáért (2 hétre)
május 5·töl május 19-ig bezáró
lag a játéktól eltiltotta.

KUflilz józsef játékost durva já
tékáér! megdorgálja és az alszö
vetség által hozandó itéletet aId
ka]mazza.

Pfeiffer György egyestlleti tagot
a f. hó 12-1 mérközés után elkö
vetett tetileges bántalmazáséri az:
egyesületböl kizárta és a mérkiS
zések Játogatásától f. évi május
13-tól 1936 évi május 12.ig be
zárólag eltiltotta.

Továbbá a GyTK fegyelmi Bi
zottsága visszautasitja mind&!on
kivülről elhangzó támadásokat és
kifejezéseket - amit egyesek: 
iogtalanul és minden alap nélkül
igyekeznek fJ::lhasználni és össze
függésbe hozni a" egyesület mü~

kődésével.

Endrődi Tie az utóbbi időben

szép sikerre! szerepel. Mult Viil

sárnap eldöntetlenül mérkőzüH <il.

mezöturi Szöv5gyárral, de a jéges6
miatt csak az első félidőt játszot
ták le. Két héttel ezelőtt pedig
4: I arányu gyözelmet aratott a
kevés tartalékkal kiálló MAFC
ellen. Pünkösdi ünnepekre abu,
dapesti Máv Elöre futball-csapa.
tával tárgyalnak.

Megsemmisitették az április
7-én lejátszott OFC-Törekvés
meccset - melyet az OFC nyert
meg 2:0 arányban - és anJnak
Orosházán történő ujrajátszását
rendelték el.

GvTK fI.-MTK U. 2:1
mult vasárnapi elemérkózés.

Jóforgalmu FÜSZERÜZLET

ITALMÉRÉSSEL és TRAFIK~

JOGGAL, berendezései és

árúval együtt E L A D ó.
Felvilágositást ad

SZABÓ JÓZSEF kereskedő,

DÉVAVÁNYA Bogyatelep 66.

Textil komolyan készül az első

osztályba s nem kétséges, hogy
ott - ha jelenlegi formáját meg4

tartja - kitűnően fogja megállani
helyét. Jelenleg Jánosi, az Ujpes~

trénere utján egy ismeri budapesti
eenter~csatárral lárgyalnRk, kinek
neve meglepelést fog kelteni.
Egyébként a csütörtöki tréning
mérközésen a Textil 4: l arány
ban győzte le él CsAK-ot Békés
csabán.

II. o. :illása 11. 18-án:

1. Textil 18 18 - - 63 fi 36
2. MTK 15 12 l 2 39 13 25
3. GySC 19 10 4 4 33 26 24
4. Kinizsi 18 II .i {) 35 37 23
5. M.Törek. 16 I@ 7 33 23 20
6. OfC 18 8 3 7 35 30 19
1. M.M.ÁV 18 9 1 8 33 42 19
~. GyTK 20 8 2 10 35 44 18
9. KTE 18 5 2 II 18 59 12

W. Bocskai 18 5 3 10 19 25 7
1L BISE 17 3 1 13 16 41 1

Május 19~i programm: Gyo·
mán: GySC-OFC, Mezöberény
ben: MTK-BISE, Mezöturon:
MMáv - Kinizsi, Kondoroson :
KTE-Bocskai.

Mult vasárnapi eredmények:
OFC-Bocskai 1:1 (1 :1), Textil
MMáv 7:0 (4:0), Kinizsi - KTE
10:1 (4:0).

SPORTHIREK
A GySC-OFC vasárnap dél

utáni mérközés a hirdetett fél 5
óra helyett fél 4 órakor kezdődik.

Előmérkőzés kezdette fél 2 órakor.

Biróküldés. OySC-OfCmecs
eset R á t f a i szövetségi biró
fogja vezetni.

Pünkösd elsönapján járási
levente atletikai verseny lesz, vi
szont junius 2,án cserkésznapot
rendez1;lek.

nyok zenés mozgásos szabadgya
kotiataí. 5. Fiuk talajtornája. 6.
Leány@k romantikus gyakorlata.
7. Fiuk és leányok magasugrása.
8. Fiuk zenés szabadgyakorlata.
9. Leányok talajtomája. lD. Fiuk
távolugrása. ll. Leányok futásai.
12. Fiuk futásai. 13. Leányok
magyar tánca. 14. Labdajátékok.
15. Díjak kiosztása. Hiszekegy.

Gazdag és változatos progra mu
az iskola tomaünnepélye,3milyre
ewtofl is meghivja a szülőket és
az érdeklődőket az iskola veze~

tősége.

l1elyárak: Ülőhely 80 f. álló,
~ .

hely 40 f. Tiz éven aluli gyerme-
kek dijtalanul megné~hetik a tor~

nabemutatól.
A bevételt teljes egészében tor

na felszerelési eszközök beszer
zésére fordítja az iskolil.

Erkölcsi és anyagi támogatás·
sal lehet csak az ép testben ép
lélek fogalmát megvalósitani. Köz
ségünk szellemi, kulturális és erő·

beli előhaladását segítjük tehát
elő, ha az iskolát ilyen szép és
áldásos működésében támogat juk.

Ép testben ép lélek. Soha nem
volt oly nagy jelentősége ennek a
iörténelmi mondásnak, mint a mo-

.dem XX. században. amikor az
ifju korán kerül szembe a testet,
lelket próbára tevő életprobJémák
'kal, hogy magán<lk helyet bizto
sítson és lelkének tisztaságát ösz
tönösen. vagy tudatosan megóvja
a küzdelemben.

A gyermekeket az előkészülés .
ben nem hagyja magára az iske.·
la ahol. tervszerű testneveléssel
olyan alapot nyer a tanuló, hOIlY
középiskolai tanulmányainak be-·
fejezése után a tizennégy és ti

ze~nyolc éves diák megfel.elő s~ort-I

muveltséggel rendelkezJk. tríl.i ..
tudja, teste, lelke kivánja at()váh~ 1

ft

bi. határozott célu nevelést, amit
a mindinkább szaporodó és he-
lVes irányban működö sportegye
sületekben megtaláL

A. testnevelés fontosságát az is·
kolák felső vezetöi régen felis
merték és az eddigC heti kétóra
helyett talán már a következő tan·
évben heti négy órában fog tör
ténni a torna tanítása nálunk i.s.
mint az ola sz, német és a svéd
iskolákban.

A iOf!lii a kiegyensulyozott. nyu
godt életet élő ember idejében is
kedvenc tárgya volt a tanuJ6knak.
És ma az erősebb idegéletet élő

ember fokozott hatással érzi, hogy
több időt kell szentelnie a helyes
testápolásra és fejlesztésre, mert
a mai élet mindenkitől szebb és
tÖkéletesebb teljesitményeket kiván.

A tanulék is ezért szeretnek az
órák alatt minél többet tanulni.
Frissek, vidámak és fáradhatat·
lanok.

Hogy hogyan és milyen ered
ménnyel történik a polgári isko·
lában a fiu és leány testnevelés,
az iskola május 30-án d. u. 3
órakor a ligeti sportpályán torna
bemutatót rendez.

Szorgalmasan dolgoznak és ké
szülnek a tamJIÓk, hogya mult·
évi ·ünnepélyhez méltó legyen az
ezévi is.

A rendezést és a gyakorlatok
. preciz, szakszerű betanitását, a

fíutanulóknál Göndös József igaz
gató, a leánytanulóknáJ Villányi
Nándorné tanárnő végzi.

Műsor:

1. Felvonulás, Himnusz. 2. Fiuk
és leányok közös szabadgyakor
latai, 3. fiuk sulylökése. 4. Leá- j

Adómentes méhetető cukrot
kapnak a méhészek. Az 01'
szágo~ Magyar MéhészeliEgye
sület kérésére a pénzügyminis~-I

térium megengedte, hogy él. me- I
hészek adómentes cukrol kap·
janak az akác és gyümölcsvi,
rágok elfagyása mialt élelem
hiányban szenvedőméheik SZÉl'

mára. A méheletö cukor kilója
54 fillér és a mél1ésL minden
méhcsalád után 5 kilogram cuk
rot kaphat, amelyel az Országos
Magyar Méhészeti Egyesilfet (Bu
dapest. IX. Üllői ul 25.) osz! ki.
A megreIldelóicvélérl24 filléres
pos1abélyeg llecsaiolása mellell
az cl?yesiilelhn kell forduln\.-

n.1lI.Z,ill.§:!iág(J~t kötöttek~

Wolf Gyula és juhász Mária,
Bakonyi ISlván és Bódi Erzsé·
bel.

Csaba Sándorné IZ. Kovács
Piroskának leánya, Dalmi Juli,
anna ref., Havay Pálné Uhrin
E/elkának fia, István, ref.; Gál
Lajosné Biró Teréziának leánya,
Erzsébet, ref.

Anyakönyvi.hirek
A gyomai anyakönyvi hiva/al

könyveibe máius 9·tól 15-ig CI

következő bejegyzések 1örtén

tek:

A házasságszédelgés vUág
bajnoka. Egyszerre hal nőnek

igér! házasságot a házasság,
szédc1g"s világbainoka. Erről

közöl rendkivül érdekes cil<ket
Tolnai Világlapja uj száma.
ömely nagy 1crjedelemben és
pompás larta\omma\jelenl meg.
A legkiválóbb magyar irók no
velliii mellett érdekesebbnél ir·
dekesebb cikkekeL remek foly·
Jatásos regényJ és . nagys7erfi

rovatokat lalál az olvasó a nép
szerti képeslapball. Tolnai Vi
láglapja egy snirna 20 fillér.

f'":I.legh<li:lllltaJk. ~

Kis·s ~álné Fekete Julianna ~
éves, ref. Aranyos Si:Índor 5
hónapos, r. kat
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Május 25·én délelőtt 9 óra
kor 11 jiÍrásbiróságon árverésre
kerül II kishold zs6fiamajori

tanyával. Vevőknek a
vételár egy része kedvező fel
tételek mellett kölcsönkepen

folyÓsittatnék.
Érdeklődni lehet

Békéscsabán
a Békésmegyei

Kereskedelmi Banknál.

Szerkesztésér t és kiadásért felelős:

WAONEI{ MÁRTON.
Hungária könyvnyornc!avállalat, Gyoma

!'i;;lelös i.izemvczetö: Tel.et Sándor,

Férfi ás fiu kalapok, sportsClpkák.
mindenféle fiu sapkák 12 legolcsóbb ára
kon kaphaíók, kalap aiakitás1. fes{<~st
sZ<Jkszeriien olcsón válJalok Ah
Villee kalapos Endröd lparíestűlettel

szembell.

Mindenféle niii férfi és gyermek ci
pök legelőnyösebb beszerzési forrz,sa
Mészáros Lajos cipőüzletébenHorthy
Nliklós u 2. .

Laí(odalomra, diszllótona Kere-
kes ki tÜllÖ miuö-
ségü, zamatos uj bori 56 fil1érert.

Ócsl{a kalapból lljat! Csináltassa
meg minél előbb használt kalapját tisz
titás festés újra'formázás v;;llamínt sza]
lagozás által valóságos uj kalapja lesz,
amit igen ólcsó árban készitek. ka-

.lapok j6 minöségben már három pen
gőtö! kezc1ve kaphatók Góth JÓ7'~l'T l:a
JapÜzletébtll. GrL Tisza István u. 51.

Az els<S cifrakerti járásoa 2 lánc
here kaszáLisrn eJólLió Molnár AntallV.
Zrinyi-u. 8.

Zöld János L számu hordár kéri
a Gyoma és Endrőd közönség sZÍ\'es
pártfogását.

Pécs nagyállási fiÖh:ljéb6i
eladó 4 kishold szántó és még külön
2 kishold föld. Értekezni lehet Szil {lf;\'i

Kálmánnál Kossuth L u. 71 sz.

Egy darab egycsöv.ű ötiövetü \'a
dászfegyver eladó, ÖZ\·. Ösapay Györg\'
né Rákóczi u. 19.

Özv, Vatai Mihályné háza SZZl

badkézböl eladó. Nagy Sándor u. sz.
:Érdeklődni lehet Marjai Gábor cipész
nél.

Özv. Csapó Jánosnénal< 2 hoid
heréje nyári használatra, esetleg egy
kaszalásra kiadó. Érdeklődni JelJel Hö
sök u. 72 sz. illatt.

Krueihió Mihály tanyáján 100 kéve
takarmány csutka, egy egyvasú sl.ak
eke, egy vasborona és egy lánc borona
van elad6. Érdeklődni lehet 515 tanva
sním alatt a vasu t mellett.

Nagy Mihály örök@seinek, Hősök

utja 55 sz. háza eladó. Érdeklöclni le
het ugyanott.

Egy szoba konya kiadó. Hunyadi
utca 3 sz. alatt lehet érdeklődni.

Csaba vezér 1 sz. alatt eg)·

butorozott szoba, villany és külön be
járattal, JUD. l-re kiadó. Ugyanott egy
szoba konyhás lakás is kiadó. Érdek
lődni lehet a helyszinen.

Góth József kalaposnak HalInagyoil
levő tiz hold földje örökáron 2.500 pen
gőért eladó.

rern az

Ingatianforgalo
Cselei Endre (nős Mikó Máriával)

gyomai lakos vett 502 n.-öl, 261í: n.-öl,
182 n.-öl és I holcl 648. n.-öl pusári
szántót Cselei Lásl1:16 (nős Csökönyi
juliá!'lnával) gyomai lakostól 400 P.-ért.

Seprenyi Lajos (niís Molnár Eszter
rel) gyomai lakos vett l hold 798 n.-öl
zsófiamajor dülői rétet Vatai Kálmán
dévaványai és Vatai László gyom Ili la- .
kosoktól 445 P.-ért.

Zs. Ti~ár Mihály.gyomai lakos velt I
1500 n.-ol nagyálJásl szántó! Zs. Ti
már István tompai lakostól 530 P.-ért.

Wagner Ádám és neje .Kleín julián
na gyomai lakosok vettek 1 holel 132
n.-öl és 493 n.-öl félhalmi ingatlant
Wagner Mihály (nös volt Nun Katalin
nal) gyomai lakostól.

Weigert Mihály (nős Beínschr6th
Magdolnával) gyomai lakos vett egy
beltelkes lakóházat Kleir; Péter és neie
Rück Magdc)Jna gyomai lakosoktól 12ÓO
P.-ért.

Kovács Péter és neje Kakati julián
na gyomai lakosok vettek 166, 109 és
155 n.-öl németzugi kertes szántót
Tóth László és neje Jzsó Agnes "'vo-- "'.
mai Jakosoktó! 220 P,-ért

Kruchió Sándor gyomai lakos vett 2
hold fattyasi szántó l Gecsei Lászlóné
Kovács Regina gyomai lakostóJ WOO
PArt

Wagner Márton. (nős Ködmön Juli
ánnával) és Wagner józsef (nös Schit- I
ter Annával) gyomai lakosok vet t e le ~

1287 n.-öl cifrakerti szántót R. Szücs i

Gábor (nős volt Tarsoly juliánnával)
gyomai lakostól580 P.-ért.

fehér juJiánna gyomai lakos vett 869
n.-öl cifrakerti szántÓI B. Kiss János
(nös Fekete Lidiával) és Hatvani Esz
ter gyomai lakosoktól 400 P.-ért.

Putnoki Gábor budapesti lakos vett 1
Ih-ad rész ház ingatlant Putnoki Antal
(nvs Bárdos Zsófiával) gyomai lakos
tól 100 P.'-ért.

Gácsi Elek és neje Megyeri Erzsé
bet gYGmai lakosok vettek 296,114 és
405 n,-öl pocosi ingatlant L. Szi.
lágyi Róza Burkus Józséfné gyomai 1a
kostól 800 P .-étt.

Forgács György és neje Baráth Róza
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Kőszegi Dániel és neje Cs.
Varga Teréz gyomai lakosoktól 1800
P.-ért.

Pataki Lajosné Megyeri Eszter sar
kadi lakos vett 1272 n.-öl cifrakerti
szántót Weigert Mihály gyomai lakos
tói 605 P.-ért.

Diószegi László és neje Putnoki Mária'
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Szilágyi Antal és neje Biró
Teréz gyomai lakosoktól 750 P.-ért.

Herter Ádám gyomai lakos vett 159,
114 és 157 n.-öl németzug-dülőiingat
lant Terék Mihály gyemai lakostól 105
P. 50 fill.-ért.

Putnoki Mihályné B·. Kovács Zsu
zsanna gyomai lakos vett 162 n.-öl né
metzug dü1ői ingatlant Terék Mihály
gyomai lakosoktól 40 P.-ért.

Páhnkás István és neje Vinkovícs
Mária gyomai lakosok vettek l hold
1406 n.-öl pusári szántót Megyeri La
jos és neje Bácsi Rozália gy@mai lako
soktól 975 P.-ért.

Zöld Erzsébet gyomai lakos vett
1134 n.-öl cífrakerti szántót Zőld Pél
temé Puskás Rebeka· gyomai lakostól
280 P.-ért.

T. Kiss István és neje Ó Kovács Te
réz gyomai lakosok vettek 1146 n.-öl
ciírakerti szántót Simon József és neje
m.lo;;; Ida gY0mai lakQsokt~l 500 P,-ért.

1]' fénYt'\épész
vasárnap '!2-én

egnyilt

GyTK. ból Hatvani, Bolehovszki i
és Izsó emelkedett ki. A halfsor l
nem birta a kellő iramot.

Takács megengedte az erős be·
lemenéseket.

GySC-BI5E 3:2 (1:2)
Bajnoki, Békés. Biró: Rátfai.
GySe: Szrenkányi-fekete, Pu-

lugor-Jenei, Németh Zöld-Barta
Sebők, Kiss, fried, Nagy.

BISE: Cs. Varga H. - Tamás, ii

Bura-Képiró, Batizi, Cs. Varga I. !

-László, Lipcsei, Dudás, Fábián,
Veres.

Borongós, esörehajló idöben
állnak, fel a csapatok, de eső csak i
az uto.ls6 4 pe:cbe? esett. GySe I
kezd és vezet! tamadásait, de!
egyenlőre csak az ellenfél 16-ig I
jutnak ej, mert a védelem jól rom·· !
boi és hamar rájön arra; hog}' a
GySC kissé könnyelműen veszi
őket. 11 p ben f ried helyezett
labdáját Cs. Varga csak beljebb
tolhatta (1:0). Gól után továbbra
is unalmas a játék. mert a mieink
lépésben szeretnének győzni. A
játék képe csak akkor változik
meg, amikor a BISE PuJugor jó
voltából Lipcsei révén egyenlit.
(1:1). GySC-t idegesiti a váratlan
gól s az ellenfél azt kihasználva
erőteljes támadásba kezd s né
hány perc mulva - ismét védel
mi hibából - vezetéshez jutnak.
(1:2). félidő végéig a jól véde, l
kező BISE megtudja tartani ezt az
eredményt.

A más@dik félidő ben GySC
csakhamar átveszi a játék irá
nyitását. Ge az állandó szoronga
tás dacára, esak a 20 percben
sikel ül Kissnek éles, lapos lövé
sel egyenliteni (2:2). Veszélyes
akciók befejezetlenül maradnak,
mert Barta a homokos talajon
nem talál magára, Nagy Béla pe
dig rossz napot fogott ki, végül
mégis ö juttatja vezetéshez csa

patát (3:2). Zöld hatalmas kapu

fát lő, több említésre méltó ese,

mény a meccs végéig nem törté

nik. GySC sok kornert rugott, de

egyet sem tudott értékesíteni.

GySC n. félid5beli játéka ellen

semmi kifogásolnivaló nincs an

nál inkább van azonban az I. fél·

időben mutatott csapkodás ellen.

Nem volt semmi ok arra, hogya

lista végén kullogó BISE·f lebe

csüljük. Reméljük, hogy ezt, a

majdnem 2 ponton mulott ké

nyelmes játékot, az OfC elleni

meccsen kerülni fogják s inkább

a gólarány növelésére fognak gon.

clolni játékosaink. Rátfai kisebb

hibáktól eltekintve jól vezetett.
-E I~

2:1 (2:0)
biró: Takács.

MTK: Pangert II. - Pangert I.
Laki-Puskás, Plavecz, Balázs -.
Szentesi, földesi, Szigeti, Ancsin,
Makai.

GyTK: Izsó - Kurcz, Hatvani
- Vatai L, Tandí, Rozsnyai
Lakaios, Csikós L, Bartik, Barta,
Bolehovszki. I.

Az MTK technikásabb együt
teséve! nyerte meg a mérkőzést.

Élénk berényi támadással indul ál

játék. Az 5-ik p.-ben csak szög l

let árán meo(· a gyomai védelem. l
8 p.-ben Kurcz betalpal Szénte-·
sibe (az őszi fordulóban kapott
rugásért) a büntetőt Izsó fogja.

. Erős MTK támadások következ
nek, 1] p-ben Plavecz által előre

küldött labdával Szentesi szépen
kanyarodik befelé, beadását Hatp
váfJi kapásból továbbitaná vissza
a mezőnybe, de ál labda falsot
kapott és bekk lábáról a jobb· fel
ső sarokba köt ki. 1:0 (öngól).
20 p-ben Bolehovszki szép lab
dá,t kap, de a jól működő Laki
biZtosan szerel A tartalékos GyTK
halfsor nem bir ellelltá!lani a gyors
berényi csatároknak és igy a 22
p-ben Szigeti szép lövéssel meg~

szerzi a második gólt. 2:0. Alig
kezdenek, már megint a GyTK
kapuja előtt van a Jabda, de Izsó
pompásan védi Szigeti és Földesi
lövéseit. A hátraJévő időben mind
inkább belecsuszik egy-egy bün
lető rugás, ami hol Szentesi, hol
Kurcz vagy Puskás magatartásá
nak eredménye. Mindkét csapat
erŐsen küzd, de a berényi legény
ségen mindinkább kiütközik a fá
radtság. Nem mennek a labdáért
és a csapatmunka is alábbhagyott.
A GyTK ezzel szemben fölénybe
kerül és Baría-Bolehovszki pár
sürün jut a Pangert kapujához,
de a jól őrzött kapuba nem talál
utat a labda.

Szünet után az MTK teljesen
kapujához szoml és önfeláldozó
an védekezik. 5-8-12 plben
egymásuliíni komerekhez jut a .
GyTK. de eredmény ezekből sem
sikerül. 20 p ben a biró megso
kaJja Kurcz és Puskás sportsze
rüHen játékát és mindkettöt kiál,
lítja. 29 p-ben ujabb komerhez
jut a GyTK. A szögletrugást 8ó
lehovszki szépen küldi az ötös
vonal ra, ahol BarUk fogja és meg
szerzi a gólt 2: 1. Kezdés után
megeredt a jégeső, ami 15 per
cig tartott. A tizenöt perces pi
henő után ujabb GyTK támadá
sok vezetik be a játékot. Teljesen
kapujához szoritja ellenfelét, de
a kiegyenlitést az állandó fölény
dacára sem sikerült megszerezni.

. MTK-ból Laki, Plavecz és Szi
geti vált
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I"eléll:ia sli:efka~:d6: WAGNER MÁRTON
S<terke5%t6~ég éM klildóhlvllta:l:

..HUNOARIAu KŐNYVNYOMDA
3 ft' \':) m lll, I{gMuth la]Oli ytu 64,

Telefon: 22.

ELÓFIZETÉSl ÁRAK:
Nelo':vedt'vre j'30?, fél évre 2'60 P, Egész eyre 5'2l) P.

. . Belizetesek postacsekken :
fJl1Jlo-ária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280

• Lapzárta c s ü t 6 r t ö k este 6 Óra I
Megjelenik minden szombaton reggeL i
15===::- csmr--;nrzvw wwcmin . Mif'55- :;;;;-ti'nfn\m;;;m- -T7F=r'7"'=>-~:cmc

Hirdetések dijsl:abásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdete~

20 fillér, Otszöri hirdetésnel 10 százalék, tizszerineJ
15 százalék, l negyedévi hirdt!ésnél 2ű S7.á7pllék 05

, fél~vj hirddés esetén 2:) sLázalék ket\\'ezm~nyt acll1flk,

Be keH jelenteni ől

fagykárokat

Az elő!járóság felhívja
i a gazdák figyelm ét, hogy

fagykáraikat legkésőbbm6
jus 31~ig jelentsék be ö

községi adóhivatalban, ha
földadó engedményre igényt
tartanak.

A bejelenlést szóbelileg'
is meg lehet tenni, ha Ol:

I adózó kataszteri tiszt(j iö~

vedelme nem haladia ineg
a 862 aranykoronát.

Ugy a szóbeli, mini al
irásbell bejelentés ben meg
kell jelölni az elemi CSapás
lermészetét, id6ponJját, d

dOlövagy a földterüler ne~

vét, továbbá a Uírt szen
vedett vetemény, ílIetöleg
termés nev~t.

. A szőlőket ért károso
dást akkor is Írásban kíZl1

halnél le (j viÍla~zj~s. Amennyi·
heil él hívek ragaszkodni\nakn
szavClzás elrcndelésélH?7 C>S (1

szavélzásl legaifIhh 100 válasz~

lÓ eg'vhéí;·:1él)i kéri. a lclkés:zi
állást S7élVé1Z<1S ulián fo~ják he
iö lle!li.

A v á ! a s z t ó k k ö~' ii l 10 1

éj szavazás mellett dÖl11ÖlL mil'I.'
dr. Kiss László eJrenclc]ic a 1il~

kos szavazást, amely azonban
már éj központi elemi isko16,
ban folyi le és délután 5 óTa
felé éri véget. Szavélzni CS(JK

igenne! és nemmel! e h c l e l l,

él szerint, hogy valaki gyomrú
I lelkésznek kivánta-e, vagy scm

II ,BélY József zsadányi lelkészt, a
" IJrcsbiíeriul1l ie!ölljéL
j Leadlak ö"szesen 565 szal vazaloL Ebből 349 Ígennel és
!216 nemmel szavél70l1, vagyis
1 133 szólöbbséilgeJ Bay józsef
j zsadányi l~lkésLt válasz!oHák
i meg TibOl .András örökébe.
l Amennyiben a válaszlásl nem
j fellc@bezik meg, illetőleg a vá
j iasz!ásl él felsőbb hatóságok élIfeliebbezés ellenére is ióvá
I hÖQ'yják, amihez semmi kélség
I Ilem fér, a beiklalásra d<zcem~Ibcrhen kerül a sor. _

is

eg

! egyetértésre kérle él nagyszám w

ban egybegyüll híveket. Az is·
ten/iszjelel után dr. I{iss László
ct lemplomban maradt gyüleke'
zetet lelkészválasztó közgyü~

léssé nyilvániloJta. majd hélial~

mas be~zédel mondolI. Min'
denek elólt il vá!asziásra vo
natkozó egyházi törvényeket

, ismerielle és kifejlelle, hog'y a

meghívás is választás. mCRhí,
vás ulján is maga él nép vá
laszlja meg lelkészél, csak a
meghívtis egyönlelúbb. mél1ó·
ságleliesebo és megtiszielóhb
a meghívandó személyére nl; ,

ve Be~zéde további során halIl,;
sulyozlö. hogy nagyon szer,'I
né. ha él gyülekezet, ez il nagy
család magáévá tenné EJ CStl

ládfó; a presbitérium elholáru·
üisÉit és így béh:ességben, sze
rete Iben és egye/értésben fúi y-

aros

is----..
é

élé

Szótöbbséggel Bay ózsefzsadán
ref. ieikészt asztották

Tiba A drás örö ébe.

Az egyes fóvárosi és vj~ j vélik. hogy utóda báró
déki iapokban olyan érte1· ! Podmaniczky György OTl
rnü hir látott napvilágot, I. titkár lenne.
mintha fáy lstván dr. fő-. Mindezek a hirek nem
ispán !ávozna helyéről és! egyebek, mint légből ~\apolt

vagy Csongrád vármegye l;;oholmányolc Maga Fáy
f6ispáni székébe kerülne, főispán ielentene ki, hogy
vagy állarnlitkárrtJ neveznék tovább is megmcfád Békés
kL Egyes hirek azt is íudni vármegye élén.

Május 19.-én, vasárnap Bay
József zSi'ldányi lelkészt, apres·
bilérium jelölIiét Tiba András
helyébe szó!öbbséggel él gyo
mai reformálus egyház lelkéR
szévé válflszlotiál<. A választás
lefolyásáról az alábbiakban szá·
molunk be:

A viilaszlósl megelőzőleg d.
e. 'fé! 10 órakor islenliszlclei
vnll. flmelycll a 9 órás gyors w

sal ideérkezelI Arany Guszti:lv
k ('lI'i'lsliucsai, Sérlő Radics Ist,
\'dll mezőbel'ényi lelkészek, dl'.
l\iC;s László Ryulai i1rvaszéki
Clilök és dr. Telegdy Lajos b~

f;,,'si lj g y v ~ d egyházmegyei
ílr,:yész. egyházmegyei tanács·
llÍi'ák, mint a válaszlás vezelé
s,; vel megbízot j funkciónáriusok
i-; r':sz/ vidi ek. Az istenllszle

1'21el Arany Ouniáv v2gezle és
'békességre, szeíQleire~ ~s

lg'en ipafoslól vásárolni,
mert lIZ itlhonitól szzímon v

l
iok nem kényszerűinének Ikérhetjük, ba !'?SSZ árut
li mezőgclldastJgi és szük· l adoti el, de aZldeg'ennek,
- , _ I iithetjük a lábanyomlit.

seg'munkakban m fl s o le I E" k" J d" 1 k'
" • r • rosen 'oze II un {a l-I munkaalkalInC!t elvennI. Üe' k d v • - k lk "

I
ra '00 vasaro a anya

vég'eredményében lakosa~' felé. Hisszük és tudjuk,
ink is jobban iárnának. mert kisiparunk hajnala lesz a
mégis csak több biztosíték kirakodó vásárok megs7ű-

egy itthoni. mint egy ide~ l nése.

és vásározó is
Tudott dolog, hog'Y El. mi

vidékLinkön folytatott testi
'.i unkák közül a kubikolás
zl legnehezebb. Reng'eteg'
verejíéker kfván a sziklake~

mény földünk kicsakányo·
zása, tovább hordása, még
a legjobb testierőben lévő

és edzett kubikosnál is. És
ma, ebben az egyedüli mUfl h

kalehetóségben, ott látjuk
dup:án verl2jtékezni, a ku
bikos szakma beliekkel
szemben cl másodrendűség

LeaJázó érzetével és cl testi
e r ő fogyatékosságával,
sok-sok önálló iparosun
kat.

Akik még megmaradhat
tak él szakmáiuk mellett,
azok feicsClptakvásári árú~

soknak. Nem azért, mintha
kevesebb>2 kerülne a maga~
készítette árut él szomszéd
községbe szálHtással és a
kocsin utazás íestigyötrel,
meivel olcsóbbá, kelendőb
bé tenni, hanem egy két
ségbeeseit utolsó kisérlet~

. tel áltat ja magát iparosunl,c
hátha él vásári szerencse
neki is hozna annyit,hogy
az adósság'ából 1örleszi~

heIne valamit és még a
rneg'élhetésre is maradna
-i .va.aml.
A sok vásári fuvarozás

mindig' szaporftja a kiadá 4

sokat s megtörténik , mire
nagynehezen eJadhatja az
áruját, nern marad annyi
pénze, hogy nyersanYllgot
vehessen,
~oka1 lehetne derék ipa k

rosa ink heiyzetén segíteni,
vásárainkon az ipari

kkek árusfiását beszün
1etnénk. Jakosságunk
szükségleteit mind itthoni
iparosainknál szerezné be,

llendülne, ön
ál1ó íparosaint~ és s~géde~



rCdWnk.

Ida: blJr. Dévainé Erúös Böske,

Bár a naptár az Ídén cSljnyáiJ
bEcsapott bennürzkeG májusf ml!·
tatoU. mig mi novembert éreztünk,
mégis megrendeltiik tavaszi toilei
tejeinket. velünk nőkkel

még a naptár se tud

JvIegrendelfii!r és fájó szivvel keli
megelégednünk azzal, hogy csak

II szekrényből kivéve nézegessük
és vállfán rnufogassuk jóbarát-

I nŐÍnknek, hogy ozok ir(rtykedje~

!nek.
I Ho valaki nekünk szegezné Clzt
! a kérdés: t, hogy mi az idei di-

vat, azt fele/nénk rá, hogy nincs
divat, ;'l1ert minden 'divat, Ép ugy
viselik (I hátul bő

kabátot, mint a sima, rövidl-Cil-
! batos angol kosztiimöt és a hosz
l szu kepp ép oly kedvelt
~ mint a rövid pelerin.

I De tekintve, hogy a hő/gyrk

: ie,gMbbje már me;;csiwiltutia ta,
!1}USÚ garderobjúl, ugorjunk át a
l i1ydr divafiára. Mert reméljük, lesz
I mé,g !lyár, időben is, nemcsak a

naptárban.
Taldn legaktuáIísabb, lw a

divatke/mékről számolunk be. !it
olyan nagy a választék és any
nyira fantasztikusok, hogy bizony
nehéz a választás. Itt látunk sU·
téikék alapon fehér pettyes ruhát;
amihez fehér alapon sötétkék pety
ty~:) kabátot mutatnak. Az imp
riméknek se szeri, se száma. Kis
és nagJl virdgos, szimetrikus és
asszimetrikus vonalak. Egyik
anyagból csibék nyujto-
galjak felénk csöreiket, a másik·

I drótszőrű foxik kapnakfelénk,

n ából
és 11 ,'-,-

három· napig',
Cl] j~alma volt él több C::-,[j ~)cj i

legelésző Júzo l Oq

mányban gyönyör1zöcli':i é-3
ügyes beeserkészéssC?l. me:""

I Ieri lövéssel az ~yik [2
I l-\i!öc: 203 l ,:Ia n /lsik, cS~lk 12 [()S

I
kakast 180 lépé:-:;fől CWi.

Rengcrs re ann\lri:l

illeg'szererle {l luzOj~\'(~;

SZ:l t ét és C:o;e k
Kál j j"-z!1artó s z í v c' s

lóra

20.

20.

20. "
20. "
20. "

20. "
2'0. "
10. "
10. "
10. "
10. "
10. "
10. "

ász

lése

1H6 P. 49 fillér.

116S'. P. 49 fili ér.

ZD

n
olvasni. ~~égebhen is nm2
volt már ennek a rilkél5ág~

számbt] menő nagy lúzok
állománynak és márcddíf!,
is sok ",lókelő vadÉ1"zu
látogatott el Telekr\?, hogy
egy-egy szép fúzokkakassal
gyarapítása vad,jszirofeáit.
Évekkel ezelőll iH iárt Görn
bös Gyula, Szjranyavszky
Sándor is és tavaly Albreeht
főherceg is it! volt.

A Magyar Sportiroda

. Felhivjuk lökosaink fi
gyeimét külön ic; II tanuló),:
junius 16~iki rajú;iállitásárt'L

A gyornai iparost(Jllone~

iskola a iövő évhen

be fenná116sálEíK 50~ik évéL
. Az iskola fe!ljr:;yelőbj2oH~

sága elhatároí.ItJ, 110:-;\ {lZ

ipörtestüleHel Köi'öllv'2 '2;2Y

. iporikiállilás megrendl:'zésé-

I vel ünnepelik meg' llZ 50
I éves fordulót.

I
nek bármely nyilvánossági jOi'l

gal biró népiskola renues la·
nílójának olyan gyengl~, vér
szegény. mcgc:rósilésre :ozoru-
ló fíll és leánygycrrnekei, akik
legalább a7 elerni népisko!ö
lV.-ik oszJályál elvégniélc

A részlelekre vonaiko;:ólag
bővebb felvilágosílásl nyuji ől

tvl a g y a r !skolaszan ::Iórinm

I
E~!vesíilc!, BudapesJ \'111. 32'111
dor-l1. 26.

az
Átl1ozat:

árő

.
CiS

izottsági g

lek-p

(Folytatjuk.)

záso

Han

Az i arostan
fel gyelő

1\ d I
1"'''\n at\:

Izr. Nőe9yas(:!let Gyoma
Glfll.lrics Sándor
N. N.
Krampll1el' Ferenc
Pajer Imre
Tari Albert
Tancerv lajos felv.
Lukács Mihály
NlIll!!JY István
Czeglédi János
Nagy Dezső

Jaku
B. Kiss Lajos
Jakó lajo/i>

A gyomai iparostallone~ I

iskola felügyelőbizojjsága

május 22 p én gyülést tartott,
melyen az iskola 1936 évi
költségvetését tél rgyolták Ic.
Az iskola 4500 pengös évi
költségvetéssel dolgozik. Az
iskola tanulóinak száma a
a folyó évben 93, a mult
évben 85 tanuló volt.

Az iskolai záróvizsgák
iunius hó 15. 16 és 17-ikén
lesznek.

Hóman kuituszminiszter fj

gyermekeiért

A már régóta hangoz

tél.t~~t egyedűli k,ü1önlegeS q !
segunk, IT1eliyel Idegeneket
esáhithatunk a határba, a '

Icsudaballai területen állan-
J

dóan iH tartózkodó nagy-

mennyiségű túzok. A csuda
ballai részen fekvö uradal~

mak közül is Telek·puszta
3000 holdján tartózkodnak
a legerősebb csapatok. Volt

I
eset, hogy 200 íúzokot is
lehetett egy csapatban rneg-·

Hóman Bálini vőllás- és köz·
oktatásügyi miniszler a magyar
taoltók gyermekeinek lesn meg·
erásilése érdekében egyelóre
16 fanilógyermek részére léfcq
sileH helyet a Magyal' Iskola
szanatórium Egyesülel orvosi·
lag és pedagógiailag' jegmo
dernebbül berendeze1t szent~

gollhárdi iskolaszanatóriumá p

ban, amely az ország egyel.
len i~,kolaszanalóriuma,

A lélesiJell helyekre felvélet·

I----,-~--......---~~

Eg

ap, lesz a
nepe
án

ŐSÖ

G

hejelenteni, ha a kalaS?leri
Jl:'ízl biövede!~nlneiH haladja
meg él 862 oranykoronát.

Az <?!óliáróság figyelmez
teti e gazdákat, ho[(y aki p

nek a kára nem haladia
ineg az egyharmadrészt,
vagy akinek nincsen kárél,
ne legyen beielenjést, mert
az e]őjáróság parcellánként
vizsgáHatía felül él földeket
és a hamis bejelentést nem
veszi figyelembe.

:::=:::::::::~~:::':::::::~~~~~~~~:::::~~~~'::':::_~~~::::"::~:::'~:"""~",::::"":::q,,::'V:::':"':::V::::::::::::=:~~~~~==::::::::;:.:_~__~",_~_.... p ...=m--._ = nm =.'.~."",",,'"""" ,..-~~~~. ~ .... ·cc·".·~ ,..,.",....==.;,,:.:~

!
ü:-2yes prope (] csá~

cl kül,
vZidászokar. EZL!

A világháboruban elesett
hősök emlékét a nemzet~

gyülés az 1924. évi XIV.
törvénnyel törvénybe ik-
taHa s minden év május
hó utolsó vasárriapját Hő-

sök Em!épiinnepe elmen
nemzeti ünneppé avatta.
Ezt az ünnepl Gyoma köz
ség közönsége kegyelettel
kivánja meg ünnpelni. 26
án, vd~árnap délelőtt él

négy hitfelekezeti templom~
bém alkalmi istentiszteletek
lesznek, délelőtt 11 órakor
pedig a Hősök emlékműve

előtt nyilvános ünnepélyt
tartanak, melyre a közön
séget Jisztelettel meghivja
az elöljáróság.

Az ünnepély sorrendje a
kövelkezö:

1. Himnusz. Énekli aGyo·
mai Dalárda.

2. Vörösmarthy Mihály:
Élő szobor. Szaval ja Ma·
gyarosi István polg. isk.

. oszt. tanuló.
3. V árasdy Imre: Hiszek.

Szavalja. Adamik Erzsébet
polg. isk. IV. oszt tanuló.

4, Fohász. Énekli a
gári iskola \/cgyeskara.

5. Ünnepi beszéde! mond
Göndös József polg. isk.
igazg'ató.

6 Szathmáry István: Üze
net messze :=:,irokrél. Sza;
vaJja Kató Irén polg'. isk.

lll. oszt. tanuló.
7. 50 Sándor: Magyar

nak lenni. Sz~va!ja 1Vlol q

nál' Gy1ula polg, isk.
oszt. lanuló.

Énekel ij Gyomai Dn q

Járda.
9. Levente kegyeleti sta q

féta a Hősök emlékművét

megkoszoruzza,
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ünkösd másnapján -nagy Levente ünnepély az Erzsébet ligetben. Szinre

ünkösdi menyassz l'
Zene, tánc, tombola, kitűnő ételek és italok.

kerül:

Ösferreichisllher Jugendbuil1d
felbivása a magyar sziHőlihöz.

Mul! évi nyaTdlási akcionk al
kalm6vaI lapaszlaiJuk, hogya
magyar lanuló ifjuság főleg

azér1 szereJne Ausztriába nya
ralni menni, hogy él némei
nyelve elsajátítsa. Ez él szándék
cl legtöbb esctbén részben
gélzdasági okvk, részben él

valu/élris viszonyok miaU csak
nehezen vihe/ö keJesz!űl. t\;li,

vei azonban a magyar lan u/ó
ifiuságnak a német nyelvelsó·
jálí/ása kulturális érdek, a kér·
dést az Österrelchischer Ju~

gendbund karöltve az iskolai
halóságokkal és lámoglva a·
zak állal ugy oldja meg, hogy
minden magyar diá>thQZ vagy
lallu!ónöhöz, aki a német nyel
vei meg akarja lanulni, paitás
ként a nyári szünidö tartamárGl
egy uri családból származó,
jól nevelj és jó modom, hCl~

sonló vallásu és koru oszlrtlk

piálcol (diáJ<nöi) ulaJ be nytlri
vend.2gül, aki sajál köiJségére
utazik magyar pajléÍsáho7 s
akinek föleg az CI feladata,
hogy maygar kolégáiá! a né
mel nyelvre mcgianiJsa. 1'er4
mészetes, hogy oszIrák rész
röl csak teljesen eg;'lszsélles
14 éven felüli tanulók jönnek
1ekinlelbe, mig magyar részről

vendégsze.lelö ellátás és bá~

násmócl a felléleL Kérjük lehiJt
a magyar szülkóel hogy a n\,>:
ri szünidöre kedves gyerme!:.>
mellé egy osztrák diákot (d: '1:
nöl) sziveskediellek, mer! a ió
szolgálat melleít . cz sz aL~io

akii nenJzet ifjuságának össze
barálkozilstJi szolgiilia és iá
mogalia, Kiváló Hsztelelel: ÖS~
ierreichischer Jugendbund.

HéUgyekfigyelmébe!

OGH
O Ic'" 6 fa.ai:cn ár."ií< tWtllett I z i á s e ·!Ekhlltölbei'i ké:s<:it
.angol kC$zíi.lmök;;t, ;:! IJakat, poletlckllit, klitbáí(lkat5il:l.

'B Al O G H ~Hlgol n6i szabá
Horthy Mlkl6l!l (kt 2s g:::im ~laU,

B

Megindul a svájci buzakivi
tel. A sváici bmakiviteli kon
Hnf!ensl, amely 100,000 q. voi!
a mult hden osz!olták szél az
expO! főrök között és pt'dig
olyan módon, hogy konlinf!ens
50 % -61 él szövelkeze1ek és
bankok, 50 G/o-ál pedig a ke·
reskedók kapiák. A külkereske
pelmi hivatal küldölle széf az
exporlóröknek a konHngensfel
oszlölásáról szóló hiva1alos ér
lesitésI, ami leheióvé teszi, hogy
meginduljon az export lebonyo
ljlása. A konlingensben mind·
azok él kereskedők rész! vesz
nek, akik már él multban is fog·
lalkozlak buzakivi1e!le! Svájc

ban.

Vállalkozás..:Épitkezés füf!'·

getlen épiJési, műszaki és ld) 
g,udaságl hetilap él PCI"spckliva
[l1úvészeti és Épí16gyakorlill
IlHlszaki melléldeliel egylili nc
}.'yedévre 7 pengő. Az épilé"i
SI akmában dolgozó iparosaink
!lök nc'lkiilö7he!ef!"1l lapiel. AI
eddit,t mcgieil'nl számokal SZL'j'

kes7!öséglinkh<?1l szives(,ll meg
Illlllaljuk. r\zí íJ drl.:: Si ij !",Idi kel is

rl2lldeltessék meg a lapol.

ASSAy HARRIS, DEERiNG,
JOHNSTON stb. gépekhez és
mezőgazdasági gépalkahészek,

műszaki cikkek· és olajok l e g o I c s ó b b
beszer:tési fonclsa: ZÖLDHEG I'M. ISTVÁN
Buda e s 13 VL s kerület Horn Ede utca 10.

Vámötlés dijának leSzáHitá-1
sa. 1\ vámőrlés diiának leszál
titásával foglalkozoli a nagy
k őrösi mezGgazdcrsági hizol!
sá~.lnárcsi Farkas Ferenc el
nöklele alaH kimond!a, hogy í1- I
ie/ékes helyen lépéseke1 lesz
nek, hogy él v6mól'lési diját a
buzáná! 10, él rozs'nál 12 szá
zalékra szál!ítsák le, l<érni fog
ják Jovábbá - a mez6géudasági
kamara utján, hogya kormány
mérsékelje él páljnkafózési díjaI.

Kinevezés. Dr. lvloln6r Is1ván
közkórházi alorvosl, egészség
tan tanár földinke! kerlileli ha' I
lósági orvosnak nevezlék ld a
székesfövároshoz. Beosz1iÍsl él

IK. kerülelben karai!,

Anyák napja. Vasárnap dél
ulán ;) órakor larHák meg a
helylelen iskolák a ligeti p'WiJ
Ion ban az "Anyák napjáI". A l
szii!ókel és érdeklődőket ez' 1
uton is szereleliel meghivják.

Halálozás, K Schiffer! József
gyulai fö!dbirJokos, voll ország
gyülési képviselő május 19·éd
Oyulán meghalL Az elhunylban
dr. Vincze Endre gyomai orvos
felesége él nagyapját gyászolja.

Békésvármegyei lpartestlUe
tek Körzeti Szövetségének köz
gyiilése. A Békésvármegyei
Iparf,zslűlefek Körzeti Szövel
sége iulius 2-án, vasárnap dé]

előll 10 órakor Oyu!án él Gyulai
IparlesHilet székházában kör
zeli közgyűlés! iarl. A tárgy'
sorozaion szerepel többek kö·
zöJ! az iparJörvény 4. és 47.
§-ainak módosíiása, cl kézmú
vesiparossá1?, él k0l11árkérdés,
hiielü~n slb. Oyülés ulán köz
ebéd lesz él Oyulailpélrleslülel

vendéglóiében.

Engedély nélkül nem szaba.d
szíkfű1 szedni. A fószolg.abiró·
'Ság közli, hogy .:I szfkfúvel
CS9K a föld tulajdonos enge
(klyével lehet szedni. Aki ez
elien vét, kihághst kövoel el és
hiinletésbcn részesüL

GySe-Textil junius o0·i baj·
[J( )kj mérkózésre legalább 60
\I1,lS jelenikezésre esetén külön
f1l' )1orl indU a GySe Mezóbe
r-:nybe. A résztvenni szánrié
kuzók jelentkezzenek Imre La
in') fótHkárnál, va!?'y a Lach és
Vdfl?éI cégnél. Uiikölfség 1.20 p,

Az ország.zász!ó.

LoboRjon az ors7iÍg7Él"7IÖ.
I\ÍO}Za::'éJll az c·>'<C<'.

Napkel!érc, llapnyugfafi'!,
t:S!akrcl és (kire

tiirdesse ez országzászló.
[io~y johb idők jönnek.

Elmúlik El magyar /lánat,
~s a hulló könnyele

Bauer Illés,

Hirde'3se él llagyviJiJl,;lltlk,
liolJ\' llMgvcHl)!; éiná.

Ös iga7s<1g Judó!tJiMjl.
SCilkjjó! SL'IJ] reinek.

az alábbi sorrendben tartatnak:
Jtmius t-én: d. e. Óregszőllői

JI. sz. Szt. imre Iskola, Öregszöl
löi Csáki-féle iskola, Ugari iskola.

Junius t-én: d_ e. Öregszől!öi

J. sz. iskolák, Décsi paskumi is
kola.

Junius 3-án: d. e. 8 órakor
Központi leányiskola. Központi
fiu-, Szarvasvégi fiuiskola.

junius3-án: d. e. 8 órakor,
Gyomavégi ianiiójöldi iskolák,
Mirhói iskola.

Junius 4·én:- d. e. Varjasi l.
l!. sz. iskola, d. u. Nagylaposi
uradalmi iskola.

Junius 5-én d. e. Kondorostci
nyai ll. sz. Kondorostanyai I. sz.
iskola, d. u. Pogány Frigyes is
kola, Kotsorhegyi iskola.

Roppant érdekesek ezek az állat
mintás anyagok, arne/yeknek Páris
volt (] sziilőanyjuk.

Látunk sima cloqué anyagokat,
amik Ryönyőrüen öitöztelne~. Ilyen l
volt egy s/ma feket:! cloque ruha,
ugyan!!yen fehérkabátial. Áflo lá

bon. az idei divat szereti a nagy
szinellentéteket.

Hogy visszatérjünk az impTi~

mére, solla iiyen divatos még !lem
volt. mint amilyen az idén lesz. l
Pedig minden bben azt hisszük,
hogy jÖi'óre már lJiztosiln nem I

iesz divot És immár ötödször lé
ped/Lin/c

Egyik bemllfatón láttunk fil. egy
fehér fiamisol ruhát, egészen hosz
SZil imprimé kabáttal, frj'en imp
rimé volt Q ruha övje és előt ci.

ruha ,zsabóját olyan üveggombok
disziieiték, amely alól az imprimé
virágja kandikált felénk.

Estélyre, ha van valakinek ta
valyról egy organdi flIhája, nyu·
godtan jelveheti, de ha ujat akar
csináIta tni, mllszlint, vagy taft,,!
Fú/asszon. A muszlin gJ/őnyörüen

esik dús redőkben alá, mig a taft
sprődeblJ ugyan, de hallaflanul jól
öltöztet. Erre a célra legszebb
a himzett taft, ami kis uszállyaJ,
esetleg a vállon egy virággal, gyö
nyörű. Az imprimé; mint esti toilet
te ép o"Iy nagy szerepel kapott,
minI' az előbbi kettő. Nem lehei
szebbet elképzelni, mintegy fran
cia imprimi uszályos, jóvonalu,
egészen kivágolt esti impriméruhát.
Hozzágondoljuk még nagy fantá
ziánk/ml a hölgy csokoládébarnára
siílt hátát, - nem is kell egyéb.
Ja iga.2! még egy jérj, aki az er
szényét rendelkezésünkre bocsátja.

z endrődi

r. kat. elemi iskolák
tanévzáró vizsgái
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\.l)Oll évi

egy litef kadarl<a vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva, Vasl.lti fuvar kb.
4 fillér literenként Csakis
50 Jileren fellili relldelést
logi'ldok el. HordM díjmen
lesen 3dok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétküi
dés utánvéttel. Egy pengö
levélbéJyeg ellenében kiil
dök minlát a borból min
tásdobozban, bérmentve

So,aim kellemes édeskés
itah.lak. tiszta, töké!e~es Zll
matuak és II e 11'11 sav8lnyuak.

Cim: C

eseij,zl VOI'; cvcscbb., 5iGj1~~Z

ikaila;::: kim !a!haI6_ ilC>!V L-'J5
b,~-n Cl(')" l~?ickrc

jU/c~sC~Ck...i~ .::])C~1

a 7 c lsö n ~) bcr-j 2-O l ci? .,.

lo~~siJ

El lúz 3994,

gyobb khr(j:s~ C;:! esik ocr (

lehe. p, !l!n-eiic\észcli feliigyelő

lésél az ,Jiispán felicrjcsz-

lelie él be miniszterhez.

II dk. y '.)

s/cril1! C-e-t'
ideiho [1",)'1 (;

lesen meg!éri"dL

ÖIVCllLL 2",

gyéb'2l Ci2Yi'C

Ul.'. 'VOll! as

második kiadásu

ÉPES
N Y V E T,

A

A gyomai anyakönyvi nivalal
könyveiben máju,,; 15-161 23-ig
a. kövelkező bejegyzések lör
lén lek :

SzüJeHek~

Izsó Lajosné Szüls Teréziának
fia, Gyula Gábor ref., L. Szid
lágyi Istvánné Csa lolállnak
leánya, Jolán ref.. Bácsi Imréné
Izsó Lidiának fia imre ref., Papp
Laíosné Gubiczé! Margi/nak fia,
Laios, ref., Gallas Isiv2nné
Molnár Lidiána~ leánya. Lidia
Mária, r'2r.• Ádánl Báiinlné Varu

ga K/árának leánya, I~iára ref.,
!-(ozma Sándorné Csapó Zsu
zsánnának, leánya ErzsióÍJc'l

HAz'fUiSág-ot
TÓih Bálini és

liánna, f::gri J-\"jJj

Eszier.

Vaniss Oyuláná Seifnlfln!1 Ida
72 éves, r. kal, Kun Lajos 62
(~ves ref. Bárdos )(;7s:f 37 éves

['d, Meinil!ger Manó 58 éves,
r. kal,

EIK

amely berőzörecepteket is lartaJílldz.

Kivánságra ingyen és bérmentve küídi:

Dr. O E T E R
Budapest, vm., Conti-utca 25.

legujobban megjelent

FÉN
ECEPTK

Szombaton kezdődik a I 6) Indiivállyok.6. Szakoszlályi

Sz@gedilpariVásár.Borne' 'I h.özponí veze/ösége fclk':-,! a
missza Géza kereskedelemügyi'· vármegye összes lábbeiikészitó

miniszter május 25-én déli 12 I iparosaH, hogy cl szakma rcnd~

órakor ünnepélyes kerelek kö- I kívül fontos !<érd·iseinek lár
zöll nyíjja meg a VII. Szegedi I gyaiására való lekinJeilcl minél
lpari VásárI. A megnyilásról él Ina~yobh számban

r. Bdió helys.zini közvelilésl ad. I me;~·.

íJ.. vásárra iunius 3.-ig 50 szá~ I Szölőtermésii:n.k évenként á!
zalékos kedv~zm~!1nyel !eh:t I lagusan 4 millió mélcnl'ÉÍzsa
utazni az orszag mlnd"n rcs;:e- körül mozog. Vajon mennyi
ból ugy él v él S II Ion. mint fl iesz oZ idén?
M.f.TR. hajóin. Vasárnap Bu
dapestről, D",brecenből,Török
szenlmiklósról, Csongrádrói,
Sálora!íaujl!clyrő!, Misko!cról,
Szolnok ról, Szen !esről, Ceg
lédról, Oyuláról, Békéscsabárói
és Orosházáról filléres vona~

Jok indulnak él Szegedi Iparra
Vásárra.

Kérje még ma a

A lábbeHkészitő iparosok
naggyiiiése. A békésvármegyei
lábbelikészilölz szakosziályai l"

május 26-án, vasárnap déJeJőll

9 órakor Békés<:sabán a Bé
késcsabai Ipartestület diszlcr~

mében megyci naggyülési ·Iar
lanak, amelynek lárgysorozata
a következő: 1_) a megyei Szak·

oszlályi Közpon! évi ielenlése'l
2.) A !ábbelikésziló iparosok
helyzete. Előadó: Dávid Ferenc
budélpesli cipészmesler, az Or,
szágos Szövelség ügyv. elnöke.
3.) I\z ipariörvény 4. és 47 §.--al
mÓdosiJása. 4.) lvlunkabér és
munkaidó egységes szabályou
zása. 5.) Közszáilitások elosz
tása, ármegállapitása és áivilCe
Je a kisiparus5ág bevonásával.

A S:>.:egedi AlfóldluJtató iB!, I
zotts"'g országos na.gygyiHésc. l
/I, S i !1.lf)~cil':'li(l[(') Bi, i
zo !c!j~c.cn idkuif l
az ul \:27 e:öségg-e i az ~lc,n j
j)clgyszöDd>U P:dgi-.jj\1fll0J 00:- ~

~!.%!j kL A bJzofj :1:Ull!([i:-;""

ságd (17 i~.lröid gYlJkorl(j11 l'l~r ...
dé?~cil1(:[( rn'~~1:--;~)i(lá5ár'a írál'J~'ul.

lv!áiu,; 29·30 ~Il OrSl;9;JOS !1f~Y- i
gyulcSI tan :)zcg2d';;;1 éJ? ,.:,I-!

földkulaló Bí20[Jság. 29 én azi
egyes szakoszlályok ülésez,
nek, 30'án plenáris Liks lesz.
melyen hir szerint JÓ7Sef fe·
rencz kir. herceg, az Aiföldku
ialó fiizoilság védnöke is meg
jelenik. Az Alföldkuia!ó BizoIt
ság munkája elé országszerle
nagy érde!dódésscl iekinlenek

annál is Íi"kább, meri Gömbös II

miniszterelnök szegedi nagy
beszédében Szegedel az .l\lföid
déli kulturcilis fJócponljává je
löHe ki.

Az első kiadástól clléróen
teljesen uj receptekkcl megje
leni Dr. Oetker második kiadá·
su kl1yképes recepikönyve,
mell' befőző recep/ekel is lar
lalmaz. A gyár sok százezer
példányt ing-yen bocsát ismél
a hélziasszonyok rendeikezé
sérc. Kérje Ön is e recept· I
könyvet, mert ezzel ls p;§rloiia
a magvaI' F,:ivállságra in·
gycn kü!Ji Dr. lápszer·
gyár Budapes!, Conlí-u.
2fi.

hirdetmény, GYOM.Ll.
közs'igben él izgközelebbi or~

szágos vásár 1955 évi május
51, iUI1ius l, és 2.~án fog l1leg
Jartaíni és pedig; május 51·én
pénteken hasUoit körmű állat,
felhailással, iunius -én, szam·
lJaton Jóvásár, iunius 2·án va·
sámap kirákodó vásár. Az ál·
lalvásárra szabályszerűen kiál
litótl marhalevéllel minden faiu
állat felhajlható, eladásra nem
szánt, szekérbe fogolt állatok
szintén csak szabályszerüen ki
állitoit marhaieve!lel bocsállal·
nak él vásártérre. Minden ser=
lésról, juhról, kü!ön-kiilön nHlr'
halevé! áliiiandó ki. Iparosok,
kereskedőkíparigazolványaikat
felmutalní jarloznak.

A fagykár miatt felszökött
a bor ára. A- borpiac él héten
teljesen a l'ag-ykárok halása alaH
állol!. A 5ulyos károkról ér,
keznek hírek Eger vidékéről.

A iöbbi borlermó vidéken, bár
él kár jelentékeny, nem olyan
nagy mérelü, mini az All'öldön,
Az árök él fagy következiében
Jeljesen bizonytalanok. Exporl-
viszonyban ujabb üzlelkölések
nem voltak és CSéÚ a régi kö
/(Ísek leszálliiási:.l folyik.



Közérdekü kis hírek.

Adóhálralék miat! az ipar
engedély! nem !ehel visszvonlli..
- A gazdák kÖlelesek Jra!do
rukat sfajiszlikai összeirás cél
jából az elóljáróságnak bejelen
teni. - Aki házisziikséglelén
kivii! nagyobh mennyiségű cir
koi termel, egy most megjeleni
miniszieri . rendelet érteimében
az eladásra szánt cirokmennyj·
ségci illIlius végéig a köZség
házán bejelenteni köteles.
100 haldan klüli gazdaságok
ban kölek'zó a szarka zs más
kárlékoIlY madár ir:ása. - Az
álialok ferlózö mCRlxlcgedését
és cl!lullásál rninJcIl cseiben
oZOIl nai jelen lení k eII a elől

jÉlröságnak. - IllIlillS 17-éIl
\~gzódik az idén ('17 iskolai
tanév. - Családiház épi!ésére
ujra fOlyósilanak LAt) kölcsön!.
- Oslcrlllc!ök l'I..:S7ére a nö
vényvédelmi niko!in ára kijó
WÓl1lonként 15 pcngö. A vásár
láshoz hatósági engedélyl kell
kérni. - A lagvkárokat május
végéig lehel beie\cnlcni. - A
pósfa 10 filléres képes levele
7őlapokaibocsáto!! forgalomba.
- A minis2 terelnök rendelete
ér/elmében a hő"i emlékművek

és országzászlók előll rendelet
jelenik meg. A jövőben

islwlai kedvezményeket kapnak
a többgyermekes családok. 
}unius 6 lóJ 16-íg a Debrecen.

ben rendezendő Tiszánlllli Vá
sárra 50 százalékos kedvez
ménnyel lehel uJazni.

Országos vásárok. MájliS

26 án fegyverneken,27-én Kun
madarason és Szeghalmon, Zi1-
én, iunius l-én és 2-án Gyo
mán, 3-án KarcBg-on, ]2· én,
13·án és 14-én Orosházán
országos kirakodó és ál1a:vá-
s(jrtiar/anak.

Farkasinszki imre és zene
karámak május estje a Holler
SzáUodában. Farkasinszki Imre
és kitűnő zenekara május 26-
án, vasárni'lp csle fél 9 órakor
a I-joller Szállóhaíl május eslet
rendilz, amelyre i22ulon is Illeg-
hivják CJyoma mulóini vágyó
kÖZÖilSégi.?1. Tánc regg"lig, köz
ben éjfélKor iáncvcrsenl' lesz,
amelynek n y e r j c s e egy
üveg pezsgő! kap. A szalon
lánchoz'iazz-zcnekar íIlllzsikál.
Delépődij letszés szerinL

Rümámía nem használta ki
a magyar tűzifa küntingenst.
Aorilis 30-án jár! le a román
n~agyar lüzifa egyezmény, a·
mell' 20 ezer vagon tűzifa szál
liJását teile lehelővé Románia
számára. Ezzel szemben Ro
mánia csupán 10 ezer vagon
fái szállUoU Magyarországra.
A román JüzifaexporlőrökSZill-

dikátusa azj a kérelmet ter
jesz/elle elő, l10gy az elmaradi
kontingens terhére további szál
Jitásokat eszközölhessen. A
magyar részről a rossz téli
ha"-zonravaló hivatkozással. A

105 Jeijcsilés"';j :negIElf!.Jdi6k.

Értesitem a mélyen tisztelt
kÖ7önséget, hogy vendégl öm ,
mellett levő "Vasl1ti kert"-ben

nyári kerthelyiséget
és k.uglipályát

létesitettem , mely mirIden idő

ben a t közönség rendelke
zésére áll. Szíves pártfogást kér

Klein Lászió
vendéglős.

EHemtétek neheziíik a cseh
osztrák keresl{edelmi tárgya
lásokat. A cseh kereskedelmi
tárgyalások Prágában ismét
meg-A<ezcJódlek. Ellentétek még
mindig vannak, kiilönö:;en (lZ

Ausz!ria 611a] kövelell prc:fc
re;lciális vámok, va!~1Illinj a fi
zetési forgalom szabáiynzásu
körül.

A Oyümölcstermelők Orszá
gos Egyesülete május 4-iki
tísztujiló közgyLilésén elnöknek
ujbóJ egyhangulag Gyömörcy

Györgyöt, alelnöknek Kludy
ferencet, dr. Szabó lvtmt és

dr. Kogutózvica Károlyi vá
laszloHameg, Az igClzgaló vá

lasztll1ányba Békésmegyéböl
ur. v. Márky Barna alispán! vá·
lasztollak be. Ügyész dr. Lányi

M8rJon, íj tótkomlósi kerüle1
ms? gyül. képviselője IcU. Az
egyeleinek 17.000 Jagja van.
Taggyujks miatl elismeréssel

l
emlékezlek i1le~ Békésrne~'yé
ről,

A folyékomy gyiimöks érté
kérő! sokat Írtak már, de hogy
mikénl kell azl késziteni, még
kevés szó esel!. A készilése
kiiJönösen azoknak egyszerűbb,

akik szóJőpréssel, l1ordóvö!,
stb. rendelkez.n'2K. Ugyanis a
gyümölcs összczúzása uttln a
levét .kipréselik, majd delilik és
megsziArik, azlán csirállaniló Lis
lön ál baktériummentesijjk, vé·
g-ül zári edényekbe lcfeitikés
0'z a folyl'koJ1Y g\ Limölcs. A
gyá.riásl részle/esen közli i11ély
nyomá.sos képekkel bőven il·
!uszlráiva "A M,,\GYAR CWŰ·

tvIÖLCS" legujabb száma, mell'
az e]fagyotl gyümölcsfák és
szólók kúdésél és má.s i.:'gyéb
F\)[llos szakkérdésel,el ismer'leL
"A MAGYAR GYÜ1\lÖLCS"
ból el,TY alkalommal, lapunkra
Illvatko!va, ingyen mu/atván)'

számol küld a kiadóhivalal:
Budapesi. VI, AnJrássy-úI8. sz.

Találkozó, A szarvasi Vajda
PJter gimnáziunl iunius 1- én és
2 án ünnepli meg a Szarvasi
Ör'egdiákok Szövetségének 10
éves fennállását. Ugyanekkor a
\.!!rllnáziumban éreJtségizetl és
i:l laniJóképzőben képesítést
s/crzell voi! iskoiö1á-rsak 10,20,
25, 30, 35, 40 és 50 éves talál ..
kozól rendeznek, Az iinnepsé
gclue minden vol! szarvasi dio

j iikt)l :11('~-11:\/ tl L i~bLg-jlós~g.

Ipartestiilati tagok közgyü
lési joga. Közludomásulög az
1959- év VIII. Ic. II §·a kifeje
zellen kimondja, hogy lanács

kozási és szavazali iogál nem
gyakorolhalja az az ipmleslii
leti tag, aki két évi tagsági djj·
ja] hátralékban van. Ennek él

törvényes rendelkezésnek ma#
gyarázalában UmoncloHa azon·
ban a kereskedelemügyi mi
niszter, hogy irásban az ilyen
tagok is íerjcszlhelnck indiivá·
nyokat az iparfeslüJcti közgyii
lés elé. A7 igy benyujlojl indit·
ványok az inclokolással együt I
ismerle/ve ilZ iparlcslilleti küz-

I
gYll1ésen 1árgyalás anyagál ké
pezhelik, dc él há1rall?kos ta
gok természetesen él tárgyalás·
ban nem veheinek rés?!.

A szemcsinálók városa, fr#l ról il különös városról rendki
viii érdekes képekkel illuszJrált
cikkel kÖzöl Tolnai Világlapja
ui sní:rJa, amely nagy !eriecJe
delemben és gazdag tartalom ..
mRI ielent meg. A legkiválóbb
ma~\,ar irók novellái nlcllelt
számos remek ilJuszlrá!l c;kket,
pompás folytatásos regény! ~s

közel szá? h~~)(?i taL~1 az olva·
só a népsnrü képeslapban.
Tolnai Világlapja ('gy száma
20 Filiér.

A pesti szimés:mő romanti~

kus házassága. Erról klizi)l
I rendkívül érdeke..s cikket a Dé·

"

lil1áb uj száma. amely sLáz 01 6

dal ierjede1cmben és g-cl/dag
I élrlalom;11Cli jeleni 1ll\.'g. Remek
I illus7/ráll rádióf1lüsorokat, pom-

pás szinhfiz.i bes7ál1lo1ók(,11,
pletykákat hireket, cikkekel.
egyfelvonásos szindarabot, egy
ielies befeiezell kisregényJ, P[]3

rallanul érdekes filmrovatot, in'
iimilásokat a filmcsillagokról
és több mini száz képeliajál
az olvasó éJ l-\ilünő szinházi ké
peslapban. A Délibáb egy szá·
ma 20 fi !Jér.

Köszönetnyilvánítás.
IVlindazoknak, akik drága jó

férjem temetésén részvettek s
vigasztaló szavaikkal mérhetet..
len fájdalmamat enyhiteni igye
kel.tek, ezuton mondok hálás
köszönetet

özv. Bárdos J6zsefné

Kőszömetnyi.!vámitás.

Mindazoknak, kik felejt
hetetlen halottunk

KRUCHIÓ MIHÁLY
és fia
IMRE

temetésén megjelentek és
mérhetetlen fájdalmunkat
enyhileni igyekeztek, ez
uton mondunk hálás kö
szönetet.

ÖJl!:v. Kruchió Mihályné
és családja

fl. o. bajnokság állása V.25-án

l. Textil 18 18 - - 63 6 36
2. MTK 16 13 l 2 46 13 21
3. GySe 19 II 4 4 3526 26
4. Kinizsi 19 11 l 7 36 41 23
5. M.MÁV 19 10 l 8 3743 21
6. MTörek. 16 lG 1 3.3 23 20
7. ope 19 8 3 8 35 32 19
8. GyTK 20 8 2 10 35 44 18
9. KTE 19 5 3 II 18 59 13

10. Bociikai 19 5 4 lO 19 25 3
ll. SISE 18 3 l 14- 15 48 7

Május 26-i programm: (Záró
jelben az őszi eredmények). Szar·
vason: Bocskai-GySe (0:0), Me
zötmon: Máv-GyTK (3:2), Oros
házán: MTK-OfC (5:0), Med
gyesegyházán : Textil - Kinizsi
(6:0), Mezöberényben: Törekvés
KTE (1:0).

Mult vasárnapi eredmények:
Máv-Kinizsi 4:1, KTE~B()cskai

0:0, MTK-BISE 7: O.
Birókildés. GySe - Bocskai

meccset Mácsay, GyTK-Má.v
meccset pedig Takács SZövel8

ségi biró fogja vezetni.
Gyomai Vjság sportl1irslOlgá

lata a Lach és Varga cég kira
katában vasárnap este 7 órakor
fogja köZölni a ll. osztályú baj
noki meccsek eredményei!. Mult
vasárnapi közlésünk közbejött
technikai akadályok mialt ma
radt el,

Pulugor László GySe jálé.
tékos családi nevét, beJtigymi
niszteri engedéllyel "Ugor"- ra
változtatta.

MTK-OyTK mescsen kiáJJi
ott Kurcz József (OyTI<) játékost
4 hóra, vagyis 1935 május 13 lől

szeptember 12·ig, Puskás János
(MTK) játékost pedig 2 hóra,
vagyis májusi l3-tól ju.lius 12-ig

bezárólag a játéktól eltiltottA:.
Cs. Nagy Gábor, él GySe

közszereletben álló játékosa, szor
galmasan készül érei/ségi vizsgá~

ra. A megerőltető tanulás Ofe
elleni játékán is érezhetŐ volt.

TextH-MTK botrányos körül
mények között félbeszakadt őszi

bajnoki mérkőzésen elhangzoH
sértések miall jálékosok és nézök
kölcsönösen feljelentették egymást.
Az ügyet a gyulai törvényszék
fogja tárgyalni junius 14-15·én
Mez6berényben.

Szarvason, most vasárnaPN1
tervezett nemzetközi kdfdvivó ,.,.

seny az olasz vivők lemomMIGJ.
ki)vdkeztében elmarad.

Meglepe~ésselértesülünk, .gy
Mal/ak Márton, . volt GySe jaté
kos, él OyTK < ba kérle felvételét,
sőt a GyTK mult heli tréningjein
már részt is vett. Felvétele, való
szinűleg nehézségekbe fog ütköz-
ni, mert a GyTK vezetősége még
nem felejtette el az őszi GySe-
GyTK meccsen Matlak MArIon
által elkövetett csunya inzultust,
aki a GySe örömére egy, a GyTK
szineit viselő zöld-fehér zászlócs
kár meggyujtott és elégetett l Ez
zel fejezte ki a GyTK ellen nyil
tan is hangOltatott ellenszenvét.

Bartha Károly GySe játékos,
aki H~hiiny héllt;i ld:eiö!t álli,,:



Vevőknek él

egy része kedvező fel
mellett

atnék.
Érdeklödni lehet

föld
vételár
lélekk

leg íJ3szo,nbérbe is kiadó Dobó
GY0111Zl, l J. k c:;' 1-"3 ró Ei5i\'ÖS ll. S szánl
a1:\11,

dls;r;nót':lrr<il i{era·
kes vegyen' kitünö ril}ntl-

ségü, zamatos uj bor! 56 filléré:'!,

kslapJb61 ujat! CsináHassa
meg ITiÍnél előbb használt kalapját tisz
tilás feo,tés újra formázás villamínl szal
lagozás által valóságos uj kal3pja lesz,
3nlít igen olcsó árb~ln kés:citek. lTj k1
i:,pok j(l mil1öségben már háro;]1 pen
gőlhi kez(h-c knp}jatók (Játh Józsei 1-.:21
lapÜzJetébe'1. Gd. Tisza István ll. 51.

Az első cifrakerti .iárásba 2 lánc
here k::sz{lásrn c'bdó Molnár Antal IV.
Zrüjyi-u. S.

Ken:skedelmi

\1/,';(.}NfF: ;\tAP'TC1N.

;1Ul1l!.!,riJ !':önv\'nvomdavallalat, Oyom"!
Felelős uze~'/é~EtÖ: Teket Sálld·crr ~

ifj. Zöld János 1. szán',l! hordár kéri
a GvoTna és Endrcci kÖ7,ön::;ée' s~i\'e:;

párdogását. ~

Pécs Ádé.m rl&gYdilási földjébŐl!

ela[J(. 4 kisholcl s:'~\i1tó és még küJ( i l1

2 kisfJold !Öld. lehet
KálmánIJál Kossuth L. ll. 71 sz.

Egy darab e(lr\iiC~;ÖVŰ

dászfegyver eladó, öZ".
né Rákóczi ll. 19.

Őzv. VataiMihályné Iláza 57.a

badkézből eladó. Nagv Sándor u. sz.
Érdeklődni lehet Ma;'jai Gábor cipész
nél.

Őzv. Csap6 Jánosnénak 2 hold
heréje nyári használatra, esetleg egy
kaszálásra kiadó. JelJel Bö
sök u. 72 sz. alatt.

Krwchi6 tanyáján 100 kéve
raKiirl11ánv csutka, egy s~éak

eke, egy vasboronZl és egy lánc borona
van eladó. lehet 5 5 tanya
s7am alaH éi vasu! mellett.

Nagy MihálY jl·öküs~jl1el" Hi'sök
utja 55 sz. háza ti adó. Erclek\Ö\l.ni :c
het ugyanott.

Egy szoba Kor1ya kiadó. HUllyac\i
utca 3 sz. alat! khet é·rdek!őclili.

Csaba vezér utja i sz. :lb!! egy
butorozott szob~, vill:my és külön be
járattal, jun. l-le iciad6. Ugyanott egy
szoba konyhás lakás is kiadó. Érdek
lődni lehet éi l1elyszinel1.

Góth József kalaposnak }jzdmagyol1
levő tiz hold földje ürökárol1 2.500 pen
gőért eladó.

" Egy nt~ es egy 1':: d' i l;erékpir thiiJr\
G\'CJlTIa, Weselényi ut ]4.

. ~!lolt'lár Hösök utja e:! szil r,j L1

háza szabadkézb61 eladó. 'ii
ugyanott.

Férfi és fiu ka!alPo~(, sports:1pkiik,
milicleniélefiu ára.
keln kaphatók, fe ste,;t

sz:: kszeríien olcsón
Vince
szembe!J.

Mindenféle női férfi és gyermek ci
pö).: legelőnyösebb beszenési foaása
Mészáros letéh,n
Miklós u 2.

Búza és morz$oit i@flged ).:isebb
nagyobb tételekben kapható
Márion Fiai fakereskedésében.

A Slpoíi> Sándor féle HOl thy Miklós
uti ház azonnali beköltözésre haszon
bérbe kiadó. Érdeklődni lehet az Enrt
I'M Gyomai Takarékpénzttarnál Gyomán.

Egy a-á!!!; Man~~1I cséplö-szekrény
összes felszereléssel együtt eladó, eset~

~~'ij~'''''··~··-Qia.... ··..~

blikáció

eghi

Dr. S7i3SZ Laios
iegyző.

12~! il kimnllc1t.l, II gylimö!csös
kerlc:Lrc, Vc\.'\ is (l!1lelyeknek a

[ö jövede!mi fUi'i'rí:u cl ~yümölcs

i C'rln(~:" c: ,; <1 ll' ,< \ ?I folyó év.
bell nj,d):) \,;',;·I1<'tlYC:':',>S fJlíol

IU\',c!l.'illh'Z,íkké :1",111 1efll'lók, cl

fagy Al:E\1 ilkOZO!1 károk aclö
iöriésre ig;;::y'! nem adó elemi
csnpds!1úk minősiietnek. -,

Igy cl icIenicgi állapol szerinl
[lo:m jár ,";dólöl"lés a lenben, ia~

kali fl éJ II yTépá ba n s Ib. ok oz oli
k6rok ulán, mive! azok ujból
voiJo[' vclhelők. Nem jár 10

vi1blíá kár eimén adólörlés él

A Gyomai Polgári Lövész
Egyesüiet május 3O·án (áldos
zócsülörlökön) d. ll, 4 órakor.
halározalképleJenség (seién d.
u. 5 órakor larlja éVI rendes

közgyülésél él községlJáza kis·
tanácslermében, az alábbi tárgy

50roz61101, melyre él Jag urakal
eZ'_'!1nel meghjvjuk. -

Tárgysorozat:
I.) Haiározalképesség mq;'

á!lclpilása az cll~ök ál!aL )CtiYfl

zókönyv hiJcicsiiók !ij,:::lö;(~sc

és ci gyűlés megli\iiiJs"J.
~.) Az 1934. évi zárszáma

dá~~ elókrjesziJse és !lajarozaj~

hozatal éi felelős számadók 1"o.:!
men!ése lárgyában.

3.) Az 1955. évi köílségclő

irányza! elóierjc5zlés~'.

Ügyvczelő elnök lemon·
dása és helyébe uj vezeló
elnök válasziása.

b.) Sorshuzás uiján kilépő

válaszimányi Jagok helyébe ui
választmányi lag'ok lTIiZgválasz
Jása.

6.) Esetleges inuitványok, (A

közgyűlés előtllcgaltJbb8 i1ap~

pal elóbb beadandók.)
Gyoma, 1935. o'áius 16.

Arany Gusztáv sk. Dr. Pálka Pál sk,
főtitkár. elnök.

1cngcrí, 7i1h és árpa után senl l

mer! u/okban S7:irilOllcvő kár
nem muloik07ik. - i}.;·OI1 bu

zái,al illelóiey. ÖIi1e:yckbcn ej

kár öz ljs'öd rés7-1 !1lc~lJQ!Cjclj:~,

de a bUZd veL.'s mégis vaia
melyes termést hozhal, ameny

nyiben fl késöbbi idöponlban
esz!<.öl]enuó kárbecslés sz,'ri '1
még mLldig mulalkolni fog lé
nyeges kár, ugy adólÖrlésl1ck
helye lehet.Hirdetmény-

SZépt:D véLii, majd t)3rlha Jövése
feisé'> LVi 61 p:JdJ!1 Vi:~'''ia 44 p.

végre l),:!II~(2"' Jégen e"edékcs
gól. \{"'~ sLép al~,j~~{íÍ Banhn
veJ~H:1e! ~,-'n lJ po;; lö~'éssel ti i~'kc

sití (1: Ül Rii.lliJJ Ki,ÜIIÖ,:il veze·

tett.

A gyulai m kir. pénzügyigaz
R'éltóság 5795/1935, Vi. számu
rendeiele alapján erlesitjük az
adózó közönségeL hogy él fenn
álió törvényes r<:::ndelkezések
érleimében azon szán!ófölclek
re nézve, amelyeken a fagy
kárt okozol! ugyan, de ezen
károsult !uü!cjek még uiabb
veleményezés állal jövedelme
zőké lehelők, földadó örlés!
nem lehe! igényelni.

.. Miután pedig a foiyá évi fagy
károk gazdasági szempontból
még oly korai időben iörtén~

lek, hogy él földd{ uiabb 'lelés
állal felléllenül még a folyó év~

ben gélzdaságiiag hasznosilha·
tók, illelve jövedclmezókké ie
hetó:< - felhivluk a gazdakö
zönség figye1111ét arra, hogy
ol i II CI él Z cl II fö!dreszleleiket,
arneiyeken a fagy halása már
telies határ070lisággal megál
lapítható és az első 'lelés gaz
dasági eredménnyel már nem
bizlathaí, sajál jól felfogolI ér"
dekükben uiabb veteményezés
álta! jegyék jövedelrnezókké,
meri azokra cl terülelekre, ame·
lyek él folyó évben másodszori
veJéssel ha5700silhaiók és hasz·
nosiliaUak is, fagy állal okozol!
elemi kár eimén adóförlésre
nem számiIhaInak és ezir6nyu
már eddig is beérkczeii beie
lenléseik b 1ilrgylalannak le'
kinlelnelc - E közhirni télel!
iekinisék kérvényeik visszau!a
silásának, mivel ezirányu egyé
nenkénli elulasiló halározato
kal a kir. pénzügyigazgalóság
technikai okokból nem fog ki

adni. -
A veteményes ker/ekre szjn'

t~n vOIlaikoznak él fenliek, meri
azok u!obbveteményezés Élilal
még él folyó évben jövedelme·
zókké lehetők,

A szőló területekre és esel,

iékfoglaU"ozás.
Intelliges, szorgalma körzeti képvi
viselót keres régi budapesti fuvarlevél
felülvizsgáló iroda igen jutalékré3zese
désel. A képviselő teendi)je: avasuton
érkezett küldemények fuvarleveieit az
itteni kereskedőknél saját érdekükben
átvenni és a felszámitott fuvardíjak
helyességének fellilvizsgálása céljából
irodámnak beküldeni. Kettőszáz pen
gőlg terjedő állandó havi mellékjöve
delen). Részletes a j á II l a t küldcndé:

I SCHJ:\FER M. Budapest, Népsúhház
utca harmincegy.

VW~~~~U~~~~~UU~~

2:0

és GySe kombinál!
csap3ia vasárnap Ei Mezőiuri AFC
II. .csapatát látja vendégüL

ló18g r;JbeszéléslJek enged,re, é',

\Ja lépett át s (lIt ll. csa-
llL"(cséll már szelepelt is,

most levelet id a GvSC vezelő<

ségénerc, melyben viss:::avéteiét
kéri.

Gyoma, bajnoki. Biró: RáHai.

Gyse: Kiss-Fekete, Pl.llugor
- Zöld, Jenei, fried - Bartha,
Sebők, Kiss, Cs. Nagy, Nagy.

OFC: Domoki-Devosa, Do
rogi l.-Kovacs L, Dorogi IV.
Ott-Camporesse, Móroc, Gele
ganya, Pálka L Benkő n.

Nagyon erős iramu mérkőzé

sen, az utolsó percig is kemé
nyen küzdve tudott csak győzni

. a GySC 5 p. Zöld passzával Bar
ta egyedüllefuj, lövését a kapus
nagy szerencséve! agólvonalon
fogja 7 p. Kiss nagy irammal tör
kapura, Devo'ia W-oson buktatja,
szabadlugás pedig kapu mellé
kerül. Erősödik az iram, 9 p. Kiss
passzát Dorogi I. eJluftolja, de
Barta közelről is csak a kapufát

eL !o p. Veszélyes korner
Jenei fa akad el. Jenei egyéb
kent mint centerhaif nagyszerűen

fogta az OfC gyors belsőcsaiá

rait. 12 p. Cs. Nagy küld most
egy nagyon szép 25 méteres bom~

de mellé megy. 14 p. Cam·
poresse lefut, Fried kornerre sze·
feli, kornert Pull.lgvr kifejeii. 22
p. Sebők jó helyzetben, de erő

sen szoronga!va, kapus kezébe lő.

23 p. Pulugor feleslegesen koru
ner! vét, Pálka L veszélyes löve
sét Kiss nagyon szépen fogja.
M.ost már erősít az OFC is és
veszélyes lámadásuk 28 p. Benkő
ofszejdjén akad el. Camporesse
nagyon jó, Friednek sok munkát
ad. 31 p. végre Kiss Nagy pasz
szából szepen helyezett gólt lő.

1:0. Kezdés után ismét ő lő ka
pura, Jövését Damaki csak kiü!ni
tudja és a befutó Nagy Béla 2
méterről fölé lövi. 40 p. Mórocz
Jövését Kiss komerre menti. Fél,
időig veszélyesen támad az OfC.
Szünét után· nagyon belefekszik
a GySe:;; 15 percig kapujához
szegezi a keményen védekező

OFC-! 12 p. Kiss a kapus kezé,
be lő. GySe csatárai kezdenek
kifulladni s az OFC 15 p. kornert
ér el. Továbbra is OFC támad,
de nagyon szétlmzzák a mezőnyt

és támadásaikat a jó GySe half
sor csirájában elfojtja 20 p. Kiss
kitör, lövését komerre mentik,
Kornert Sebők mellé lövi 35 p.
Szabadrugás! fölé emeli. 38 p.
Bartha ismét !écre 16 majd kö
vetkező percben Kiss lövése ke'
fül kapu mellé 40 p. Nagyon ve·
szélyes helyzetben Kiss Zsiga ön
feláldo!óan ment a góJvonaJon
41 p. Fried s4abfldrugásái kapus



Gyoma 1935. jlmhJs 1.
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X. evfolyam J 25. szám.

ELÖFIZlETÉSI ARAK:
Neavedévre l-30 P Fél évre 2'60 P, Egész évre 5-20 P_

,,- BeH;etések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma U csekkszám 18.280.

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

F~lelós szerl<e5%t5: '.VAGNER MARiON
Sl!el"keszt5~ég és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'J (> m 8, Kossuth Lajos l.ij1:C1il 64

íel1J:1on: 22,

U' d -3-' k ._~.. ,. .
! drEh,~se' Y~jS~aDa$a} :

Egyhasábos (55 mm sz(·jes) 1 cm. magas hirdete::
20 fillér. Ú1:szöri hirdetésnél 10 százalék, tiz8zeriné:
15 százalék, j negyedévi hirdetésnél 20 százalék élj
félévi hirdetés cselén 2b százalék kedvezményt adunk

Rendklvűl érdekes es -ri~

gyelemre méltó bérleti szerA
ződés jött létre Ll lJapokbElll

I Endr6dön. Vaszkó Pál és
Uhrin Péter és mintegy 14~

16 gyomai és endrődi kis
g'azdiltilrsuk báró Huszár
Lászlóné póhalmi birtok6 q

ból kibérelteli: 1600 magyar
holdat. A bérlet 12 évre
szól és az évi bér adóva.l
egylHt holdank02nt 125 kg,
búza.

A bérlet luldjdonképen 0i

kisg-azdtik térfoglalását je#
lenti és már él7ért is örven#
ddes, mert egy nagybérlő

igénylővel szemben jutott
nekik a Jekinté!yes kiterje~

désű bérlel. Ha minden kis~

gazdáb(2n cli:1wra válledko~

lÓ szellem volna, kevesebb
~·oIlcloi okozna Magyaror
szág'on a földbirtok egész#

Iség'es meg-oszldsánllik kér;
dése. 5izúnk benne, hogy é1

bérlő kisgazdcik mcgt~lálják

ZI számftásaikat és észszerű

gazditlkodCí.ssal példát mu
jatnak kisgazdatíSrsaikna k
és bebizonyitjcik, hogy El },is-

lgazdák il nagyl1zcmi g"úZ~

I
dálkodásbafl is megállják
helytiket. '

Május utolsó vasárnap- kelte él Himnuszt. Ezt kö
JÉIn - (j tön-ényhozás által vette Magyarosi Is/váll polg.
hivatalos nemzeti ünneppé isk. lanuló mély érzésseL
ikta/ott napon - d. e. 11 emelkedeHh[jngon előadott.

órakor rendezte !lieg Gyo- m{Jjd .L\dömil< Erzsébet polg.
ma község előljárósága Ll isk tanuló lebilincselően

világháború h ő s e i n e k előadott szép szavalatél. A
emlékünnepét. A temploA Ruszka Sándor tiltal \ezé;
rnokból, ahol Unnepi isI ellA nyel! pol:~'. isk. vegyes ének·
liszreletek voltak, nagy tÖA Ikarnuk gyö ny ö r k ö d j e t ()
megekben gyülekezett a I énel,e Ut.:111 következett az
közönség a Hősök emlék- i.inncpély fúsz6ma: Gőndős

műve elótt levő térre, majd józsef polg', isk. ipazgBtó
felvonultak a hivatalos ha· gyönyün'.íen felépfielt Linnepj
fóságok, intézmények, egye- beszéde, mely mag"as szár
suletek képviselői, továbbá lij'ilJáshV{'}l, költt'>i lcndillc
él vitézek, h,jdirokkantak és tével magával rti~{adla (1/:

özvegyek, a csendörség, a ünnepló közönséget és mély
tűzoltóság, él cserkészek, érzéseivel, hangulatos képeí
leventék és az iskolálc vel kiváltotta annak meg~

Impozáns volt az állami hatott elmékezéséí is.
polgári fiú és leányiskola Az ünnepi beszéd alaH
feivonulása, futottak be a kegyeleti stnA

A műsor minden 1ílicsé- féták s az első befutó szép
relet megérdeml6en szép és j e Im o II ct a t kiséretében
felemelő volt. A Gyomai babérkoszorút helyezett el
Dalárda f-Iajdu Béla km- az emlékmű talapzaj-;jrc..
nagy vezényletével eIéneR Ekkor helyezték el a Dolg.

I lent is megél'tetl él hűtőház I azonnal megbukott a leg b isk. magyarruhás leánynö-
~ szükségességét és kivihető~ l hélsznosabbnak igérkező vendékei is gyönyörű cso!\.-

ségét? Ki az az ember és kezdeményezés. faikat. Most KaJó Irén polg.
hol taláJhatjuk őt meg? Odébb ezzel él l<áros fel- isk. tanuló igaz átérzéssel

Nincs megértő és be- fogással: Hozzon határo- és Molnár Gyula polg. isk
folyásos pártfogónk. A ma- zat~!, a közsé_g kép~.is:~Ő# Itanuló rendkivUji szavélló~
g'unk összetogásából, meg- te~tu!e,!e, ~ogy egy.kuJdott- IíC,hetséggel elmondoti sza
értéséből származó erőtéJ seg surgosen menjen el a vala ta következett. Végül a

kormányhoz - megfelelő Gyo"mai Dalárda széps'ég·es
nyezőt sem tudjuk össze q

befolyással biró pártfogó énekével fejeződött be cl
hozni, mert sohasem azt vezetésével és kérje, hogy magas szinvonalú ünnepély.
vizsgáljuk, jó-e az, amit az állami hűtőházak építése v. H. Gy.

felvetettek, hanem sandán keretében egy hűtőházat -""'~_p,f'_<5'_
azt kérdezzük: Ki az, aki O " ~ 't ~n

'I yomém JS epl sen az a Qw
m., Guontla'l e"s en,d' r' 0'$ d, ,I'ezt vagy azt akarja? - és ::I II

""' ....,._~ __~ kisgazdák
III III lilE" ilIld" b iF 1600 magyar holdatyonyoru I o· en, szep. haszonbéreltek

külsősé e ö ölt I pthá~l~jH~iSZá~~~ól
I \

AZ 3='Il Il. ...... 'WI

HŰTÚHAzAKAT

ÉPIT

Régi mula3ztást' akar a
kormány pótolni, amikor
beruházási programjába

. hűtőházak építését is fel#
vette. Rendszeres baromfi,
vod 'és gyümölcs értékesí
tést hűtőház nélkül nem le#
het folytatni. Termelőink

anyagi helyzete és szövet·
kezeti érettsége még nincs
azon a fokon, hogy ők

építenének hűtőházakaí. A
kereskedők, azexportőrök

tulajdonában lévő hűtőháq

zakból a fermelőknek nem
sok hasznuk Véln, sőt sok
esetben káruk, mert a
3-4 fiHérért összevásá
rolt ~s hűtőházban tárolt
tojá-ssaltélen leszorítják az
árakat.

Gyoma földrajzi fekvése,
nagy határa és idegTavitáló
környéke szintén alkalmas
volni'!, hogy az állam itt is
építsen hűtőházat. Ráadá
sul még abban a 1:1elyzet·
ben is van CI község"ünk,
hogy CI vágóhídi alapQt
felajánlaníÍ és igy eg"y mo
dernvágóhidéit hűtőházzal

együtt építenénk fel.

. Ezzel a· kettős beruhá~

zássaJ le.fektetnénk keres
kedelmi alapját éI hús, tojás
ésgyümölcstermeJésünknek
~ hogy. ezt majd mennyire
tudnánk hasznosítani, az,
mint további kérdés, a ma
gunk ügyesség"étől függne.
Vt'lgyis: az alapfeltételek
hez megkivánt szükségle'"
tek nagyrészt megvolnának
nálunk, csak él motor meg
indujásához sz ü k s é g e s
"benzin" hiányzik ..Ki legyen
az, aki ezt az akciót meg
indítja? Ki az az ügyes
i:mber, aki odafent, de ide~
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ügyeket, e g y b e n javClsoljon
megfelel6 helyeJ is, ahol az::
országzászlól feJállilhafnánk. A.
bi.zol!ság tagjai: Záhonyi Alo
dame, Pétermann józsef. viléz
dr. Haviár Gyula, dr. Chrislián
Kálmán, Wagner Márjon, vi/éz
Madara'> Gyula, Páncz.21 Emil.
Hajdu Béla és Kovács Gábor
biró.

.A ~app Zsigmond ország
Zöszlo modellje a Lach és Vélrgd
üzletében van kiáHi!va.

az országzászlóra

összesIm :
(Folytatjuk.)

Adakozáso

Őzv. G. Nagy USIl:lón4
Vass lajos
Özv, K. Szabó Józsefné
Őzv. Csapó Sándo!'né
Özv. Szih'igyi Lajosné
Szanyigó Ferenc
Molná!' Isiván OT!. megbli1:~tt

JÓzsik Mihály
Nagy J6zs~fné

Cslkós László
Icsa Antal
Ilyés András
Dobó Géza
Sebeik Lajos

Papp Zsigmond lelkes be·
s:rédben ajánloHa fel, ha az ó
lervél fogadják ci. az összes
szobrászmunkái ingye'n készili
el, sót kilátásba helyezle köz
bzjárását, hogy községünk
gazdái is kellően klvilágosilas·
sollak és megtudhassák, mil is
ielentene nekünk az ország
zászló és így ők is hozzrijá
rulnának anyagi Jehclséglikhöz
és Uirsodalmi kö!elezejjségiik
höz mér/Cll ai ildókozáshol'.

Önwyilkossáa Oyomán.ami pedig még a gyüjlésen fe- ~ ::.
Urbán MenyhérI 35 éves [ölel

Iül kellene. elt !ncgszavazná II míves, aki Erdei Lajos VI!. 1\-
község képviselőleslmele,mini zedbeli 199 számu tanyáján voll
községi hozzájárulást, (Imi! felesgazda. máius 26-án hajnali
cseneg kél év alaH fizelne ki a 3 órakor a tanya kuliába ugroll

i község. és mire kimen/el/ek volni:!, meg'

Többek hozzászólása ulán '! fullad!. Teltél azér! köveile el,
merl lüdóbaiéÍval már csak ak·

egy s/úkebbkörú bizoll:ságol. kor ment orvoshoz, amikor mtír
válaszlo1tak, ez készítse elö az nem lehelet! röila segíteni.

kezl

"Lám, oH fenn il kőre láncolt
szent turul-madár
szárnyszegetten is repülne,
égnek törne már.
Hallga csak il IODogóra:
mit susog il szél?
Igazságunk napja virrad,
a vetés kikél."

A mű kőben Vall elgondolvcI.
A Imul éiZ AlIas·hq{yekben éló
bóbitásnyakú viléz sasról leil
mintázva, mögöJle egy slilizált
tulipán él százlólarló oszlop.
Az emelvény előrészén él riOn!·
harcos ielvény. Az egyikoldal
domborműszövege:" Ilyen nagy

voll Magyarország" - szavalia
egy 5-6 éves kisl'iu CI nagyap·
iának, ki él fa alatl űlvc busan
llallgajja CI verseL A másiko!
dal dombormű szövege: fl.. lál
határon hármas-hegy. éi közép,
són cl magyar korona. mögö!g
te él fclkelő nap, az előtérben

egyik oldalon imára ereszlelI
zászlóval Ieven1e-diszszakasz,
a másik oldalon él !ársadalom
minden rélegéból állók imára
emelt kézzel él "Magyar Hiszek
egyel" mondják.

Mindkél dombormű alalJ él

megfelelő szöveg bevésve.
E161, Gyoma nagyközség ci~

merével, szónoki emelvény áll.
A turulmadár, a tulipán és cl

kél dombormű ruskiczai már
ványból, él többi része az em,
lékműnek hazai ilemes sárga-

I mészkóből készűlnc.

á zászl

ÁldozócsiilörJökön déL?16i111
órakor a Záhonyi Aiadárné elnök

Jele alal1i ér!rzkezJclen a köveí
kezől; veJiek r(::;zl:

Bauer I!lésné, Pánczél Emil főjegyző,
Pétermann József ny. főjegyző, az or
szágzászló bizottság alelnöke, ZáhonYi
Aladár, Dr. Tardos Gáspár, Dr. Mes
singer Albert, Kató Lajos jegyző, Szőke

Ferenc, Hajdu Béla, Grósz Zoltán, Glück
Ármin. Dr. Kanyó Tivadar, Papp Zsig
mond, Klein László, Grosz Salamon,
Bari ]ánGs, Schuszter János, vitéz dr.
Haviár Gyula. Wagner lVlárton, Vincze
Endre, Kiss István, Oláh Sándor, Gön
dös József, Dr. Szász Lajos.

ZállOnyi Aladárné bejcienlei·
te, hogy az országzászló gyüj
lésére kapo! idő lejárt, éi gyiij
tés eredménye 1200 pengő.

Pánczél Emil főjegyző elő·

terjeszlelk a beérkezett lerve
ket és ismerletje a költségaján
lalokat.

Papp Zsigmond bejelcnielle,
hogy ó is késziieH íerve! egy
országzászJó emlékműre,mely
ról már gipszmodeJl is készj
teil, melyet kivánságra be is
mulaioll.

A jelenvoltak állalános e1is&
merésél, lelszésél vállQ!!a ld a
Papp Zsigmond modellje. A
fóalakegy megláncolt lurul
madár, amint rcpúlni akarna,
de a bilincs miaH nem lud.
Szárnyaszegel1 fájdalmában fel
tekint a zászlóra s él köilóvel
mondja:

§.....

ünnepelt magyar

pazarul leriJeli asztalához kelj
állni ma mindenkinek, aki lega
lább egyszer életében meg
érezte, hogy közel 500 eszten
deje az ember élelébe ronioU
a nyomiatoli belü. Azóta nem
csak éljük, hanem irjuk és ol
vassuk: éleilinkel. Azóta érez,
zük, hogy él könyvnek van lár·
sadalmal formáló ereje, hog'y
egyedül cl könyv képes löme
gek szellemi egybekapC'solásá,

ra s nem él pillanatig élő O1on
doH szó. Nagyobb áramkörbe
kapcsolódiunk, amelyhez a
éS z e II em szolgáliaIja a ma~

gasabbrenclCi áramol. S aki ennek
a világot keresz/ijf&!<asui,fuJö

áramkörnek bizonyos poníjiin
kigyullad! lámpája 11211, az jönb
meleg mélységgel ál~!l órát
köszönhet cl. nyom/atoll be1ű·

nek, mirlÍ magának az életnek.

* **
A könyv millió és millió em

ber lelki tápláléka és végelál.
hatailal1 töme~Teknek megélhe
jiÍsi forrása. Hogy - most már
évenkinl növekvő pompával
űnnepelhejji.ik a magyar köny
vet, vagy ha. ugy l e t s z i k a
Könyvel, abbi;m az ólombti=

nyász!ól az iróig illillióknak van
része A családiái nehéz nHln·
kájilval ellátó ólombányéÍsz, cl

belüönl6, a nyomdász, az iró,
a könyvkereskedő, él rikkan
csok hada, o kiadók snízai
mind, mind kenyéradóíl1!<éll lin'

nepelhelik él könyv iinnepén s
jóleső vig'aszíalással Jekinihel·
nek azok szemébe, akik az ő

vereiIékes, Je szép mU;lkassá
guk eredm.znyGvel lelküket láp-

lálják. A könyvei szerelők 5ZC

mébell tükröződik él hála a
könyvel készilők szélllára.

* '"*
A könyv a leghűségesebb

jóbarát, akiért érdemes áldo·
zalokal hozni, akitfrl köleics
ségünk áldoza/oJ hoznunk, merj

ezzel segitjük elő s7.áze7.rek
rninJennapi kenyeréL Dc cl

kÖ!1yvér( hOJ:o!! áidozllllal sze~

rezzük meg magunk számára
azl él nyugalmas sarkoi, ahová

az élej sok-sok csunyaságáiól
mindenkor él leghüségesebben
elrekesz! a jó könyv, a szép
könyv. NincSil az emheri élel
nek olyan kellemetlen meg'
nyilvánulása, amikor nem sc·
gilene rajjunk a jó könyv más
vizekre h e ! y iZ Z e I t csónakrin"
gása. Boldogságos örömünk:

. ben vagy szánalmas halóiöröt!·
ségünk ideién - nyuljUnk l1áJ
ran él jó; él 'szép könyv felé és
az cIvezei bennünke! azokra él

vizekre, amelyeken más tarlja
kezéhen az irányiszabó evező

!é'!pálot, vagy él kormánykerekél.

*
A könyv életünk ellürJ! sza

kának megőrzoJe. Ha évek
melllán ujra kezünkb(' vesszük
él régen olvasolt könyvel, más
kép látjuk már él belüket. De
elhesegetheleHeniil 01J lebzsel
körlilötlünk az az érzés és gon-

dolatkör, amely a könyv első

olvasása alaH oly nagyon, oly
egyedülvalón volt a sajátunk.
Egyébkénl r é g e n elfelej/eH
környezete/( világosodnak ujra

elöllünk s mi kezdünk - falán

már Iassem cleresedö fejiink el·
lenére is - gondtalanul boldog
gyermekek. fialalok lenni. Hál
nem érdemel meg igazi, nagy
megbecsülési a mu!lunkat hivi2n
örző könyv? ...

A könyvnek vannak szerel-

I
mesei. Vannak bolondjai. Brand
Seheslyén, él slrassburgi judós
"Narrenschríft" c. könyve lap
jain felsorakozlatia cl vil6g hiu-
:;ágaíl haiszolók1JL Mini valami
hajó fedélzelén~ oH vannak a.

pénz, a dival, él szerelem bo·
ondjal közöH a "könyv bOg

londiai ". Ezek egyikében ősünk~

re kell ismernünk, akinek ék
lén CI belü, lelkén az olvas4s
szenvedélye lelt urrá. S aki eZl

él "bolondot" ősének nevez~

heli, ne res/elje l Legyen büsz
ke és boldog szerelmeie él 57ép
könyvnek, a jó könyvnek.

Schopenhauer irjCl egykori
művéb;zn,hogyirodalmunk 9/tQ·
ed részének nincs egyéb céljel,
minI a publikumnak n é h ci fl Y
taliéri kibüvészkedni zsebéből,

erre esk üelölt össze szervező,

kiadó és biráló, - Mily öröm,
hogy a magyar könyv ünnepén
megcáfolhalíuk Schopenhauer
sorait. A magyar könyv ünnepi
tCli/I?Kéhez lelket tesz a magyar
iró, a magyar kiadó, él magyar
és másnemzeit)elí munk~sok

százezrei. A magyal' közönsé@'
akaraián mullk, hogy erről él

du" aszialrólláplálkoZ7ék, Ne
I,ünk terileltek, neklink kell !élp'
lá!koznunk. Ám ne panllszkod~

iék,aki nem ('szik,meri nem ökar,
- hogy lassu sorvadással ha!
el legérJékescbbje: a szépre
vágyó magynr icike.

sz. Csorba Tibor, 1935.
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. déli; délkeleti légáramlás, vége lelé! A helybeli polgári iskola ve·
csakaerr: sz~l~sen~. .. l zetősége ér/csiri él lakosságo!.

21--23. Elenk eszaknyugatz szel. l hogy a 30-éin eim aradi IOn]:l

I Hőmérséklet csökken. Sok helyen I ünnepély] nl o s I, szombaiol!

Iziv,atar, jéges~. .. , I(junius 1 -én) d é I u j á n 2) ón]
I. ,:3;-36. S~el g~engu!ese; BorD~~ ,.. kez.~eilel él ligeti. s.p~rjpály~n
i go:) ,do. Hel;,enkent kisebo esok. jarlJak meg. Rossz ido eselen
Hőmérséklet emelkedik. öl. ünnepélyi vasárnap délelót!

26-27. Ujabb élénk, hüvős 10 órai kezclet1el Jarjják meg,
északi légáramlás. Sok helyen zi- T. Mészáros Aranka oki. !ánc-

vatar és felhőszakadás. lanárnö jUl1ius i 5-én érkezik
!. 27-31. !YIinden átmenet nélkül Gyomára. ~\.[jlön rc:lnólt és gyer~

I h~rtele~ déli, dé!nyu~ali, légáram- mek kurzust lar!. tv'lodern, régi
! jljs. lenj'eges hoemelkedes. láncok, !áncgyakorlai, illemsza

balyok löniJáso éj kütön órák
Szive,; ofir/fogási kér o Löu
kedvelI Aranka néni.

Évzáró vizsgák és beirata-
A Sass há:zapár sok a községi iskolákban. !(öz-

elköltözése Gyomáról ségi Jskolaszék él községi iSd

A gyomai postahivatalt már el sem '1· kolákban az évzáró vizsgák és
tudtuk képzelni Sass Ferencné he- . beiriJláso]\ idejét cl !<övelkező

Ilyettes póstamester né.lkÜI. Ezt meg lnapokra állapiloila meg. A. ~é\2>·
l kell ezután szoknunk, meri május dasági iskola növendékei juojus
27-ikétól Sass Ferencné a sajókazai ;). án (hétfón) vizsgáznak. dék:-
postát vette dt és mint kinevezett 16!1 8 12,ig él fiu. délután 2-i)·

: postamesternő működik ott. ig él l.zány osztályok. Junius 4·
Ugyancsak eltávozott feleségével én él lJalmagyi, 5-én cl csuda-o

Sajókazára Sass Ferenc is, ki évek ballai és 6án a nyilasi isko~

óta végezte a "Gyomai Ujság" !ákban !esz ,'vzáró \izsIJEl, Bi?
kiadóhivatali munkáiataii. iraliisok íj gazdőságibanJUD. 14-

A Sass házaspár áUalánes be-
lB-én, Janiiás 16-án ki:i.dödik.

csíilésben, tiszteletben áIloti közsé-
Elemi iskolákban szepl. 8·9·ingiinkben s távozásukat mindany-

, a tanítás pedig W-én kezdödik.
nyion ,fájlaljuk. Uj otthonukban sok.

Évzáró viLsgara Gyoma kÖZd
szerencsét kivánunk nekik.

ség érdekl6dó lakosságát nwg c

Búcsúzás. Gyomáról való el-
köl!öztZsünk alkalmával jó is- hfvjuk, iskolaszék.
Illeróseinknek é~ barálaiilkllak Elfogott betörök. A c3endőr~

eZlllon mondunk islen hozziidoJ. ség május 29-(~n K]e7öbf:j"él1V~

Oyoma, 1935, május bó. ben \eiarlózlaiteJ Ool6!n i k lvli·

Sass Ferenc és neje. hálI' 32 éves. kovácsscgéd~! és
Finta Albert endróc]i fójcgy~ enllek öccs":'I: Gézál, akik

zől ij véirmegyei j",gyz6k ('gyc~ Orosházán, Fndr6dön, Szeg'-

siilc!c 0:'dekl;:épviseletébcn ali,,· halomban, l(l)I'(,sladányban és
pánunk h:'l,ll1oS István elhunyf Dévav6ny6n íöbb betörésl kÖ$
oroshá;i fóiegYlö h"lyébe ti vellck el. A kái', amil cl b(2;ű$

liírv0nylJal(Jsl1gi bizollsfigba be- résekkci okoztak, több mini
hívla.

;OŐJÁrtAs

NIUSBAN~JUliUSBAN

l-9. Nagyon leen ke-
vés felhőzet. Déli, delnyugati lég
áramlás, me/y később dé/kelelire
fordul.

9-10. Élénk északnyugati szél
zivatarokkal. Hőmérséklet csökken.

10-13. LégdramlJs gyengiil,
változóan felhős. Hőmüséklet emel
kedik.

13-21. Igen meleg, derült rw
majd gyengülő

Amit elrontott a május vala~

mennyire; még jóvá teheti ajunius
és julius, ha figyelembe vehetjiik
és kellőképpen hasznosi/hatjak a.
következő két hónapra várható
időjárás prognozis adatait.

junius:
1-3. Borongós, de enyhe idő,

l töM helyen kiadós esővel.

4-10. Eleinte élénk, majd csen
desedő déli, délkeleti légáram/ással,
igen meleg, szép idő.

10-12. Élénk északnyugati szél,
több helven. zivatar.

12-16. Légáramlás gyengül,
változóan felhős, enyhe idő, kisebb
esőkkel.

}6-20. Élénk déli, délnyugati
légáramlás, szép, derült, meleg
napok, csak rövid ideig tartó fel~

hösödéssel, e/vétve esővel.

20-26. A déli légáramlás gyen
gill, egé::zen csendes, igen meleg
idő, de közben igen élénk, rövid
ideig tartó északnyugati szél ziva
tarral.

26-27. HŰl/ŐS északi, inkább
északnyugati légáramlás, kevés
esővel.

27-29. Az északi légáramlás
gyengüL Borongás idő. Hőmérsék

let emelkedik.
:d9-30. J::/énk délf~ inkább dél

nyugati légtlramlás kisebb zivQta~

rokkal s cl hőmérséklet lényeges
emelkedésével.

~ ~~~'Ci:i~~v~~wa~~~~~

~'1n!U'l!,ka a Ivégaheljlik el. Ha !cvé!zeí0ról !ss__m if ~~"W ,~W~-:~~'"=~
. es.::I:.::g il','m is ismerjiik fej a .

burgonyákban !llaS t'ajláill JöveL a virág szí

nérói il leglöbbször könnyen
megáilapilhaljnk azi. Ha fehér

i virágu burgonyában lila viráge
ut találunk, az teljes bizonyos
ságga] idegcll faitáju és az ily~nt

felléil,znüJ ki kell vágni és el
izell !ávolitanL Aki sajnálja
élZ i d e g e n ! Ö v e k virág-

. záskori kiváffásál, az jelölje
meg ezekeI pálcil~ákkal -és
szedje ki akkor, amikor már
van alaJluk használhaló lermés.

A fajlaliszJaság minóségi kér
dés, arra pedig a mai tulter'
melésnél na1?Y suly! kell fek,
lelnünk. Haladnunk kell, mer!
okszerú haladás lehel csak a
boldoguiás ujja.

vitéz Takách Gyula
a M. Kir. Növényiermelési

l-livalal vezetője.

A velőburgollyáknak o csi

riizásn'l az idén, ha nem ic:. 'Jo~t

leJjesen k ifogÉ.rslalcl[I, állaLiban
jobb volJ. min! a mull években.
A Kl. kir. Novén)'Lzrmclésí Hi
valal már íÖbb éve figyelmez
ieJi a gélzdaközönségel, hogy
éi veiógumót csira szerini is
válogassák meg. Ezt éJZ idén
már sok gazda meglelJc. A
vékony cérnacsirás gumók vagy
olYéwok, amelyeken él 1éli láro
165 éll,J1tö csirák helyén apró
gumócskák feilődnek, üllelésre
nem valók. Az ilyenek nagyré
sze nem kell ki, él ióhiányok
pedig véderedményben ugyan
annyi munka meilell talajpo
cséko!ást és jövedelem kiesésJ
jelentenek.

Ha mindennek elJenéreakad
gazda, aki a jó lan ácsol meg
nem fogadla és rosszul csirázá
burgonyál ülielell, az él hiányok
helyére vessen 'fészekbe babol,
tököl, vagy kukoric?tt, hogy a
latoj kihasználaiianul ne ma
rádjon.

OlJ, ahol a lalai csak k.issé
is cserepesedésrc hajlamos,
könnyü boronáva\ fogasoljuk
metJ a kelő burgonyái és pe
dig mindig a sorok irányában,
h0li?}/ha il fogas l-2 gumól
ki is l110zdiJ a lwlyéról, az még
a sorban maradjon. Helyesen
végzett fogasolás, kapá\i5si he
lyeHesH.

Elsó kapáláskor l:lojulJk él bur
gonyalőnek egy kis löllésl is.
A íöllögelés arra való, hogy a
számak minél nagyobb része
k e r ti I j Ö 11 él f ö l d él l á,
m li: r 1 a föld aialli szimész
bói nőnek jú azok az oidal
l1ajtások, amelyeknek él végén
gumó fejlődik. Oldal haj/ás azon·
bim csak él fialal sZlÍrrészckból
fejlődhejik. Ha lehál cl töllöge e

tési csak késón, akkor végez~

;ritk, amikor az alsó sziurész
már elvéniil, akkor mÉlr hiába
/esszük él föld alá, azon oldal
hajj!cisnem fog fejlődni. Ezér!
él nagy gazdas5gok fogatos
l1lúvelésnél nem elóbb végzik
Cl·' kaptll~sokéll és csak azu/án
lőltögeinek, hanem minden ka
pllldskor tölten~k is.

!{ülönősI<?n fogalos JölJöge d

léS'rttl vi~n"irzzunk aITé'r, hogy
lltlJ:}les szárak felső vége ne

a föld alá, meri ak
kor az elpusztul. fogatos löl
/ög:elés után él föld aid került
$zárakal kézi kapával. vagy
kézzel fel kell szabadílani.

A fogyasztói igények növe
kedés~vC! ma miirugy ktilföld
re, mint befföldre, csak faitisz#
ta burgonyát szdlHJhalunk. Az
erre irányuló munktlJ lí;gbí:.do#
s&bj:}an ck Jerffil?Jés folyamiin



Értesítem a mélYííln tisztelt
közönséget, hogy vendéglöm
mellett levő .,VasuH kert"-ben

nyári kerthelyiséget
és kuglipályát

lélesiteltem, mely minden idő

ben a t. közönség rendelke
zésére áll. Szíves pártfogást kér

lás~ló

vendéglös.

"A Bükk, a Mátra, a Hegy
alja" eimen Springer József
debreceni könyvkiadó az MTE.
oszlály litkára rendkivül jariöl·
mas ulikaléluzl ado!1 ki ezuHal
11. kiadásban. mely a jelzeH
vidékek miI,den szépség·éi meg·
mutaija az olvasónak és azon·
kivül felvilágosilja e vidék,J;ról
és a szükséges tudnivalókról.
Számtalan fényképfelvétel, 104
kép, 150 oldal. szakszerű cikk
g'yózi meg az olvasó! arról.
hogy milyen páratlan lerrné
szeti szépségekben bővelkedik

országunk és felesleges kül~

földrQ vinni a magyar pénz!
üdülés és nyanilás céljából. 
Springer József nagyszerű szol
gálatot tesz e kiadásával az
idegenforgalomnak is. ameJYl?í
örömmel forga!halnak éI kirán·
dulók és ezen vidéken nyaraln\
óhaj/ők. A kölel tJra 60 fillér.
Kaphaló minden jobb könyv..
üzletben vagy él kiadónál Deb·
recQnben.

KORONA HANGOS MOZGÓ
ENDRŐD

junius 2-án vasárnap

Nagy kiállitáslI hangos film!

BOLERÓ
A táncok és szerelmek filmje,
Fös..:ereplők: George Raft és

Carole Lombárd.

A forró ritmusok, forró szerelmek és
az élet ezer és ezer furcsa csillogása,
sok remek, finom míívészettel elgon
dolva és megvalósiíva. Tánc az életen
keresztül two-steppen, keringön, tangón,
maesison, a spany~l boleróig és a halálig.

Igazi filmremek.

Tengerfenék fakói
ismeretterjesztő hangosfilm.

Paramount v1lághiradó
Magyar vHághíradó.

Gróf Tisza István utca 20 számít
lakás két padozott szobával, mellék
helyiségekkel azonnali beköltözésre kiIadó. Érdeklődni lehet ugyanott.

I ca
I ~~""!!"""",,,,~."!""~..........~,!"""""!"""""",,,,,,,,,,,,,~
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~~~~~

Békéscsaba város házíarlá'
s;jban 25 eze, pengővel több
bevétel voll a mull eszfendö
ben, mini kiadás.

Veress Nándor dr. orosházi
református lelkész a lemplom
ből hazamenet összeeseU és
azonnal m 12 g h él I L 66 éves
voll,

Hétfőn este zárul a Szegedi
Vásár. A tiz napos VII.

Szegedi Ipari Vósár él befeii>
.léshez közeledik. A vásár ju

nius 5·án este hél órakor zá
rul. Az ország minden részé
ből (öb l) mint 20 ezren !álo
g'aUák meg a VII. S7egedi Ipari
VásárI és ci Szeged környéki.

valamin! délvidéki lálogalók
száma is meghalad!a él 20 ez
rel, ugy hogy mire a vásár be
fejeződik, vidéki viszonylalban
rckordközönség láíogalásáról
lehe! beszámolni. A vásiirrCl
hélf6ig az Qrszág minden r~

széból féláru vasuii jeggyel le
hel ulélzni. Vasámap Budapest ..
ről, Debrecenból, Szolnokról,
Ccgléclról. BaWr61. Bácsalmás
rói, Kiskunfélegyházáról, vala
mini Elekról. MczrShegyesról és
tvl akóról filléres~gyorsvonalok
indultak él Szcg('(jí Ipari V,j

sárra.

~--~
Országos vásárok. ]lli1ius 1- I' HŰltöházakatc~épil <1Z állam A gyulai Rotary-club julius IN~ KÜLDJÜK L .

én, és 2-án Ciyoll1ön, jun. 2~iÍll '\ccs"cCIl0k'f], C'~:l?gden,Gyó- 1,161 számitotl egy esztendőre EANYAINKAT
Tís.zaföldváron, ~-án Karcagon. rÖll, Kaposvároli. Nagykanizsbn Bálint 'Imre ny. min. Janácsost KÜlFÖlDRE !
5~en Biharnagybaíomban, 8·án és Nyir<zgyházán, RCill.?ljiik. él elnökévé, Kieniiz Vilmos ár. A kiilföldi iskoláknál többet nyujt a

Cegléden, 12-én, LS- án és 14- legköze:ebbil Gyomán 0pí!i al merdesilö fársula!i igazgató fő- budapesti

én Orosházán. 15·-:n és 16·án áliarn. 1l1érnököt akine'kévé váléISZ, M A D A S
BékésC'n országos Ól!élt~ és kí- Felhívás az adózó poJgárok~ folta meg. református leánynel'elö intézet.

k ct - , , l! 1· l Alapos nyelvi kiképzés. Nvolc osztálvu
ra o ovasör ar anél co hoz. A J'övedllem-v/'Ju\:oClauó Izgalm"'s b"va'r"ala"'d az ",1. --~ , ... .. JI'!> al ,..1 liceum,lnternátus.Továbbképző.(Gvors

kivefésekról szóló !"izclési meg- süllyedt hajón. egy nl a g y él r gépíró, főző és varró tal:lfolyam.) Bud;
hagvások kézbl2silése most van héljóskapili!ny irgalmas kalélncJ- legszebb és legegészségesebb helyén,
folyamaIbull. A !ízelési meg!1é)<' jairól rendkhG,1 érdekes cikkeJ L6rántfy Zsuzsánna ut 3. Teljesen mo-

_ b dern berendezés. Mérsékelt árak. Ki-
gyasok an cl tapaszlaial szerini közöl Toinai VHáglélpja uj szá~ vánatra tájékoztatással szolgál az
az adój kiveW haióságok in- ma, al11ei~r nagy lcrjedelcl1lbí?n Igazgatóság.
dok és alap nélkül emellék fcl és pompás !arlalomlTIéll jeleni .
az adóalapokat s ennek meg- meg. A legkiválóbb magyar irók Ozlettelen él

felelően él vagyon és jövede- Inovel1ái meiletl számos érdc- gyomai állatvásár.
lemadóL Felhiviuk az adózó kesebbnél érdekesebb cikket,

Gyomán mfljus 3d-én. p;.'n'
polgárokat, hogy a fizetési meg' riporlo!, nagyszerű folytatásos teken lartoJ/ák meg az állatvá-
hagyásokat januimányozzák át regényt és közel száz remek sárI. A felhajlás meglehetősen
saját érdekükben s amennyiben képel jalál az olvasó él nagy- l1é1gy voli, a kereslet azonban
ázt az előző évihez viszonyil- hirű és l1agvmullll képcslélpban. .gyengén indult és maidnem iel·
va· magéIsabbnak találják, ugy Tolnai Világlapja Q''''y száma

ö jes larlózkodásba full. Az árak
a kézhezvélellöl számított 15 20 fillér: a kövelkezők vol/atc
nap alaH ellene feiebbezéssel A tizto"'na's v"'sufl' ' If OCSI' kal

.. ... n. Sertéspiacon: .szopos malac
éljenek. kivonj'ák a fornalolnbc'>l. ~ 8

<50 6- .-pengő péironl<énl; süldő

Osztrákföldmivesek magyar~ A Gyümö!cstermelők Orszá- 8-20. - pengő darabonként
országi tanulmányutja. Az el- gos Egyesülete 1935 évi iUl Hízó nem volt.
mul! napokban él Hangya szö- nius hó 5-én d. e. 11 órélkor A juhpiacon: hárány 7-8.
velkezeH központ lálogalására az Országos lvIagyar Gazda- pengő drb.-:kénl, vágni való 30..
oszlrák g'cndák érkeztek Ma· sági Egyesület székházának 5~ .fillér kg.-ként.
gyarországra. A tanulmányi nagyterméb<:n (Budapest IX. A marhapiacon: fias lehén
csoport tiszteletére rendezel! Köztelek u. 8.) rendes közgyü- 100-260.· kivélelesen 280.-
vacsorán a földmives .. és gai:- Jésl larl. pengő drb,-ként. v á g II i való
dalársaciaJom nevében Tölgyes A á' I • 25-42 fillér k~.-keI11, kisboriu

c. ny fl me eg Idő sokal vonz ~ j

Isi ván dr., a "falu" Magyar ki a szabadha. Apünkösdi ün- 55-42 fillér kg.-ként, növendék
Gazda és Földmivl's Szövet- nlarha 30 50 - k' 'I .nepek weckendje akkor sikerül ~ .-pengo, \ve e'
ség ügyvezető Igazgatója üd· legbiztosabban, ha él l1ázíasz- lesen 70 pengő drb.#kénl.
vözölte él vendégeket. Az oszi· szony olcsó finom sü!cménye
rák gazdák nagy elismeréssel kel csomagol az utra. Könnyen
nyilalkoztak él Ma~·yarországol1 válaszihallésztarecepteket ezen
láloHakróL alkalmakra, meri változatos re-

ceptek él magyar száji znek meg
I fclelően találhatók dr. Oetker
l fényképes receptkönyvének III.

kiadásáhan, amelyet ingyen és
bérmenjve kLiíd: Dr. Oelker
p'yéír Budapes!, VIll. Conti ut

25 sz.

Nagy jégverés pusztitott az
ország különböző vidékein.
Május hó 25-én dé/ulein nagy
iégverés puszlá1ol1 Kecskemé!,
Székesfehérvár és Kaposvár
környékén, de jégverés vol! a
szomszédos Dévaványán is. A
kár jelenlékel1Y.

A református elemi iskolák
meglepően szép ünnepen hó
dollak az anyáknak, f. hó 26-án
a népkerti pavillonbán. Faragó
Károly lanUó és felesége ren
dezésében. Nem sorolhaljuk el
él műsor minden sikerűlt szá
máj, mely min! zengő kórus. az
egyetlen, a legjobh édesanyát

dicsőilefle. Faragó Károly Ja
oHó nivós beszéde az anyák
szeméből könnyekel csalt ki,
él gyermeki szivekben pedig
tudatossá lelte él benne élő sze
releleL Bájos karénekek szól
!élk az anyákról. kélszóJamu
belanitásban. K i s színdarab,
egész komoly, nagy szerep;.::k-

kel, fürgén és bizjosan játszó
gyermekek. Régen hallollunk
ennyire megfelelő szindarabot.
Minden szava gyermeknek val6
voll, meg is láls70lj él kis sze
replők iálékán. Köszönjük él Fa
ragó háza5párnak ezl él - sok

fáradság és munka árán szer..
zejj - délutáni, amely a jelen
levő anyák szivét éde"búsöröm,
Ille!. él gyermekét pedig a sze
releJ világosságával JÖJlöl!emeg.
Ez igazi nevelői munka volt.

Anyák napja a gyomai ál
lami polgári iskolában. t\iájllS
26-án délu!án él heiybeli pol·
gárista leányok igaz örömet
'Szen.~ztek az ollvollélknak kis
ünnepélyükön, melyen az édes
anyákat dicsóilelték. Any6k és
gyermekek összedobban ó szive

megjö!lölte a májusi levegőt.

mindennél mélyebb,ősibb szim# .
fónia hangjaival. Öröm, hála és
boldogság ült az arcokon, fel~

csendült az anyák himnusza.

Az inlézel igazgalójának meleg,
mélyenjáró megnyiló -s 7. él V a i
után sorra keri.i1lek él szebbnél
szebb köllemények Legenda
cimü s7indaf(~b, virág Ján c, kél
jól megszerkeszlell, érzéssel te·
Welt ifjusági beszéd. Végül az
összes leánynl>vendékek fORa~

dalmal jeitek és a hálás g'yer
meki szereteHel készül! ajándé·
kukal álad!ák az anyáknak. Akik
oH vollunk, emelkedelj lélekkel
Jávoziunk, azzal él boldog hil
tel, hogy ll1egsegíl minket él

minden anyák édesaJyja,



1.

rül:

ételek és
i

"
ásodnapján nagy Levente ünnepély az Erzsébet ligetben. Szin

'I
Unkösd

Textil-:;GySC áidozócsiilörW.
ki bajnoki mérkőzést a felhösza e

kadás következtében használha
tatlanná vált, vizzel boritott pác
Iyán nem játsz' atták Ie.

Máv-MTK május 30-ra ki.
sorsolt bajnoki mérkőzést közös
megegyezéssel julius 9-re halasz
tották el. Kiszivárgott hirek szerint
az l\inK megszeretné venni él

Máv pályaválaszlójogát, olyformán,
hogya mérkőzés Berényben ke
rülne lejátszásra.

Junius 2-i MTK-Textil meccs·
iránt6riási érdeklödés nyilvánul
meg. A két egyesület között je
lenleg igen barátságos, jóviszony
áli fenn, melyet a meccs elötti
zásLlócseréveJ is kifejezésre akar·
nak juttatni. Csapatössze~!litások

EI következők lesznek. MTK: Pan
gert II-Pangert 1., Laki - Uida,
Plaveczs, Balázs-Szentesi, Földesi,
Szigeti, AnClsin, Makaí. Tartalék:
Roósz. Textil: Keries - Huszár,
Vörűs - Rozmann Rozman L
Lacó - Mészáros, Biingösdi, la
h()rán, Hofmann, Halász.
Mezőturi áldozócsütörtöki ered

mények: MAFC-TTC 8: 1 (2: 1
L o. bajnoki, biró: Vezér
Szövőgyár-Máv 5:1 (1:1)
dr. Magyar. MAfC II.-Máv és
Szövőgyár kombinált 6:2 (3:1),
biró: Hódosi.

l!. o. bajnokslig állása VI. i-lh'!

L Textil 19 19 - - 67 8 38
2. GySC 20 12 4 4 39 28 28
3. MTK 17 13 1 3 46 13
4. M.MÁV 20 11 1 8 4045 23
5. Kinizsi 20 11 1 8 38 45 23
6. MTörek. 17 II 7 38 24 22
7. OfC 20 9 3 8 35 32 21
8. GyTK 218211374118
9. KTE 20 5 3 12 19 64 13

lD. Bocskai 20 5 4 11 21 29 8
lLBlSE 18 3 1 14 16 4(4 1

Junius 2-i programm: Oya
mán: OyTK-BISE. Mezőberény

ben : MTK-Textil. Szarvason :
Bocskai - Törekvés. Mezőturon:

Máv-KTE.
vasárnapi eredménye.k:

Textil-Kinizsi 4:2 (2:0), Törek
vés-KTE 5: l (2: 1).

Birókmdés. OyTK-BISE H.
oszt, bajnyki mérkőzést

szÖv. biró fogja vezetni.

5zövőgyár-ETK 2:1 1)
MAFC-kupa döntő. Endrőd.

BirÓ: vitéz Nagy-Szabó Béla.
Egyenlő erők küzdelméből a

szerencsésebbik csapat került· ki
győztesen. Szövőgyár e gyözel.
mével a MAFC-kupa ezévi védő

je lett s megnyerte a kitüzött 11
ezüstérmet is. ETK-ból jól ját
szott Hunya bekk, Simon eenter
és Kovács jobbszélső. ETK gól-

az előrehuzMütt Hunya JőHe

P.

P.

4 - 3 P.

16-14

18

16

14

18-16 P.

10-·· 8 P.

9- 6 P.

8 P.
14-10

IL csa

igyekezvén az anyag kivá
lasztásában is segítségére
lenni.

FeJkériLik közönségünket,
hogy támogasson benn Un

ket - olcsóbbak vagyunk,
mert jobbat adunk.

És nem utolsó sorban,
l1Z0k él fillérek is itt ma-

radnak. az itteni !akosttirsa
ink oly szerény meg'élhetését
segiten ék e16.

Szolgálatukra mindenkorlkészen a helybeli

ársz__,..... w

J. o~d. zakó fawndij-a

Hosszu télikabát fazondija

tlo'SSjm felöUő v. átmeneti

Rövid mikádó fazondija

Vászon zakó éj na,llrtJlg

Fiuruhák 6 évtől évig

Fiuruhák 12 évtől J5 évig

fiu felsőkabát egy az öUönnyel.

Nadrág szövetből

Szalonöltöny ofo felár.

Vasalás 1.50, tisztitál 2.- P.

Alakitás, javitás megegyezés szerint

P.
P.

SOSSŐN NKÖSDRE

ETKER-féle családi kug lófot
Hozzávalók: 20 dkg. vaj, vagy zsír, 20 dkg. cukor, l1z cso

.....:..:..:.:,:;:... mag üETKER
f é l e vaniUiacukor,
kevés citrom vagy rum,
4 tolás, l IB-V" liter
tej, 112 kgr. liszt, 1 cso
mag Dr. Oetker-féle
siitőpor, 10 dkg. ma-

zsola.
Elkésziiése :

A zsiradék9t habosra
keverjük, a cukrot, va- ~

nillincukrof, citromhé- l
'- jat vagy rumot, 4 tojást I·

és tejet hozzáadjuk, végül a sütőporral kevert lisztet és mao.
zsolát. Zsírozott, lisztezett kuglófformában 1 1/4 óráig sLitjük.

Kipróbált recepteket (befőző receptekkel) ingyen és
bérmentve küld:

OE!KER-gyár, Budal'est, Conti·u.25.

:a2-20 P.
18-16
16-14 P.
10-12 P.

csületes munka, szaktudás
egyikónknéJ sem hiányoz
na. Hiába, elveszi kenye
rünket él látszólag olcsóbb,
de a viselésben alig hasz·
nálható vásári á.rú.

Számolunk mi lj l~özön

ségLink pénztelenségével,
igyekszünk is él legjobbat
él lego!csóbban nyujtani,
de már otJ tartunk, hogy
a munkát összecsapó vá
sári munkás aránylag' job
ban keres, mint ,akikIsok gonddl11 egyénileg szol~
gálíuk ki közönségünker,

gyo ai szabái aroso

I. e80pO

A helybeli sZi:.lbómeste
rek felkértek az alábbi so~

rok i(özlésére:
Mi, gyomai szabómeste

rek a gazdasági helyzet
leromlása és a közönség
nem kellő megértése foJy
Mri él télies Jehetetlenűlés

elólt állunk. Az év na
gyobb részét munka nél 4

kül töltve, éi fogyasztás
ból kikélpcsolódva, semmi
köztartozásnak eleget tenni
nem tudunk, lj csaltldfenn
tarttlsról nem is beszélve.
Pedig lA szorg'alom, él be-

VáHaJkozás-ÉpHkezés . füg,
ge/fen épilési. IllÚS7Öki és k~z~
gazdasági hetilap él perspekllva
művészeti és Épilőgyakorlal
műszaki melléklelleJ együlJ ne'
gyedévre 7 pengő., . Az épí.ié,si
szakmában dolgozo Iparasalim-
nak nélkűtözheJellen lapja. Az
eddig megieleni S7ámokat S7er,
keszíőségÜllkbellszívesen meg
mulaíiuk. Az ipar1cstü!clekkel is
rendeJÍessék meg él lapot.
Gépirónőből opereHprima

donna. Erről kózöl pompás
iIlusztráll cikkel a Délibáb leg'
uiabb száma, amely 100 oldal
terjedelemben és gazdag tar-
talomma! ielen! meg, Ezenkivűl

remek képes rádióműsorokat,

egyfelvonásos szindarabof, szin
házi beszámolókal, w.zekend
rovalol, nagyszerű filmrovalo'
kal, érdekes ple1ykákat és löbb
mint száz képel lalál az olvasó
a népszerű szinházi képeslap
ui számában. A Délibáb egy
száma 20 fillér.

t o~zt. zakó öltöny fazondija 22

ll." " " " 20
meUénynélkUI 20 % le.

o~zt. zakó x.U l'\i 1111 " fatiwflldijja

Hosszu télikabát "
HOiizufelöltö v. átmenetikabát

mikádó fazondija
zakó és nadrág fazondija

meUénnyel 20 a/~ felár.
IFh'i1-ulfuU, (I 'vtől 12,;,ig fazondJja 10- ts P.

fi'itllfeJ:§6~:ab,lit egy az öltönnyel 10- 8 P.
Fiuruhák évtől 15-ig fazondija 14-10 P.

__ Külön nadrág szövetböl fazondija 5 - 4 P.
vászonból fenti

%-at

tisztitással 2-2.50,
Ahiiki1:ái, iaviitas MI.geJiore:zés szerint
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
PelelŐs üzemvezetö: Teket Sándor,

A "Mezöturi Alta.lános Bank Rész
vénytársaséfii' , folyási! gazdakőicsö

nőket földre és házra eisöheÍ';ü beke
b,elezés melleit. FelvilágoSitá; kapható
Gyomán: Greiszing József nyug.
telekkönyvvezetőnél.

Horthy Mikl6s ilt63 számú ház
azonnali beköltözésre eladó. Érdek
lődni lehet ugyanott.

Egy kevéssé használt fürdőkád van
eladó Tompa Mihály ut 25.

. Egy ki nem váltott, teljesen uj fe-
kete öltöny csíkos nadrággali - az ár
feléért eladó. Szilágyi Antal szabó
lll.e,sternél. Elsőrangú sz~.bómunka.IA.Janlja olcsó és jóminöségű szöveteit
reszletre is.

I Búza és morzsolt tengeri kisebb
nagyobb tételekben kapható Wagner
Márton Fiai fakereskedésében.

A Sipos Sándor féle Horthy Miklós·
uti ház azonnali beköltözésre haszoIJ
bérbe kiadó. Érdeklődni lehet az End
rőd Gy0mai Takarékpénztárnál Gyomán.

Egy n51 és egy férfi kerékpár eladó.
Gyoma, Weselényi ut 14.

Molnár lászló Hősök utja 6~ számu
háza szabadkézböl eladó. Érdeklődni

ug-yanott.

Férfi és fiu kalapok, sportsapkák,
mindenféle fiu sapkák a legolcsóbb ára-'
kon kaphatók, kalap alakitást, festést
szakszerűen olcsón váJlalok Ifj. Ait
Vince kalapos Endrőd Ipartestiílettel
szemben.

Mindenféle ·női férfi és gyermekci
pök legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészáros Lajos cipőüzletébenHorthy
Miklós u 2. '

lakodalomra, disznólon8 Kara
ke~ Károlytól vegyen kitűnő minó
ségíi, zamatos uj bort 56 fillérért.

Ócska kalapb61 ujat! Csináltassa
meg minél előbb használt kalapját lisz
lilás festés újra formázás ,valamint 81.al
lagozás áJtai valóságos ~j ka1apja lesz,
amit igen olcsó árban készítek. Uj ka
lapok jó minőségben már három pen
götől kezdve kaphatók Gólh József ka
lapüzletében. Grf. Tisza István u. 5 i.

Az első cifraker1i járásba 2 lánc
here kaszálásra e'adó Molnár Antal IV.
Zrinyi-u. 8.

ifj. Zőld János I. számu hordár kéri
a Gyoma és Endrőd közönsé'; szives
pártfogását. '"

Pécs Ádám nagyánálil f61djéb51
eladó 4 kishold szántó és még külön
2 kishold föld. Értekezni lehel Szilágyi
Ká!mánnál Kossuth L. u. 71 sz.

Egy darab egycsövű ötlövelű va
dászfegyver eladó, őzv. Ösapay György
né Rákóczi u. 19.

KrucMó Mihély tanyáján 100 kéve
takarmánvcsutka, egy egyvasú szak
eke, egy vasborona és egy lánc bOf<HJa

van eladó. Érdeklődni lehet 515 tanya
s7ám alatt a vasut mellett.

Nagy Mihály örököseinek, Hősök

utja 55 sz. háza eladó. Érdeklődni le
het ugyanott.

Egy szoba kenya kiadó. Hunyadi
utca 3 sz. alatt lehet érdeklődni.

Csa.ba vezér utja 1 sz. alatt egy
bulorozott szoba, villany és külön be
járattal, jun. l-re kiadó. Ugyanott egy
szoba konyhás lakás is kiadó. Érdek
lőcIni lehet a helyszinen.

. Góth J6zsef kalaposnak Halmagyon
levő tiz hold földje örőkáron 2.500 pen
gőért eladél.

r - A
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I min~ a~Z~d~ViZ,
i DE NErVI lS SZÓDAVlZl

36 fillér
egy liter kadarka vagy
reMr fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszál1itva
s feladva. Vasuti fuvar kb. i
4 fillér literenként. Csakis
50 Jiteren felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a száJliíás tar
tamára kölcsön; hord6rn
30 napon belül bérmentveI
ktildendö vissza. Szétklil- .
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes ZiEI
matuak és n El m savanyuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltv&dlrert. Peetmegve.

Biró: Takács.

Máv: Cövek-G Tóth. Csapó ll.
- Kiss, Sánta, Brenyovszky
Kovács, Bánki, Földesi, finia,
Lehretter.

GyTK: Papp-Hatvani, Rozse

GySe-Bocskai 4:2 (2:0)
Szarvas, bajnoki. Biró: lvlácsai.

A Bocskai kissé megkésve. 3
tartalékkal áll fel s a GySe fö
lénye csakhamar kibontakozik.
Már az 5 p-ben eredményes a
csapat, amikor is Barthapasszá
ból Sebők megslerzi a vezetést
l :0. A gólra a lelkesen játszó
Bocskai lefutásokkaJ veszélyeztet
s a 8. p-ben nagy kavarodást te
remt a gyomai kapu elött, végül
is Kiss Zs. bravurosan ment A
kirugást Németh szerzi meg, má
fis Bartánál a labda, aki feltar
tóztathatatlanul tör a Bocskai ka
puja ellen s jövését a szarvasi
kapus csak kiütni tudjél. A kipat
tant labdát ismét Barta szeni meg,
de most már habozás nélkül be·
vágja. 2:0. Ekkor derül hogy
az egyik szarvasi játékos álnéven
slerepel csapatában, aki birói fi;
gyelmeztetés után elhagyja a pá
lyát. A 10 emberrel játszó Bocs
kai ellen most alkalom adódna a
kélszám jegyü eredmény elérésére,
de a GySCnem igen Wrekszik
erre. A játék sokat veszit érde
kességéből, a csatársor kapkod,
a halfok közül egyedül Fried dolo
gozik eredményesen, de a bekkek
is sokat bizonytalankodnak. A
18 p.ben Kiss Zs. is elköveti
egyetlen sulyus hibáját, amikor
egy ll-es tájáról jött lövést fog,
de kiejt s a fürge Bocskai csatár
üres kapura lő, szerencsér;:) ma
gasan kapu fölé. 20 p-ben Gime·
si fut meg abalszélen , kicsit ké
sik abeadással, komerre szere
Iik. A berugást Kiss hajsdlnyira
fejeli kapu fölé, majd (l 26 és
30 p~ben ofszejdon állitja meg
a biró. 31 p-ben Kiss Zs. ismét
nehéz labdát tesz ártalmatlanná.
A GySC megujuló támadásai
eredménytelenek maradnak, mert
il balszárny sokat hibáz, jobbra
nagyon keveset játszanak. A 36
p-ben Nagy Bélának volna alkal
ma szaporitani a gólok számát,
de tiszta helyzetböl fölé 115. A 40
p-ben Kiss áttör a Bocskai vé#
deJrnén, Sebököt szökteti de az
mellé gurit. A 43 p-ben Fekete
talpalása miatt büntetőt kapunk,
amit Kiss Zs. elvetődéssel szépen
véd. A 44 p.ben Pulugor hosszá·
ban rugja át a pályát, amit a
Bocskai Kiss-e hasonlóan ?d
vissza, majd Fekete szabadit fel,
baiszélre adott jó labdájávaL Gi
mesi fauHolják 16-oson kivm
a büníetöt Fried Nagy elé helyezi
aki helyezett erős lövést küld, de
a gÓl nak látszó labdát a szarvasi
kapus ügyesen kornerre tolja. A
berugás eJ5készületében a biró

az OfC elleni meccsen
azért je1ent meg 4~ perceel a
kezdésre J.dlüzött idő után, mert

a csapatot szállító teherautót ut

közben 7 defekt érle. Egyébkén!
az egyesbiró a mérkőzés 2 pont
ját OFC javára irt(.l.

UJsAG
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Ifélidő végé1iel/í. Inyai - Tandi, Weigerth, Vajai I. D b-l j k á C ió
I A második féiidóben zi Bocs- - Bolehovszky, Badha, Bartik,

kai kezd erő~en s:~· Illég nlincli~ L~\katos) Inlre.
biwnyl"lan védelem h:lJc'ijából él A tariaiékos kapussal és a ta·
12 p·ben gólt is ér el 2:1 Jó vétszi forduló balszerencse kisé-
kezdés után il "c,Ull Kiss dolgo- n'le mellett isméklten kénytelen
zik fáradhataiJanul s a 1S p-ben I volt a GyTK egy öng61 arán le
a már hiztos g6lnak látszó born- adni a ké! pontot. Mez61uri tá
bájáva! a kapust találja el A 24 madással indul a játék és már
p-hen Jenei taccsra játszása &z az első perGben Lehreller ered
esemény, kinek labdája - nagy ményes l :0. A váratiari. gót mind
derültség közben - a bliffé asz- két csapatot felvillanyozza, amibe
taláról lesöpri a poharakat. A kö- sJirün belekerül egy-egy fault. 25
vetkező percben a Bocskai cen- p.ben Bartha, Bartik akció szög
tere kézzel helyezi maga elé a let rugást eredményez, de ered-
bőrt s a védelem leállása követ- mény nélkül. 38 p. ben G. Tóth
keztében zavartalanul helyezi gól- kézzel fogja Barlhát, a 1I-est
ba. A váratlan egyenlités végre 8:1rtha értékesiti J: l. Erős gyo
felrázza a csapatot és határozot- mai támadással ér véget a féiidő.

tan góim törekedő játékával meg- Szünet után a mezőturiak jut.
hozza az eddig nem látott nivót. nak egy II es hez, amit Földesi
Kiss Bartával, Nagy Frieddel cse- küld kapura. Az erős lövést Papp
rél és a változtatás sikerültnek szépen fogja, de a labda kezéből

mondható. amí nemsok.ára 'ered- a' hálóba perdült 2: 1. Majd. a
ményben is kifejezésré jut. A 30 32 p·ben Kovács gyenge Jövését
p ben Kiss megfut, beadását a él kapus elnézi és az hálót ért

jó! helyezkedő Barta biztosan to- 3:1. Most ujabb GyTK tárnadá
vábbitja kapubál. 3:2. Az eddig sok következnek, de eredmény
igen lelkesen, helyenként durván csak a 40 p-ben Bartha egyéni
játszó Bocskai, ugyiátszik már lefutásából adódik 3:2. GyTK
beletörődik sorsába, mert nem fölénybe került, de a rövid idő

annyira a kiegyenlitésen, mint alatt kiegyen]jteni már nem sike
azon fáradozik, hogy több gólt rült.
ne kapjon. A 35 p·ben azonban Egyénileg mindkét csapatból
Kissnek ismét aikalma adódik 3 csak a kapusokat lehet kiemelni.
játékoson keresztül vergődve cl Papp igyekvő, a harmadik gólt
kornervonaláig jutni s onnan éje.. elnézte.
sen beadni. A beadást Barta stop MAFe H-GyTK, GySe H. comb
polja, Fried elé teszi, aki a tőle i 4:3 (4:1) Biró: Gerda.
megszokott nyugodtsággal góllá I A combinált csapatok gyenge
érvényesiti. 4:2. A 42 p' ben Gi- érdeklődést hoztak össze. A játék
mesi, a 43 p-ben Kiss lő szépen I megfelelt a második csapatok já
kapura, de a kapus helyén van tékának. Első félidőben a tudak
Az utolsó p-ben Sebököt korner- voltak a többet támadók és ez
re szen::lik, a berugást Kiss végzi, zel támadásaikat is szerencsésen
de á Bocskai védelem tisziáz és fejezték be.
ezze! ~ biró a mérkőzés végét is A második félidöben agyomaiak
jelzi. A GySC a mérkőzés nagy· is magukhoz tértek és ['v1ácz jó
részében csak félgözzel", lépésben" labdáival Rau előretöréseive! majd.
játszott s igy il csapatból kiemel- nem sikerült il kiegyenlitést megy
ni senkit nem lehet. Fricd és Kiss szerezniök. MAfC-ból a két bekk
voltak, akik elejétől végig kuz- és a center vált ki. Combináltl)ól
döttek, Németh a második félidő- Mácz és Rau emelhető ki.
ben volt jobb s különösen "kon
tyoJásai" voltak sikerültek. Jellei
nek, Nagynak és Seb(-íknek nem
volt jó napjuk. Bartát keveset fog
lalkoztatták, mig Gimesin meg
látszott, hogy nincs a' csapatba
illeszkedve még, de ettől eltekint
ve kissé kényelmes abeadásaival.
A bekkek többé-kevésbbé jól mü
ködtek, de nem vol1ak eléggé eré;
Jyesek. Kiss Zsiga a kapuban
majdnem kifogástalanul látta ej

feladiltát. M;:ícc:ai bírónak kevés
érzéke van a hendszek megítélé
séhez. egyébként sulyos hibát
nem követett el. E. I.

Máv-GyTK 3:2
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Gyoma 1935, juoius 8.

rmirdctések dljszabés~i:

Egyhasábos (:05 Inm szelcs) l cm. magJ" hink!l"
2;) fil!ér. Üi,;?öri hircletésnél 10 százalek, tiz:w::riüi'
15 százalék, 1 neg\'Nl"'vi hirdetésnél 20 $7áza\ékés
félévi hirdetés e6ctén 2:> százalék kedvezmény! adunk,
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Megjelenik rníndeh szombaton reggeL
- ._, - ri

--az:! •.----c:s-- ti

dokon át II g Yii léS l c t és
pusztitj~ minden vihariil.!
áztatnaHu ldomló vér él I
cirkuszok porondját, szét
téphették éhes vadé111atok
ezreknek testét a Jeiket, a
pijnkö~ti lelket megölni nem
lehetett, mert annak utja az
örök. bizonyos gyözelem 1

Nagy tanulság. magasra. I
szárnyaltató erő van ebben
a Te számodra is én ma·
gyal' népem 1

Reád is jött könny és
vérözön, - körülötted is

A g'yorsvonat mosl fellúnó
hamar éri Pesire. Baross Lász
ló jellegzetes egyéniségével
leli meg il lelkem. az agyam.
Nagyszerű élvággyal fogyasz
talla ei él három lojásos rán=
iollá!, élvezeltel ivot! rá 5 deci
asztali-bort és egyik cigarellát
él másik után szívta a magya~

rázó, az anekdolázva okialó
70 éves öregifjú Baross László,
ki Balatonfüredre u t a z o t t, él

gyorsvona! II.-ik osztályában,
hogy kél heH küráva! a szívél
gyógyilsa és az elváláskor fel~

töró nevC'léssel egyezell bele
abba, ha E'JalalonFnred nem gyó
gyitaná meg él szívé!, vasbelon
ból cs;nálunk neki egy olyan

egy uJ kukoricafajtával
kisérletezik a Nagymester.

A kisérietezésl1ez felhasználl
lengerit Amerikából kap/a Ba
ross László. Ennek a feMrló
fogúnak most, él második évi
termésben, minden csöve ne#
l1ezelJb voll egy kilónál és egy
k. holdon 49 mázsa lerme/t. A
tengeri egyik nagy előnye, hogy
korán érik és silányabb föld·
ben is iól terem.

fiaid odaállanak még el

Kárpátok bérceire ország
nak és világnak hirdetni,
hogy akit Triánon büne ke- .
resztre feszitett, (z nemzeti
Génius? pünkösti lelke új
dicsőségre keltett, - le
ányaid fognak még magyar
vadvirflgot szedni az er~

délyi helyek aHán: - ne
félj a pLinkösti Lélek ke
resztyén hitedben. ma~,rlla:r

nernzeJi léted ben erőnek,

mégpedig örök győzedel

mes erőnek lelke a bizo
nyos diadalra 1

Oyu!án. 1YŐ5. Pünkőst.

HARSÁNYI PÁL
esperes.

mindenünnen azt íriá!" nem la- I
paszJallák, hogy cl bánkuli bú
zákban nagyobb fagykár volna,
mint a löbbi búzákban. Olyan
megngyelésekrói is írnak, hogy
cl bánkuli iobban állla él fagyot.

Az bizonyos, ahol egy=egy
fagyhullám elvonult, az
mindenik fajtáju buzában
kárt csinált, de hogy meny
nyit, azt ma még senki
sem tudja.

Azt is emlílelle még Baross
László, hogy cl napokban nála
iárl fleischmann, a kiváló szak
lekintél}1 sa fagykár méreteil
la/olgalva aZ4- állapilollák mel?:

ani1i ira példanélküli a május
eieji fagyok rombolása az elő

rehaladolt rJövényzelben, ók
nem tudják megáll3pilani, hogy
az egyes búzafajták mennyire

ludják kiheverni a fagyás!, ezérl I
ők nem álla pi/anak meg %-os
kárl egyik búzafajlára sem és.
ncm is jósolnak. (Bezzeg jósal
tak a kávéluízi barossok és jleisch
matJnok! Szerk)

A kedélyes további beszél.
ge!és soránli:cgludluk, hogy I
cl bánkuli ki3érlelező múhelY-1
ben

zúg', izzik több, két I
évtizede II gl'ü[öleí és pusz- !
titás minden vihara, - th, I'

talta hulló drág'Q magyar,
véred észak- kelt+dél és!
néipenyészet minden fáját, l
husuk te szentidnek ételül l
veHetlek II mezí.'i vcldaknak, i

I

-árvább. kifosztoHabb, bé~
nább, koldusabb lettél az
u!széli koldusnál és még
se félj! .A. lélek népe vagy
Te! A hazaszeretet, bec~Li
let, az örök erő glöriás népe
vagy Te!

Pünköst a Te sorsod! !
jön a sebesen zú.gó szél~ ,i

nek zendülése - jönnek a
hettős tüzes nyelvek,-

agya
lvlájus 25·ikén, a regcgeli gyors·

vona! élkezökocsijában, az
eg;iik sarokasziaInál ülünk.
Si::12rnbe velem űl cl kél gazda:
az egyik: Magyarország első

gazdája, Baross László gaz

dasági főtanácsos, a hánkuli l
uradaiam gazdasági felügyelője,

a hánku!i búzák és bán!;U!i I
!engerik kilenyészlője, a másik
kiv'áló gazda dr. Schweiger
Lá$zló, cl kéthalmi uradalom jó·
szágígazgalóia.

Miről is kezdőclhelelt volnö
cl bes7élgetés, mint cl május
eleji fagyokról. Az is érlheló,
hogy Baross Lás71ő élénken
ércleklódöJl a mi vidékiinköni
fag,ykár iránI s dr. Schweiger
László beszámolója olaJt jól
esó megnyugvás/ olvastam le
Baross László jóságos arcáról.

Dr. Schweiger László
alább ieközölt megfigye
léseit megerősiteHeBaross
László is a saját észletei
alapján.

Az! is emlílet/e, hogy az or
szág különböző lájain 90 hely
re irt, ahol szinlén bánkuli bú·
zál is termeszlenek és mÉlr 40
helyről válasz! is kapolI és I

A Lék'k erőnel\' I
mégpedig örök győzelmes I
erőnek lelkt'! I

A sebesen 'Zúgó szélnek \
zendülése, meiy eltelé eg'y= l
kor az egész házal. ma be- I
tölti ezt él nagyvilág·ot. I

A kettős tiizes lángnyel
vek ma is lobogó láng'ga!
égnek, hogy tele sugároz~

zák a földet és eget annak
boldogító igazság'ával, mi
szerint El Pünkösti Lélek
örök, gyozedelmes erőnek

lelke s. maga él Pünköst El

mi iinnepeinknek f é n y l ő
koronája r

Mint az isteni szeretet I
kinílyi parotáia, úgy épül I
meg a mi keresztyén hitünk
Karácsonytól - Pünköslig.
Minden ünnepünk feljebb és
feljebb emelkedés a bűn

mélységeiből,az Istenfiuság
magasságáig, mig végre
vesszük a sebesen zúgó
szélnek zendülését, a ket·
tős tüzes lángnyelveket, az
örök erőnek lelkét s bo]·
dogan érezzük, hogy mi
pedig vagyunk szent nép,
királyi papság, oly nép,
melyet lsten magáénak vá
lasztott örök dicsőségére,

örök győzelemre.

félénk tanítványok lettek
bátrakká e napon, - jn~

gadozó emberek váltal, l<ő#

sziklává ez ünnepen, - akik
olyanok voltak, mint a pi3
logó gyertyabél, azok ma
az égig lobogó lánggal su·
gtirozzák szerte él. világba
Jeruzsálem piacáról a bol 3

dogitó igazságot, a mi hi
tünk a golgothai keresztről

való hit, erő, - mégpedig
világot meggyőző erő!

És jöhetett könny és vér
özön és zúgh('ltoU száza-.
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: dr. Schweiger László jószágigazgató.

fagykár és a

ahogyan az anyai szerelet szé.
píteni igyekszik kedvenc gyer'
mekénl2k cl hibáit, - de nincs
~ibája. csak eselleQ' hely/elen,
at nem gondolI megfigyelések
okozhattak némi félreértést.
jegyezzük . meg magunknök,
mett

nem az a fontos, hogy mit
tartunk mi jónak és ér
tékesnek, hanem e&yedftl
az a fontos, hogy mi ken
a vevőnek.

Ha a vevő bdnkuti búzát akar
venni, akkor nekünk azt kell ter,
melniink, még akkor is, h(l még
nagyobb kockázatfaljárna is, mint
egyéb óuzánk termelése. De vár.
juk meg az aralási és a cséo·
lésl, csak annak meglörlénte
ulán fogjuk liszján láJnl az
eredm~nyl. akkor fogjuk meg
ilélni és összehasonlítani lud
ni, hogy melyik buzá nak meny'
nyi vol! i'l hozama. hogy cl

fagykárosuUnak lálszó bánkuti
buza lényleg milyen kárt szen·
vedel!. Addig pedig ne mond~

junk könnyelműell iJélelel, mert
azzal csak önrn.'lgunknak ár
iLlnk.

Megalapozolt ériékeinkel be
csüljük meg és Öl üliünk annak,
hogy a bánk uli buza él lnélgyar
mezőgazdaságnök olyan pro
dukluma, amelynek él külföl
dön íöbbé llem kell cégér.

~~--
Tanévzáró vizsgák.

A gyomai református elemj
népiskolákban élZ évzáró VIZS'

gák sorrendje és ideie lj kö
velkez6 : Kozpontlisl<olet IV"lk
jcányoszl. iunills t2-én. Sl-erG

dánd. e. 8 órakor. KÖ7:ponli
iskola VI ik vegyesoszt. iUl1ius
12-én szerdán d e. 10 órélkor,
Közponli iskola V·ik fiuoszt.
junius 12·én, szerdán cl. u. MI
2 órakor, C"apó féle iskola
V-ik leányosz!. iunius 12-én,
szerdán d. ll. fél 4 6rakor.
Központi iskola IV-ik fiuosz!.
iunius liS·án, csülörlökön d. e,
8 órf1kor, Közponli iskotEl lii-ik
leányoszl. juníus lb·án. csü!ör
iökön d. e. 10 órakor. Köz s

ponti iskola lll-ik fíuoszL iuní
us 13 án, csülörlökön d. u. fél

. 2 órakor, Gál-féle iskola lI·ik
vegyesoszt. junius13-án. csü
törtökön d. u. fél 4 órakor.'
l'vlirhóháli iskola ll-ik vegyesd
osz/. iunius 14-én, péntekeT!
d. e. 8 órakor. Fegyverneki is,
kola INSó vegyes oszL junius
14·én, pénleken d. e. 10 óré]
kor. felsórészi iskola !NSÓ ve
gyesoszl. iunius t 4-én, pénte
ken d. u. fél 2 órakor.

A Janéve! záró hálaauó is
íenliszle!ei iunius hó ll-én.
kedden reggel pOl1losol1 7 Ól.:l

kor larlalik meg a Icrnp!omhCi;],
Az Értesítő könyvek kiosz'

lá:::a iuniu5 hó 15-én, szomba
Ion dél",lőll 8 órakor törlénil·{.

A jövó, 1935/36 ik tanévre cl

beíratás jlHlius hó 15 és ló
napjain, déklőll 8 12 óráig iesz.
Pólbeiralás pedig szeptember
hó 8 és 9-én fog i<JrtatnL A
janilás szeptember 10- én veszí
kezdí:?!.zL

u&yanermek későbbi stádi
umában már előnyét

láttuk.
A bánk uli buza halhaljjtlan

kilenyészlőjének, Baross Lász"
ló m. kir. gazdasági főtanáG

csosnak, a bánkuti főhercegi

uradalom iószágigazgalójának
az volt a célja, hogy koránér6
buzafailával ajándékozza meg
a magyar gazdaköz:önségeL A
rozsda. a megszorulás ellen
egyedűli ellenszer a búzának
minélkorábbi beérése. Baross
László ezt a céll él bánkúti bú,
zának ily arán'yu nemesiiésé·
vel el is érle. Ha leljes rozs
délmenlességel nem is ludotl
elérni, - meri leljes rozsdal
mentesség nem lel1elséges,
egy erősebb levélzeHel elérte
a?l, hogyarozsdagombák
szaporodcisának gátai veleit,
másrész!, amin! mondiam. éi

koránéréssel csökken!elle a
tenyészidől, a kockázatol és
igy némi hizlosilékot nyuílo!l a
juniu~~ hó végén beköszönleni
szokolt rnegszorul6s ellen Ter..
m'::szetes, hogy minél koráb·
[)ol1 érik cl buza. annál erősebb
fejlődési fokon áii május ele..
jén, lehát akkor, amikor é1 má
jusi fagYDk esetleg beköszöll"
lenele Ez évben is május ele·
ién a bánkuii bÚl.ák lényegesen
nagyobb fejlődési fokot értek
el, a fagy bekösz:öniésekor
ncdvdusélbbak vollak és igya
fagy is nagyobb kárt okozotl
hennük, Ha azonban szembeál
litjuk egymással a kordnérés nagy
előnyét, a rozsda és a megszoru
lás megelőzésének cl lehetóségét
azzal a hátránnyal, hogy n kOG
rábbi fejlődés. folytán esetleg ilpen
rendkivűli. talán csak 100 éves
poriódusokban beköszöntő fagyok
nagyobb kárt okozhatnak benne)
akkor

kétségtelen, hogya buza
fajta megitélésénél az
előbbi előny, mely évről

évre ismétlődő károk el
len kiván mentesUeni,
sokkal nagyobb suUyal
esik latba, mint az a hát N

rány, amely esetleg csak
nagy-nagy időközökben

érheti.
A bánkuli bUZi) ma világmár'"

kiJ, vetekedik él világ legjobb
buzájával, él maniloba- buzávi.'lL
A külföld elismeri és nagyra
becsüli ennek él huzáoak a beJ
larlalmát és különősen Svájc,·
egyik naQ'Y fogyasziónk, -- ha
magyar buzáról van szó,
csakis ilyen búzál é1kar vásá'
rolni. Ma él világversenyben
csakis minőségi búzát tudunk
e h-2lyezni, egyéb bUZd a kül
földnek nem kell. Nekünk lehát

fontos érdekünk, hogy en
nek a kiUföld által ked
vett buzának a hitelét ne
rotltsuk le, hanem eUen G

kezőleg, annak hirnevét
féltő gonddal ápoljuk.

Még ha volna is llibáíd, akkor
is C?i kellene Ilrkolnunk. mint

ánkúti búza

gazdatársaink helytelen kövel·
kezletésekre ragadtassák ma·
gukal és ellból csak .ön magnk - l

nak okozzanak kán. I
Az ez évi májusi fagykár kö

vdkeztében i:'S buzimak nemcsak
él levélzete fagyott és száradi
el, hanem a buzának él szára
is elfogyotl az első inlernodlum
ban. Ugy vettük ez! észre, hogy
máius hó közepe ulán lálluk,
110gy nagyon sok buzas/ár fe~

küdt és az első benyomásunk
az VOll, hogy vagy jég verje el,
vagy pedig iegelő jószág tam

posta meg. Közelebbi vizsgá
lalnál bontakozolI ki iH, hogy
a szár ebben az internodium
ban fagy következtében elszá
radt. Hiába van meg a magyar
buzának él fagyállósága, hiába
áll ki hÓlakaró nélkü! még 20
30 fokos hideget is Jélen, ilyen
májusi fagy ellen, mely 10 árán
keresz1ü! minusz 7-9 fok hő

mérséklet mel!eil tar1, nincs
vértezve.

Azok él buzák, amelyeknek
vékonyaub a szalmáiuk. ebben
az elsó inlernodiu[11b811 lelie
sen elszáradíak, leiörlek. Mi
ulán azonban kedvezél idtijtlrás
folyián cl sarjuhajltis erőleljes

fejlődésnek indult, ez a sarju
hajlás az anvaszár megsemmi
sülése folylán él jobb láplálko N I

zás révén hi'lmi'irább erőre ka
pott, felnólt és csakhamar cl

fagykároslIll Dl.lzatábla kizö! ..
dűlt csodálkozó szemeink előtt.

A nemesitett buzák, különösen a
bánkuti buza szalmája erősebb léG
vén, a fagy következtében elszá
radt szár is mél:; tovább táplálko
zott, lassabban pusztult el és ele
inte a sarju is lassablxm indult
fejlődésnek, ezért a regenerálódás
látszólag gyengébb folyamatunak
mutatkozott. Későbbazonban a
sarju szintén felkapott, másrészt az
erősebb szalma nem fagyott el
olyan nagy mértékben, 100 száza·
lékban. mint a gyengébb szalmáju
buzándl, tovább táplálkozott, a
nedvkeringés tovább tarlott és kü
lönösen a sériilt bánkuti . buzák
anyaszárai szépen kihányták a kal
lászi.

Ami tehát első pillanatban
rossznak bizonyult, hogy t.
i. a szalmája e r lj s e b

él világ összes búzái között az
első helyre állilolta és ezzel a
munkásságával kiszámilhataltan

hasznot szerzell a magyar m'e

zőgazdaságnak, az Qrszágnak,

ez a I:)aross László egy II.-od

vsziályú fülke szerény ulasa

kénl u/azik Balalonfüredre,hogy

beleg szivél meggyógyi!Si'.
W.

Országos kataszl! ófa kö-
szönlö!l be ez évben máius 3'"
án, A hőmérő 9 fokig szállt alá
ezen a napon, él következő na
pon, 4·én - 3 fokig és él rá
következő napon fagyponlig.
A csapásl belelőzte május 8-án
és 15-120 ugyancsak él fagyp
pontig leszállo!i hőmérséklel,

Jiyen májusi fagyra a legidósebb
emberek sem emlékeznek és
élzl lehet mondani, hogy legélN
iá bb 100 év óll'! hasonló sor'3
csapás nem érie él magyar me·
zőgazdaságoL A rendkivüli csa G

pás természe!esen rendkivüli
kövelke7.ményekkel js jár! és
mindnyájan szinle mcgdermc>d p

ve állottunk a szemünk előll

kibontakozó kár nagy méretei
előll.

A fagyok után körülbelül 1
héjjel JálszoJlak teljes mérték
ben él következmények és nagy
csodálkozással tapaszlal/uk,
hogy él fagyállónak bizonyull
növények, elsősorban

az őszi buza, nem
mértékben 1a-

mig a fagy nem álló nö·
vények, mint uj vetésű lucerna,
soyabab, tavaszi kalászosok jó
formán semmi kárt sem szenved
tek. Ez cl megfigyelés arra mu·

hogya fagy minden biG
zonnyal nemcsak pász!ásan,
hanelll hullámszerúell is haladj
és lekinlet nélkül az egyes nö
vények fagyállóságára, azok él
lerületek szenvedlek kád, ame
lyek a fagyhulJÉlín völgyében
feküdtek.

Miul~n Duzatermő vidék lé
vén, eisősorban az ószi nuza
sorsa érdekel bennünket, mert
hiszen él buzatcnneiés sikerével
állunK, vagy bukunk, fóképen

a buzában észleli fagykárokkaJ
óhaj/ok czuUal foglalkozni. fó p

ként az indHoil erre. hogy !(ü
lönösen kisgazda társaim részéről

hallok napról- napra olyan véle
ménynyilvánitás/, szerint a
nem nemesifett bu.zák kisebb fagy- .
kárt szenvedtek, a nemesitei~

tek és a világhirű bán·
kuti buzáJ:. Ezl cl hEves hHel
szereinern már csirajéiban el·
fQjJani, fH'l1ogy kűlünősen kis",

erős szivej: hogy az örökké
tartson és sohase fájjon.

... Amig az ulasok lömegé~

ben végigmenlem a keleli-pá'
Jyaudvar hosszú csarnokán, el~

hány hivatalos uljál
végző magasabb rangú tiszlvi·
selőnek jár a vasuton vagy egy
külön fülke, vagy egy külön
vagon és ime, Baross Lá3z16,
aki ci magyar búza tekintélyé!
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Értesiíem a !!1é1yen tiszteli
közönséget, bogy vendéglöm
mellett levő "Vasuli kert "-ben

nyári kerthelyiséget
és kugUpáiyát

létesitettem, mely minden idö-.
ben a t. közönség rendelke
zésére áll, Szives pártfogás! kér

lászló

Az Ul Tl10gyar é(·tGirl1[S\~f t2.';
a? iJnn1B:1ClT'd ~hrl:df falu
InSSClll \iSSliü,(lnyarodik ti

h c 11 :; ú kcrc:;.z()'i?nsé~:h(-'7.

drnel}ílck hik, inó Jelk0,

szerC'l'le. nézelci. erki)lcse
és 11l0IJ\'UlT1a [l!iJkiJoltí'ili:

s71hadokoll át a n1él~~'ar

é l e t e L ViSS7nkallymodik'
Clhóz a keresztyénség-hez,
anlely a moi Pünkösd ün
nepén is isteni léiekeröl és
szellemi i'ennsőbbséget !\j

nál az emberiségnek Visz
szc!kanyarodil~ l:ihoz cl kc~

J'iz5ztyénséghez. arn c1 y <:1

Szenl Lélek erejével mindig
diadal! arat az anyagi váj,"
ságok felett, ha őszintén és
meggyőződéssel akarjuk,
ldvániuk. hivjuk a Szent
Lelket: él legnagyobb lelki
és szellemi hatalmat, mond
ván: Jövel Szent Lélek Uris
ten, jövel, hogy erős lélek
kel és friss szelJernmel a
rTIagyarrá JeJ t keresztyén
lelkiségből és, szellemiség=
ből élhessünk, mint ahogy
ebből éllel, ezer esztendőn

keresztül, ezzei CS('lt!Ízt~k és
doig'oztak ezze! nézték ta
nyáikat, rónáikat is hegye~

iket, ezzel nótázlak és rin
gclfták bö1csóiket és teme/

ték halottaikat az óseink,
Óh, jövel Szent Lélek Uris e

ten, hogy apáink föJdj211
tovább is magyarnak és
magyanjl élhessünk.

JENŐ

I
I
l
;

I
I

bí?, ahol a. lélek csal-: di-I
duegní, i'l S:Z,~iZnern CS"uk dtl~ l'

dogni tu d és az e~yC'llcn

kifeiezésmóc1unk a sikoltás. !
all1ch ma itt. hohH'JP másUfí '
tör elő artikultítlanul él mil- .
liös tömegekból.

, Lélekben és szellemisé~

gében beteg Eurój)u és b'2

reg az egész világ, Még ezer

szerencsénk, ho;;y ft bete-I
~ck között mi, rnagvarok
~ráI1vlag eR'észsé'J(?s~j\ VCI- l

• __ '-' G ;

gyunk. Ma, amitwf maid~ l
nem minden orszag más
más politikai és gazdasági
rendszerE;! k is érl ete z j 1-.:,
hogy az élet elviselhetősé~

gét rnel;{iavitsa ésű !elkiieg
és szellemileg egyará.nt el~

tompult népek fekJt való
ságga! orgiát ülnek (lZ íz
musok, egész Európában
talá.n cSal{ mi maradtun1..;
meg okosan óvatosnak.
Hála a Gömbös kormány
politik<fljánok, nern veszünk
részt a n a. g y tivomyán,
amei}'be egyre iobbem be
lefásul a lélek és a m e l y
egyre jobban befeihözÍ az
emberi szeliemet. Ösztönö,
sen érezzük, hegy nekünk
hatványozoHabb mértékben
át kell mel1tenünk !G?lkünk
erősségét és szellemünk
frisseség'ét a., jövőbe, hogy
ezekkel együtt egész létün·
ket és történelmi szerepün=
ket is á.tmenthessLik. És ma
már sok hiZlaló jel arra
vall, hogya rnögyarsng új

bó! meglalálta a lelki és

szellemi erősségének kOIl' I
vel1déglö~.

zerválásához vezető utat. I 'l===========~

Irta: Dr,

A élet dijju o rnagi.'1 ut- i
iát és az ember l~lovi1n kC'- 'I

r " CO]· ;.. ..; l"" rr\' fl 1"'['" o-l)() 'I k'j \' ('~ I·,·1(, ' <_J \ l (~~ ..... c, I.J lS I _ .'\ -

zeJö új éleiformflt. amely
talán nem js lesz úi, csak I
az emberi lélek lesz eróscbb
és az emberi szellem lesz
frissebb a nlain61. 1\/la már
nincsen mit tagadni rajta,
hogy lelkileg egy kicsit el~

tompultunk és a legkülön
bözőbb izmusoktól: világ~

szemléleletektől,poJjjjkaié5 .
gazdasági áramlatok tól,
nagy tévedésektól és féj·
igazságoktó! befelhózölt
szellemiségünk ves z i t e t t
éJénkségéból. Egy kicsit
fáradtak vagyunk, egy ki- l
csit közönyösek III i II d e n
iránt és néha jól esik, ho
m á s o k gondolkozllgk
helyetmnk A gazdasiÍgi vál
ságot okoljuk érte, hogy
fgy történt és közben nem
vesszük észre, hogy a gaz~

dasági válság csak függ
vénye a lélek és a szellem
válságának. Azok aZ anyagi
iavak vagy forrásaik, ame
lyek valamikor viszonylag
boldoggá és megelégedeHé
tették a népeket, végered~

ményben ma is megvannak,
csak az emberek váHozlak
meg. Lelki és szellemi ér
tékük valahogy kilugozódott
abball éi nagy kaiaklizmá
bi'Jn, amelyet világháboru '
nak és forrada!makl1i."li,
:-;7üKJunK nevezni. A ma/,,:
rjtllis1a, feltételek tól fűggel,

k:1 ellentálló képességün:,

/{i['őH me~'és ezért zuhal1~

tunk aiá olyan mélységek-

A Faluszövetség
szeminánu ána~\

záróünne iue
'-'

ni ','5 I'C ['l szabad nwg1ürni
EL ~ l;',' i_ .. ;i·:jk fl n~::p~! rac1il(ali ...
7i;';:i ,d::,·;,';!" ;.\ \;'iC1;-?YéH L,ivak
nl~~'lél\l-'l< ino- iDL~n cprö j c,' l cr; ....

hj c:k lelSzÖ scgí/ö nlun-
!Zöl<?l féleszr'-ihl,'IjJ. :'úly() ko Vil!1 ~;zlilz"égc, .L\!<i ma cl

moly és lelkiisli,c",'L','; I';1LlI'~a 1 minclCJHI2ipi s: il !cicI;: sC>. I" Iután él fa 1l)",7\,"':-:;'ó;s: ésa i cukor.p'irc".zuilJ. lábbeli s:b.
Szécheny j 31'(:'v" ,jila! 1',,:11 o.! csöL>l,il <:mi ludii1, cl ma I
dezei! faluszemJntí május sokai leÍl a falusi 11I2P 1l1i?g-!
hó ~l-él1, déIuUHl 6 ,',fé'1kor i6r- l !lyug',·(J".:Vr!. Végii.! .ail ha,ng,- l
jolta meg Üllll p: ,\r(,jjlésl'! I :,ulvo/!éJ, bp:;:y 2l lalvök nepcl l

' .> o' dl Ih::i~l s7i'1i,admegfos?ii'lni h\V,1~ •Budapest.2n. A uiC; -::>('11011 '! iUii \l2ie\t)!lól 2S 21 falusi nép,'j l
K.,'ároi v cll'. orS1 iMsl., ki!p- I I ' '", llH?}4 1;,('11 er\"isiIC:íli va;,j~.,"S ll!" I
viselő, a 1MS?I" i léb<Z11 ris héEaSl12H.'lrlébcJJ.

nöke nvilo!i,] 111 l'f,! , I
Ezután Ti~lgyC's Isidíll cL fj I

, ,
3zövGIség iigyvcieh'"igi:l7\Jaio- I
, ,', , ',' I
Ja tar/olla Illeg i:l J.i'tI37~'liilf;él- l

ril1~) Lli~\!s~.z. eJÖJ.j,j'~d!: "YCU)IU~'-II
/JolJlJkaJ frZJJdól0k \:',; ,J !:l,;iiU'
. I

gazdasági lúkosság" cimme1. í\ l
!ülünó el()Qcló megáliapiioiia, l
hogya kuliurpi,;I·:ikai fe!aelőiok

terén kéj nagy csoportot kü s I
lönhözielheli\n\\ nW\?i ezeknek I
cRyike cl szakmüveliség nyuj

iása, másil,a pedig (lZ állélm'
polgári nevelé:,:, ;, 10vábbiak
során örömmel hangsulyozla.
hogy él mezőgazdasági szak
oktalElsi inléznH2nycinknél cl

háhoru .zlólii állapolial szem·
ben 75 °ía-os szaporodós nm
lall\Ozik. Ez azonban bármcny,
nyire örvendetes, még mindig
nem elég, mert na~YOI1 messze
vagyunk aHá] az állapoJJóJ. hogy
az ország vaiamennyi járt'istl R

ban egy léli gazdasági iskola
álljon cl - gazda!,özönség ren
delkezésére. A szakmüvellség
terjesztésének egy másik kílú
nö, eszköze az évek hosszu'
sora óla foiyó ugynevezeli gaZA
daifjusá~i csereakció. A kuilur
polilikai feladalok m á iS o d i k
c iS o P o r l i Él j: az állampol
gári n('vc!ésl és az agriJrönJu,
dat kifeilesztésél iársadölmi
uton kel! e!végezniök az ag,
rárlársada!mi iniézményeknek,
19y elsósorban éj Faillszöv.:j·
ségnek,

Az élénk ieJszésse! fogadol!
előadás ulán fábry Sándor az
Hiuság nevében mondo!! k{\
szőnelet ('l faluszemináriúm ren
dezéséérl, majd Schan\1\ Ká· l
roly dr. állapi/olla meg. hogy
fl faluszeminéÍrium - mint él

cserkészek mondják - jó mun
kát végzeiL A l<ümoly és el·
mélyedó falukulató és falusel
giló munka Immáron harminc
esztendei e folyik, éppen a
Széchenyi ~)zövelség kezde'
ményezéséból. A magyar fal
vak ma soha nem látolI gaz'
dasági és szociális válság su
lya alaH szenvednek, amely
h~lyenként erkölcsi válsággá
faju!!. Minclebb61 az kövcJke·
7ik, hogy sohasem voll na
gyobb sziikség él komoly és
valóban lelkiismeretes faluse
gllő munkára, Nem szabad
azonban az ilyen Icrmészelú
munkában divatot Já/ni, vagy ti

falvakban kurlówmokat keres~
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A gyomai országos vásár
forgalma. ,j, közsé~i c16JiélfÓ'
ság llivata!osfJn közli. él

máius 31 -én. juniusl-én és 2
áll megiarloll gyomai országos
vásúon fcihajtollak összesen
797 dro szarvasmarhát, 6€51 drb
lovaL 570 drb iuhoí, 532 drb
serlésl. Eladtak 415 drb szarvas'
marhái, 215 drb lovai. 428 drb
juhot és 421 drb sertés!. A /0-
á.rak darabonkélll 60--380, ki
vélelesen b20 pengö kÖZÖíl
mozogtak. A i\';[;iJj árakat [1

m uIt II eIi s 7 il nJ II nle Ll él n m i'ir \; l"
zölllik.

lV:ll.e~Jn.dJUhíllt..~

Roslás Gyula 82 éves, ref."
I~ruchió Imr\:? 28 éves, ref. , fc
kele tv! i há lyn é lvi LI nká2si [o I

zsébcJ 66 éves, ref., O. l\.oviJcs
Gábor SO év('s, ref., l<un l.. a
io"né Cs. Varga Teréz 58 éves.
reL, Urhcín Menyhért 35 éve:"
rk. Brüc!Jer Lajos 27 éves, ág.
ev. özv. Szilágyi Lajosné Bucsi
Zsófia 72 éves rd.,Kovcícs
Mihály 59 éves, reL, G. Szabó
Gábor 76 éves, reL

k~litélUltek l!-

Egei Antal és f, Nagv EI"Zsé·
/1,1, Kajla Mátyás és Sííió Lídia,
Cs. Szilágyi Bálinl és Vdrga
Elelka.

An.yak-ön.-,--vi !nl>'!"'~i»1i<l.

A gyomai an.,'akönyvi hÍ\cl
jal könyveibe május 23·tól ju
nius 5·ig (1 h()\!clkczó l:Jeiegy'
zlisl'k I(irlénlck!

Szüleitek =
Ádám Bálinlné Varga KI6r6-

leánya, Kiára reL, f(OZn1él

Sándorné Csapó ZS1l2,,,íllllii'
nak leánYQ, Erzsébel r·,;'f. far
kas juliánnánélk ticl Zc>\ián rk._
Erdei ji'ínosi1é: Pelneh;'lzj Ró·
zán"k leányo, í~óza rel'., PU!'
!loki SánclorIh; BGlogh !rénnek
leánya, E.:;zler Ilona, 1'121. Imre
llnösn": Akoniisz ion ának na.

jÚllOS rk., Tábori Istvánné Var
jll ESllernck leánya, Jolán ; k.,
Beill:schrö!h Andrásné BeirJsch·
rólh Zsulsálmának fié1, IÓl.sef

ev.} Wolf Lajosné Papp Teréz
nek fia, Lajos rd., RaéÍk F e
rencné Föidesi Rözállók Ic.'ánya
Róza ref., Hall1za Lajosné M0
száros Erzsébe/nek Je(~nYá, Er
zsébel ref., Bohrál Vincéné
Hoffmélnn ZsuzsanniÍI1óklcánya,
Erzsébet, ág. ('v.

Hölgyek figyelm~'n@

Öt csodaszép jjjaH,
é-rdekes 1.,;,g7.~j"~c,égejl mu'
lalja be cl TUKOR luniu::;i sztl
ma, híven ol1lloz cl programm
jához, amellye) él világ lÍJk re
kiván lenni. Es il l"gkilül1őblJ

fa!\u írókal sorakozfoli.a fel,
hogy olvósllil cnn,:k az öl vi
!ágrésznek Icgkü!önl!ö::őbb lá
Iliul cl\·ezessc. Emőd T(Jmás
e:';"y'éni k[,ilóiséggel ÜiEls/or-
szág~örök $zépségeíJ csll/og...
Idlja meg, tvlalolay Tibor, a ki
váló utalö, D~H),l1wríkél hegy
óriásai közévezei, Szepes
Béla él berlini oliillpiász nagy...
szabásu előkészi·il.zJcir6i szá
mol be, Róbert G. Arlhur a
gyarmalok exolikus népeinek
életél és a mai vi!á~polilika

Icgizg alm asabb k uiisszatí I;,ait
lária fel. É.rdekes, friss, ..mul.at~
s,jgos VéglÓkIégig a TUKöR.
nek cz az uj számél, liisz eZ

olvasó muiallatásáról Aszlányi "
rCároly, Karinthy Frigyes, Nagy
Lajos, Török Sándor gondos
kodlk pompás hurnoreszkjej~

vel. komolyabb szóral,ozlalás
sal pedig Bibó Lajos, József

Altila, Molnár Ákos, Nadányi
Zoli án, Sásdi Sándor és vejük
egyiill legiobb íróink elbeszé'"
lései és versei szolgálnak. A
kü[önösen gazdag nőj rovat
ciivalcikkekbcn, képek ben egy·
formán rendkivülil nyuj!. Ez cl
szám közli a TLH<.öR gazda..

gon dijazol! háromhónapos rcH=
vénypályázaiának eredményét
is, hogy mínden!cép rászorgfil.
ion olvasói löi1legének egyre
növekvő slcreleloirc,

Junius 4-én mull 15 eszlell
d"je annak, hogy ránkkény
szerileilék a Trianoni kényszer'
béké!, amely azóia minden nyo
morus águ n ic forrásD kl!. 1-\'1-'

évfordulói azérJ nJ e g I él r I i u k.
Gy(3szi.ínnepkén c!s7akiroll
lerüiclüll~.érl és elraboil le51
vérc\!1Kéil. De l1Jeglarliuk e/Idé·
kcz,:-(j] i:ó, hogy ne fi,"!lLik cl
kökl,,-,ssépiinkcl: !icllcolni él.

Irléwoqj [)·5kedikiáiulll ellen az
imeger I'vlagva:(F:'ióg viss/ag
áJlilásák'1 t. Gyor1'cJn az iinllC:p·
ségcl ~nászis1enliszlelelck vc
zelté'!-, he, majd a:! iskolákbcJ!1
ismer:",I"..'k cl nap s;,omoru jC'A
lenlósegét.!J., nélf.i'ykÖzöns~gct

a k il üzöll g \ás7.lobogók cé ill lé
kezíciiék (j trianoni bél,cs/cr
zóclés megj<öíésénck 15cvcs
é vro ['d uló jára.

o loCSi ó fa.zon árak mellett j z é s e:o kivitelben kéSEtt
angol koszti.lmök~t, aljak:;:;:t, poiettokat, kabátok~t

Ugyanott szabászati szak~ktatás. .

B L G női szabó
Horthy Miklós út 25 szám alatt.

~"N~~~~~~~4~~'ir,o/~~~~~~

varrógépek, akatrészek,
~~='-===.~ ."CID?"T'üJ; .............~~~-=QT". .~
~~~~·T;!:;;.-'"";-"','-'~-.,: l -._c.' ..

{\, Olaj, ce a,
~~ ,'mr _.W'!JiN"'2'>o."'V"SP'.,.......~ ....-'"i"ff"W'--

Személyi hir. Vitéz dr. lvlárky
Bama alispán a gyomai fő

szolgöbirósághoz beosztolla
d;, ~\Iihályi Béla kö:zigazgalási
gyakornokol, ib. ')zol;?abirót.
Dr. Mihályi Béla már el is fog- .
lalla az állását.

Beiratások a gyomai m. kir. J
áUami polgári fiu és leányh:- I
kolában junius hó IS-án és·
19-én lesznek. Azok a szüiók,
akik fiaikat, vagy lcányaikaJ a.
gyoma.i állami polgári fiú és
ieányiskoláball kivfJi1íák laníl
laini, ezeken a napokon okvel·
ienü! irassák be, mivel áss!!!.l

c;ak egé"z kh'élcles escibCil
,eszünK fci lÓI1U:Öl, ha még
lesz férőhely. Beirajási díj 4.20

ieles és jó bizonyitván) ú
hadigY,iÍfl10Ilak nem fizeinek. Az
évi ieijes landíj 40 P, amelyet
október hÓlól kezdve. havi 3
P.-k,:n! kel! íi:.:e!ní. Telie" ian··
diidt él h2iralkozOll nö\'cndé·
keknek csak 20 százaléka fi·
zeli. A iöbbi 80 %, íanulási
ercdinényc és él szülókanYélgi
viszonyaíhoz képesI részben
teljes dijmenlesséf?ben, részben
c!íjk edve z ill é n yben ré szesül nek.
A? istwia fallu!öinak munkáibf):

ZO[(, kézJliJunkák, irásbeli

doigo7fl!Ole, gyüjlemények) ren
d"zeH kiállilás dl. érdeklődök

részér<z megkkin ss célj6ból iu
ilius 81ól 20-ii! rendelkezésre
áli. ,L\z bkola kiváló szorgalrnú
és ciómenelelű larJulóinak íu
ia!mazás<Írél if)u-sági könyvado
mánvokat é co. pénzjnlalrnakal
kös/..önel!c:'1 fogad az

Igazgatóság.

Bajtársi összejövetej: A vOil
cs. és ki Sappeur ~s Pionier
Bajtársdc iunius 12-én (minden
!Jó 2·ik szerdáján) este 8 óra
kor az "Arany Kacsa" vendég
lőben Budapest iL Kacsá lL 18.
összejövetel! iarlanak, amelyre
a volt liszIi, alliszli és legény

s~g állománybeli Baitál'sakat
meghivjuk. Azon Bajiársak, akik
az összeiövc!cleken még nem
vc!tek r'23:/I, felkériiHi.1JoBY ci

miiket c. későbbi 0rszc1gos ün
nepségre való meghíVcis végell
közöljék Wiener Frigy.:s Buda
pesl Lipó! köm l 22. ci'nre.

A munkanélküliek fogtalkoz
tatása.A községi e](diáró5ág

junlus 7 Jól kezdve CI fat1yasi

vizgyúj!ö csatorna földmunká

lalaihoz 67 munkanéH,üli mun"

!cást alk()!,,,,.... ,,... ,

gy

Vidéki kiáIlitások kőzöí! még
eddig nern látott épült

a Tiszántuli Ipari Krállitás és
Vásár a debreceni Nagyerdőn kb.

n~ tn. területen.
Több 350 kiállitó jelent-

kezett a akik ugy az
általa kidlIilott áruk gazdaságá
ban, mirzi az elrendezés szépségé
ben versenyre. kellek e,gymással. I

hogy szebbet. és tö-I
kétetesebbet mutassanak.

Szépség szempontjlJ.ból az idén I
is a viszi el il pálmát,·

egy egész csarnokot, amely I
n. m. nagyságut betölt,

A legfiagyobb textilipari
vállaiatok vesznek a csar-
nokban részt, szefJbnél, szebb stan

hogya texOlipar ki
állitása egymagában mint látni,
való is hogy méltán cso
dálatot kelthet.

A kereskedelernügyi miniszter
Bornemisza Géza csütörtökön dél
előtt 10 órakor nyitoUa meg a ki
állitást, amelyet a rádió is közöl.
Óriási tömegek kés.ziilllek a kiál
litás - és kliiönösen
a PÜllkös~i ünnepek alkalmdbóf - i
Debrecenoe.

Féláru kedvezn/ényes jegyek ára :
100 km-ig 1.20 P. 100--200 km·
ig 1.50 p, 200 km en felül 2 P.

jegyek Menetjegyiro-
dákban, ipartcsUileteknél és a ke
reskedelmi és iparkamarában.

anyteiep
ényébe

Máius 31 ~én, CI délultmi zi
vajaI' alkaimáva.l becsapol! él

vilJöm él villanyieiej) kéményébe,
él villámháriló a földbe

vezeteli. Az á/sugárzás olyan
erős voll, öl kazánilázban
felgyúllak él

E ziva!cr alkalmával a Kner
háza táji!, án a villallyvezeték ...
be is becsapolI cl villám, de
nem csiná l kár!. .

Több kiolvad! ól fő~

biz de czl D zivalér ulán
azonnal kivizsgál!.Jk és kij(wj,
iol él viíágílás köriii sem
mi zavar nem voil.
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EM OLCSOBB tvl
BORO

m i aszódaviz,
DE NEM 15 SZÓDA \IZ1

3 fillér
egy liler kadarka vagy
fehér fejtell ujbor Soltvadl
!{ert állomásra kisnl.llitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként Csak'is
50 literen felüli rendelést
fogadok eJ. Hord6t dijmen
tesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkűl

dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kiil
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim l<ellen'H:tS
Italuak. tiszta, tökéletes
matuak és n e m SSlfSl"Ilyu:ak,

Cim: Székely
Soltvadkert, Pestmeeve.

GYOMAI
POLGÁRI ISKOLA

TORNAONNEPELYE
Orjási közönség el6lt reng

dezle meg a gyomai állami
pohlári iskola évvégi lOfDa m

Llnnepélyét.
30-án délután a leverde Zí::"

nekar lllemeire vonult fel öz
iskola zászlója ala li a sok lor
naruMs fili és leéÍnysereg, A
Himnusz után a lUkéleiesen
végrehajtot! zenés ma!?VéHOS
szabödgyakorlalokban gyönyör
ködöl! a közönség', Felemel6
látvány voll, amikor 200 nö~

vel1dék óramúponlosság-gaJ vé~

gezte gYelkorlaJáL
Ezulán a jl?ányiskolG\ mUlaKq

ta be zenés ritmikus iornájál,
majd él fiutanulók szCl\badgyö
korla!ói következtek.

l'/líndenkj elszomorodolt, omlo
kor éU eSŐ megZ[fvariEl CI szép
ilnnep':lyL

Az Iskola agilis igazg'aió!BI
aZOnbéH1 EI mosluha idöjárás
dacilfél is lalált nwgfe\?lö meg
oldást.

Szombaton délulán a Hgeií
pavillon nagylermében ismé g

telték meg él Félbemaradt iin q

nepélyt. A magyarruhás leány
növendékek magyar tánc!ormís
ja nagy tetszést ara/olI. Rend
kívü! elragadjalia a közönséget
a fiuk talajlornája. Valóságos
akrobalamutalványokat lá/olt él

közönség s a sok szüló 1:01·
dogan lálhaJta fiainak nagysz'Z
rú munkáját és azl, hogy eb,
ben az iskolában a komoly
nevelói és oktatói munka nem·
csak a szellemi ludás lekinje~

Iében elsőrendű, dIC él tesi har
mónikus kiképzése és ízomfej
ies7tése is kiváló.

Akik ezt az ünnepélyt láttiik,
csak elragadtatással szólhaillélk
róla, mert ilyen gyijnyörú lor·
naünnepély valóban kevés kö,
zépiskolábclO lálható,

Akik pedig nem lálhallák,Ilf3
gyon sajnálhalják a ves2tds~s

5

öz.... G. Szab6 Gáborné
és családja.

KÖszöl'IlIltnyil1iánitils.

Míndazoknak, akik felejt
hetetlen jó férjem temeIé
sén részvétüket nyilvání
tották, ezulon .11ondunk
köszönetet.

Ism.ertetés. AJavélszi könyv #

piac legértékesebb j c r m é k e i
közé kell sorolnunk Lafonlairw .
most megjeleni v610galoll I<öl
teminyeil1ek gyüjh?J11,znyél Ti·
baldi László hivaloll- s él nagy
franciö költó géllÍl1száho? millI
den tekinteiben mélló fordilásá
bem. A magyar közönség már
régóta nélki.i1özi (' nagy szellem
párCltlan érlékú alkotásainak
olcsó, de értékes :nagyar id·
udásál, mely az írónak nem
csupán az is\\.ola padiöiból már
nagyon jól ismeri költeményeit,
hanem komoly, emelkedett filO
zófiával örökbecsű mű

veit is tarialmaZZéL . Lafontalne
költeményeiból í2i ifju tanúj, él

felnóltmuvelódik; az irodalm?!l,
bölcseletet kedvelő pedig cso
dálat/al viselteHk eme párallan
mél}!ségű költészet iránt. A kö
tet fesrleslrnélzzt3 ",zonkiviii az
álülletónek Lafonlaine köllésze~

téról és bölcselelérő! szóló ér
tékes tanulmányát. függelékü!
pedig Lafonlaine életét lsm~r""

JeJi. Az egyes köHeménvek al·
ján a forditó böJcseleJi és iro
dalmi megjegyzései sora lwf.
nak fel. A művészi kíállllású
könyv ára 80 filL Megrendel
heló él kiadóná!: Kókai Lajos.
Budapest, IV., Kammermayer
Ktlroly-u. 3. és minden könvv
kereskedésbell.

Rejtélyits női ruhák. A leg·
ni:lgyobb IHokbclfl valósággal
hét JakaJ aJaJI larlják a nagy
párizsi nók rllhaszalónok a leg·
ujabb loaletJek modellieil, ezzel
szemben él Párisi DivaJ, a leg·
Il~pszeröbh magyar divatlap uj
száma él legpompásabb ruhák
eredeti párizsi r él j Z a i I kÖlli,
amelyek alapján él Icgdívalo s

s<ElbbJoaletiek is eJkészilhelók.
A kilün6 divaHapban számlalan
érdekes közlemény t és képel
találnak él divathölgyek, !Jázi
é1sszonyok. Egy száma 20 fill.

VáUalkozás=tpitkezés füg
getlen épitésL Inús.zaki és köz
gazdasági helilap a pt?fspcktiva
múvészeJi és Épilógyakorlal
műszaki meJiékleiteJ i2gyüll rie.
gyedévre 7 pengó. Az épilési
szakmában dolgozó iparosaink-
nak nélkülözhelelfen lapía, Az
eddig megjeleni számokal szer-
kesztőségünkbenszivesen mcg·
Illulaliuk, Az iparkstülelekkel is
ren'kJte:;ssék !TIc>g a lapol.

GYOMAI
~~~~~JIItJs'af~~e~St:;;f1tlG~~"""'~~~~~A.pq;J'~~!A'~~,~

Bohóc lett a vHágismert Kérelem. Felkérefnek azok, Közérdekű kis hirek. I
Pesti szinésznő. Erról közé)] aLik JLln. hó 'z·án, vasiÍrnap esle . '" I

l\ b2Jügyminisztériumball u
rendkivül érdekes ('ikkei él Di2!i1 7 órakor a gyomai hidoll törl

IŰlrend"~szet országos szabábáb uj száma, Bmely 100 oldal lé!]l allló karambol szemtanúi
. k lyozflsBra vonatkozó lavélslalokterjedelemben és gazdag IMln- vollak, cimükel sziveskedJene

már elké~ziiJI('k. Tárgyalások
lommai jeleni mc~. Ezenkivül leadni Kiss Lajos gyomai l. ker. l

, h 'á 'l folynak arra is, hogyegyide·remek iiluszirtll! rá,Jiömüsoro- Kiss Bálint lit 19 szamuaz na
d· . l -I . °49 jülcf1 01'52(1<5.05 lüzkárbizJosÍlókal, egyfelvonásos szindarahol .. vagy pe 19 cserge yu apos1 e-. b ""

számú limyáján. inlé;:cfcJ állilanak f,z! és a íÜz-
pompás színházi beszámolókat,

1esz -Iá- e'ge? kár eiieni biz!ositást ország~pletykákat, nagyszcrű... filmrova- i a VII:I\I> V -
E h· f"l fil" - '1 j ::zerle köteiezővé 1eszik. - Azlot és több minI ~záz képel la- ~gYlres IZI zus e uno nYl a -
l I t . II '1- . - -I utazási pénzfofaaiom ujabblá! az olvasó é1 népszerű szin- zoza ° IC a VI ag vegero. <5

E -I " I j -, e dk' "r' szabálvoziÍsa érte10Kben má·házi képeslapban. Egy szám no él lOS a ro r II 'IVU er- !

d l 'kl b . l b T I l-US 20-tól kezdve él külföldreára 20 fillér. e <es Cl < en szamo. e . o •
nai Világlapja uj száma, amely élazók az eddigi 150 pengő

nagy terjedelemben és gazdag helyeit a Nemzeti Bank enge·
larlalommal jelent meg. A legI délyc nélkül csak 30 pengő

kiválóbb magyar irók novellái magyar pénzl és 50 pengóllek
mellett számtalan érdekesebb~· megf..::!eló idegen valuliÍl vihet-
nél érdekesebb iIlusztráll cikkei. nek magukkal. - A LÁB augLlsz·
pompás folytafásos regényt és I tus 31·én meghosszabbilolla
közel száz remek képei lal61 él 1at(iroY~si kölcsön íránH hi-
az olvasó él népszerú képes- ie \igények bejeniésére előirt I
lapban. Tolnaf Világlapja egy határidől. - Al. ellávoLoH gM.· I
si'"áma 20 fillér. I daságl cseléd baleselblzlosilá l I

A buzakivitele. A római sál c!ijtal<1nul ól lehel íralni az l

Nemzetközi t\lezőgélzdaságiln· u\onnal1 fogadotira. ha él llélXdCll 'l
tézet most tette közzé a? 1934· él? uj cselédei 15 napon belül
35 gazdasági év első nyolc a községi eló!iÉlróságnál bele... !
hónapjának bUlakereskedelmé- lenli. - A honvédség főpa.

r61 szóló jelentését. Az ín!ézel féll1csnoka köleiezóvé tette EI I
megállapHása szerini (:l 10 leg· iabdarugást o honvédség kb- I

fontOsabb exportállöm buzald- . A b I" ,. Iíelékében. - e ugymHlttSl=
vitele a folyó kampány első t~r körrendelefben ulasiloili:l él

nyolc hónapjában 5.1 millió közigazgEllási hatóságokat,
mélzsával haladta meg az eló- hogyahadirokkantakat min.
.lÓ év hasonló idós:r.akának den ha:alfias ünnepségre meg
eredményét. Érdekes, hogy az kell hivn\. - A kereskedelmi
Északamerikai EgyesUl! Alla l minis:der cl rnorzsoll kukoricél,
mok él mul! é~'ben köze! 5 mil a

;alélmi.r.1í el buza é;- r~z.skorpCl I
lió mm. buzá! exporlálJ, az !uvardll kedvezmenyet 1935
idén pedig már csak fél mlllió auguszlus 51 ~ig meghosszab-.
mm-I. - Az exporjállamok bUoHél. _ A SlolnokvÉlrmegyei
közül el mult K('1mpánvban Í\,'la- , 1 -Gazdéis8gi Egyesület lUl1luS b· I
gYl:1wrszélgnak jelen10s szere~ áh díjazással egybekölölt !ó I
pe jutoJi, amennyiben él mult l

és szarvasmarha kíá IIUÉl si ren- I
év első nyolc hónapj60ak ki· (jez Abiídszalókon. A ki6lJilá-
vjl~]e csaknem 6 millió mázsál I

30n CSQk szolnokmegyei hiJ-
leli ki, ezzel szemben a folyó lokosok vS bir!ők veheinek l
kampány elsó IWl?lc hónaPiá-1 rést:!. - A földmiivelésügyl mi~
ban csupán 2.3 millió mázsa niszler az alföldi fásilás céljá.
voll él kiviteJünk, ebból 2 millió ra erdeí facsemejékei os71 ki.
mázsál meghaladó él buzaki· _ Igényléseke! az ilieléke~ m.
vilel. A líszlkivilei a mulJ . évi- kir. erJőigazgalóságnálkell be-
nek il felét sem éri cl. Ha a jelenleni. _ A fagykárokrél va-
mull éviereclményhez viszo- ló lekinleJtel a Földmüvelésügyi
í1yitjuk akivilell, azl láljllk, minisztérium felfiiggesztelte a
hogy buzakivitelünk mintegy kUKoricaszár megsemmisi/ésé-
3,5 millió mázsával maradt alat/a re vonatkozó rendelkezést. A
már a? clsó nyolc hónapban készlelekel azonban padláson
a mul! évinek. Azóla lermésu- vagy zárt helyiségben kell lal"
,,,sen változott a helyzel, merj

tani, szabadban pedig egy mé·
márciusban és áprilisban már
közel egymillió mázsa buzát lel' szalmaréleggel kell bevol1-

úállilollunk Olaszországba, ni. - Junius J óla él cukor ári'l

azonkivül Svájc felé is expor, kilogrammonkénl 132 fillér, en

1áltunk. nél magasabb áraI az orszRJ?

egyetlen lerilleién sem lehel

felszámiiam. - Végrehaj!ják o

hivalalokban azt a rendelkezést,

hogy négy középiskolai vég·

zésnél alocsonyabb végzellsél

gÍl egyének még ideiglenes mi

nóségben sem alkalmazhatók.

- A vagyonvállság buza ára

jUl1ius llrSnapban í 6 pengő.
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IdiJse,bb korosztályuaknál: GySe. Pünkösd hélfón a Bil-

L Kató Gergely lV. o. i. 147 m. 1\\' t~l '" Cdapesti 1\/.4 ,_ ,,-: 6:-1.''' ,';' __ i()·

ll. Győri AIJial " "" 1435" - hírű fulballcsapalál fOf,!ja ,'Cn
lll. Papp Sándor" "" 143.5 ,,-.' dégűl látni. l\. jó sporlol és ke!-

Távolugrás idősebb kor- \8mes pi.inkiisdi szórakoziisl

osztályuaknál: ígérő meccsrc ezú10n is felhiv-
I. Győri Anlal IV. o. t. 492 cm. juk L Olvasóink fígyeJmél. A
li. Kató Gergely IV. o. I. 477 " pesti csapa/nak él GySe egy

lll. Pap Sándor" "" 465 " remekbe készül! k2k Jcl!ér se.
Fiatalabb korosztályuaknál: Jyemzásllól fog rnérközés kcz p

l. r-Ioczmann Ernő lll. o. I. dele elóll álnyuiiani, e51e pedig

468 m. li. Gálos GyU!Cl lll. o. apesliek lisz!elelére fél 9 órai
J. 414 m., Jll. Dornbi Béla lll. kezde/jel lduhvacsorál rendez
o. I. 410 !1l. . élf: Uri·kaszinóban. E~y ierilék

50 m,·es síkfutás az 1923- ára 1 pengó, jelenlkezni lellei

24-es évfolyambeHeknél;a vendégiö"nél. Pünkösd Vél

l. Fekcle Béla II. o. L·~ mp. sárnap cl pe.sli csapal Endl'(Í-
ll. Farkasinszki Imre L o. L - dön játszik.

Hl~ Dalolás Láslló lll. o. I. - GyTK.--':'-B-(-S-E-I--O. (O-O)
m.-essíkfntás az 1922- G l~

f
. 'I yorna, biró: akács.es év olyambehekne :

L Hoczmann Ernó III. 0.1. 8.6I1lp. GyllZ: Izsó·Ro7snyai, rial-
ll. Dombi Béla Jli, o. L vani-TandJ. Wcigert, Csikós-
lll. Gálos Gyula ll. o. L _ Bolehovszki, Bar ia, Borlik, AJI,

m..es síkfutás az 1921-es LflKalos
B1SE: Cs, Varga Tdrná5, Be-

évfolyambelieknél: n~cki.László,Bura, Varga- Bez-
I. Molnár Gyula IV. o. t, 9 mp. zeg, Tólh. Dudás, Balizi, Fábián.

ll. Perei Béla """ Ugy látszik, hogya GyTf\. él

lll. Kollmann József IV. o. I. balsikeres dVCiszí forduló után

80 m.-es síkfutás az 1920- kezel l11agára találni, legalább
1919·es évfolyambeHeknél: is az! igazolja a három ulóbbi

l. Győri Anta! IV. o. t. 11 mr· mérkózéscn mula!oil forma-ja-
I!. DorcsaImi islván IV. o. I. vufás. Hogy ez gólokban nyert
lli. Kaló Gergely IV. o. l, kifejezési, azt legtöbb eselben

Diszkoszvetés: a foolbalJhOl: hozzáiáruló sze·
l. Gyóri Anlal IV. o. l. 29.30 m. rencse hiánya okozla. OyTK.
ll. PorcsaImi Islván JV. o. l. támadással indul a mérkőzé".

22.50 m., lll. Dap Lajos 111. o. Már él 3 p. ben kapufái ló.
t. 21.80 m. Majd a Bise is rnegkis.:rcl egy-

Gerelyhajítás: egy lefu!ási, de az c"ak a 16-
l. Győri Anlal IV. o. L 38,20 [n. osig jul el. 9. p.-ben ll-eshez
JI. Pap Sándor" ,," 32.70" jul a GyTK, amit Bada kapu-
III Kéri Sándor" "" 31.9Q" fának rug. A kipaJtanó labdát

A lll. és IV. oszt. fiulanulók Ali felé kUldi. 15-17-20 p.-

~x80 m-es ?!afélaversenyének ben három korn'erhez is jul a
eredménye 58.2 mp. Nyerték a gyomai csapal, de a szöglel-
IV. lanulók. A gyózles csapat rugásokGi a. szerencséskezű

névsora: Pap Sándor, Ka/ó Cs. Varga fogja. 35. p,pben
Gergely, Győri Anlal, Pop La- Cs Varga, Bdfia lábáról szedi
jos, Porcsaimi István. le a labéllái. Ekkor velődés köz..

gel, amelye! a ritkán élvezlJeló
látványosság elmulasziilsa oko·
zoJ/.

Amely iskolában igy nevelik
az ifjuságoJ, nagyban elósegi
nk él nagy mai?sar céll: Nagy~
mélgyarország visszaszerzé"él.

Az ailélikai verseny eredmé
nyei:

Sulylökés 5 kg.-os suUyal:
l. Gyóri Aniai iV. o. I. 10.19 m.

ll. Pap Lajos " "" 9-30 m.
111. Porcsalmí Islván IV. o. t.
~.89 m.

3 kg.-os sullyal:
l. Perei Béla IV. o. i, 10.49 m,
ll. Kollmann József IV. o. I.
10.31 m., lll. Berkovics lmre IV.
o. I. 9.79 m.

Magasugrás a fiatal
korosztáiyuaknál :

J. Gálos Gyula ll. o. t. 130.501.
ll. Molnár Gyula IV. o. L 1305 m.
lll. Kollmann József IV. o. 1.

125.- m.

II. o. bajnokság állása VI. 8-án

1. Textil 20 20 - - 72 8 40
2. GySe 20 12 4 4 39 28 28
3. MTK 18 13 I 4 4l) 18 27
4. M.lVIAv 21 12 I S 40 45 25
5. MTÖrek. 18 12 fi 39 24 24
6. Kinizsi 20 11 8 38 45 23
7. OfC 20 9 3 8 35 32 21

8. GyTK 22 9 2 II 38 47 20
9. KTE 21 5 ., 13 19 64 13-'

10. Bocskai 21 5 4 12 21 30 8
IL BISE 19 3 l 15 16 49 7

1"1111.11:::> 9· j bajnoki mérkőzés:

Mezőberényben:MezőluriM.A,V
-MTi<' (él meccs eredményéJ
vasárnap eslc fél 8 kor a Lach
és Varga cég kirélkö1ában kö
zölni fogjuk.)

vasárnapi eredmények:
M.TÖrekvés-Bocskai 1-0, (Q O)
TEXTIL-MTK 5-O. (l-O)

TEXTIL-GYSe áldoZÓC'ili·

lőrlökről elmaradt bajnoki Illér·
k8zésl jllnius 20.-án. csÜlörtő

kön fogiák lejálszcHli t,!'>zőlw

rényben, közös n.'l!de7é~J)C'n.

ben gyó1-lyulásban tévő reg]
seb51 lec!iir7sölle_ Helyébe Ta
más áll él kapuba. A hálralévó

ielöl a Bi ~,,-' li/: Clílbcrre! í,~lsza

végig.

Szüne! ulán lovábbra is a
GyTK van iámadásban. a Bise
leliesenvédekezésre szorul.
Csajárai alig iulnak el a fél
pályára. Végiil a 9 p.-ben Hat·
vdni bünleló rugása 130Jehovsz
kihoz kerűl, aki BarlikofJlk 10
vábbiJ és ulóbbi megszerzí a
régen esedékessé váll gólt. 1 O.
Állandó gyomai iámadás közl
uiabb négy k () r l-1 e r adódik,
amil Tamás épp olyan bravu

rosa n men!. Ininl el6die. A
nagy fölényhen iá/s7ó (JyTK·
nak a jól védckczö Bise ellen
uiahb ~óll elérni nem sikerül/.
[vc! be is záruil oZ 1904/35.
évi bajnokság a OyTK részéről.

A (J (ff{ cSiJpaláb3n mindenk j

egyformán küzdölt,iobb 11h'f!p

érh;~ IllcJkl1 löbb gólos ~Vó

2(.'1111,'1 ,'Ille/lek VOlJ1D cl.
A t<,ISf.·hen Cs. Vorj.JfI. Ta

[1lib, és Dotízl váll !;i. rdk,ks
iöl v,'zelell.

Többeknek A GyTiZ l;PPCI1'

ugy. milli a iársc~ycsülel l1leg
r e II II e z I c volna il pünkösdi
progréHnmoi. amit ('11: is íg0701,
hogy közös rcndezésben a két

egyesülel qZV jóképességű p"s
li csapalol akart velldégii! Já/ni.
De miulÁn él GyTl{-é az első

nap, él Levente Eg\'csülcl ver..
ser.yének megTenJezésére
f",]söhb ulasilásra Cll " napol
igényel Ie. - Tehál l1lulaó'ztás
11el11 lörlénL-

KORONA HANGOS MOZGÓ
ENDRŐD

1935 junius 9-én Pünkösd vasárnapján
és 10 én hétfőn.

A szokásos nyári szünetet megelőző

utolsó előadás.

. Gaál Franciska kivál6 nagyfiJmje

CSÓKOL VERONIKA
Magyaníl és németűt beszélő hangosfiJm

Föszereolők: Gaál Franciska és. .
Paul HÖrbiger.

p.. legnagyobb sikert aratott hangosfilm,
Gaál Franci ezer szinben tündöklő já
tékával, a budapesti nagy filmszinhá
zakban több miet 300 előadásban a
legnagyobb sikerrel futott. A film kü-

lön szenzáci6ja a magyar duett.

Elvarázsolt hajadon
vigjáték.

Hangos Magyar Világhiradó.
Ezen páratlan szép filmet, hogy min
denki megnézhesse a fél 7 órai előadá·

sok mind a két naponleszáJlitott
helyárakkal lesznek.

ElŐadások fél 7 és fél 9 órakor.

~ftftft~~ftftftftAA~

Lakodalomra, diszn6torra Kere
kes Károlytól vegyen kitűnő minő

ségü, zamatos uj bort 56 fillérért.

Gróf Tisza István utca 20 számú
lakás· két padozott szobával, mellék
hel'yisé~gelrkel azonnali beköltözésre ki-
adó. lehet ugyanott

e g h ív
A Gyomai Sporl CillL ('hó

16-án cl. c. L'I 11 órdkOI 1!61á
l'ozalk(plclcnség eselén 25-án
cL e. kl 1 í öruk'Ür ilZ U: i 1\0
színá nagyíermében

Rei1dkiv~1i közgyiUést

melyre az igen lisz!ell tagjait
ezu10n hivja meg.

Tárgysorozat: Az uj alapsza ..
bály felolvasása, eHogaöása,
esetleges indi/ványok, melyet
irásJJan az egyesülej főliikárá

hoz kell benyuijcmi.
Gyoma 1935. iunius 6.

Dr. Vincze Endre sk. Imre Lajos sk.
ügy\. elnök. lötitkár.

Publikáci
A "Mezőturi Altalános Bank Rász

vénytársaság" folyósit gazdakőlcsö

nöket földre és háora elsőhelyű beke
belezés mellett. FelviUgositás kapható
Gyomán: Greiszing nyug.
telekkönyvvezetőnél.

Férfi és fiu ka!apok, sportsapkák,
mindenféle fiu sapldk il legolcsóbb ára·
kon kaphatók, kalap alakitást, festést
szakszerííen olcsón vállalok Alt
Vince kalapos Endrijd IparlestúletteJ
szemben.

Horthy Miklós ~t G] számÍ! lláz
azonnali beköltözésre eladó. Erdek
lődD i lehet ugyanott.

A Sipos Sándor féle Horthy Miklós
uti ház azonnali beköltözésre haszon
bérbe kiadó. Érdeklődni lehet a7. Eno
rőd Gyomai Takarékpénztámál Gyomán.

Mindenféle nöi férfi és gyerl11ekci
pök legelőllyösebb beszerzésíforrása
Mészáros Lajos cipöíJzlelében Horthy
Miklós U 2.

Ócska kalapb61 ujat! Csináltassa
meg minél előbb használt kalapját tisz
tilás festés újra formázás ,valamint s2al
lagozás által valóságos uj kalapj:l lesz,
amit igen olcSLJ árban készítek. Uj ka
lapok jó minőségben már három pell
götöl kezdve kaphatók G6th József b
lapüzletében. GrL Tisza István u. SJ.

Pées Adám nagyállási földjéből

eladó 4 kishold szántó és még külön
2 kishold föld. Értekezni lehel Szilágyi
Kálmánnál Kossuth L. u. 71 sz.

Özv, Papp Zsigmonijrl(~nak l fer
tály keselyő8i és a bánomkertben l hold
földje eladó. Érdeklödni lehet Rákóczi
ut 14 szám alatt.

Az "Egyetértés Olvasókör" folyó
h6 lQ·én kugli versenyt rendez. l.·sŐ

és IL-ik dij egy-egy bárány, !IL dlj 100
drb. cigaretta.

Herczeg Jánosnak Kiss Bálint ul
14 sz. háza azonnali beköl!özésre eladó,
vagy haszonbérbe kiadó. Érdeklődni

Rákóczi utca 35 szám alatt.

Endrődön,Nagyperes dülőben 8 kis
hold föld, a köröstarcsai vasntallomás
mellett 60 kishold tanyásbirtok kedvező

fi zelési feltétetekkel eladó. Érdeklődni

lehet Békéscsabán, a Békésmegyei Ke
reskedelmi Banknál.

A gyomai Ipartestűleta megűresedő

kimér5i és szolgai állásra pályázata!
hirdet. Feltételek megtudhat6k hétfőI'

. csütörtökön este a hivatalos órák

.alatt. Pályázati határidő juníus 17.-ig
'bezárólag.

Kovács Lajos főpostamester ballai
nyilasi kaszálója részi be kaszálásra

kiadó. Fizetésért is keres kaszá16kat
Ugyanott egy használt lógereblye eladó.

Szerkesztésért és kiadasért felelós :
WAGNER MÁRTüN. .

Hung~lría kőnyvnyomdaválialat, Gyoma,
Pl';lelös üUmvezt'tö: Tek~t Sándor,
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il-. 1 T~lefGI'l: 22. !é!~ví hirdetés esetén 23 százalék kedvezményt adun'",Megjelenik minden szomlL,aton reggel,
?iPiivsniiia --------=- #iiIDi!1i4tllIb N:G& - ZWJii4 z:::&Il]l;:llft!;'tWll

akartak keresni és nem
vizet. , . "

A továbbiak során Beinscl1 Q

rólh Már/on elmondatla, hOfIV
418 méteres mélységben lalól,
lak vizet. de tovább fúrtak, meri
HraIJovs7ky Ádám kijelenlése
szerinl "mosl már pénzl lu>
resünk és nem vizet." JvJikor ez

Judomásunkra jujolI, kavelel
Jük, hogy a 418 és ét 423 még
lel' közöm szakaszi vizsgáli6s Q

sák meg és ha tényleg vizre
akadtak, szüntessék be él 10 6

vábbi fúrás!. Ezl él köveleléslin·
ket soha sem teljesilellék, de
nem is merlek tovább fúrni. Ez
volt a munka beszünieiésének
az oka, A községi I2lóljárósá·
got minden esetre felelősség

terheli, de felelősség terheli
még e z e n k í v ci l azért is,
meri Q biz10silék kikötése te
rén nem járl el kelló óvalos
sággal. 10.000.- pengő biztosi
lékról volt szó, de e !Je!yel! ele
fogadták Hrabovszky Ifúró~

berendezését, ami korántsem
éri meg 10,000.< pengő!. De ez
még' semmi. HrabovsJky ké
sőbb ezt él bizlosilékui hagyan
berendezési is elvWe, mert a
községi előljáróság s z e m e I
hunyl minden ténykedése IL
Amil il! hi:igyoll, csak ócskavas,
Nem ér meg egy árva filiért
sem, Ezek azok él körülmé~

nyek, ameiye~ mli:lIJ él községI

acJvány aláiréÍsári'J felizgatla v01=
na. Én senkihez nem menrem,
- mondolIa, - az emberek
jö!J(;k hozzám. Én semmi másl
nem akarok, mint azl, ho~y

foly1assák a kúlfúrásl, mert (j

vizre nagy szükség van.

Bein:;chr6th ll/lárton váda! emeli
él községi elóJjúósság ellen,
meri - mini mondolld - az
elóijáróság mindig arra töre
kedett, bogy Hrabovszky! ne
lehessen él munkálatok folytas
lására kényszerileni. A község
ügyész e annak idején a per
meginditása eilen fogiadi állás!,
amit azzal indokolt meg, hogy
a per eselleg súlyos kimencg
jeliel járna él községre nézve.
Nem érli, hogy az ügyész hOg
gyan lehefeli ilyen kijelí?nlésL

"Vizet találtak, tű=

1--

Gyomán.

ki a Széchenyi
ására

1
i
j

csak abban az eseiben folva- J

modnak a fúráshoz, iHelve - él I
kút mélyHéséhez, ha a mosás I
nem járna eredménnyel. !

Beinsc!lróth Márton: Még mo· l
sél!ás után is furaini kellene. ~

m,zr! nagy szükségünk Véln Jöbb \
vízre. Különben is az ajánla! II
olyan oicsó, hogy kár volna I

elszalasztani. . I
A képviselő/eslGlel él kúl ki-I

mosásának, szükslig esetére '1'

lemélyilésének és CI kúl hozzá, ;
férhe!óbbé iéle!ének k6Hségci! l
megszavaZlél.

Beinsróih Már/on ul közbevc'
lóleg megkérdezle: hogyan áll
a Besenyszegi iskola ügye.

Pánczél főjegyző: Az ískola
épilési terveit ál kelleti dolgoz,
ni. Az áldolgozoll tervekkel
tegnap (iunÍLls 12,én) foglalko
zoli a vármegyei közigazgatási'
bizoIlság. Hogy mil halározlak,
még nem ludom, de löbb mill1
bizonyos. hogy a terveket jó
váhagy!ák,

István: Mikor fognak i
hozzá az iskola épíléséhez ? I
. Pánczél főjegyző: fvlég ebben

uZ évben. I

I
kezdte. de még 1929·bel1 áb·1
bahagyla. A beadvány iarlal· I
mának ismer!elése során Pán-I
ezél Emil főjegyző megtlHapí~

iolia, hogya beadvány való!·
lan lényállílásokal is lar/almaz
és kjjelenfe1le, El bead
vány aláirására .szabó Jőzsef

izgalta fel az emberekel. Java~

soHa; hogya beadványl uta
sHsák el, illelőleg él további lé,
pé sek megléleiéi II vármegyei

liyzli fŐ~,gY.ész_j~gi véle~lénYé~ I
lol te~yeK fuggüve. Meglegyez- ,
te, hogy él vármegyei tiszti fő-I
l1gyész véleményét már kikér
Iék, de még nem érkezel! meg. j

ló;zse! HltakozoH az ei~ I
ien mintha az embereke! a be: l

I

közraktárt

zsgáló-bizottságot
rás ügyének zsg

A iárgysorozat kövelkező I
pontja él Széchenyi ulcai ártézi I
kúl fúrási ügyében érkezett be
advány tárgyalása voll, amely I
közel egy6rás panhs vitát ered- l
ményezeH. I

Pánczél Emil főjegyző elmon-I
doJta, hogy .szabó József kép
viselő/eslűleti jag egy 443 alá
írással ellátot! beadványban ars
ra kérle az elóijárósá~rol, illel· .
ve él képviselőteslűleJel, bogya
.széchenyi uJcai ár/ézí Hit fú-,

rásiinak ügyéJ végre valahára, l'
Vigyék diilőre, ha máskép nem.
állítsák biróság elé HrabovS7- i

, I

ky Adám kúlfúrómesJ aki él I
fúrásál elváJljllta é'3 meg o

i ,lIiIl::'" 'lIlI:'a I
selőíestü!et

utcai kú
Elvben kimondották,

A közgyűlés! néhány perccel
regge! 9 óra után nyilolia meg
Kovács Gábor községi bh ó.
Utána Pánczél Emil főjegyző

bemulalla él korábbi közgyűlé,

seken hozoli és azóla él fel
sőbb fórumok által is jóváhö'
gyal! képviselőleslúleli határo,
zatokal, majd heielenlet!e, hogy
él Lampel~fé!e malom lelkén
lévő ártézikút rendbehozala ..

j r a j á n l a l o í adott be
Aradszky ]\,1íhály kutrurómesler,
aki él kimosási fo!yóméleren,
kén! ! pengóérl, él mélyilésl I
pedig, amen ben az szüksé, i
gesnek muíaJkozik, 460.- pen 6

g-óérl hajlandó eJvállalnL Azon
klvúl súikség van arra, hogy"
CI kúl vizél i} malom lelkéről i

A községi képviselóleslúle! kivezessék és ezállaJ a kúl I
junius 13-án, csütörtökön rend~ !1asználalál bozzáférhetőbbé Jed II'

kiv@ közgyűlési larloll és an- gyék. Erre él célra az előliáró~

!lak jeiéül, hogy él képvise!ő- ság kiilön 300.~ pengő1 kéri l
leslű\el mésezik, él községházá· megszavazni. A főjegyzó ma-l
ra dicséretes szol,ás szerinl gyarázalúl megjegyezle, hogy!
kHüzjék a nemzeii zászló!. A az eredelileg 250 méter méJy~ l
közgyűlés iráni eleinte .kevés ségű kútban 198 méleren jül l
érdeklődésmulaikozoll,'késóbb már iszap van és ezér! él kúl l
azonban szépen fe!szaporod· kimosása elkerülhetel!en, de 112- "
lakazegybegyü][ képvlseló- hel, hogya kútnak 1(5..20 mé
leslűleli tagok. Megjelenlelc Pa- terrel való mélyitésére is szük
Ver Mihály, MegyeriSánclor, ség lesz. A kúlmesler 3 évi
Szabó József, BeioschróJh Már- iólt állás meJlell vállaloá a mun
tOI1, Toldi Gábor, Molnár A)- ~ ká! és mélyHés eseíén Jöbb \'i~

berl. Nádudvary Mihály, Ugrin j zel is garanJálna. A kö!lségek
György, J<ruchió István, Szabó, fedezelérc az árlézikút alapo!
A. Lajos, Oláh Lajos, Vincze jelölle meg,
Endre. Papp Zsigmond, Kovács Ugrin György feleslege'ln..z:k
Gábor, Pánczél Emil, !-{aló La 6 és kockázatosnak tartja a 10-
jos, dr. Szász Lajos, Pikó Béla, vábbi fúrást, meri él mostani
Máday Aladár, Bácsi János, vizér elhagyása eselén könnyen
t\'lariai Lajos, Herjer Ádám, meglöriénhelik, hogy csak JÖDb
lviolnár Albert, Arany Lajos, száz méleres mélységben 1a
Aranyi Mihály, Izsó ferenc. O.. láinának ujból vizet. Több száz
Nagy László, Ugril11slván, Ba- mé1erre lefurni azonban nagyon
log Imre, Paraizs Imre, dr. Tar- köliséges dolog volna, A ma· !
do'> Gáspár és dr, Chrislián I ga részéről csak él kül lclmo-l
Kálmán. sásál10z ragaszkodlHJ. I

hozzák és ~oZ-I" Pánczél főjegyző: Elóször mi I
zálrérae1töll,lJé teszik ais csak mosalni akarunk és
a Lam~el=malmi árté;zi I,

Eles vita ft
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úgyanannyi; II közs0b:í dnni
iskolák bevékJe ,AP., ki
adása ugyanenyi, él községi
hozzáiárulás l8.-P.. él köz;
segí ovodák bevétele 4512"P.:
kiadás ugyanann cl községi
hozzáiárúlás 231~.,P,. a köz
ségi iparosianonciskola D,zvé
lele 46M.58 P., él k i cl ci ás
ugyanennyi. Azl a kérésüket
hogy cl II. osztály szélvái~sz

tásávai járó 373.50 pengő köll·
séget (ll község kiilön fedezze.
ehltasilollák. Kirnondollák rné,g,
hogy mindazoknak, akik lovai
kal a levenlekiképzés rendel.
kezésére bocsátják, joguk Vain

al közmunka leljeslIés. vagy (j

közlTIunkavállság él felrnen
lés! kérni.

. A közgyűlés löbb kisebb je·

lenláségú ügy lelárgyalásEI ulán
délelőtt fél 12 órakor ér! vé
g·el.

Tilos a fürdés él Uszkai ór'"
ház és a vasuti hid mellelt is.

A főszolgabiró felhfviísEl
a továbbiakban a balesetek
megelőzésére és a fürd6~.

li ruhák használatára vonaí&
kozik A balesetnél nden

Iíelenlevő köteles ft balese~

'I t~t. é~r ember segítségére
SJ(;'rm.

! Ruham~lk fu i nernIszabad, de fürdóruhában is
I CSak abban az esetben.la fürdÓ. éi: nem 5zcmé&

rem sérto.

fürdést
szemérem

nem szabad

a vármegyei kertészeti' kiáUitás

lés jóváhag ta
atározatát, g

ijazzák a ezőgazdasági

összeiráso

egyei isg
a község

Szabá

dollák, hogy Szántó Lajosnak,
Tundi Jánosnak, földi Imréné
Kóródí Róziinak és Hunyadi
Máténak ingyen háztelket ad..
nak, Utána módosiíollák a ké..
ményseprési szabályrcndeletel.
A jövóben CI gyomai kémény..
seprési kerúletben kéménysep~

relési köíelezellség alá esnek
az összes küllelki középülelek,
lehát cl községi és egyházi ia,
nyák is, cl Mi·\V, épülelei, min
den 1 k. hoidnál nagyohb
birtokok épülelei és minden 50
hold terülelen épüii házak, ha
összesen legalább! 5 kérnénYlik
van.

Kató Lajos jegyző ezután él

községi iskolák és óvodák !ö A

vő évi költségvetését terjesz
leHe elő. A gyomai önálló gaz
dasági népiskola lanügyi be
vétele 1112.- gazdasági be
vélele 2524.' P., a k i a ci éi s

A fószolgabirói hivatal
felhivta il községi előljáró8

sCígor, hogy él Körösön
jelölje azokat él helyeket,
ahol minden veszély és
folyómenti élet htítrtiltalásél

nélkül lehet fürödni. Ez II

kijelÖlés még nem
meg, de értesülésünk sze-
rin! Gil fa mmad
érvényben. E szerit ~yomai

tárban él Körösnek csak
az úgynevezeH tos..kerti
fté3zén. a szokásos strand..
helyen szabacl r ö dn L

0,

. A jUllius ll·én megtartott Vár-j' .ni,sZ,t.er.i, r,endelet, am,e'ly m, e.glillja,
rnegyei. kis~yül~séndr.. Márky hogy asIatisztikai munkát kWön
Barna alispán. bejelentetté, hogy' is Cl.ijaz$;ák..Qyoma község kép
fi vármegyei kertéSzeti éigy:timö,fcs- vise!ötestüle~e 'l ezzcla kérdéssel
kiáilitást, ameiyet Békésenákar-köz~ymésen foglalkozott s kimon·
takmegrendezni; afagykáf es a dotta, hogy az összeir6knak bel
jégverés miatt nem tartják meg. területen 25, külterUleten pedig
A továbbiak során megállapitotta, 35 pengöí fízet havonta.' Ez a
hogya mezőgazdasági statisztikai . határozat a kúsgyűlés elé került,
összeírások nem mennek simán, amely a határozatot, bár az a ren-

. mert az összeirás dijazása nagyon delet intel1cióival ellentétben áll,
csekély. Ezért az alispán megeo- mégis jóváhagyta, mivel a peres
gedte, hogy az összeirásért külön leljárással fenyegt:lö ügy elintézést:
dijazást adjanak a községek. igya legkedvezőbb a községre.

Közben azonban lejött egy mi- l

Béla hogy az
ügye! EJ legnagyobb !tirgyil(jq
gossággai ldvánják sgálnl,
de nem lérhel ki annak meg
állapitása elóI. hogyha a ma·
gánemberek él saját ügyeiket
is iiyen köl1nyelmll1en és nem
törődömséggel kezelnék, nem
ludnának megélní.

A Járgysorozat kővelkező

ponljakéni Pdnczéí Emil főjegy,

zó az elóijáróság olyan értel~

mű iavaslatát terjesztette Ll kép..
vise/óteslűlct elé. hogy él némel
templom elő!1i publikálási sziin 8

tessék ,be, mertaiig van közön
sége, illetőleg'!! publikált si biz r

zák él német kaszinóra, amely
nckegy publikációs példányt
díjmenlesen bocsáíanának a
rendelkezésére. Indi/ványozla
továbbá, hogy él publikációs
példányok sokszorosílé'isából
befolyó jövedelme! továbbra is
hagyják rílcg a publikáló 1iszi
viselókrIl2k .. A kérdéshez többen
hozzászóItak és sokan ellenez·
lék eDllek az újilásnak a be
vezetését, mire Pánczél Emil
főjegyzóa javas]ölol vissza""
vonta. A publikálás. rendje le·
Mt nem· változik.

Elvi jelentőségű hatá
rozat a közraktár léte
sitése ügyében.

A képviselőJes!űlel ezulán 15
pengá .s",gélyl szavazoi!
a m0hác~i fogadalmi templom
céljaira,maid P~lJczél Emil fő:,;

iegyzój~va:s'lalo1jerjeszlelj elő

egy Gyo-mán lélesilendőköz

raktár ügyében.
- Gyoma gazdaközönsége

hozzá van szokvaahoz,-ínon',
dotla többek közöíl, - hogy
terményei! ne ol/hon, hanem él

kereskedókl1é! raktárazza el.
A kereskedókbe ve/eH bizalom
azonban megrendül! és ioggal,
mini azl az elmul! év íapasz
lalatai eléggé bizonyilják. Ilyen
körülmények közölt él község
érdekében szükség van egy
közraklár lélesitésére. Inditvál
nyozom, mondja ki éi képvise
lólcslúlel, hogy él.Z Országos·
Közponli Hilelszövelkezetet fel·
kéri a kérdés megoldására,
illeláleg arra, hogy állítson fel
Gyomán egy szükséghez mért
közrakiárL

A iavaslalol a képviselótes~

lűlelegyhangúlag elfogadta,
majd kimondoila, hogy 94 pen ...
gó filléres köllséggel fl piaf>
léren egy eHenŐfl.Ó lízedes
mérlegei álJilEmak fel.

i'":.. továbbiak során módösí-
a vágóhídi szabályrende

ieiet, hogy él BÚ(Íapesll Hus~

nagyvágó R!. ldón lúl is vá·
gaihasson. Ellenswlgáltatás'
ként·· minden daraI::! borjú után

20 f.illÚ pólsze~le~ijél:. szed.,·
ev pi /,{ó7"OfInek 1'710.

me~· haszna s~á';;aJzik,i-Úm~~oI

mot.

!nd!,'lJ'r~"?!rr feli?lős azér!, ,ami
nriíivÁ!nVn7/a, hogy ez

yben ck ki egy 5 lagú
vizsgálóbizoHságo! és i'l beter,
iesz!endő jelentéshez képes!

be HrabovszkyÁdá-

Pánczél Emil főjegyző: A per'
lésl már egyszer kikér
Eik {l v!:irmegyei iiszli főügyész

vélemén . Ald,or az! vála·
szolta, hogy öl község perelhei
ha akar" de csak él saját fele
JŐsségére. Ami az elóljáróság
felelősségé! ; Hllakozom az

mili/ha Qkár akár
JJszlviselőlárs5Jimmulasztási kö'
vel1ün~; volna el cz ügyben. A
kúlfürás kiB ben sem öl mos'
lani elóljáróság szoJgá!ali ide
ie alall jöriéhi. E:Ilól ellekin!ve
a mag~m részéről is helyeslem,
hogy egy vizsgálóhizollságol
k ki. A vizsgálóbizoll·
ság feladata volna az ügy
viLsgálása és annak kiderilése,
hogyhíbás e valaki ez ügyben?

Beinsch g

válaszolva IdA
jelen/elle, soha nem voll
a község ügyésze és csak mint
képviselő lag eHencz/e·
a per megindilásád Ezl teljes
meggyőződésből leLle, mert
BeinschróliJ Márion ad hoc ja..
vaslalára még sem leheietlperi

ké~l.e 5~~~.~~~n~~;;~s:~~~~:I~l
le11legyzokonyvek"lsrperlel.eseL

Pánczél Emil főjegyző éi jegy-·
zőkönyvekből megáilapitolta,
hogy dr. Crnsznán Kálmán olyan
érle!emben szólalj fe!,. ahogy

mosl e1 . ..,de a .jegyző; I
kJderulJ az IS, hogy l

508 méteres mély.
ségbell laiállak 24 liler vizel, de
a szerződé 3 szerini l"irabovsz; .

fel voll jogosi/va íovábbi
furással liter viz keresésére.
Annak megállapiíására, hogy
a 4! 8-423 méler közöl!i mély
ségben laláHak iZ vúzeL egy
viz'sgálóbizoHságol küldöli ld
aZ akkori képviselóleslűlet, de

nem JLldíak elémi.

Ugrin községi mérni)k: !
N12.m lehetell megállapilani, hogy I

8-423 méter mélységben

vizrélegen , . ~e kcre:zt?l. i
Ezérl llen] enetel! El szerzodes! I

és ezéri nem Jehe-,

. Azl sem lehe· I
, Hra~ i

elviszi a biZl0Silékk.é}li i'

kui:fmöb'CfiZI1(]C2:ésl ? Eni
mezleijem az el~.!- II.

él cso~ I
nem ha!ll{llUaik rám, I

e7ulán ki- !
mondai/a egy 5 bi70Hság !

, • ,\ I' i
J. A blZOI!SóR '

Béliti, Papp" !
Kruchió Js I, l
Márloí1, és Szabó vÉi-1
aSZIQl1a~:: meg. . "
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el só·
rend~

há:!:tartá.:5i crnk··és
eladására fellvé~teltik

FF N J
SZEGE

Anyakönyvi b.lrek
A gyomai anyakönyvi

könyveibe junius 5.-töl l2.-ig il

következő bejegyzések történtek:
~lI!:üJle11eh: II

8ol1rát Vincéné Hoffmann Zsu
zsannának leánya, Erzsébet, ág,
ev.; Cs. Szabó Mihályné Kiss
R6zának leánya, Piroska, ref;
Gyöngyösi Blankának fia, István.
ref.; TandiJánosné Csatári Emiliá-

l
nak Erzsébet Emilia
ref; B. Hojagos Pálné Rácz Teré-

I:liának fia Pál Lászl6, L kat

i
Vékony Lajosné Kató Máriának
leánya, PirOska Hona ref.

Ház4i§ságot nem kötöttek.
Meg-hqltak~

Özv, Lukács Gáborné Biró Er~
zsébet éves, ref,

III
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fűrdésre 20
5.- pengő

12.- pengő

18.- pengő

figye~méb.!

G
O j ll:; s Ó failt<6ili1 árak I'iu:;lílitt í ~ I é ~ ~ ~ k:~~:~~t kÚii'i't
angel k@$zf:Umöket, polett@kat, k !itb,

UgJfIlI'i@tt ~iiillb6~:iiiii 1illiil.k@ktat!le,

LO G H női szabó
H@riFi, Mildó~ tit ~s '$1li:am alatt,

A
ki~

Ist·
bér

amis ötpeno()so
omán

" :

Aki II fósloldabírói hivEI
Id] rendelkezései ellen vét.
kil1ágást kövel el és meg~

bUnre!ik.
Személyjegy

egy személyre
egész idényre

Nagykabin egésl! idényre-
Jegyek a strandfürdőnél

j u n ius 12,é11 Gy"o m á II l =miiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_lillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii I A.dófizetési kedvezménYt kaiP •
Wbb helyen hamis öt pen- !- - 'nak fil ga,2t-

gósöket akartak forgalom- 'II E A gyomai áHami is- l A vármegye közigazgatási
nozni, de mindenütt féli-l" .. ".. atlétá! Gy.lán. Ponkösd. I bizottsági ölés.n -j"nius 12-én-

tavesztettek. Az ügyben hétfőjén az iskola 11 fiuMI álló Elek Lajos pénzügyigazgató lJe-
, , d It atléta csapata elindplt QIJulára, jelentette, hogy fagykár miatt 2260

meg aznap megm u· a N~vmagyarositás. Nyisztor lA J h ld té á ir k
csendóri nyomozás. amely- Péter takarékpél1.ztári igazgató, hogy az Arad-Békésmegyei 1'01- o ve st sz ntotta i a me-

Igári iskolák csapataival felveí!ye gyében. A fagykár sujtotta gazdák
n ei'\: során kiderült. hOR'\! a gyomai lakos és kiskoru Éva és - küP"nben 1936 auD'''S'''''s 1'" iA'

,_J a versenyt Szinte hihetetlennek v , ",'-' űl"',,-,i';

I ,_. t • .., ~ Péter gyermekei családi nevüket dóf té'!.. l dék t k fl. IIJ1amls o pengoSOt<el egy tűnik fel, hogy olyan népes isko, a aze St lia ál o apná\II..L
T ' • ' f " belügyminiszteri engedéllyd Ne- i emJitJ'ük meg hOfJY a ~é"t""J', anCSICS Ulcm u·, lák tanulóival szembel1~ mint a i ,l" . ., '" IF "dCI

merey~re változtalták át. I minisztertanács határozata szerirIlt
varos próbálta forgalomba gyulai, békéscsabai stb, megállták I. 30000 drb. njjl\\os csibéI o"z"o>_
hoz""]' Elo~ szo" r a -f"'nc";cs Képviselői beszámoló. Érte- helyüket derekasan. C56patverseny- il" '" ~VJ

" aJ. . . u:-,· sülésünk szerint jUl1lius23.án ArJ- II nak ki a Jégkárosult gazdák kö-
Mihály' .utcai Varga féle ' bell szép helyezést értek ei s egy zött.

~ daházi-Kasnya Béla képviselő

korcsmában próbálkozott Oyomán beszámolót tart, meiy gyönyörű ezűstserleg védői leHek. , békéscsabai gazdaafj v.
meg, 'majd a Hi'lngyábal1 alkalommal felszólalnak még Eek- Legkiemelkelkedöb~ eredményt a hal hélre Bulgáriába megy la-

e's "e'}l ii I '" B'erl'o\/its fe'le hardt T.ibor, Tildi Zoltán és Csen- a magastl~r~.sban ertek ef, amely . nu!mánvulra. - Dr. Tamá;;<;\'
• ~ u u " ben az ;)~OS csapatversenyben . . . _ ~ ~ ,

kereskedésben kisérIdezeH. Szombathy László képviselő. 148 cm átla ot II .ottak. Kató Karoly erden:e az ~l.s,o ma-
l . I g g IgYár - DO!gilr gazdélifju csen.?,

A namis öt pellgósök levente versenytől és ün- Gergely 160 cm.. magasugrássai akció megszervezése _ il

alumínium és óiomkeverék- nepélYl"öl lapzárta után kaptUK egyénileg 2 ':tt. Gálos GyuJ~ IL g'dzdaifiak julius 5.~n 'indlJll1a~
ból készÜltek, megl~hehj:T meg a beszámolót, ugy azt csak 0: tanuló peilhg a 60 m-es sl.kfu- I Békéscsabáról.

a lö.·vő számban ·'.közöfl·,.ük..e.i.. tasban "YI"l"'" meg Á 2
ser;thú~k) csak ,(:sengésük, 'ct.. . ~.~. ~-".. . ' a2 egY1;l1! l fötdmüvelésUgyi mi.
niflcsen.·'· Aiapjébanvéve Országosvásárok.]unips14., lJal., nuk szép 'SIkere és vezető- ! fliszter árm eb

, . . • . én, 15-én és 16-áI1Békésen, 16- . jük GÖl1dös józsef igazgató ér- l D"'r"'n"l' K"l ;; v .f"ldeg~, I~n.
nem nehez fellsmerm oket ct ~ . F '. . • '. U. ul, LI mun 10 mIve es-

. •. I . - ~ .,. • án Békés~sabán és Fűzesgyarma- eme IOlYlao. az a lotiintetes érte ügvi mil'iszler él na okb ' _
A csendőrség most ab- Ion, 19-én Kabán, 21-én Komá. az iskolát, hogy aj~vö tanév vé- Ti;zái1luJra ulazoiL ~SO!1~~ád~

ban az irányban nyomoz. diban, 21.-én, 22-én és 23·án Szar- gén Gyomá~ rendezJk meg ezt a . Szenles és Békés vármegye
hogy hogyan kerültek Gyo; vason, 22-én és 23·án Eleken nagyszabásu tomaversenyt, ame· jégkár és fagykár állal sujtott
mára a hamis ötpengősök országos kirakodó és állatvásárt !yen 10 polgári iskola tornászai vidékei! sZemlélle meg. _

és kibizta meg terjesztég tartanak és atlétái fogják gyönyörködtetni Orosházán lesz az idei
sükkel a Tancsics Mihály Sakkverseny. Folyó hó 16 án közönségünket. romfikiáUitás. A földmívelés'"
utci'li fuvarosJ. vasárnap délután 6 órakor az Uri Vívmányok műszaki és ügyi mil'liszler engedélyt adoj{

Kaszinó helyiségében a Gyomai Iipargazdaságí szaklap, megjelenik a Délmélgya~OrS~á~i B,aromfi 
Márky Sakkör 10-12 tagu csa- havonta, egyes szám ára 40 fil· Galamb - es Hazmyullenyész
pata mérkőzik a Szarvasi Sakkör lér, előfizetési ára egy évre 4 P. t6k Egyesüleiének arra,'
csapatával. Ugya csapatverseny- 40 fillér, szabadalmi mellékleHel Orosházán 1935. okt6ber ;5 .~
re, mint a verseny utána szar. 22 P. Szerkesztőség és Kiadóhi- t61 november ő·ig kiállitást ren
vasiak tiszteletére adandó vacso- vatal Budapest, IV. Kossuth La. dezzel1.
rára tisztelettel hivatnak '. meg a jos utoo. 4 szám. Mutatványszá- Csak a jégkár €IHaJ suiloH
község sakkozóí éúakkbarátai. A mot lapunkra hivatkozással kér- lakosság részér61 lehet gyiWe=
versenyen nincs belépödij. jen. Az eddig megjelent példá- ni a nyár folyamán.

Ovoda ünnepély. Az l. sz. nyokat betekintésre szerkesztőséG

ovada junius 19.én szerda d. u. gfink is megmutatja.
3 órai kezdettel gyermek unne- Ajándékozás. A helybeli pol
pélyi tart melyre szeretettel meg- gád iskolások ajándék köuyvak
hívja az iskolaszék! tagokat, szliG ciójára az Uj Vívmányok kiadó-
Iéket és a szive(érdeklődőkel; hivatalától két példányt átadtunk

A vezető ovónő. az igazgat6ságnak.

adása íránti kérelmet
mémökhöz

horogra 5,-P, 2 lUH',",",""

P., 3 homgi'a 10,-

I
NEM OLCSÓBB MÁR

B O R
aszódaviz,

DE NEM IS SZÓDAVIZI

I fillér I
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kislállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót díjmen
tesen adok a szálJitás tar
lamára kölcsön; hordóm
3D napon belli! bérmentve
küldendő vissza. Szétkiil
dés utánvéttel. Egy pengő
levélbélyeg ellenében kül-'
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeské1S
Iti!ii&.!lak. tiszta, tökéletes zag
MlIIltuak 6$ n e m savanyuak.

eim :5zékely ferenc
P"stm~~V{;.
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á C i Ó
Egy jókarban lévő féderes kordé

eladó Deák Ferenc utca 33.

Legelőnyösebb feltételek mellett
köthető biztosítás az Országos Refor
mátus Jóléti és Gazda.sági Társulat gyo
mai temetkezési csoportjánáL Érdeklőd·

ni lehet a helyi megl:1izottnál: Kulcsát
NHhálynál. Lakik az öreg református
temetőben.

A "Mezéítl!Jri Általános Bank Rész
vénytársaság" folyósít gazdakölcsö
nőket földre és házra elsöhelyü beke
belezés mellett. Felvilágosítás kaoható
Gyomáll : Greiszin9 József ·nyng.
telekkönyvvezetönél.

. FérfI és fiu kaiapo'k, sportsapkák,
nlindenféle fiu sapkák a legolcsóbb ára
kon kaphatók, kalap alakitást, festést
szakszeríien olcsón vállalok ifj. Alt
Vince kalapos Endrőd lpartestű!ettel

szemben.
Horthy Miklós út 63 s;;;áml.j 1Jáz

azonnali beköltözésre eladó. Erdek
lődni lehet UgYdIlott.

Mindenféle női férfi és gyermekci
pők legelőnyösebb beszerzési jorrása
Mészáros Lajos cipöiizletében Horthy
Miklós II 2.

Ócska kaiapb61 ujat! Csináltassa
meg minél előbb használt kalapját tisz
títás festés újra formázás ,valamint 5::al
lagozás által valóságos uj kalapja lesz.
amit igen olcsó árban kés"-itek. Uj ka
lapok jó minőségben már három pen
götől kezdve kaphalók G6th Józse! ka
lapüzletében. Grf. Tisza István u. 5I.

I..akvdaiomra, dis:znótorrlil Kere·
kes vegyen kitűnő minö-
ségü, zamatos u.i bort 56 fillérért.

Gr6f Tisza István utca 20 számú
lakás kél szobá.val. mellék
helyiségekkel azonnali beköltözesre ki
adó. Érdeklődni lehet ugyanott.

Özv, l fer-
tály keselyősi és a bánomkertben J hold
földje eladó. Érdeklödni lehet Rákóczi
ut 14 szám alait.

Herczeg Jánosnak Kiss Bálint ut
14 sz. háza azonIlali beköltözésre elad6.
vagy haszonbérbe kiadó. ÉrdeklMni
Rákóczi utca 35 szám alaH.

El'ldrödiSn, Nagyperes dülőben 8 kis
hold föld, a köröstarcsai vasJ.1tallomás
mellett 50 kishold tanyásbirlok kedvező

fÍ7:etési feltételekkel eladó. Érdeklődni

lehet Békéscsabán, a Békésmégyei Ke,
reskedelmi BanknAl.

A gyomai Ipartestűleta megliresedö
kimérői és szolgai álláso
hirdet. feltételek megtudhat6!( hétfőn

és csütörtökön este II hivatalos órák
alatt. Pályázati határidő
bezárólag.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MARTON.

Hungária könyvnyomdavállalat,
FalelÖl! Teket Sándor,

ti '

eg ív
A Gr ül1Jai Spor: Club f. hó

j 6 án U. c. Lel 11 órakor, halá
rozalk(picknséQ csején 25-áll
d. 12. 11 órakor az Uri·lZc;
szinó nagyJcrmében

rendkivüli kÖ.70,.,"iWÁ.dJ·

me lyre az igen lisz/o].1 J ' •.- ~ amolt
ezuJon hivja meg.

Tárgysorozat: Az uj alapsza~

bály felolvasása, elfogadása.
cselleges índilványok, melyeket
írásban az egyesüle rőlilkárá

ho? JH?Jl benyuilani.

Gyoma 1955. junius 6.
Dr. Vincze Endre sk. Imre Lajos sk.

ügyv. elnök. főtitkár.

MTK-Mezőturi Máv
bajnoki. Mezőberény.

MTK: Panger! ll.-Pangert l,
Laky - Láda, Balogh, Balázs 
Roózs, Földesi, Szigeti, Ancsin,
tvlakai:

Máv: Cövek-Csapó 11., Csapó l.
-Frenyovszky, Sánta, Kiss-Pill
ta, Szücs, Lehretter. földesi, G.
Tóth.

Máv támadásaival indul a játék

s az MTK tartalékos csapata ne
hezen 1alál magára. J7 p. Roósz
beadását Csapó ll. 20 méterre a
kaputól kézzel leüti s a bünfetöt
földesi szép lövéssel értékesitL
(1:0). Ettő! kezdve az MTI{ mind
jobban magára talál s 28 p. An
csín ke; eSltül lör a szivósan vé
dekező M.áv védelmen és egyéni
akcióból a második gólt lövi (2:0)
Máv a mezőnyben nagyon szépen
játszik, de teheteUen csatársora
egy percig sem tud veszélyes len
ni. A félidő utolsó gólját 40 p.
Makai átadásából ismét Ancsin
szerzi meg.

Második félidő $ ismét az MTK
fölénnyel indui, a Máv csak sz6r·
ványosan támad 22 p. Szigeti
átadását Ancsin góllá éríékesili
(4:0). 34 p. Szigeli jó passzából
Földesi bombagólt 15. (5:0) 38 p.
Szigeti a Csapó fivérek között
kiugorva gólt rug, de a of·
szejd miatt érvényteleniti. MTK
továbbra is fölényben maradt és
tovább támad. p. Roósz lefut
az ötös vonalig, önzetlentil An,
csinhoz játszik,. aki az ivelt lab
dát kapura fejeii s a labda a ka 6

pufától g6!ba pattan. (6:0). E
gyözelemével az MTI< elfoglalta
a bajnoki listán az őt megillető I
második helyett, amit valószinű- I
leg meg is fog tartani. Jók l\HKa I
ból Pan2·ertI. és il. Balogh, Roósz, I.

Szig-eH és Ancsin a köz- .
vetlen védelem, Váradi PáL i

Pedig ez a csapat lényegesen ala·
csonyabb nivójú játékot produkált
cl tavaly itijár! \/111. ker. Move
csapatánáL Közülük csak él cen~

terhalf és a balszéls5 mulatott
nagyvonalu. játékot, a többiek tu·
dáSél. nem lépte Iul a a csabai ll.
osztály csapatainak nivóját. GySC
ben Kiss jól védetf. Fekete kitű

nő volt. Pulugor könnyel míí, ál
landóan elől kalandozik, ami a
gólok egyrészének előidézője volt
Halfok közül csak Zöldel emel-

ki. A csapat legrosszabb
része a csatársor. Nagy Béla jobb
volt a half- poszton, Kiss céltala·
nul futkározott, Sebőknek semmi
sem sikerült és Bartálól sem lát
tuk a szokott jó játékot. Oémes
beállítása vajjon kinek az ötlete
volt? Ettől a csatársortól ujságot
olvashat majd a Textii kapusa. -

Blatln gyengén biráskodott,

Bpesti Előre-GySe 4;a'(1:2)

Gyoma, barátságos, biró: IiUau,
Szerencsétlen mérkőzést vivott

a GySe. Még az első félidőben

egyenlő ellenfele a pesti csa·
patnak, a második félidőben tel
jesen visszaesett . s. a pe~tiek

könnyen megszerezték az egyen
lítést, majd a további két gólt is.

Endrődi TK-Bpesti Előre

2:2 Biró: Kappel.

Az a nagy érdeklődés, mely a
mostan kitűnő fo! mában lévő

ETK mérkőzés ei irán! vasárna·
ponta megnyiIvánuI, olyan mér
tékben érte el pünkösd vasáúlap
ján csúcspontját, melyre m'éltán
büszke lehet az ETK lelkes veze
tősége és kitíínö játékos gárdája.

A mérkőzés első félidejében az
ETK, a másodikban az Előre volt
a jobb és a többet támadó" fél.

Az első ETK gólt a 30 p; Si
mon, KurilJa akcióból Kertes, a
lI.ikat a ll. félídö p.. Kurilla,
mig az Előre góliait a 27 'p. 11
esből és a 30 p- ben kornerbő!

Rácz lőtte.

A budapesti csapat ígenj6 ké
pességű, szép kombinaHvjálékot
iíz6 egyUHesből állt.

Az ETK-ban Büngösdinek igen
jó napja vűll. Kovács szem
sérülése dacára a töle m-:gszokott
agilitással látta el feladatát Hu
nya A. a mezöny legjobb embere.
Tóth agilítása és Simon az end
rődi halfsol'Í a pesti fölé emeile.
A esatársornak nincs tengelye, ez
jelen pillanatban az ETK legége
tőbb problémája. Addig amíg
Hunya J. nem veszi komolyan a
fulballt, addig Ö nem szerepelhet
ezen a poszton, mert. hogy mií
nyelven írjuk; ,.leégetí"csatártár
saH. Lasnyinak fokozottabb lövő

és futó tréningre van szüksége
és azt hiszem, hogy sokkellemes
percet fog szerezni az endrődi

közönségnek, Kovács Imre igen
jó képességü csatár. Az agilis Ku·
riliának több önbizalmat keli sze~

reznie a kapura való lövéseknél.
Kappel biró simán vezette a

mérkőzést Rel.

Textil-GySe.

ll. o. bajnokság állása VI. B-án

l. Textil 20 20 - - 72 8 40
2. MTK 19 14 ! 4 52 18 29
-3. GySe 20 12 4 4 39 28 28
4. M.MÁV 22 12 1 g 4051 25
5. MTÖrek. IS 12 6 39 24 24
6. Kinizsi 20 II J 8 38 45 23
7. OFC 20 9 3 8 35 32 21
8. GyTK 22 9 2 11 38 47 20
9. KTE 21 5 3 13 1964 13

10. BocsJ.:ai 21 5 4 12 2!30 8
ll. BISE 19 3 l J5 16 49 7

Jvmius programm: Me-
zőberényben : Törekvés - MTK,
Békésen :. BIS E-Bocskai, Med·
gyesegyházán : Kinizsi-OPe.

Mez6berényben :

postahivatal fel~

engedély

7 pengő.

szakmáhjiil dolgozó iparosaink-

nélkLiiözheiePen lapja. Az

eddig megjeieni 8zámokai szer·

kesztósé~Uiikbenszivesen meg·
nl j\z jparlQsH.llelekkeJ is

rendeHe~sék meg a

Hig~

gellen éDi.le5;J. In'Ús7aki és köz

gazdasági nelllap

múvészeli

16áráC5 J6~~afné

SZÜl, G6U, lIol'l!<s
Hl. gróf Tisza István ut 51.

Előttünk: B~i;ári ii.\iFltal és Vass
tanul{.

Alulírott. özv. Bárdos Józsefné
ezennel kijelentem és elismerem
önként, saját elhatározásomból
nagybecsű szives tudomására adom
mindazon akik az
iránt érdektOdnek, hogy áldott em
lékii, boldogult lérjem: Bárdos Jó
zsef tagja vou az országos jóléti
és gazdasági társulatban a tiszán~

til li egyházkerület te;
metési segély egyletének a 1935
eVl 18-án történi elha
ldlozásakor ezen temetési segély
egyesiileitől 551 p 22 fillér, azaz
Ötszázötvenegy pengő 22 fillér te
metési segélyt, mint b i z t o s itás i
összeget a hiány nélkül
megkap/arr!. s hogy ezen összeget
teljes egészében ezennel
elismerem és nYi(!f!.i'aitmi.

Férjem másfél évig, tizennyolc
keresztül fizette s tag;

dijat, pengőt és
Útszázötvenegy P.

22 készpénzben kéz-
mmt segélyt.

Hdlás köszönettel vClgyok ezen
református intézményés ennek igen
tisztelt Vezetősége magam

h02;ZÓ1:if!. TI,n1,'l7r,im is tagjai va-
már ez intézetnek s minden

pártfogó szeretetébe
hogy

irat/alzon be ide tagnak.
kö.:;zönetem kifejezése mel

tisztelettel
l1~én.

a~sH,et fa távbeszélő

ba.szí<dálaiját illetőleg a hivata~

los idő alatt !...észséggel
remlld~;n{ez,és~~re és felyilágosi
;tással szolgál. Egyes

esetekben próba
beszélgetesel{ is engedélyez;



ETllAPÉS KÖZ AZDASAGIll~ T A S AP L I T I

X. évfolyam, szám.

El..O F I Z ETE5IÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész~vre5'20P.

Befizetések postacsekkeJl:
.Hungária-nyomda Gyoma~ csekkszám 18.280,

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Nlegjelenik njinde.ll szombaton reggel.

,I
,

j-

Felelés ílu:erkes:ztő: WAGNER MÁRTON
Szerlkaszt6lSég és klad6hlvatal:

"HUNGÁRIA" KUK"U nu ~MnA
G 'I o nl a, KO$slJth utca 64.

Telefon: 22.

-,
.OD ••• ID , .. ,!\,~ .~,

• on •

Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas tlirctett8
20 fillér. Ötször i hirdetésnél 10 százalék, tizszerin6J
15 százalék, l negyedévi hirde/ésnél 20 száz:alék <!oa

félévi hirdetés esetén 2!:l százalék kedvezményt adunk

Siwwz mm "iii717M"iC e::t5i'ri

A tízholdas eH
gazdák

adósságán
rendezése

:<ll TISIf~!'1lti.i I.

Bl'avalo!1 kormányköri)kb6i
szármJzö érlesüiés szerini ér

LJi búza érlékesílésC' 16 pcní5:ó';

höiárár alapJán li)riénik. Gon
doskodnak arröl is, hogi alok
a 1ís7Sn!uli gazdák, akike! l' [cIlii
kflrosodás ért, vélsuli fuvarr1fí
kedvezménybl?n rc'szesi'iÍjenek.
A gazdák elónyét)wlgálja jo

dbhti é1Z a vtirhaló intézkedés,
hogy az idén a fix' cXl,or/bB,!
résztvevő kereskcdök köliség
és haszon/élele méiermézsÉ:n

kénJ él tavalyi 1 pengó he
50 fillér leSI:,

Ami cl búza elhcjyczésé! il
leli, El kormánynak eddig ml11
5 rnillió méiermázsát sikcriil1
!dmöldrc fix áron lckijlni

tvlindazoknak él 10 hold on aluli,
vagy 10 holdat meghaladó, dc
100 arany korona kataszteri
iisziajC1vedelmct el nem érő,

lovábbá a csupán házasbelső

s-?ggel rendelkező védell kis
biriokosoknak, akiknek adós~

sága a !<alaszleri liszja jöve*
delern iSO szorosál meghaladia,
a 8700/934 M. sZ. rendele! ér.
lelmében a részükre engedélyeD
zet! állami segélyösszeg nagy
ságáról értesítésj kell kapni.
Azonban sokan vannak olya
nok, akik annak ellenére, hogy
megilleli őkel az állami segí/és,
erről érlesHést nem nyerlek.
Ezek. valamin! olyanok, kiknek
él segélyösszeg meg'áilapílása
véleményük szerint !éves, junius
30-ig kimaradás és téves meg
állapítás mtall bejelenléssel 121$
helnek. MindQn e csoportba
tartozó védeH biriokos lehát
sürgős és fon/os fennivaló;a,
hogy meggyózódésJ szerezzen
adóssága rendezéséről s az
cselleg szükséges bejelenlést
meglegye, meri a haláridó mqlc
hosszabbilására számilani nem
!ehel, a bejelen1és elmulasz!6s:a
mialt kél,! szcnvedhelnelL

egszavazta

vélteiéről

amely 15 millió pengőt for~

dU különböző beruházá·
sokra.

lyamön kiköve7teti il gyo
ma-dévaványai rölduiaL

A kikö\'12zés kérd€sével
a napokball foglalkozott
Dévaványa képviselölestü- I
Jete és község'] hOZlÉljáru]tís- l
ként egyhangulag ingyen I
fuvart szavazoti !TIc>g, ilktő-j
leg elvállalta, hogy a kikö~ "
vez~shez szUks~ges anya
go! ingyen szállítja ki az
útra.

A képviselő áz
a közmunkákra

15 iUió engőt i
szóló javaslatot, i,A képviselőház hatnapos

tárgyalás után megszavazta
a közmunkák céljára szol
gáló belföldi kölcsön fel-

Cyomát közelről érintö.
és közgazdasági szempont*
ból nagyjelentöségCi úfép[~'

tés indul meg ~ k?zeljöv~ó* I
ben Gyoma koz-seg' hatafa l,

és Dévavtmya között. Be
avatott forrásból nyert ér
tesűJésUnk szerint Szolnok~
vármegye állami és I<özségi
hozzájárulássa!, kilométe··
renként 23-24.000 pengés

költséggel, még az ősz fo-

A, fŐ,ldJlnunkák. meqinditásá:r'd i"

karnatlmentes k.öl«:sőnöketA«:lpnil.A.

dZ árJn.entesitö _ I
Agrár hörökben ellerjedt hírek kalmakat akar biz/osílani es

szerint az elemi károsodási l, . erre a célra kamaJmenles köl·
szenvedett vidékeken a kor- l csönböz jut/alja az ármenlesílá
mány nagyobb földmunka al" l jársulaloKélL

tudunk betaka,rHani. lmád- ;,1 is lesz, akiknek tényleg el- I
ságos várakozással reméJ* l fa a vetésük. sőt még i
jUk, arathatunk annyit. hogy I kiHföldre is rllBlrad szál-I
cl feleslegünkből azeknaK 1 lúanL , I
--''''~~'''---''-i

Szol O eg e a h i ,
a gy a~d ai

~-1/F~~I\;~~~~~~av~ i
. ávagrárellenes pol káját támadták I

az MGE orosházi ván yűlésén I
Az O. M. G. E. a Békés· tételét s kifogásolta, hogy

vármegyei GazdaSági Egye-. az annyira, szükségeSt élet D I
sülettel karöltve junius 16-

1

bevágóéUl fontos munkála- I
án vándorgyűlést rendezett " tok egyre késnek I

,Orosházán. A gyűlésen Inditványozta, hogy az!
baiczai Beliczey Miklós rá· I OMGE vezetőségemindkét
mutatott arra az egyenesen I ügyben interveniáljon a kor- .
agrárellen~s tarifapolitikára, Imányzatnál. Indványát nagy I

amit a MAV folytat. Szóvá !Ielkesedéssel egyhangulag
teHe a Körösök haiózhatóvá teHe magáévá él gyűlés.

h és zsizsikes
bú k

Az 1934/35- ös gazdasági
évben tárolt búzák legkec

vesebb 90 sz6zal€kában

zsizsik v~~. A,ki ~~:mhisz.L l
hogy ill o buzaJaban IS!
van zsízsik, ílzonnal néz-.
zen utána s meggyőződ,

hetik. {ll övéhenis
van.

g'ondos gazda szét
szedi hombárj6nak minden
f;izatáL él falvakolatot két
sorral is bemeszeli és csak
a kenő kitakarítás és a tel·
jes zsízsikmentesség meg'
áHapítása után teszi az új
búzáját éj hombárba Aki

nem elég óvatos és nem

elég körűltekintö, a szerint

látja kárát, ha az újbúzá·

ját a fertőzött hombárba

teszi.
Voltak tavaly olyan gaz· .

dák is, akik nyirkos, szel
lőzetlen helyiségbe öntöt
ték a búzájukat, - persze,
hogya dohos búzájukon
csak tetemes veszteséggel
tudtak túladni.

A májusi fagyok kemény
pr'óbára tettek bennünket. I

Ga.b'onanövényeink életké-l
pessége és az azóta eltelt
kedvező időjárás elfogad
ható termés kHátását nyujt
ják. Amit Isten' jóvoltából
learathatunk, azt becsüljük
is meg. Minden tönkrement
búzaszem egyuttal nemzeti
veszteség. Aki felületesség
ből, lustaságból dohossá,
zsízsikessé teszi a búzáját,
az nemzeti kárt is csinál,
tehát hazafiatlan ember.

A természet fenséges
műhelyében sok milliárd
búzakalászban érik a mac

gyar élet. Még mindig nemI
mennyi lesz ebből
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Viléz nagybányai Mik
lós o Junius 18,:án
ünnepelte meg 67-ik ó'zii!"jés.
napíál. Ebből az alkalomból él

gyomai felekezetek Qj~

ban isJenliszie\eleket liUlollak.
anlelyen a hatóságok képvise
lői is megjelentek,

Kinevezés. Dr. fáy lslvilll
főispán lknc::;ik László gyonll::i
iárási irodaJiszlel, iroc!aföllszJlé
nevezte ki.

Választó PoJgárokhoz! A
gyomai vála:::zló kerüle! orsziÍg
gyiHési képviselőjének Anda·
házi Kasnya Bélának . hó 23
ára ielzett beszánloló gyűlését

a halóság nem engedélyezie.

A gyomai poslahívaJal érte
síli a lakosságo!, hogy mind
azok. kik a jövőben igénybe
óhajtják venni cl le!efonl, él hasz·
nálalba vétellel kapcsola!ban
bárminő felvilágosilásra. ia
nácsra van szükségük, forclul~

janak hivatalos órák alall b6r
mikor a keze!8Jisz!viselőhöz,

ahol a megfelelő ulbaigazilásl
a legnagyobb készséggel meg g

kapiálc Az igflzgalóság meg g

engedte, hogy kivéteies csejek
ben díjmentes próba beszélN
ge/ést is folytalbassani:Ji.L

Bucsú Oyomán. Június öO·i'in
búcsú lesz Gyomán. Ebből az
alkalomból cl környékről több
búcsújáró körmenele! vezeinek
él gyomai ka!oiikus templomba

Ti:zetlh,:lt pengő a vagyon
váltságbuza ára. A pénzügy
miniszter a lllczőgazdasági in
gallanok vagyonvá!isága feié
ben fizeiendő búza árál a föld·
mivelésügyi miniszlerre! egye,·
értőleg június hónapra szóló
érvénnyel mélermázsánként 16
pengőben állapiloíla meg.

főjegyző Békésszeníand
ráson: Békésszenlandrás meg
üresed,zli fójegyzói állására a
képviselőleslülel Sinka fef(21lC

voll adóügyi jegyzől válaszlollll
meg.

Nyolcra emelkedett az end
tragédia halálos

Pénleken a gyu
lai kórházban meghall Ra LJ

G6spárné, Franciska 4;';
éves asszony, aki az emléke
zetes endrődi tragédia alkE\l~

mával él iobb combj6ba kapolI
golyó!. Elhunylával nyolcra
emelked<.?lI az· endrődi irögédic'l
halálos áldozalainak száméL

Kijszönetn~rnv~hdt,:is. A
mai Nemzeli Egység Párl Mun
kás Ollhon Vezetősége mindg
azoknaK a nemes sziv(í öiéJn
dékozökrHlk, akik cl !v1unkós

első lépéseinél igyekez-
segitő keze! nyujtani, nulla

hálás köszönetet,

.
al
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5.
12.
18,-

"

S
,

sar
ékés
S

,.

36-40, bárány 34-38-40, vá
góló 10-16 fillér.

Soványserlés 1 éves pároll g

ként 30-36 pengő, féléves 20g
32 p, válasziolI malac 5-tO P,
ökör egy pár 280-360 peng'ő,

fej6s lenén darabonként 130
180 P, feiós lebén borjas 18l0
240 P, igásló BO-200 pengó
darabonként.

A vásáron egy szép ló 260
pengőéi'l kell el. voll a leg g

magasabb ár, amelye! fízetiek.

ocs atot
fró I

für

él
ft

orszag
ge

egyszeri fürdésre
személyre

egész
egési!

ta

.
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A Nemzeli Szociölísla c. Doli!ikai helHap nl III t évi 21 gik
számábcHí Bácsi os szabó, gyomai iakos, r.Vesz!öjely" eim
ajaH a gyomai járéÍs közliszle!elb-?n és szerelelben álló főszol

gabirájáról és Bókos ózsef lb, fószolgabiróról olyan állíítjso·
kal kockázlalotl meg, amelyeken a járás minden ióz,aDul gong
doikozö lakosa mrilián fciháborodoH,

~vHulán ez él cikk alkalmas volt arra, hogy - valódisága
csetén - él fószolgabirák ellen fegyelmi eliáTás iodillass.ék
meg, Bácsi Lajos, a cikk írója ellen, úgy cll'. Pálka Pál főszol

gabiró, mint Bakos József tb. főszolgabiró, az alispán felha
la!rnazása alapján, rágalmazás miaH bünvádi feljelentést tell.

.Do. Budapeslen meglarlolt főlárgyalásonBácsi azl állíJo!/a,
hogy éi kérdéses cikkel közérdekből irta s allDak valódiságát
lJizonyilani kivánja, Miulán annak eJrendelését él fószolgabirák
is kérték, ahhoz a budapesti kir, törvényszék is hozzájárul!.

A valódiság igazolására Bácsi Lajos terhelt tanuk ul töb·
bek közl vi/IZz dr, Haviár Gyula, Hoczmann István, vitéz Var~

ga Kálmán, Greiszing József, Má.:z Ákos és Makó jános
urakat nevezle meg.

Az ügyben Budapeslen iunius 17·én voll a fólárgyalás,
amelyen a beielenle!i tanuk - Mácz .L\kos és Makó János
kivé!elével - megjelenlek. Ezen el tárgyaláson Bi'icsi Lajos
a következő il ásbeli nyHalkozaiot lelle:

"Nagyságos
Dr. Pálka Pál és Bakos józsef jőszolgabiró uraknak.

Gyoma.

A Nemzeti Szocialista politikai lap 1934 évi junius
17-ik napján kelt 21 lapszámú példányában "Vesz

főhely ({ eim alatt megjelent közleményre. vonatkozólag
kijelentem, hogy annak tartalma elejétől végig valótlan,
miért is én Önöktől ezennel ünnepélyesen bocsánatot kérek.

Budapest, 1935.évijunius hó l 7-én.
BÁCSI LA]OS. "

Ezt éi nyilalkozaJo! dr. PáHul Pál főszolgabiró és Bokos
József lb. főszolgabiró sériellek elégtételül elfogadták, s mi~

ulán Bácsi Laios lerhelt megbüntetését nem kivánlák, él . ldl',
törvényszék az ügyel, l3ékésvármegye alispánjának hozzájá
rulását feltételezve, megszünlelte.

Hélfón ~s kedden iarloHák
meg Békéscsabán a nyári or
szágos állatvásárI, megleheió~

sen gyenge érdeklődés melleiL
A felhajlás visszaesell, forgalom
csak szarvasmarha és El serlés- .
vásáron voll.

Az árak a következők vollak:
kilogrammonkénl hússertés 40
56, zsirseriés 56-61, borjú
50-68, tehén jórninöségú 5~-1
36, tehén sovány 16-20, ~lka I
52-34, növendék marhél DO-

astarcsai
yai gazdák

Sajtgli'ár'i:ásra is be akarnak
.rel'ldezkední

l"vlájus 26·án jelenlős napja
voll cl körösiarcsai tanyai köz
ponlnak Ekkor alapítoifák meg
az O rszágos Magyar TejszöG
velkezeli Kö~~ponj lagiakénl él

"Köröstarcsai Tejszövetke
zelei. ({

ASzöveikezelnek 127 ala g

píló tagja van.
Megalakulás ulán megválasz#

toll&k- az első igazgalóságol és
felügye!óbizollságoL·

Az igazgölóság lagjai lellck:
Szabó ZoHán ref. lelkész·laniió
sinak, Tólh Sandor, Gulyás
Mihály, ]l11re. Eiler
András.

A fe!ligyelóbiso!lság íagjéjj:
Fábián Gábor elnök. Tóih S.
Ferenc, Hajdu Sándor, Kiss
Imre, Csók józsef, Kőhle~Már
ion, Bauer Márion. EiJer Adám.
Sziráezki János.

A szöveikeze! a tejfeldolgozó
gépeke! már be is szerezle.

A feldo:gozö üzemel a kös
röstarcsai lanyák vasuli állo
lTI5sa közelében álalakíiással
rendezik be.

A lejszövetkezeH közponi , a
lej liíerjél 'I í fillérrel számíiva,
az összes felszin! álveszi a
szövelkezeltól slolnoki üzeme
részére, A szállilásl és géplörG

ieszíési köHségeket leszámílva,
lile! enkénll O fillér! számítanak
li őknek fízelni.

A körös/arcsai tanyák moz,
gékony gazdái szép remények.
kel induliak meg szövelkeze-
likkel. Vajmes!erük képessé

geiben bízva, sajtgyárlásra is
be akarnak rcndezkedni. Csak
,lZi~n ne az "úri" sajtok gyár
tására lörekedjcnek) hanem kí
sérlelenék ki azt a '" parasz!;

il, rncly láplá!óérlékével,
jó ízével és olcsóságával egy
eddig néplápl61ék Ic·
gyen, a gazdának és a mUllg
k6scmbernek egyaránt.

KHar:6s! és szerencsét kívá·
nunk él köröstarcsai l(loyai gaz·
dóknak lejszöveíkezejj vtil1al~

koúisukhoz,

Az Országos Mezőgazdasági

Kamara lunius 28 án lar/ja meg
ez évi r e n d rz s közgyiiiéséL
Ugyanerre cl napra ga.zdakong g

resswsra hfvlák egybe a járási
és megyei bizol!sági elnökö
kei, valaminia körzeii kama
rák Ví2zelőii.

A kongresszuson napirendre
kerülnek az összes időszerű

mezőgazdasági kérdések.



A
A gyomai anya.könyvi hiva~

ial könyveibe junius 12!ól 19·
ig cl kövelkező bejegyzések 1(1'0

lénlelc

T. Kiss Li:ljosné l{ol'ács
!iannának Je6nya, Ara reL,
Klsurdd Ivlilléílyné Brúcher l\ilá~

riának fia, Dániel, ág. ev., Wolf
Györg\,né Csóli Teréznek le
ánya, Teréz, áR'. ev., VMi

Antalné Plárdos llonönak
László Zsigmond, reL, Cs. SZll~
bó Gergelyné Simtd Irénnek
fia, Gergely Gábor, rel'. .

Tuba Léljos és Olöl;o" I· ._, ren,
Bak János és Varga Ilona.

~

hónapos:,
napos ref.

Magyar festőmiivész a mo
ziWmfdvevőgép ErrCí
közöl rendkivül érdekes ké-
pekkel illllsz!ráil cikket a Déli
báb uj száma, élmeiv száz Oi.

dal lerjedelemben és pomp6s
tartalommal jelent Illeg. Remek

illuszlráli réÍdiómüsorokai, szin·
hilL.! beszámolókal, nagVszel Ü

filmrovatol, novellakal, egyfel

vonásos szindarabot, több. 1111nl
j 00 képe! és ezer érdekessé~

g'c! lalál az olvasó a kitűnő és
iar!almas s7:inházi képcslapban.
.0... Délibáb egy száma 20 fillér.

Vállalkozás-Épitkezés fLig'

ge!1en építési, Inűs7aki és köz~

gazdayági i1clilap a per5pckliva

művészelj és ÉpilógyakorJat

műszaki mellékle!iel e~yüjj ne'

gyedévre 7 pengő. Az épilési

szakmában dolgozó iparosaillk

nak néll<Dlözheleliell lapja. Az

eddig megjeleni sz:Jlliokaí szer~

kesztóségünkben szivesen meg·

mulaJiuk. Az iparkslüleiekkc] is

rcndellessék meg a iapoL

Országos~vásárok.Kisuisz61
Jáson junius 25-án, julius í -én
Dévaványán országos kirakodó
és állalvásiSrl tár/anak.

A Hermann Ottó I '"
s~áma•. A Franklin-Társulal l {H::!f>,"plpG:: ialüt~)n<[), tanárje~

n,epsz~ru :ud.orllá!IY~:' fOIYóira-, ta{Jit{,~·
lanak jUmUSl szamé1i Hermann képzös növendékek e1ökészité-
OIJó emlékének szenicl!c, aki· I sét ft mér~

nek születése százados edor· sékelt díjazás meUett váH~ljEL

dulóiál a magyar ludo!llilnyos a szerkesz.
világ e napokban ünnepli. .Az töségben,

Ünnepi szám élén Hóman Bá·~ ,~..------~
lint kuiluszminisLler Hermann I

Judománylörléneli jclenió
sé~é! mé:j~lja, Lam~rc.'ch! !-\.ál~ I
man az elo r-]CrIllOilll !Ióról,·
viléz Somogyváry CJyuia 01'

sz.ággyülési képviselő, él rádió
igazgatója, pedig a Ciyöngyös
bokréta megszü!e1éséról ir. A
gazdagon illuszirá.H szám 10
vábbi cikkeiben Grósl Emil
egyetemi lanár a szemgolyó~

hoz japadó uj kontaki-iivegek
ről érinthezik, Rátz !\.álmán or
szággyülési képvi5eló a pCJrö
Jeum világgardasági és világ'
polilikai kérdéseit ismerjeli.
Pongrácz Kálmán, Lovrekovich
István, Bo;-ning Henrik és Me~

zei Béla biológiBi, Enyedi BQ!ö
és I<emele Dezső ied:mikai,
TU7.son Pá! chémiai, !Zoch Nán'
dor geológiai problémákkal fog'
lalkozik. Kiilön cikkek emlé·
keznek meg a mo.sl vizrebo
csá/oH N()rmandie~ról és él kö
zelmuHban elhunyt De \iries
holland boianikusróJ. A BUV.L\R
nagysikerű elsó fényképpályá
zaiának eredményéról írásban
is, képben is beszámol él ju
niusi füzel, egyullal pedig uj
pályázaloi ir ki a Jermészeitu
dományok és él technika iráni
érdeklódÖkszámára.

A 1ótetű és irtásáról
ir él Növényvédelem és Kerlé~ l
szet Jegújabb száma. Cikkekel l
közöl még él kajszinbarackfák l
idei tömeges puszlulásáró!, az I
~:zibar~.ckfák nyár! kzzelésé l I
101, él zoldnyesesrol, a szóló
zö!dhaHásáról, az almamoly el~

leni védekez<2sról, a fenyegelő

szóló peronoszpóra járványról,
él jégverle fák és szólókkezQ
léséról, éL rózsa nyári metszé'
séről stb. _A dúsan illusztrál!
két szaldapból, mely szines
gyümölcsképej is közö!. egy
alkalommal e lapra való hivat
kozással él Növénvvédelem ki
adóhívalala (Budapest, föle!·
mivelés Minisziériulll (Ifj.
lalanul ro nwl.

mébe!

Állami márkázást kap a ma
gyar gyümölcs, Ugy a belföldi,
mini kű!önösen a külföldi szál
lílmányok gyümökseinekminó
ségél, szinél, nagyságá! és cso
magolás módjá! elóirja a már'
kázási rendelel, mely a cse'
resznye és a meggyre vonaj,
kozóJag már élelbelépell. Az
elóirásszerinii szállítmány ál
lami hilelesílésl, "márkál" kap.
ennek részleleírói, valaminí a
máinatermesztésl'ól, az ószi'
barack zöldmelszéséról, a gyü'
mölcsrilldiásról, a fagy és jég·
kár utáni teendóluől a szamó
ca feldolgozásról, az úiabb
gyi.imölcsielepilési körzeH be~

oszlásról, stb. akiuális cikkeket
közöl, mélynyomású képekkel
"A Magyar Gyümölcs" legüjabb
száma, melyból egy alkalom
mal, lapunkra hivalko7.ással, in,
gyenes mula!ványszámot küld
a kiadóhivalala: Budapesi, VI.,

úl 8. szám.

elsöranguan
meke pedagógusnál
tönyolcvanért.

ad

G'y'oma

község ui ovodáiában f. hó 22·
én d. LL;) órára hirdelell ovodai

gyer- ;
ket- ünnepély elmarad, mert haíó·

sági inlézkedésre CI községben
nagy mérvban feHépe1t kanyaró
járvány miaU a közsées-j ovadá
kaJ julius hó 5-jg bezárlák, igy
az elmaradt ünnepély elóre-

bánkúti búza kitenyésztö-· lálhalólag csak július hó 7-én
jének elismerése dr. Schwei- d. u. ;) órakor fog meglarlatni.

ger Lászlónak a megjelent Pünkösd másodnapján az J.
Dl". Schweiger László- sz. Vadásztársaság a Nemzeli

mini hmcreles, a fagykárok l' Egység Pári lviunkás Olthoná
u~áll cikKei iri é~ erélyesen meg' • nak egyszerű kerelek közölj
cafolla azl a hledelmeJ, mintha nyujtolia és adia át a7.ol-<1'.11 él

a fagy él bánkuti buzában na- felszerelési tárgyakat, amdye'
gyobb k~r! okozo!j volna, mini kel él legutóbbi gyül és en él la
aliszavidéki búzában. A c1kkel. gok egyhangulag szavazlak
kapcsolaiban Baross László, a l meg, A Vadásztársaság részé
bánkúli főhercegi uradalom jó- i ról jelen voltak: dr, Pálka Pál
szágigazgatóía, aki a világhírű iárási fószolgabiró és Péter'
béml\u\i b ú z á I kilenyészte!le,' mann József ny. községi fó,
mosllevc1e1 in!ézell dr. Schwei- jegyz6. Az ajándékozol! tár
ger Lászlónoz és él levélben gyakal Csele Islván elnök kö,
többek közölt ezeket írja: l<:ed- szön1e meg kerese!len szavak
ves Barálom l BalatonfüreJről. kal. Jelen vo!!ak még Iványi
visszalérve mondok őszinle kÖ-, Aladár, Iványi István, Polányi
szönelel kedves soraidért és az . Lajos, Megyeri István, Csu-
elküldött, minden tekinteiben • varszky Mihály és Pintér Pál.
szaksz.erű közler.:énye,dérl,. ami-I. Adja az Islen, hogy sok iJY,?11
ne.~ mwden sor~1 keszseggeJ. megértő és segilségcl nyui\ó
a~<;lJroO!~1. Jv1a.~ai11. lS akarjam er- f,úfia legye D kÖl~égünknck és
ro~Jrm a Koz!el.ekben, ~e n:i# egyben az egyelemes magyar
ut~n szal~szerucIkked utan ulat társadalomnak. -
mar 1.lgysem mondhatnék, de
mer! azóta gróf Somsich Lász·
ló, az üMGE elnökétól és má,
soktól is oly értesiléseket és·
ieveieket kaptam, hogy azokal
cl vádakat, miillha a bánkuJi.1
l~O ~es lényleg nagyobb fal?Y~ i
kar! szenvedeil volna, megcá ~ :
folva látom, igy feleslegessé váll
minden védekezésem, meri ma
már nincs ember, aki e miall cl

bánkuli buzákal joggal vádol
halnei Nagyon köszönöm ne'
ked Kedves Barátom szíves
jóindulatoditi és tarls meg 10-

a is szíves barátságodban.
!\ Iegszívélyesebbcn üdvözöl
őszinte barátod.

Baross László s. k.

3

A mágia muzeuma,
Budapes! legérdekesebb muze
um@ról él biivészflluzeumr6i és
iskoltlr61 rendkivül érdekes l

fé.?Y~épeld~el iIlus7irilll cikkel i
kazal al olnai Vfláerlapja uj
száma, mely nagy terjedelem
hen és gazdag tarla!ommal je~

lenl meg. A legkiválóbh ma
gyar irók novellái mellett s7ám- .
1alan érdekesebbnél érdekesebb
cikkel, pompás folylatdsoS re~

ny!, nag YS7erCí rejlvényekel
és közel 100 remek rézkarc
SlerU fényképe! talál cZ olvasó
cl népszerű kéreslaplian.
szi5.m 20
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egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
S feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér iiterenkéní. Csakis
50 Iiteren felüli rendelést
fogadolc el. Hordói díjmen
tesen adok a sz:állitás tar
tamÍlra kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő
levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozball, bérmentve.

Boraim kellemes
itall.llak. tiszta, tökéletes
matuak és n e m Sl'iI'lI'arl1i'uak.

Cim: Székely
Soltvadkert, Pestmegve.

B O R
mint a szódaviz~

DE NEl\,1 IS SZÓDA \'IZ!

36 fillér

Özv. Csapó Jánosnénak 2 kaleszt
rális hold heréje van ellldó. Hősök-nt

ja 72 sz,

Özv. Papp Zsigmondllénak Bánom
kertben 1 hold, a Keselyösön 1 fertál\
földje eladó. Négy és fél fertály földj~
haszonbérbe kiadó. Rákóczy [,1. 14 SOl.

Kerekes Károlynál a zamatos. jó bor
literje 54 fillér.

Egy jókal'ban lévő féderes kordé
eladó Deák ferenc utca 33.

lege!őnyösebb feltélelek mellett
köthető biztosítás az Országos RefoT
BUitus Jóléti és GazctQsági Társulat gyo
mai temetkezési csoportjfmáL Érdekl6cl
ni lehel a' helyi megbizottnál : Kulcsá~

MilJálynál. Lakik az öreg református
temetőben. -

A "Mez6tul'i Általános Bank Ré;"z
véIFlyt;án.as;l!jl;l" folyósít gazdakmcsö.
nöket föidre és házra eL3óhelyű beke·
belezés mellett. Felvilágosítás kapható
Gyomán: Gl"eiszil'lg J6zsef nvuo
telekkŐl1yvvezetőnél. ' ,..

férfi és fiu sportsapkák.
mindenféle fit; sapkák a legolcsóbb ára·
kon kaphat6k. kalap alakitást. íestést
szakszerűen olcsón vállalok A!t
Vince kalapos EndrŐd IpartesHlleHel
szemben.

Ho"thy Mild6s út 63 s:cámú hál
azonnali beköltözésre ela(ló. Érdek
lődni lehet ugyanott

Mindenféle női férfi és "yermekci
pök legelőnyösebb beszerzé:i forrása
Mészáros Lajos cipőiizlet~bef1

Miklós li 2.
Ócska kalapb6! ujat! CsináItassa

meg minél előbb használt kalapját tisz
titás festés újra formázás ,valamint szal
lagozás által valóságos uj kalapja lesz,
amit igen olcsó árban készitek Uj ka
lapok jó minőségben már három pen
götől kezdve kaphatók Góth József ka
lapiizletében. Grf. Tisza István u. 5. -

Endrődön, Nagyperes dülőben 8 kis
hold föld, a köröstarcsai vaslltallomás
mellett 60 kishold tanyásbirtok kedvező

fizetéSi feltételekkel eladó. Érdeklődni

lehet Békéscsabán, a Békésmegyei Ke
reskedelmi Banknál. .

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MARTül-J.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyomi]

felel6s üzemvezető: Teket Sándor,

Keresse fel a kiváló gyógyhatáslJ

Parád gyó'gyfurdöt
VastimsósarzénesgyógyfürdőkSzén
savas fürdök. VlzgYPS'ill1téze1:. Uj
modern sb'élndfUl"döKUIl:Snbözö

ivógy'lSgymódok.
Foly6vizzel ellátqtt modern szobák
Penziórendszér: előidényb'en5.60-tól
7.20-ig. Diétás étkezés. Május, junius
hélvában óO százalékos visszautazási
kedvezmény. Prospektust küld fürdö
igazgatóság Parádfürdő. Telefon l.

Idény: V. 14·től IX., 30·ig.
Földány VII. 1--VIII. 31-Ig.

szélyes támadást, de él iól mű

ködő luri bekkek idejében lép,
nek közbe. 20·pben mezőluri

half kézzel iil i le él labdát. A
bünlelól Halvani küldi hajszálra

k.~~l1 mellé. in~e,n szövőgyári I
foleny alakul l\! es erősen szo
rongatják Izsónak él kapujál,
majd él 34.-phen)1 fürge luri
szélsó faképnél ha~n'ia Csikósl
és megszerzi a második gólt
2·0. A vendégcsapal továbbra
is fölényben maré1d, mégis a
43. pben Valai lövését csak i
vefődve tu.dja kornerra tolni él,

luri-kapus. A szöglet rugás nem'
hoz eredményt. Vállozalos iá· l
lékkal ért végql a félidő.

Szünel után Hatvani helyeH
Kertész ál! be. mert Halvani az
első félidőben megsérült. 5·p.
ben Bar!ha lóhelnc, de lövés
helyeH bead és igy él ió hely·
zeteredménylelen maradt. 15.
pben a turiak nagyon feliönnek
és egymi:l5uláni lövésekel kül,
denek él gyomai kapUfa, de
l.liahb~.eredmél1yl miÍr ők sem
érhelnek el, merI él OYTK vé'
dekezésre rendezkedik be. Maid
a ·34- ben éi vendég Lukács sze
reli le éi lövő helyzetben lévő

luri centeri. ElIől kezdve mind
kél csapal alább ha'gy ElZ irám~

mal é:(igy éi jálék unalmassá
válik. Még egy,egy lárnadás a
szövögYéÍriak részéről és vége
él mérkőzésnek.

A luri csapal komolyellen·
fele lesz minden Il.-oszl. bainok
csapatnak. Jó védelemme\ és
fürge csatársorra l rendelkezik.

A GYTK az elsó félidóben,
dacára éi kapo!! góloknak íöb
bet mutatotl. A második féli,
dőben hiányzolI Halvani. Bartha
ha szorgalmasan Iréningezik,
ugy hasznosan fogja betölteni
a jobbszélső posztol.

GYTK-II.-M.SZSC-II. 4-1,
biró: G (Zrda.

A GYTK második csapala
nagy igyekezettel jálszik, amil
igazol azzal, hogy végig veri
il környékbeli IHk csapatokat.

ETK - GySe komb. 5·0 (0,0).
Barátságos. Endród,

biró: Mall.lska.
GySe: Ki'5S Zs. ,Kiss S. Pul

ugor-Mosolygó, Németh, Se"
bők- Béres, Ehrmann, Bartha,
Kruchi6, Nagy B.

GySe agyontartalékolt csa
paia az első félidőban több ve·
szélyes, helyzetei teremi az
ETK kapuja el6ll, ETK táma
dásál pedig a jó védelem pa
rírozza. Má'sodik f é l i d ó b e II

Kruchió helyeit Szánió áll be,
Ehrma.nn pedig Mosolygóval
cserél. Az ETK nagyon b-ele,
feksz.ik és Pulullor jóvoltából
csakhamar megszüldik az első

gól. Gól ulán él GySC ViSSZél

esik s a párJos bíró segitségé
vel az ETK rövidesen még négy
góllal Jerheli }<:iss Zs. hálóját
Jók voJJak: Kiss S. Németh
'sebők és Ehrmann, ille/ve Hu
nya A. és Simon. E. i.-

Vasárnapi futbaUprogram :
Gyomán: GySC-M.Törekvés.
Kondorosol1: KTE-MTK. Me,
zőberényben: TeXlIL-BISE

Mult heti eredmények: MTK
Törekvés: 2·1 (O-1).Kinizsi·OfC
3 1 (2·0).

GySC--TÖREKVES meccsel
Rájfai szövelségi biró fogja
vezetni.

TEXTIL - MTK bolrányos
körülmények közöl! félbesza'
kadl bajnoki mérkőzés törvény'
széki főiárgyalÉis{jJ f. hó 15-én
larlolla meg Mezőberényben a
gyulai Törvényszék Unghváry
tanácsa. A biróság mélg~nosok

és !léltósági közeg elleni eró
szak vétsége mial! 4 egyént
21-21 napi, 2 cgyenI14-14napi,
5 egyéni 88 napi és I egyéni
6 napi fogházbüntelésre ilélie,
deaz ítélel vegrehajjásál él bíró'
ság 3 évi próbaidőrefelfüggesz'
jelle. Makai, Ancsin, Hankó,
Laki és Plavelz játékosokat,
valamint Neupor lvéln lestne
velési lanárl felmenfellí? Az
ilélel indokolásában megállapi
lol/a él biróság, hogy a sajná
latos bolrányl Vezér II. szöv,
bíró erély/elen és részrehajló
jálékvezelése okozla.

M.SZSf-GYTK 2-O (2-O).
biró: Heinfarih.

Mezólurlak támadásával in'
dul cl iá ték. Már él. tO p.·ben a
szemfüles szöv6gyári center
megszerzi ci vezetési. t-O. Erre
agyomaiak erősilenek, kmö
nösen Bolehovszki veze! ve..

hirek,
A ház::Jíó kereskedés! a lör

vény szfg'oruan HIlja, de bűn

jethenk azokat is, akik ilyenek
lól vásárolnak. Ha valakinél
házaló kereskedó jelenlkezik.
jden/se az eióljáróságnélk.
A munkás !,cresménl'c' ulán
járó adókal a munkaadó kö·
Jeles levonni és beszolgállalni.
rla ez! eimulaszfia, él végr·e
hajtásl veie sz.zmbel1 folyla!ják
te. - A kormány él közel jö
vőben megkezdi az egész or
szág lerú!e!én él Jakósság gáz
védelmi kiokl él ásál. - Uj eu,
korárak: krislály cukor 152,
kockacukor (ládás) lö8, dobo'
zos 136, porcukor '133 fillér
kilogrammonkénl. - lulius 7,
lől auguszlus 4.-ig larl a tör
vénykezési szüne/. Ez idő alall
csak él sürgős természetű ügyek
kerülnek elintézésre. - Nem
szab3d éi vasuli bérletiegyel
áruszáJllílásra használni. A bér,
leliegy !ulajdonosának, ha áru'
száliíláson kapják, kélszeri bir'
ságolás lllán cl bérleljegyét el·
kobozzák. - Az Országos
Stefánia Szöve!ség elhalározia,
hOkI\' egyenruhába öllözteli a
védőnókel. - A telefon nép'
szerúsílése érdekébell él posta
minden jelenlkezővel dijlalanul
ismei'leii a lelefoo! és díjmen,
lesen engedélyez helyi és vi'
déki próba beszélgelésekel.
Csak EJ jégkár állö! sujloll la
kosság- részéről lehel gyújteni
a nyár folyamán. - Hirek sze,
rinl a fölmü;désügyi miniszté·
rium kölelc7ővé leszi a zsizsik
ídásái. - Baromfilenyészlési
ulmulalól dijlalanulkap min
denki, aki levelezőlapon kéri éi

Oödöllói Baron~fitenYésztő ln"
iézelJól. - A kormány él fázis
adó rendszerél a jövőben be,
vezeti élzokon a területeken is,
ahoi m'2g az áUa!ános forgal
miadó '/50 érvényben. 
buza ára évi állagban
~iszámiiva 1791·ben 11.27
l8W-ben 46.49 p" 1812·
105.8l P., 1816·ban 82.60
1826.·ban 593 P., 1847·ben
P., 1870-! 884 ben 20-50 P.,
1900·ban 17.48 P., 1914-ben
ő&.36 ] 918· ban 30.03 P.,
1920·ban 8.31 P., 1925· ben
36.90 P., 1933 ban 10.88, 19M
ben 16.46 P. volt,

Sertéspiac
Gyoma, juuius 19,: Felhajtás

nem volL
Budapest, jUl'l~US 19,: Az

írányzal szilárd. Arak: szedetJ
68~70, könnyü 50-60, öreg
60·62



ETllAPÉS KÖZGAZDASÁGiDALp O L i T I K i,

x. évfoJyam, 29~ szám.

ELÖFiZETÉSI ÁRAK:
Negyecíévre 1'30 P, fél éwe 2'00 P, Egés? évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
"Hungária-nyomd:> Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö ll: este {; óra.
. Megjelenik minden szombaton reggel.

Feleili$ nerkesztó: WAGNER MÁRTON
Szel"keszt-5ság li!!! kiadóhivatal:

nHUNOÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G V o ln ll, Kossuth LaJos utClll 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) I cm. magas hirdetéll
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tiz5zerineJ
IS százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék ég
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt ad'lillÍL

A képviselőtestület

rend li közguű1ése

Itt oz ~r(üás ideje és
másrészt ez évben él rozs
dl'1kár is fenyeget nagyobb
mértékben, igy tehát kívá,
natos egyet~mástelmondi:1
nunk az arat6.s megkezdé
sének helyes időpontjáról.

Ezenkfvül cl gazdaközön.w
ség Üzleti érdeke, hogy jó
min6ségd gabonával jelen
jen mega piacon ésa mel
lett él gaboml minósége
nagy tömegben is feleljen
meg a piaci követelmények
nek. Ebből következik, hogy
agabofla minősége agyön'
tetű legye"n még akisgaz'
daközönségnél is. Nyilván
való, hogy ezt csakis úgy
lehet elérni, ha minden gaz'
da tisztában van az
helyes' keresztülvitelével.

Hi6béladjuk valélki ke
zébe a legjobb minőségű

búza!isztfajtát, mégis má'
sodrendü árut fog az szol·
gáltotni, ha helytelen idő

ben történik cl búza leam
tÓ"Sí:l. Sokan el sem tudj tik
képzelni, hogy az amtás
ideje mily nagy befolyást
gyakorol él búzc:J minósegére.

A gabonafélék közül a
legnehezebb lj búza és el

sör6rpa aratási idópontj6
nak meghat6rozi.'ís('l. Azon'
ban l1ki tisz/ában van II

vetéselvekkel, ennek nem
okoz nehézségd az II kér
dés, mikor arassofl '?

A búztmái h6romféle érést
különböztetünk meg és pe
dig: zöldérést, viaszérést és
túlérést. A búza zölderésé·
nél cl szem puha, azonban
kezünk nyom á si:Íra már nem
folyik belőle tej. A szalma
és kalász sárgás ,Hapszint

vesz fel, de mindkeHő igen l
sokszor zöldes árnyalatu.
Ez azonbéH1 ne riasszon
vissza bennünket az ara..
tástól, hl'.! annl'.!k szül<sé-

ge fennforog. I
A búza via.széréséné! a

kalász és l'.! SZl]lmll mÓf
teljesen sárgás színr öltött,
de a szem még puha. és
kezünk ujjl]ival könnyen
összegyurható.

Túlérésben van pedig~k-_
kor (l búza, hi:1 a kalász
é~ szalma teljesen megsár
!lult és a kalászban lévő

szem teljesen· megkemé'
nyedeH. l

Zöldérésben és viaszérés~

ben nem pereg a búzn sze
me, ('l tálérésben azonban
igen.

A legacélosabb búzát ak
Iwr kapjuk, ha azt zöld
érésben vágjuk le. Ilyenkor
azonban volamivel kisebb
a termés és a mai keres~

kedelllm még nem fizeti
meg a zöldérésben aratott
búza kiváló acélos minö
ség'ét. A zöldérés tudata
azonban igen nagy tényező,

mert az a gazdti, aki tudja,
mi a zöldérés, az nem ha
bozik és nem tétovázik, h~

nem gyorse'ln cselekszik,
ho ('l helyzet ezt fgy kíván'
ja. NevezeííZsen rQzsdás év
ben gyorsan kell csele4ed~

nünk és ilyenkor aZ ara'
tást már zöldérG55ben keH
megkezdenünk, hogy él

rozsda minél kisebb kórt
tehessen.

ViéJszérésblin a. hoxam
teljes, él szem nem pereg
és EI mellett él bÚZél liszt,
mjnósige elsőrendű,él szem

acélos, szép piros. Ha te',
h6t a rozsda nem kénysze
rit bennünket gyors arafós
rll. úgy leghelyesebb min
elen búzát viaszérésben le'
afotni.

Tulérésben i:1 szem már
kemény és ilyenkor sok a
magpergés. ~z okból min
d(5n törekvésünk oda irá
nyuljon, hogy búzánk ne i
kerüljön túlérésbe. A íúl-I
érés azért is hátrányoJ, mert
ilyenkor a búzaszem mór
elhalványul és veszít piros,
acélos· színéből. Túlérésbe
csal-ds öT-t él j)úzáí lehet
eng~dni átmenni, melyet
vetómélgnak szántunk

Anyiregyhéiíi homol\jél'
virá ki~érleti gazdaság 1932
évbefl vég'zett aratá.si_ki
sérIetet, mely évben tud
valevően országszerte igen
súlyos volt él rozsdélkár. A
kisérlet "Bánkut 1014" faj#
ta búzóvél! ment végbe és
~z eredmény eJ következő:

1932 július 8-án löld~rés

ben learatott búza hl·$úIYél
volt 80;00 kg. Julius 11~én

viaszérésben learatott bÚZél
hl-súly~ 77.4~ kg. és e:l
egészen holovány lett, el=
vesztette szép. piro$, acé
los színét.

Mindebbölláthélíjuk, ho~y

A képvlsclóieslülel iUllius ~5 I
én délelőJi 9 órakor Kovács
Oábor biró ~inö.klele qlall rend·
kivüli közgyülésllarloJI. Kimon
dollák, hogy él fogyaszlási eIien
őrök !etszámál kellóre felemelik
iÍs oZ eddi8"i fixfizelés helyeli szá
zalékos dijaziísl áilapilanak
mql' fl számukra. Évi 260.
pengós költséggel egy' egy I
szegénysorsu gyomai lanuló!
kiképez lelnek a békéscsabai
mezőgazdasági sZelIkiskolában

Báró HU5zár L6sz1óné póc
halmi birtokának b~rbeé'ldá$á&
val kapcsolaft.'an a· községnek

a búza élfat6sávéll sietnünk
kell.

A rozsüt !eghe1yes~bb

viaszérésben learatni. Alon'
ban él rozs tul~rés;áben nem
szenved szinváitozást és
nem pereg oly ktJros mér
tékben, mint él bl1za. MUll'

kaforlódás esetén tehát in
k~bb i1 rozsot hagyjuk tll
la.ni bizonyos rövid ideig
és rtzalatt inkább i:1 bú=
zával siessünk,

A sörárpát akkor kel!
learatnunk, mikor cl k(1lá
sza teljesen lekonyult. hogy
aZOnb(111 cl pergés t elkerül
hessük, i1 meleg déli órák
ban nem vágatunk.

A takarmányárpát élzon~

bi:111 viasziréshen aratjuk,
tehát mHwr a Kaiászél nin·
csen egészen !ekonyulvCll,
mert ilyenkor lellk~ve5ebb

a mLlgperglfs és a mellett
él szem rná.r teljesen kifejs
\6döH.

A labot ugyancsak vii:1SZ 4

érésben aratjuk, nevezete
sen akkor, mi!(or CI bU~e\jll.

megsárgult, de él sZ/lalmáfli
még zöldes árnyalatot mu
tat. Tulérésben o zabból
igen sok pereg el és n szél
is sok magot kivisz.

Westsik Vllmo.s
m.,eöguquági k&l11l1r1l.! :ií'~ktll.n~r.

joga volna, láí százljiékot ki~"

bér!elek létesilése érdekében
igliinybe venni. A k~pviselóle1il

/ülel ezzel szemben elhatároz,
ja, hogy ezzel EI jogávéll nem
él, m~rl a bérlet e.gy részé!
Ugyis ki!§emberek kapták meg,
m~s.részl II móf megkQtöll szer
ződéseket ezzel károslm befa
Iyásolniik.

A képviselől".:;lülef végül jó~

viJhagyla az I. számu Vadászn
lársClsággal kölö!t vadász han
5zonbér!~jj szerzqdésl ~s ezzel
él közgyűlés véget ér!,



bércséplő

gyelnlé e
Községi elóljáróság hivalöloSlln
közli: A cséplési-slalisztikai la
pok megérkeztek és cl csépl6
géplulajdonosok a katoszíeri
nyilvántartó irodában bármikor
ótvehelik őke\' A cséplési s!a-

tisztikai lapokal minden - hét

végén ki kell tölteni és vasár 4

naponként reggel 9 órakor ki,

töllve be kell adni él kaíaszlerí

nyilvániariási irodába.- Ugyan
csak él községi elöljáróság köz~

li, hogya bércséplók él csép'

lés megkezdése elált kötelesek

él községi, vagy a szolnoki

központi adóhivala!nál ie!el1l~

kezni; a cséplés bef(2jezés~

után pedig il i1E1pOn beiül b8

kell szolgáltalniok cl számla·

könyveket és (J cséplési könY4

vel. Aki ezeknek a köle!essé'

ge:,nek nem lesz elegel, súlyos

Dénzbírs~gnak és még súlyo4

sabb köllségeknek teszi ki ma=

gáL

ÉS7éll.::cmerikai Egyesült

Álla ban az eddigi !ll

koránlsem dönló becslések

szerint' közepes termés vjr~

ható.

Romániában él

l/a,dctl nagyobbbuzatermés~

re sz6.mitanak. Kedvez6ek

u ldláti'isok NémelOrszá~

ball, Csehszlovákiában e,s

Ausztriában. Az oszt éi k

buzaterrnés min 30
kal nagyobbnak igérkezik

él ta n6L Olaszorszég-

han íj látások eddig ked~

vez6tlenek 'Ii o J j a k

csak az Ll t ó b b j he~

tekben ja meg, Kevé:!lb u

bé kedvezőek ,éJ hi

franciaországbóL a

mult évhen rekordtermés

volt.

l,Keress'e fel a kivál6 gy6gyhatá9u

Parád
Vastims6s arzénes gyógyfürd6k Szén
savas fürdök. Vizgyógyintél!:et. Uj
modern strandfUrdö Kl.II6nbözö

illógy6gymódok,
Foly6vizzel ellátott modern 'szobák
Penziórendszer: elöidényben 5.('\0-t61
720-ig. Diétás étkezés. Május, junius
h3vában 50 százalékos visszautazási
kedvezmény. Prospektus! küld fürdö
igazgatóság Parádfürdő, Telefon L

Idény: V. 14-t61 lX., 30-ig.
FlUdérl1l VII, 1-VIII,

e

este

gabonát

é te
iacteret

350 mi lió bushel (egy bus#

hel 27,2 kg.) buzatermésre

számitanak, él télvalyinál jó-

val kedvezóbb eredményre,

galmasabh ufvonal locso
Iását is.

Csak aztán abba ne ma
radjanak ezek . az üdvös
közegészségügyi gondos
kodásokés pedig azon a
címen, hogy "nincs rá fe
dezet !" Kel! lenni ezekre
fedezetnek, amint a 'járvány'"
kórházra, él tűzvédelemre,

úgy a porvéde!emre is kell
lenni fedezeinek.

nak, amelyet julius 15ig befejez;
nek.

Oyomán mintegy 400 részes
munkás aratási munkájáról és
kéresetéről van szó, ami egyben
az aratás gyorsabb befejezését is
szolgálja. amiből ZI túlérés előtt

learatott búzamíl1őségével és meny
nyiségéve\ a gazdáknak és a nem-

zeti vagyonnak gyarapodását is
elősegitik.

Megdie.sérj lik bércséplöseinket

életravaló és !:lelátó kezdeménye

ztikért, melyért részes-munkásaik

is hálásak lesznek nekik.

ra pénteken délután 5 óra
kor Budapesten végigszá
guldó vihar nyomán helyen ...
ként bőséges zivatar volt,
mely este fél 8 órára ér...
kezeit hozzánk és takaros
es6t hozott, 'egyben a le
vegőt kellemesen lehűtötte.

és
a

de
lj

a
csé

i

en
locs

ig

li

A várható uj termésr61

eddig érkezett jelenfések ke

vés kivétellel kedvezően

szólnak Kanadában 2540

Közegészségügyi elbírá
lásball csak helyeselni tud·
juk, hogyelő!járóinkezutón

minden kedden és pénteken
esfe -a íüzoltói motorfecs~

kendővel fellocsoltatják pi'"
acterünknek azon részeit,
ahol másnap reggel az élel
miszereket árlJsnják.

Ugyancsak helyeseljük,
hogy lófogatú locsolónkkal
megkezdik a három legfor-

Egész héren kánikulai for
róság volt, ami a göbona
félék érését annyirá siettet
te, hogy a héten az őszi

árpák aratása mellett a
búza aratását is lehetővé

tette.
A kibirhlltat!afl forrós6g-

Kedvező gabonate és
'látások világszerte

Megkezdték a Kossuth Lajos, és
Tisza István utcák ~ocsolását

Mezőgazdaságiés szociális szem· 
p~ntbói nézve is fontos beadvány
várja a mezőgazdasági kamara
jÓváhagyásál és pedig a gyomai,
bércsépl6k által a községi mező, ,
gazdasági bizoitsághoz beadott
javasIaI, melynek jóváhagyása sze
rint a gyomai járás termetén lévő

bércsépl6k a bércséplést csak jú - ,
lius IS-én kezdhetnék meg.
Alelőz6 években a bércsépl6k- i

höz szerződött részesmUilkások!
nem vehettek részt az aratásban,
mert az aratás megkezdése után
azonnal megkezdték él cséplést Íí>.

Ezek az idén aratást is váHalhat·

j

é eg
ees ő

l

losverse y
Az Országos 1'\t1agyar Dalszö

vetség Xik ~,d[jlele Pé~,er-Pál

napjar;. Szolnokon daloskerüJeti

versenyt melyen a békésvár

megyej dalárdák közül egyedüi

él gyomai dalárda vesz részt. A

gyomai dalosok él reggeli Sle

utaznak SlO1nokra,

számunkban beszámolunk

iL lirmepélyrőL

Míni minden évben, az idén

is megjelentek öz Országos

Sleíánia Szövetség csecsemő

védelme! hirdető plakáliai, ame

lyek a nyári hóna ban elma·

raJhalaHan óvszabályokrill hív

iák a nagyközönség fígyel~

mil. Tekintelic! arra, hogy él

szövelség tanácsolnak ismerele

elsőrendű közérdek, él plakál

Jarlalm6.1 elZ alábbiakban ieljes

terjedelmében leközölji.lk. A ta

nácsok a következők:

1. Sohase válasszátok el nyá

ron csecsemőifekeL

2. A nem szoplaloH csecse
mők éilcének elkészítésére min,

dig megbizhal15 tejel vegyetek.

3. A friss iejel Jiszta, sűrű'

szúrőn s:ztirjé~ek ál és hideg

helyen ~arjsá!ok.

4. A csecsemők táplálékát

gondosan ugy készi!sétek ej,

ahogy az! az orvos elrendelte.

3. A tápláléko! mindig pon'

tos időbczI1 és az orvos óHal

előirt mennyiségben adjátok.

6. Mie!611 azl II csecsemővel

megeielnélek, kóstoljálok meg.
összement, savanyú, sárga vagy
búzös telel ne adjatok neki.

, ,

1. Óvjátok csecsemóHeket cl

lúzónapsugárlól.

8. Nappal inkább bűvös szo
báb/ul vagy árnyékos helyen
larlsálok és estefelé, ha már
kicsit lebüll él levegő, vigyétek
6t a szabadba.

9. Minél melegebb az idő,

ann61 lengébben öllözlessétek
a csecsemő!.

10. úgy mint láp-
lá!ék'áJl él legyeklöl.

Akdrmilyen csekély rendellenes
séget csecsemőiteknél, azon
nal vigyétek orvosnoz. Amilyen
k1Jnnyli {l bajnak kezdetén elejét

olyan nehéz az el
gyógyítani
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Dijat kapnak a !egcsirwsabb
balatoni iskolák, olvassuk iE

egyik budapesli lapban, Nem
lehelne csillossági versenyre
készielni az alföldi iskolákat
is? Milyen szép volna, ha va.
suli állomásunkhoz hasonlóan
az iskolák is virágosok volná·
nak. A falu eszléllkája minden
esetre sokat nyerne vele.

Öngyilkosság, Béres Jánosné
G. Nagy Erzsébet 58 eszten~

dás asszony a gróf Tisza J~le

ván ul 70 s~ám ala!! lévóla·

kásán junius 26-án éjjel óra·
kor fetakaszlolla magiit és mire
tellé! észrevel!ék, meghalt. ük:
anyagi gondok és gy6gyí/ha
latlan betegség. .

Csol1iagolásJís a y",lvevő

vasuli állomáshoz való fU\'áro J

zási költség coel' darab cse g

mele után l P. egy csomag
suháng u/án 2 P. (a fenji éÍrak
ban nincsen benne.)

Az 1935 évi ószi erdósi!és
hez szükség-es facsemetéí és
suhángot legkésőbb 1935 évi
julius hó végéig, az 1936 ev!
lavaszi üHelésekhez szükséges
facsernelét és suhángol pedig'
legkésőbb 935. évi oldóber
hó végéig, az üllelés helyére
illel'.2kes nj. kir. erdóigazgaló J

ságnál, m. kir. erdőfelügyeló

ségnél, vagy m. ldr. erdóhiv.:.,
talnál szóban vagy írásban ken
igényelni. Alföldftíslílásl célra
SOOO darabot meg nem haladó
csemelemennyiségeij a községi
elóljáróság uf,ián közös kér...
véoybi2n is lehel igényelni.

Az ígénylésben meg kel! i·z e

iölni él belillelendó lerülel he
lyél (község, dülő), mlnóségé!
(kopár, vizmosfJsos, fulóhomo
kos leri.ilel. vágás.liszlás. si
kiJerjccJésél, cl szükséges cse
mefe, illelóleg suháng faiá!, ko
rá! és mennyiségéi, az üllelés
idejét 093.5 év ŐSZ, vagy 936
év lavasz), cl jelenlkezőknek

vagy rnegbizolljtlllak pontos
cimé! (lakóhely, ulolsó pos!a)
és végül, hogy EJ csemele s 11·
le!óleg suháng él közölj (I-IlU
feltétel melyik e s7erint volna
k iszolgE!lIala nd ó.

Eikésellen, valamini CI föld~

mívelésügyi miniszleriumhol
közvellenül. vagy más haiósá.
gokhoz benyujloJ! ij<éilyiésekeJ
nem veszik figyelembe.

Azok, akik él kiulalványozo!
cseme!éi vagy suhángol ok
nélkül visszauIClsilják. vagy nem
arra él célra használják fej, ame·
Iyet megielöllek, a jövőben ál·
lami Gsemelél nem kapha/nak.

1898 év XIX, L-c. alapján ál·
lami eiláJás alatt álló erdó~ és
kopár lerülelek birJokosai ré
szére szükséges facsemeJe ki d

u1alványozása íráni a m. kír.
erdóigazgalóságok ezeniul is
hivatalból intézkednek.

A csemetét és suhángot ta·
vasszal, március és április hó~

napban, ősszel pedig október
és november hónapban adják kL

és
•
L

re jó, ha egy kerékpár készeniétben
van_ -

A lakosság figyeImét még arra is
felhivjuk, hogy a tüzrendészeti kor
~ányrendelet szerint a község belső
területén büntetés terhe mellett szigo
r\.lan tilos a fedetlen és be nem épített
nyári konyhák és egyéb szabadlűihelyek

használata s miridazoknak a szabályok
nak a megszegése, amelyek tliz kelet
kezésére vezethetnek. -

Hazafias kötelességét teljesiti az, aki
gondosságával s a tüzrenclészeti sza
bályok betartásával elősegíti azt, hogy
a mezőgazdasági terményei< a Wzvész
nek .áldozatul ne essenek.-

ei facs efe-
Igáitatás fetétei

ie.
ISZ

áll
s

Az 5!!am erdészeti csemete- éves 7.-. 2 éves 9.- pengö;
kerjek facsemete- és suháng akác ískolázallan magágyi cse'
fe1cslegei! 1935 ászén és 1936 mele: 1 éves 5.-. ? éves 7.
lavaszán1'Jz alábbi feltételek l pengő: gledics, sophora. eper·
me!lell szolgáltalják ki az igéllY'li !'él iskol.ázallan magágyi csc.
16 biriokosoknak : rnele: l éves 6.-.2 éves 8.-

l. alföldi e. rdák, fasorok, Szé.1- 'l pengő; jUhél:r, kőris. s7"iL nyir
logópászlák és facsoporloK je, iskoláhöJlan magágyi csemete:
lepiiésére. továbbá az orszóg" 1 éves 6>~, 2 éves 8.- pcn
bármely részén lévő kopár gó, ceUisz, ko-:!reulhería isko.
és vízmosásos lerülel beerdő- lázal!oan magágyi csemeie: l
sitéséreerdei facsemete és Sll- éves "J'.-, 2 év'es 9.- pengő;

hál1gaz államerdészeil cseme- hárs iskolázatlan magágyi cse-
tekerlekben csomagolailanu! ál- mele: 1 éves i ;),- pengö, 2
adva. teljesen dijmenlesen. Iév.es DO pengő. amerikai dió

ll. erdőlerületek vágásainak i~kolÉizaHan magágyf csemete:

és ~iSzl~Sélin. a~ be~r~.~S!léS~re,! l éves 8.-, 2 éves lD - pen
lovabba egyeb fasdas! celra· gó. vadgesz.íenye iskolihanön
erdeifacsemele és. suháng a meg- ! magágyi csemete: 1 éves 6.-,
ál1apilol! ár, valamin I az. esel- i :2 éves 8.-":'- pengő; sze!idgesz
leg L:lmerlYó csomagolásiés llmYe.

c

szelid dIó. gyÜmöícs
vasulhoz való szállilásiköllsé- nullone iskoiázallan magágyi
gek megtériiése ellenében. csemele: 1 éves 20.-, 2 éves

lll. Méllánylási érdemló ese-·I 25.- pengő, maCil.lril iskolá·
tekben az I, alaH részletezel! zailan magágyi csemcle: 1 éves
terülelek erdósitéséhez és fáI 10.-, :2 éves 1~.- pengő; füz-,
sitásához szükséges erdei fa- nyár., clcagnus- és lamfll'iska,
csemelél és suhángok dijmen· dllgvÉlny sima iskolázallan mag-
lesen akiszedési, csomagolási ágyi csemete: 1 éves 3 pen-
és a vasulhoz való szilllitási gó, ugyancsak gyökeresen: 1
köllségek eicngedésév\?! szol· éves 6,-, 2 éves 8.- pengő;

gállalják ld. egyéb fafajok iskoláza!lan ma·

A csemete, suháng ára ki. gá~ágYí csemeléi: 1 éves 10,-,
szedési költsége: erdei. és fe 2 eves .t 2.- pengő. Suháng
kele fenyó iskolázatlan mag. az erdei', fekete·, IIlC-, vörös>
ágyi csemete 1000 drb.-kénl: 1 f~n~ó ~s az "egyébb f~fajok l<

, 4 - 2 éves 6 - 3-4 lí.lVelelevel drb.-kenl az L osz·
~ves 8' ., .- : k' I- II Jályban 40, él ll, osztályban 25
eves .. - ~eng07'· IS ~o a,zo fil!ér; az egyéb fafajokban 70,
csemete: 2 eves .-, u eves illetőleg 50 fillér.
9.-pengő; luc- és vörösfenyő A fenn árakban a csemete
iskolázatlan magágyi csemete: és suháng kiszedési kölísége,
1 éves 5.-, 2 éves 7.-, 3-4 mely ezer darabonként fenyó
éves 9.- pengó, iskoliholl cserne/énél 1 P. 40 fillér, lomb
csemete 2 ~ve~ 8.-, 3 .'Íves facseme!énél 2 P. suhángoknál
10.- pengo, Jolgy, cser lsko- darabonkén1 8 fillér, már ben=
lázaHan magágyi csemete: 1 ne vao.

B

A traktor kipufogójára a tüzese! meg
akadályozására megfelelő ed:~nyt kelj
alkalmazni, amely az égés termékei!
felfogja. - Minden cséplőgép mellett
kifogástalanul működő a megfelelő töm
lővel (legalább J4_5 méter nyomótőmlő
vel) biró kazaHecskendöl, valamint kel
lőleg felszereit mentöszekrényt kell tar
tani. A szérUn keletkezett tüzet a gőz~

cséplőgép kezelője három hosszu síp
jellel tartozik. jelezni, egyrés:.d azért,
hogya tűz a környéken dolgozóknak,
másrészt arert, hogy a tüzoltóságnak
mielőbb tudomására JUSSOIJ, s a tlizol
tás mielőbbi megkezdésével a nagyobb
tilz gyors és késedelem nélküli jelzesé-

Az ország nehéz gazdasági helyze
tére tekintettel hatványozottan fontos
érdeket képez a mezőgazdasági termé
nveknek a lüzvésztöl való megóvása.
E~l1ekérdekében kormányrendelet is
látott napvilágo!, pontos és szjgorú vég
rehajtása céljából vármegyénk a!ispán
ja rendeletet adott ki. - A rendelet
főbb intézkedéseit a következőkben kö
zöljük:

A vasutmenti birtokosok, iJietőleg

főldbér1ők a termények learatását a
termény egyenlő beérése után avasut
felőli részen kelj Mgy megkezdjék. 
A learatott termények a sinektő~ lega
a.bb 100 méterre hely.ezendők el s
nyomban aratás után a tarló 100 mé
ter szélességben fellisz!itancló, !.elge
reblyézendő. - Az első keresztsortól
10 méter távoisápban a vasuti töltés
Jelöl 3 méter szélességben védőbaraz
dát kell szántani. -- Az egyes birtok
részek védőszántásainakegyvonalba kell
esniök, mert az össze nem IUggő, lép
csőzetes szántás, ugynevezett védöba
rázda a luz eHen nem nyujt védelmet

A fennálló rendelkezés szerint, ha a
learatott termény az előirt távolságra
a terület keskenysége miatt nem helye:l:

- hető· el, :;kkor a terményt a legrövidebb
idő alatt el keH onnan hordani és vé
döbarázdát ez esetben 1S kell szántani.

Ezen előirt rendelkezésnek a végre
hajtását avasut közegeivel szintén el
lenőrizleti és a mulasztókat feljelenti.

Mezőgazda,*ági terményt külön en
gedély nélkül csak olyan községi bel
söségekben szabad behordanis azokat
ott illetőleg kicsépelni,
amely a legközelebbi lakóháztól vagy
gazdaságiépűlettől, magtártól, ker.ités
löl stb. legalább 100 méterre, iile!őleg

2000 kel'esztnél kisebb mennyiségű ter
mény esetén legalább 50 méter távol-

fekszik, - E távCll::,ágnál kisebb
távolság esetén a behordáshoz április
8-ig engedélyt kellett kérni. - Aki n~m
kapott erre engedélyt s annak ellenere
behordja terményeit, 10 napig terjed
hető eJzárásra és pénzbüntetésre bün
tethető. - Tanyán a lakástól legalább
20 nJ. gazdasági épülettöl legalább 10
Jú. vasuti vonaltól 100 méternyi távol
ságra helyezhető el kazal, asztag_ 
Az asztag legnagyobb hosszúsága 10
öl, szé1essége4 öl, magassága 3 öl le
het. Az asztagok közt legalább 4 mé
ter széles, mindenkor tisztán tartott
utat kell hagyni. Az asztagokat min
denkor ugy kell elhelyezni, hogy az
uralkodó szél irányába azok szélessége
és ne hosszusága essék. Köz(\s szérüm
csak a tűzrendészeti hatóság által ki
jelölt, engedélyezett hely, az előir! tüz
rendészeti intézkedésnek szigoru be
tartása mellett, - vehető igénybe. 
A gazdának kötelessége az asztag mel
lett 10 hl. vizel, 2 vedret tartani. 
Kivánatos és célszerű, hogy a szérűn

nagyobb mennyiségü és több helyen el
osztott porhanyitott föld, valamint
ponyva, ásó, lapát és gereblye álljon
rendelkezésre. - A dohányzási tilal
mat szigoruan be kell taI:tani. - Étel
főzés céljából rögtönzött tüzbelyet csak
él szérlin kivül, legalább 100 m. távol
ságra s megfelelő óvintézkedések mel.
lett lehet létesíteni. - A TUzi"endé
szeti kormányrendelet szerint csak
olyan gőzcséplőgéppel lehet csépelni,
amelynek tüzelő és szikra fogó szer~

kezete él tüzbiztonsági követelmények
nek minden tekintetben megfelel. A ki
hulló tüzes pernye, salak mindég vizbe
kell hogy hulljon, azért a hamuláda
alá megfelelőnagyságu gödröt kell ásni,
amely gyakran viuel el. _



Valamikor naBvon kedves
voJ! n de mióla ugyszóiG
ván örök vasárnópom van, 
h~f csak !3zza! leszcnl élvez'"
bei6t'é~ hogy El rnások '/csár
iiClpjának örülök. lil P\2s1en Vfill

nl:g csak hangula!. szin! A
iLi'lköznapi loholás 2'::

rii;nusba olvad, az arcok ldfl:·
io.:>z.ése fénylőbb, derűsebb, a
viiiőmosok js vigabban kocog~

flJk. Mezei virágbokréiák CSlllJ

í<2nek ki nyito!l ablakain,f<zh5r
l~cdapkák imbolyognak a lesüJi
p\,'os arco! ámyékolva. hamis
kásal1 csillog él szem él félol-
daHre cs kerimG fl lól, él

vér nyár Vai], szép, sza~
bad nyári délután 1

Abiakomb.:J könyökölvc néa
zem éi hullámzó emberáradaloL
Annyi száz és ezer arc közül
nem kerül ketl6 egyforma. Er
re él budai hegyek árnyé,
kában nem oly súrú él lömeg,
az ulon is széles, he!yenkénl
mély, zöld fo!lok iarkilják, be
nem épi/et! házhelye!<. Eiekel
nevezik a "ré!nek"-nek ,zrrefeié.
Alig 100-200 kVéldrálos ierü!e p

lek ezek, amiket még nem fur
Jak keresztiil-kasu! gáz és viz'
vezetékcsövekkeL

Tábori székekben, zsámo1vo 
k0n, vagy akár hason fekve
"ü.dül" a pihenők serege, jó'
részt a közeli hérkaszárnyák-

s akiknek ez is kirándulás.
Asszonyok kényelmes pongyo
lában, férfiak ingujjban, gyere
kek fürdódresszben. Az élelmes
apai szerelel él hirdeló táblái
is felhasználja, amin két cölöp"
re verve a lelkeke! klnálgalják
s amelyen kereszlül hinlázlatja
nemcsak a maga, de a más
gyerekeiJ is. Van boldog si
kongalás l - Nagy ill a gyer
mekvédelem, nem baj, ha a
cölöoök meg is lódulnak.
V;lődnek az árnyak, kiki

szedi a sátorfáját. A DunaparH
korzó mosl kezd élénkülni. A
Bristol, él Cm'lIon, a Ritz és a
HangJi elóll az ujonnan fes/eit
bájos kis aszialok mellell szo
roson egymás mellé zsúfolva
lPirosabbn6J pirosabb ajkak fúj~

iák a füslöL Csudapanorilma
nyilik él felgyuHoti lángok nyo
mán a budaI oldalról, él kis
5~íahajók percenként öniik a

közönségel a IPar/ra, a n~.á~él~ I
az órának, cl percnek orulnl
judá vasárnapozókal.

cs én is boldog vagyok, hogy
még ok Öl ülni él mtisok örÖ G

mének.
Prigl Olga.
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Endr~dl:ilíJ, Nagyperes dülőbeq 8 kis
hold föld, a köröstarcsai vasutallomás
mellett 60 kishold tanyásbirtok kedvező

fizetési feltételekkel eladó. Érdeklődni

lehet Béké"',-,csabán, a Békésmegyei Ke-I
re!lkedelmi BanknáL
~~WV"WU••

a
Dc. István, földink, a

budöpesli VIII-ik kerüle! kerü!eíi
orvosa és Urbányi Gizella Era
zsébel e hó 27,én, esie 1 óra
kor Jarioiiák esküvójüker Buda c

pesten.
Cs. Szabó Albertet a Józser-j

nádor állaloí'!OS\ karáj] fo hó
25-én álla!orvossá avaHák. .

Vitéz Márky Barna dr, alis-
pán junius hó 24-én megkezdie
hal hetes szabadságát

A 33~as bizottságba vánne
gye i képviselőil1k közül bcvá
laszloHák: Bud János!, CsIzma·
dia Andrásl, Lányi Már/onl és
Temesváry imréL

E j Ő I é P t e t é s. Szomjas
(Sztrecskó) Károly kölegyáni
MÁV. állomás fŐl1ököl valósá,
l?os fóintézővé léplellék elő.

TARDOS ANCSI a Notre Dame
de Sion apácarendnél Budapestel'l
4 éves francia nyelvtanfolyamot
végzett és a budapesti francia
követ rés2tvételével alakult vill:s
gál6 bizottság liltal kiálUtott fran
cia nyelvtanári oklevelet kapott. A
mult nyáron 6 hétig párizsi tanul
mány uton volt. Elvállal egyénen p

ként is francia és német nyelv
oktatást kezdökl'lek: és halad6k·
nak.

Máv. épitkezések. A Máv.
beruházási köllségvelésének
terhére a környéken Körös!a-
dányban állalrakodó! épitenek,
Orosházán pedig kikövezik él

raklerületet és él raklári ulakaf.
Rövidesén bevezetik a8órás

munkaidőt Gömbös uyula
miniszterelnök íj parlamentben
bejelenlelle, hogy él kormány
legközelebb kiadja él vasárnapi
munkaszünelre és él 8 órás
munkaidő bevezetésére VOl1at p

kozó rendelelet. Őszig feHélle
nül elintézik a márkázott cik-'
kek árvédeimének kérdését, az
iparfejlesztési törvény reform-
iát, akarleltörvény módositásál
és az áruházak bóvilésének és
utcai árusiiásának kérdését.

Pályázat elemi iskolai taní
áUásokra. A vailás és köz·

. oktatásügyi miniszter fl tanév
végével megüresedó és az 1936
36 tanév elejétől belöltés alá
kerülő 80 elemi iskolai helyei-
les lani!6nóí állásra pályázato!
hirdet. A kérvények benyujtásá
nak határideje 1935. év julius
4. Az 19M, és 1935. év juniu"
sában okleveiel nyeri tanítók
és tanítónók pályázati kérvé c

nyeit nem veszik figyelembe.
VáUalkozásGÉpitkezés füga

geJlen épiiési, műszaki és kÖZl

gazdasági hefi!ap cl prfspektiva
múvészeii és ÉpHógyakorlai
műszaki melléklelieJ <2g-yi.iH ne~

gyed évre 7 pengő, Az épilési
szakmában dolgozó íparosaink
nak nélkülözhete:i1en lapja. Az
eddig megjelent számokal szer,
kesztőségünkbenszivesen meg
mU/at juk. Az ipar!esli.iietekkel is
rendellessék meg aJ lapot,

Adóhátralékokra engedélye
zett részletfizetés, A kereskep
delmi és iparkamara felhívja oZ

érdekel/ek figyeiméi alTa, hogya
pénzügyminlszler 163.664í1934
VII. Cl. P. M. sz. dönlese sze c

rinl a j 6.400/19b5. M. E. sz.
r. 1 §-nfJk rnásocHk bekezdése
aiapián engeJélye7ell részlete
fizetési kedvezményeselén, az
engcdélye7.eli részieiHzelések
elsősorban aJ kamalokra szá ...
molandók ei és csak ez ulán
kerülhel a SOl: fi lőke!ariozás

apasztására. Minihogy pedig a
16.400/1953. M. E. sz" r. alap
ján engedéiyezeH fíz.elési ked
vezmények során reliesilendó
részlelek összege cl kamai!ar
fozás figyelembevétele nélkül
kizárólag a tökelart0zás alap
ián állapft!aloH meg, ennélfog
va az engedélyezell részlejfi
zeiési kedvezmény időlartama,

kamallarlozás fennállása eselén
azza: az idővel kilolódik, mini
amennyi havi vagy negyedévi
rész!el él i<amö! kíegyenliléshez
szükséges,

Felvétel asiketnémák szee
gedi intézetébe. Asikelnémák
s'zegedi inlézelénekigazgaló
sága közli, hogy a terüle/éhez
Jarlozó Bács-Bodrog~Békés,

Csanád-Arad-Toron/ál-, Csong·
rád-, és Pest vármegyék déli
részéből éI jövő 1935-36. tan~

évre felvesz mindenol-yan áGj O
ives siketnéma gyermekei, aki
épelméji1 s igy oktatásra alkal
mas. Az igazo!lan sZí/gén y szü
!ők gyermekei teljesen ingyea

nescn részIZsülnek ellátásban,
okiatásbéln és nevelésben. Aki·
nek lehá! siket', vagy hallóné·
ma gyermeke van, közölje ('zt
sürgősen egy lev, lapon az in
tézet igazgalóságával (Szeged,
Bécsi-köml 56-40), ahonnan él

lovábbi felvHágesiiásokal meg
kapja. Az igazgatóság él! ra
kéri lapunk olvasóit is, hogy
ha ludomásuk van inlézelben
még el nem helyezett 6-10
éves sike/néma gyermekekről,
a szülők cimének szives kö'l~

tése mellell ludassák ezl az
igelzgalósággal a fent megjelöl!
címen, hogy ez állal e sze.ren
~séllel1 gyermekek is megment
hdők legyenek a társadalom
számára.

A mesterséges furunkulus.
Egy Charles Bruce nevii ame
rikai férfi illI álla fel II világ leg~

furcsább dolgá!, a meslerséges
furunkulus!. Különleges anyagI!
viasszal olyan hfien utánozta a
kelés! az arcán vagy él nyakán,
hogy· első Jekinteire a gyakor
loU orvosi is megiéveszlelle.
Charles Bruce cl világ legügye
sebb csempésze voll és a fu
runkulus ala l! jókora gyémánl
rejl6zöft. Erről közöl rOPPf.nl
érdekes cikket és képeket él

Tolnai Világlapja uj száma,
melynek ára -20 fillér,

amelyek
nak. Az Országos Rdormáíus
Szerel'2tszövetség mos! meg
jelerdérksi!6iéból olvassuk.
hogy il Szerele/szövetség ref1d~

szeresen gondozolljainak : ár~

v6knak. élggoknak, rokkantak.
nak - a száma meghaladja él

400-at. Uj 40 személyes ögg~

rnenház épi\ése megkezdődöt

Kabán. Az uj szerelelházösz
re i1Jár jJ1 is, Hajduszoboszlón
is megnyjlik, árvaházat
meg él Szövelség ősszel

dllböszörményben, Kunhegye~

sen és Földesen. Az u1óbbl
helyen nyomorék gyermek oli
honi is /ervez. ahol il nyomo
rék gyermekek meglallllJhajJák
a cipész l11eslerségeL Az éplí
leleket adományozásuiján kap
la él Szövetség szerele/házi c.:'
lokra. Ugyancsak ili'vabázi cé
lokra ingatlant kapoll éi! Szö
velség !{unmadarason ésrl5j~

dl.lhadházon,egyeiől'eazonban
haszonélvezelfel megterhelve,
A Szereí<ztszövelség vagyon
mérlege szerint a Szövetség
vagyond már meghaladja II

160.000 pengőt, inlézeleinek
száma pedig ősszel eléri (j

20-al.

Rák-kórház Budapesten. A

fóvárosi Bakáls-téri kórházal

rák kórházzá alaldlják tiL A

belügyminiszter az errcvonai

koz6 terveket ióváhagyléL

A Magyarország szenzációs
új akciója a családbidosltás.
h,ülföldi viiáglapok példái nyo
mán a lVIagyarország vezetle
be nálunk elsőnek az expressz
előfizelés rendszerét. A siker
egészen rendkivüli vo!L Nagy
kedvezményl jeleniel!, érlheJő,

hogy az előfizelók tízezreit hó~

dilolla meg. Mos! ujabb nagy
ajándékol jelenj be él tvlagyar,
ország. Egészen réndkivüii "lel
biziosilási tervel valósi! meg,
amelynek előnyében nemCSak
valamennyi e!ófizeióje, hanem
azoknak minden családtagja is
részesül. "Ingyen családbiz!o
sílás" az új kedvezmény neve,
A lényege az, hogy az előfize

tési díj ellenében, egyel len fil
lér külön ráfízelés nélkül mii]&
den egyes elófízelöjének s va~

lam('nnyi családiagjukntlk éJe=
Iéi k!enkini 100-1 pengöre
biziosiíja él Magyarország Ré b

szesül eeben természetesen Cll:

expressz előfizetők héJlalméi G
,

lábora is heli 50 fillérért. Az
előfizetó és házastársa 55 éves
koráig, minden gyermekük 2
évesiől 24 éves koráig élvezi
él nagy biztosítáSI kedvezmény!.
Minden előfizető ermészc!esen
lovábbra js megkapja él Ma
gyarország nagyszerű szom=
bali íngy('nes melléklelcJ: a
Sárga RádióL.



i I il illi I•
... -5'··7

Kfls;sruth-tlér 2,
~~~.~~

legujabb s:::Élma
lsmél vállo::CJlos és \,!1lzdag 10,,
taiomma! jelent meg .Aradi LsolJ.
Balla !:>orisz és Possonyi Lász
ló szerkesziésében és ldadásái·
ban. A 23 nagy oldalon meg
j elen ó lap larJalíí1 Éiból kie l1íIt?:] ~

iük gróf Zichy Rafaelnének. ~

Magyar Katolikus Nószbvelség'
elnökének ,. tvlodern hivalBs"
örök hivalás" c. eikkéi. mciyaz
fgazi nói hivatásra nwlat rit
gazdag iörJénelmi példák alap
ján. !(ülön érdekessége a lap·
nak Angel Herreranak, a SPél

nyol katalicizmus vezérénzk éH

!<or fzszéreadoll Oe

zala, melvben elmondja, hogy
hogyan leli ei lenézell mozgGl
Iomból gyózelem. A lap 10#

Yál~bi cikkei is ér!ékesek, A
folyóirat kéthetenként ielenik
ml?~, e!óffzelési 6ra l évre B
rengő, félévre 4 pengő, i?gyes
szám ára fillér. Mu!alvánv
számoi küld él lap kiadóhíúI-
lala: Budapes!, ll. Szenjkirálvi
u.28. -

a
.A lengerentuli

államok legfontosabb minőiég

buza !crmeió országa Kanada,
az idíin lényegesen csökkel1
JeUe a buzalermő lerüle!et. Kö'
zel két millió hektárral kise
buzalerület van beve/ve, mint
1912·ben. Buza helyeit zobot
és árpát veteHek löbbeL

"Házasságfelbontó " ci-
men tk Geró Ernő budapesii
ügyvéd tollából rendkivül pral<l
likus munka jelent meg, mely
az összes magyar házasságfel
bontó .. és érvényleleníló okoe
kal, valamint az ugynevezeil
békés válás szabályait az idee
vonatkazó bizonY!Blok fe!soro~

lásával és biróságí beadv6nyok
minláival együtt rendszerbe: fo~
lalva, könnyen állekinthetó mó
don ismerteti. A könyv ára 1
(egy) pengő. Megrendelheló ól

szerzőnél: Budapest l-<Jrdly
ucca 125, avagy bármely könyve
kereskedés útján is. "

Londonba a nagykő-

vaj. Nagykörösröl indítoi
ták el él Londonha irányuló el
ső vajszállilmányt és ezze! üj

exporlág meg Nagykórö~

sön, Vajai ugyemis innen még
sohasem szállHoiiak külföldre.
.ti. lehénlarló gazdák l1aRY re·
m<innyel tekintenek ;;;z uj ex"
porlág akulá.sa eliÍ,

cég.

A német népautó már-
~rjeS?!lünk, hogy elkészül! I

a n~paulo terve, egy olcsó és
tarlós Ids g-épkocsié, mely a
nag-ytömegeknek szolgálna. A I
modellt bemutat/ák Hiller kan
cellárnak s neki nagyon meg
telszell. .Az uj kocsi nem kerül
többe 1.000 mlirkánál és 80 km.
$12 bessi2'get ér el.

,!Igner
mint a megszünt Hazai r.t. ",,',,'.r;,..-n~;

lerakaféínak b j lom á n ]l o s a.
t. Vev hogya

bizományosa ett.
rakMr álirlísa folyam~tban van és a

jövő héten már meg is érkezik az ui áru.
iYllnoen ellenkező hirGszteléssel szemben

m~gnyugtatjuk t. Vevőinket. e g' y e ri II k
nyugodtan, mert cl j ö v ő h é í e TI minden
igény(~ s z li k sé g l e t e már ki tudunk
elégiteni.

"I

Ázsiai madarak érkeztek l Háromszáztiz vagon afrikai
VáGra. Viicról jeleniílc A vác, mltrágya MagyaronEágnak.
város határáblm lévő SZÓ!!ŐKI' Defu/oH cE illeni kikötőbe a Na
ben megjelentek él pósztor·ma- varcag 3tlhluris görög gőzös

darak, vagy másnéven a sáska- 310 vogón foszfáí-lrágyélval,
lierel!réJYGI<. Krup;:: Pál 3iket~ amelye I az északafril,ai Casa
néma-inlézeii tanár veHe észre " blancáb61 h ozoJLi'vldgyarorsz ág
ezekel a ritka madaraka!. Hirc . számára. A szálIitmányt dllnai
adására sokan mennek ld a uszályokra rakják és u!nak in
szőllőkbe az ázsiai madarak dili,tlk. II magyar mezőgazdaságI
csodálására. A rigól1agyságú szamara, ~

pásztor4madár ugyanis Ázsia i
síkságain tartózkodik s klilöo Ahohzineket és tán· l
nösen El sá$kákat és él csefl.s4 coJmtk. Avilág legbizarabb ba-l
bogarakat irtja. Sóskajárás ide- leltjéról, a "belű és szinbalelt-!
jén nagy szolgálatokat tesznek ről" közöl képekkel illusztrál!,
él rovarirtó pásztor-madarak. roppant érdekes cikke1 a Déli l

Igen érdekes színezetüek; a fej, báb uj száma. S7.inl1ázi beszá

nyal<, szárny, farok, fémesen m?lók: ~l.ely~ák száznál .lőbb l
zöldes fekeJe lükröződésü,hasi' ke p, r~dlomusor, fl1mroval, iZg
részük rózsaszínű. galmas novellák leszik érdc 4

I~essé él népszerű szinházi ké
p~s!ap uj számát, melynek éira
20 fillér.

Zarándoklat Máriaz.Ube. ft.
Herc:egprimils engedélyével au
guszlus (i-án zarándokla! indul
Máriazellbe. Visszaérkezés au
gusztus 14.-én. UHkö!lség ll.
osztályon ~2. P., III. osztályon
;)~ ~" Érdeklődniés jelentkez
ni lehet Borsy IsJván technikai

vezetőnél, Budapest, IX. ernő

ul 19: L 16, - aId válaszbélyeg

ellenében Tész.leleS programot I
ké3zség-gel k ülg,

-ÁUatorvosok dijazás.i!l, Bé~ I
késmegye sLaMlyrendeleiel ké- I
szilel! CI magéill állaíorvosok

zásáróJ..A szedheló fóbb
diiak II kövelkezök :

Beleg tilia t mcgvi7sgálásCl 1
p, éL~ tiilallulalclonos lélkásán.
2 p, több állal megvizsgáltisa I
eselén minden Jovábbl daraD'
1 P. mén~s, csorda, csürhe.
nyáj slb. megszemlélése 5 P.
tiél '2 kilómélemélnagyobb iti~

vo!s.§gra kell menni az állator
,'osl1ak. Ulé1ziÍsi köllségre van l
iflénye. ~gy ó:án Jul ellöllöH I
Vdrakozas u/ón El rnegkezdell l
óráért 1 P. fels7tHllilása jogo- I
suli. I

Éjjel. éspedig nyElron (ápri g
.

~is ~jöl szepiember 30-ig) este!
3 órájól reggel 5 óráig, télen
(oldóber 14 16\ miirG:ius a -ig)
\2sli 6 órától reggel 7 óráig
leljesileIt lálogalásér\ a látoga-

illelőleg óra 4 és vári:lko
zéisi dijak kélszerese jár.

Sebészeti mtilétekért CI láto
ga/ási dijon felii! llae?Y állatnál
3 P. kis állatnál 2 P, könnyű

mátélekért nagy állatnál 4 P.
kis állatná! 250 P. Nehéz, vagy
hosszabb idői igénylő, bárköny
nyebb múlétekért n"gy áJlatok
nál 7 P. kis állajoknál 4 P.
Különös műtétek szabad egyez o

k@dés' tárgya.

Men herélése 10, csikó 6,
bika i, bikaborju l, kos 1, félI
éven aluli kanmalac 0.50, lwlya, .
macska, hózi nyu! 1, lehén pe
tefészek ir/ása 10 pengő. Ser 4

tés pelefé'szek irtása 1~5 drb.
állaiig darabonként 4, 6-10
darabig 3 pengő.

A szülészeti múlé/ekér! a Já
logalási s nelaláni utazási köit
segen és óradijon felül a kö
vetkező díjak járnak: velllhes~

iégi vizsgála! nagy állatnál
1 állaíig darabonkénl 3, kis
állatnál 1-10 állatig darabon
kénl 2 P. Meddóségi vizsgálat
nagy 4, kis 61Ialnáll-10álla
iig darabonként 2 P. A szüJó~

ulm51k műlélle! való elzárása
nagy állatnál 4 P. kis átla/nál
I P. A rendes ellésnél való se
ilédkez~s nagy állalnill 5, kis
állatnál ;) P. Segédkezés egY4
szerű rendellenesség miatt ne
héz ellésnél nagy állatnál 6,
kis állatnál 4 pengő. Seg~dke

zés komplikált rendellenesség
miatli nehéz ellés nél, esetleg
<:l magzat feldarabolásával, nagy
állalnál15 P. kis állatnál 5 P.

Védóollások a lálogaiási dio
jon felül 6, kis állal 2. "

Egyszerű mikroszkópos ViZS-j'
gálali?Írl 2.50 a vizelet kérniai
vjzsgálaiért~Ui)0-4p, I



o<arróg'épek, alkatrészek,
MFrRi'5 !I!3i!l:fflji!lrl:1::r Kf9m- ,- _~ ~,'~

aj, cérna;
r-'

likáci

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
\VAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdaválhlat, Gyoma
Felelős üzemvezető Teket S;iIl.doT,

Lelláibélyeget használtat, boritékofl,
levelezőlapon,bélyeggyi;jteményt, egyes
bélyegeket IS jó áron veszek Haus
mann Endrőd HalMz utca 3,

Bére-s Jánosnál Gróf Tisza István
u. 70 sz. alatt egy jókarban lévő stráf- .
kocsi és kocsi a!katrészek vannak el
adók

Méhrajokat veszek, Házy József te
lekkönyvvezetö, Tompa NUMI;- ll, 23 sz

Az 'első cifrakerti járásba~ l láll~
here kaszá!ásra elartó. Érdeklődni le
het ivloJl1ár Antal Zrinyi u. 8,

Az Endrtsd-GyoiJlai Takarékpénztár
tulajdonát képező Ho;'thy Mikló~ uton
lévő Sípos Sándor féle ház 3 szoba,
konyha, kamara, 1 alsó konyha és
egyéb mellék épületek haszonbérbe ki
adók, vagy Örök áron eladó. Érdeklődni

lehet az Endrőd-Gyomai Takarékpénz
tár fiókjánál Gyomán.

Horthy Miklós ut 3 szám alatt az
emeleten 4 szoba, 1 konyha speiz és
hozzá tartozó menék helyiségek augusz
tus hó l-re kiadó. Érdeklődni lehet
ugyanott a takarékball. .

SZ8b6-mQhely berendezés, li, m..
varrógép, vasalók, vasalófák, vasaló
párnák, szék, asztal, tükör stb. eg~sz

ben, vagy darabonként eladó özv, Biró
jánosné Rákóczi u, 33 sz, házánál. .

Özv. Csapó .Iánosnénak 2 kateszt
rális hold heréje van eladó. Hősök-ut.

ja 72 sz,

Özv. Papp Zsígmondnénak' Bánom
kertben 1 hold, a Keselyösön 1 fertály
földje eladó. Négy és fél fertály földje
haszonbérbe kiadó. Rákóczy u. 14 s?:.

Kerekes Károlynál a zamatos, jó bor
literje 64 fillér.

Egy j6karban lévő féderes kordé
eladó Deák Ferenc utca 33.

legelőnyösebb feltételek mellett
köthető biztosítás az Országos Refor
mátus Jóléti és Gazdólsági Társulat gyo
mai temetkezési csoportjáná\. Érdeklőd

ni lehet a helyi megbizotInál : Kulcsá..
Mihályná\. Lakik az öreg református
temetőben.

/!;. "Mezőtul'i Általános Bank Rész
vénytársaség" folyásit gazdakőlcsö,

nöket földre és házra elsőhelyü beke
belezés mellett. Felvilágositás kapható
Gyomán: Greiszing József 'nyug
telekkönyvvezetőnéL

Férfi és fiu kalapo&<, sportsapkak,
mindenféle fiu sapkak a legolcsóbb ára
kon kaphatók, kalap alakitást. festést
szakszerűen olcsón vállalok Alt
Vince kalapos Endrőd Ipartestűlettel

szemben.
Horthy Mild6s út 63 számÚ ház

azonnali bekőltőzésre eladó. Érdek
lődni lehet ugyanott

Mindenféle női férfi és gyermekei
pők legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészáros Lajos cipőüzletébenHorthy
Miklós u 2,

Ócska kalapb61 ! Csináltassa
meg minél előbb használt kalapját tisz
títás festés újra formázás ,valamint szal
lagozás által valóságos uj kalapja lesz,
amit igen olcsó árban készitek. Uj ka
lapok jó minőségben már három pen
götől kezdve kaphatók Gólh József ka
lapüzletében. Grf. Tisza István u. 5. -

I
o. ~ajnokság állása 'llL 2e-iln I felvágjjk S Barta j l-ese védhetet- !

J. Textil 21 21 - - 79 8 42·" len (1:1), Törekvés. nagyon beliii-!
2. MTK 21 15 5 55 22' 31 fekszik, de a GySe kitlinö haJf·
3, Gyse 21 12 4 5 41 31 28
4. MTörek, 20 13 1 43 28 26 sorával nem boldogul. Közben !i

5. Kinizsi 21 12 1 8 41 46 25 39 p-ben a játék 2 percig áll
5. fVl.fVlÁV 22 12 l 9 40 51 25 mert egy Oévaványáról ál rándult •
7. OfC 21 9 3 9 36 35 21 dühös né7:ö a különben jól birás-
8. GyTK 22 9 2 11 38 41 20· kodó Rálfail fUlbalIpályára nem
9. KTE 22 ti 3 1322 65 15

!O. B!SE 21 4 l 16 16 16 9 való, csunya kifejezésekke! illeti.
l L Bocskai 22 5 4, 13 21 30 iS· Félidő végéig erős játék mindkét

részről.

Mult vasárnapi eredmények: . Második félidő! erős Törekvés!
TeKtil-BISE 7:0 (5:0), KTE-..:.

rohamok vezetik be. 7 percben
MTK 3:0 (L2), p I 'u ligor 16-oson fau1tot vét, de

Törekvés-GySe 3:2 (1:t) Szilágyi Kiss Zs. kezébe lövi a
Gyoma, bajnoki, biró; Rálfai. szabadrugást, majd Kiss még" 2
A harmadik hely kérdését el. szép védéssel mutatja be tudását.

döntő fontos mérkőzésre hetek óta Ezután a GySe kerül fölénybe és
élénken készült a GySe. Hogy . Sebl5k alig lő mellé. Barta táma
még sem sikerült legyömie a ná- . dását az ijesztő külsejű és rend
lánál egy árnyalattal sem jobb kivül indolens Szilágyi durván
Törekvés együttesét, azt balsze- szereH, amit a közönség hangos
rencséjén kivül 2 játékos sport- pfujolással kisér. 23 percben Tö
szerlitlen viselkettiésének kösZön. rekvés ujabb ofszejd gólt lő. 25
heti. A Pulugor által indoko\at- p-ben Nagy Fried jó passzával
lanul vétett li-es, valamint a fe- tisztán fut a kapu felé, de Rükh
leslegesen okozott kornerböl szár. felvágja. A ll·est ismét Barta lö
mazó gól megfordította a már vi be (1 :2). 28 p. ben fried az
GySe gyözelemre álló meccs sor- első kornert véti, nagyon veszé
sát s igy a Törekvésnek nem nagy Iyes. de Lukoveczky a kapus kt!·
munkájába került a 2 pont meg- zébe fejel. 30 p·b~n Ugor a ka~

szerzése. Törekvésnek még 2 }Just támadó Adamik után mg.
meo(;;se van hátra: az OFe és a A megítélt II ·est Lukoveczky lö
BISE elleni. Oy5zelme egyikkel vi, Kiss nagy bravurral kilili, de
szemben sem kétséges s igy 30 a befutó Lukoveczky a tehetetien
pontot fog szerezni s ezzel biz- védelem melleli a kipatlanó lab·
tositani fogja a maga részére a dát belövi. (2:2) Nagyon izgalmas
labella 3-ik helyét. GySe ezzel a meccs, egymásután esnek a faul
szemben kényielen le5z beérni a tok (Közben Gerda tréner vitába
ktvésbbé diszes 4-ik hellyel s ha keveredik Gecsey Sándor GyTK
azt akarja, hogy nevét mégegy. alelnökkel. Eredmény: Gerdát
szer az elsök közölt emlege~sék, hétfőn azonnali hatállyal elbocsá
ugy meg keH kisérelnie a lehelet- toHa a GyTK) A győztes gól a
lent és meg kell vernie az eddig 37,ik P ben esik. Ugor Jónás elől

legyőzhetetlen Textil!. hibásan kornerre ment. Jónás jó
Törekvés: Kiss-Rück, Szilágyi kornerét Váradi iveli kapura és

_ Kiszely, Váradi, K Ndgy - Kiss mellé boxol (3:2). Erős GySe
Harmati, Adamik, Lukoveczky, támadás közben ér véget az
Konyár, Jónás, 1934~35-ös bajnoki szezon utolsó

GySe: Kiss 28.-Fekete, Ugor gyomai bajnoki mérkőzése,

- jenei, Német, Fried - Barta, Textil-GySe bajnoki mérkő-

Sebők, Kiss 5, Zöld, Nagy. zés! az egyesbiró rendelkezése
Már a 2-ik percben gólt ér el folytán ma - szombaton - fog·

Törekvés, Jónái elhuz Ugor mel. ják lejátszani, Mezőberényben fél I
lelt s a meglepett Kiss metlett a 6 órai kezdettel. i
gólba talál (l : O) 10 p.-benelért!
ujabb Törekvés gólt a biró off- I
szejd eimén érvénytelenili. GySe I
csak nehezen talál magára, mert Okleveles tanitónö, tanárje-
a csatárokat nagyon zavarja az Hnt, elemi polgári és tanító,
erősen szembetüző nap, 15p-ben képzös növend6kek e1ök'szité.
Adamik veszélyes beactását Kiss. sét a nyári szünidőben mér
kiöklözi. 21 p.-ben Sebők várat'-
l lö é 'd U b d sékelt dijazás mellIllU vállalja.
an v se, maj gor sza a ru

gása kerlil kapu mellé. GySe Érdeklődni ft szerke~z-
most már szorgalmasan támad, tÖiégben.
de a Törekvés jól védekezik, 321
p, Kiist jó helyzetben csunyán

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert ál10másra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér Hterenként Csakis
50 íiteren felüli rendelést
fogadok eL Hordót díjmen
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkűl

dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés
Ita!uak. tiszta, tökéletes <l:a,
matua!-I\ és n e m sa~anyuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegve.

aszódavb:,
NEM IS SZÓDA VIZl

fillér

A gyomai anyakönyvi hiv'él'
lal könvveibe lunius 19·jól 26
ig a kövelkező bejegyzések tör,
ténlek:

MI'nctizoknRk, akik fe
leilhdeUen jó felesé
gem, anyánk és nagy
anyánk

Béres Jánosné

iemelésén részvélükel
nyilvánították, ewion
mondunk kl)szöretet

:El gyászoló család.

Udvari Anlal:né Bárdos Ilo,
nának fia, László ref., Cs, SZd'

bó Gergelyné Sánta Irénnek
fia, Gergely Gábor ref., Csapó
Lajosné Csapó Udiának fia,
Lajos ref., Bakó Lajosné Kéri
Zsuzsannának fia, Lajos ref.,
Tandi Károlyné juhász Honának
fia, JáC10S ref., Tólh Tivadarné
Fülöp tv'!tHgilnak Ha, Tivadar
ref., Izsó Lajosné M, Szabó
Piro~kállak fia Lajos, reL, Pá
linkás MilJáirné Kruchió Erzsé
beinek leánya, Erzsébel Ilona,
filf.

Országos vásárok. lulius 1-én
Dévaványán, 5-én, 6-án és 1.
én !'J1ezőberényben országos
kirakodó és állatvásárI tarta
nak.

Csö!zönyi Alber! 82 éves, reL,
Vass Zsuzsanna 47 éves, Lu
kács jános 25 éves, reL, Do·
mokos Bálin! 65 éves, ref.
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Egl'hasábw (55 mm széles) l cm. magas tliníieh'"
20 fWér. Ü1szC~ri nlrdeftésnéllO tizszer!ThcJ
l5 si':i:z1l.~ék, l n~gyedévi l1irdetésnél 20 százaiék e,
félevi hirdetés eseten 20 százalék kedvezmény! ",diimiL

PeleliJs szefkeszí!:~: WAGNER Mji;''''",.,r""

S::zerke\'l;;d<5séS és kiadóhivatal:

I'PHUNGÁRIA~1
G Wt!> m<l" KO"II.l~11ii

'fel,efol!'l: 22,

""ll-r._I2!ii·_~!!!!!!,!",~"""""""",,!,~""""'"~"""==""""""P$"""'_"""F?"""_~"""··bfEfij~?,:a""",'="""_!!"!1r="""-~~~~~~"""""""""""""~~~,,,,,~~?,,,,,_?"'"''''''n_.tli1!1r!\~_...~~& Diz'XíM'S:&CZ&1ll
m

m:l!l:OOH aWZUVW1Z . tt&hti!!1i!ii!lr:iJl"-iÓ&_Ydi?XZ0~
ElÖFIZETÉSI ÁRAK:

Negyedévre 1'30 P, fél évre 2-60 P, Egész évre 5"20:1-'.
Befizetések postacsekken :

,Hl.ll1garia:'nyomda Gyoma" csekkgz~m 18280.
Lapzárta c s ti ft :ö r ! ő k este {) óra,
Niegjelenik n1indell szombaton reggel.

gó

I

nek, a viszonte!adókfó! drá
gábban kény jelenek besze
rezni.

A fószolgabiróság· most
.- miután 111eggyőzödötj a
panaszok jogosságáról 
elrendelte, hog')' nyáron reg
gel 7 óra, télen .reggel 8
óra előtt a viszonreléJldól\
nern vásárolhatnak és ed*
dig az időpontig az öster~

melők sem adha ak ej ne- ,
árut. i\ki a rendel!-ce-

zést megszegi, hágás! kÖ-1
vet el és sulyos bÜl1tejés~

nek teszi ki magát.

nal-;. Meg van rléged\2
sorsával.

A hannadik g'l:17:clá.lh:odö
lelt, cl következö i.') h:zres
kedö mesh:-fsége! tcmu!m
meg. de nincs iiliösa_
tér (Csuvarszky) l fO!~

gikus szinekben I h()-
gyall kezdte ifju életét, mint
sí'egény fIU,Q napszéJmos,
kubikos c?s vasuti Iya'
munJ.-:ási nehéz testi mun~

ká kkal s mikor már
JoIt volna Q !vliÍv 3 hoz Dere~

leri, orvosai lemondtak róla
de ő faneltikus erővel ],Cl

gelszkoc1ott az élethez és
orvosai nagy ámu]i]··

télre életben maradt és ma
él. 6 is állás nélkül van.

következő, aki fél- és
ri vé~7et , am

községi ok. A másik
asztalos mesterséget ta
ma Máv segécltiszt. A kö
vetkezők is lendületes elő

éldásban rajzolJák életük
10-10 évé!, még' azt is hU 3

moros színekbe foglalva,
amikor a szülőkkel nézeth
eltérésbe kerültek, amikor
nekivágtak az életnek, sok

I·• nélkülözésseI megpróbálta h
'tássClI. mésokn é!emedeth
l tebh korban elért élelta h

l pasztalatokkaj most, 25éves
'r

szöntöHe t " .~ t' I korukban állás nélkül, ke-
. I t éwa~a; wk e~ reset né!kiil szüleik nyak6n

A
a t~eg)e en tveln hege y~. kénvtelenek élni és mégis

zu an az asz a ossza· l' k b' ,b b" db "I ~ te e varma y lzakod-asSi:l1,
.an a ece SQrren e,n u o életkedvvel.

fIatalemberek egyenkent el·, '.
mondták életük folyását az' ,~(ar, ~Ogy .ennel{ a tIzen-
elmult 10 év alatt. het 25 eves fIatalembernek

Az első felszólaló eimond- beszámolóját nem ve~ettük

ta,hogy kőmüv0s tanonc fel sok·sok grl.lmofonle,..
lett, aztán elvégezte az épjl mezre, hogy sokak fülébe
tőipari iskolát, de a szak- és sokszor eIiutna azokba
mábem nem tudott elhelyez- a szőrös fülekbe élZ ő és
kedni s most az ármente- él sok ezer hasonló fiata!
s~t~. társulat~álkisegitő_na- ember jogos panaSZ<:l,
pldlJas.Ez evben tmglkus telve vannak munkabir6s
körül~ények.~özött elvesz- saL munkakedvvej, adjanak
tette edesatYJat. nekik munkát, megélhetést.

A második felszólaló j [j- Meo- kellene alakitani 1:1

zértizedesi eg'{enruhába f1 polgá;i iskolai tanririkar
elmondja, kereskedőtanonc bevonásával, az i5.Hástalan
lett, azután segéd, most fiatalemberek ny;lv6ntarjá~

reménye van, hogy nt I. sár és elhelyezését végző
maradhat tovó.bb§zolg~Hó~ szervet,

spiaci el
se,mmit se

sIonteladó
A piacokra járó közön- l

ség körében az utóbbi idö·l
ben egyre több panasz J

hangzott el a mia hogy,
akármilyen korán menjenek
is ki a piacra, cl viszont
ela.dók mindig megelőzik,

őket és az óstermelőkt61

felvásárolnak minden á
amit még ugyanazon a
piacon jóva] drágábban ad~

nak tovább. A közönséget
e miatt indokolatlan káro~

sodás éri; mert ugyanezt a
terményt, amit az ősterme~

lőktől olcsón megvehetné u

Julius 30-án este tízéves
találkezóra jöttek össze a
Klein vendéglő kerthe!yisé
gébe az 1925-ben végzett
fiu-polgáristák. Ott voltak:
Göndös józsef polg. iskoh

lai igazgató, Földessy Ist
ván nyugalmazott címzetes
igazgató, Pétermann József~

né, Wagner MártOllné,
lányi Nándorné, dr. Szász
Lajosné, Ruszka Sándor és
Fehér István tanárok, Péh

termann József ny. főjegyző,
dr. Kanyó Tivadar állomás
főnök és neje, Nán
dor és Wagner Márton.

Vacsora utánParóczai
CJergely endrődi tanító a
taláikozóraösszegyült
ranul6társai nevében kö c

I intézkedését. amely meg· 'I ember élsztalára, ahova a

l akadályozza a kenyérrel, föld szá ,ho~n- ll1eg-elé~

való üzérkedést és [I tisz- gedésböl l;::; holdof.;'ságbÓl
Lj~Jl~'llf'JIL jleSSéges kereskedelemre i uj, csodáknosan szép temp-

kenyeret jeri~ bina: tegye oda minden l épirhessenek föléje.
az emberiség asztalára. __'i9''-","",,' ..' ~... ...__..._

Töhbet, minT tavaly és töb
bet, mint amennyit egy él,
éllaE el tudnánk fogTaszta
ni. Mégis félő, hogy nem
iut mindenkinek egész évre
kenyér. Pedig' a föld n~

denkinek egyformán terem,
hisz' egyformán a. gyerme
kei vagyunk és él föld jó
anya, aki a másik rovásá.-

nem akarja megrövidi 4

egyik gyermekét sem.
is a hanem

: emberekben van
él hiba. Hiába hozza meg.
a föld nden évben a ma·
ga termését, ha nem vesz
szük észre, vagy nem akar
juk észrevenni eredeti ren*
deHetését, hanem kizárólag
csak nyerészkedésre alka!~

mas árut lá/unk benne; ha
nem millió 0S millió em-'

. l V~~~~~~~~'1Tcz~'~>A?

_ ber éhségét, hanem a kap: l
zsiságunkat akarjuk kielé-,
gitení vele.. A kenyér :'lern
portéka, hanem egy embe
rektől független vallás szá4

munkra is látható és álta'
Junk is érzékelhető kitelje
sülése. Lélegzet és szivet
á szertartlÍsok közö rt
nevelődött kenyérré. Böl
csője a tavasz uj
jongoH forró rnelódiákat,
itéletdörgö viharok tették i

ellenállóvá és a nap érlel
te a~élossá, A kenyér fölé
az ég l-mpolája borult temph
lomnak és ahogy más vai
lósok kifejezőit nem visz~

szük templomból a tózs,
dére, a kenyérnek sincsen
helye az olyan Imfárok há
zában, ahol spekuláció esz h

közévé aljasftják le. Csak I
helyeselhetjük a Gömbös.

a bölcs I



'Öngyilkos lett egy
gyomaI asszony

Özv. Nagy Lajosné K Nagy
Erzsébe/55 éves gyomai asz'
szony 29-én reggel 7
óra l.1íán Rákosi lenő ulca 3
számu házának udvarán ön'
gyilkossági szándékból a kút·
ba ugroli és mire lettél észre

vetiék, í1leghall. A szerencsét·
len asszony idegösszeroppanás
miaU dobta el magától az életet

A Körös-mint mindc:név·
ben - az idén is megkövej,zi!e
a maga áldOZatáI. \lasárnap
regge! Tandi Laios 24 eszlen··
dós g y o m a i mezóg(jiz'dasági
munkás (ji sirand és Bi vasiÚtli
híd közöl! fürdöH a Köröslben;
köz ben görcsöl kapot! és mirc
segítségére sietheltek volna, e
merült. Hoilesiéi úgy elsodor/a
az ár, hogy még a mai napig
sem ialáUák meg_

.0" héllálos szerencséilenség·
gel kapcsola/ban.,..... lekinieile:
arra. él KörösneIk ezen a
szakaszán rnár sok böi IOfH?fiJL

- aL eióljáróság azzal élJ gcn
dolaítaI foglalkozik, hogy a
strand és él vasúti híd
parlrész!el mellé korláiot ál ii!

mú vizlépcsó, amelyen a Tisza
Ioroktól Hármas-Körös fo
lyőnak cl Tiszába való belor
kolásától számflva)

40 km. hosszú vizi
létesült.

Miután e duzzasz/ómü segIt
ségével aránylag csak kii le·
rülel kapcsolódol! be ö hajózás
forgalmába.

"A Körösvölgyi Vizszabályo
zások Tervezési Csoportja"
freylag ferenc kir. müszcki,
tanácsos vezetésével I

1934. évi február óta sza. - I "!"'-~~~~"'!!!"!'!!!~~"!'!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

kadatlanul dolgozik II KÖ'I építenek
rösök folytatólagos hajóz~ I t iÓ k
hatóvá téteiéveJ kapssola- I. a ,~eo g so .
tos tervek elkésrltésén. 'I .74.Z elmul! hél végén ·kezdle

lBékésszentand-meg munkájá! a sárospataki fó
i iskola teológusainak munkalá~

rásnál épül él má
Q I bora. A leológusok Károlyra!va

sodik vizléposö Iés Rudabányácska közöl l úlé~
A Tervező Csoport áHal ké.. pilési munká! végewel<. .to; leo·

szílefllarlUlmállY eredméllye az, lógusok lisz/ára elvi szempont
hogy legcélszerűbb és leggaz. ból végzik az úlépiJési munkál,
daságosabb, ha merI Cl. munkabér fdél viSSZEl#

a II. vizilépcs6 BéJcésszenf.. fizelik az ilHamépité;szeJi híva-
andrásnál épül meg, lahlal<, hogy azl további mun-

amellyel olyan magas vizduz' kákra fordílhassák.
zaszlás álli/halő elő, hogy él Farkas István liszáninneni re.
Kellós Körösön: Békésig, a formálus püspök él munkáról él

Hortobágy-BereHyó csalornán: következőkel mondolIa:
Turkevéig, és cl Sebeskörösön: - A munkatábor megszer
Körösladányig lesz a hajózás' vezésé! a sárospataki teológia
bizlosílhalő. tanárai végzi!<- A munkalábor

Tekintetlel arra, hogy él Kö. azt az elvei akaria kifejezni,

rösök viziárása igen s7élsó~ hogy
a magyar éríelmiségnek

séges, - cl magas vizá!lások meg keH ismernie a nebé1':
sokszor igen gyorsan előálla- testi munkát
nak, - szükséges, hogy az és a kérgeslenyerű munkások
épHendőduzzaszíómúvek köny- módjára kell dolgoznia. Ha ez
nyen kezelhelőkés árvizek ide-. igy lenne, sokkal egészsége
iéI! az árviz szinjje fölé emel. sebben alakUlna él magyar éleI.
helók legyenek. A püspök ezu!án hangoz-

E feltétel a legujabb rend- iéItla, hogy
szerű és a külföldön már a református lelkészek,

akik igy megtanulják tisl:-
gyakran alkalmazott mo- telni a munkát,
dern mozgó gátak segit- is fogják tudni
ségével tökéletesen kielé- a népet helyesen dOJg()Zflll.

githetö. Le a kalappal a sárospaiaki
Miután éi meglevő I. számú leológusok előll. Ez l:I munka,

bökényi vizlépcsével a Hár, amelyet, bár az utépilő ipar 1121
maskörös kisviz ideién csak ies mellőzésével v é go e z II e k,
Öcsödig hajózható, mégsem tudunk gáncso! lalálni

a békézszentandrási villl- benne. Ha azok cl tényezők,

lépcső építésével kapcso- amelyek az elmult években az
latban szükséges a bö- u!építési munkák feiől ir6asz'
kényi duzzasztómüvek fel, lalok mellő.l döntötlek, diákko·
emelése oly m é r t é k i g, rukban kéi kezük vereitékes
hogyaHármaskörös kis munkájával, néhány négyzej·
viz idején Békésszentand- méler ulaI épí/eitek volna, bí-
rásil hájózható legyen, zonyán:l nem romloll volna le

ezzel kapcsolaIban term<Ísze- úgy úlhálózalunk, hogy azl csak
lesen jókarba hozandó lesz a éi jövő generáció meglerheié;
kereken ~Q évvel eze!óil épü!t séi/ej és emberfelelH munKóval
bökényi k'lmarazsiiip, hozhaljuk újból rendbe,

..~---~__.._.....__.._,., \

A Körösök hajózhatóvá l
tételének részletes tervei

Megirluk már, hogya kor·
mány egyik legközelebbi fela'
dalának tekinti a Körösök - ha
józhalóvÉi tételét A nagysza
bású I,özmlmkáról Reichenbach
ármefJlesHó lársulaH igazgalő

főmérnök a kövelkl:;zőkel lrja:
A Körösök vizrendszerének

hajózhatóvá lehető részél állél
lánosságban a kis fenékesés, a
iól beágyazolI és legnagyobb
részben szabályozoll meder
iellemzi. E saiátosságok lehe·
lővé teszik, hogy

a Körösök duzzaszíómú
vek segitségével hajózásra
igen alkalmasan és gazda~
ságosan felhasználhatók.
Ilyen tipusŰl-hasor.!ó éldolt,

ságú - folyók kUlföldön már
mindenü!! hajózhalók.

KamarazsUipek
nélkül a Körösök
nem hajózhatók

DUzzélztómúvekre, u. ll. ka"
mi'U'él zsilipekreazérl van szük
ség, meri

a Körösök vizjárása igen
szélsőségesés vizhozamuk
nyáron annyira kicsi, hogy
kis viz idején nem hajóz-

hatók.
A hármas Körös legkisebb viz·
hozama például másodpercen
ként 4-5 m~) - árvizjárások
idején, legnagyobb !efolyásra
kerülő vi/.lömege pedig miÍsod
percenkénl: 1500-1600 m3

. E
szélsőséges viziárások közöUi,
u. n. középvizek ideién a !{ö
rösök jelenlegi, természetes ál
lapolukban is haiózhalók vol~

nának, e köz€DVizek időtartama

élzonOclll nyáron éppen a hajó
zási idényalalI oly kicsi, hogy

a Körösökön mesterséges
- épitményekkel való 
beavatkozás nélkül a ha-

.józás ma lehetetlen.
Az ilyeníermészefü folyókat

c$alomázással lehet hajózhaló
viÍ 'enni, ami abban ál!, hogy

.a folyó medrében szakaszon
kén! duzz<lszlómüvekel épite..

nek be,
igy mesterségesen viziép·
esőket áIHtanak elő, mely
vizJépcsők között a hajó
zás még kis viz idején is

lehetséges.
A vizlépcsóknél a hajók €lIve·
zetésére hajózó zsilipeket épí
Iének,

A hajózás lehelóvé lélele cél·
jából él hármas Körösön 1907·
bel1me8'épiW {l bökényi L 526-

illiomos van
rországon?

ány

A. pénzügyminiszter a köll,
ségvelési vita során érdekes
tüze/el osztoH ki a képviselők

között. Ebben CI főzeiben ada
lokat találunK az 1935ik évi
adózás eredményeiről, a köz·,
lerhek megosz!ásáról, az adó
hálraiékokról, végrehaj!ásokróJ,
valamint az ország lakosságá
nak vagyoni és jövedelmi vi,

szollyairóL

Ezek az adatok kél eszi en 
dósök ugyan, mégis igen ér·
dekesek. Megludjuk a kimula
lásokból, hogy 193;5-ban a la
kosság 4 százaléka fizef.zl! 10
ezer pengől meghaladó jöve
delme ulán adól; 19 olyan adó- .
fizető volt, akik 50 ezer pen·
g6n felüli jövedelem uián ról·
lák le az adólukat s ezek kö·
zöll csak Hz olyan volt, aki
nek jövedelme százezer pell'
g6n felül Legnagyebb jö
vedelme 600-700 ezer pengó,
~sak egyadózónak voll,

fA. magyar rádió ebben az év p I
ben Un W eszlendős fenn· ~

áliásá!. Ebből az aikalomból I
cl rádió igélzgaiősága elhalá.!
rozia, hogy mindazoknak, akik I

ius j·lől szeptember 22-ig
szórakoztató rádióvevőberen

ciezés lélesiiésére és üzemben·
tartására kérnek és kapnak en
gedély!, él berendezés haszná
ialál éj belépési hóna köp
velő hónap elejéiól számítol!
három hónapig díjmentesen en
gedélyezik. Az ilyen engedé
lyesek f.clési kÖleiezellsége
cl díjmeoli2sség iejilrlakor kez~

dódjk és legalább 6 hónapig
rarl.

A fenti dííkedvezményben
nem részesülhelnek azok, akil<- ,
nek engc!délye 1915. iunius 
sz:eplember hónapokbi1n bár p

milyen oko,)! megszünik. Bő-.

vebb felvilágosilásl apósiohi,
valal ad.
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Az Országos Sjefánia sz{~·

ve/ség mos! leHe közzé 19<34
évi működésének számadalail.
Ezekből az adaloh ból JlH.'UlC"'"

han áll mcggyöződni é'.I Szö
velség célluclajos, halásos és
áldásos múködéséröl.

A működési kimuladás szám p

adatai közül közöliük az 934
évre vonatkozó fonlosabb ada
tokai. Ezek szerint az Orszi.Í~

gos Slefánia Szövelség Cson
kamagyarországon az 1934 év.
ben véd.ekmbe veli) illc!ve gOI1

elozal 47.112 ícrhesl, 86.1 o~
gyermekágyasi, 161.946 cse·
csemőI. 210.128 három éven
alul! kisdede!. A Szövelsé~ vé q

dónői ,6 .562 lálogatás! vé
gezldl.

élves;:üle~és Csol1kamagYé'.lr~

országonaz1954évben 189.662.
Egy éven aluli eihalálozás 15

vagyis 28.452.
Az. országos Stefánia $zö.

velség gyomai 58 sz. védóin·
léze/e az 1934 évben védelem
be, ilietve gondozásba vett 74
terhesl, 161 gyermekágyasI, l!i8
cse(!,semól, 15i három é\'en
aluli gyermeket. Orvosi tanáCSq
adáson I ö r t é II i bemulalások

száma 1496 csecsemő, 591
gyermek. A. védőn ó állal vég.
zell láiogalások: lerhesDéJ 161,
gyei"mekág'yasnál 157. csecse·
mőnél 1508, gyermeknél 1310,
vezelővédőnőielienőrzóiátogll

lé/372, összesl2nőOó8@selben.

2>ésse,] 21árasz
fe]veilí i2rüle~'k:~L

,:\ viz kieínc,léséhez szüks,z·
ges müsz.ak.í Inegoidás,rcl kér-

meg az lvávfenéki lárSl.lioi'

v0'2:'e~{1 nlérnökeiJ', ök érd,enek ~

do , gYGikodaLi iG..iL!Cl:>L.1C!

Jaink í:3 \/311 ho:u:á v::: mÉJl" kél
hé! mulva meR is kt?zjr~('lik CiT

Ö1'1\07251. W

'iZ i (; cl II ZI as / I ÉJ 5 Sal IIC:; él k
a ás váJiék lehelóvl!. ha-
nem nagyobb rnennvisé;.2ü viz
áJ rcndelkcz'2sre az ön!ö
zésiuez is. Azonban a már mos1

igénybe vehe!ó vizel fel Lc!Jene
használnuok cl !w1!ámléri Luij,

Je!e!1 próbaöniö7ésre. Ugyis
slükében Vagyunk cl lakarmliny·
nak, kisére!jük meg öll11özéssel
vaiÍa széna lCl'nrH"szlésél
Erre a l,lllséliÍiZ:lreclsösorban ol

Fö!cies gazdaság l1iva!olt
A hullámlél"i I:zrClJ 1:\

j\)J'l'ómeder felé leil. sern~

miféle szín!ező munkál nem
keH végeznLa meder··
ból ill gá'i melleili l<ui:JIlJ"g,~arol\l~

és 3 jtánvábon vazvQzefö
ÉJrKt)! keH ásni, kéiOldi'lli fel
gálolva, ebből cl ví? csergcde-

.,. i\.
Ota

lat

kviz

paCíeiKu. E:t a.' ~cevé5
a méré~ek ",-,,(>I·,,-ij kövQíl,(ezőlcg

oszloli meg:

a községben liÍvó lársl.llEJli szék·
a körösladányi 6rház~

cr :1'oJyáséd- és szi··
il kétha!!m~- és

udvarnoki örh5zaÍ<lIlÉi, valaminl
(1 kecse,~ésp2ugb~n mérij cső

Iu!vip l~sévi 81-

legforróbb kánikulái kenel.! ál
szenvednüilk s igy nem éi30da,
ha cl kevés esó melleU
kiilönösen konyhélkerii vele

mél1yefnk és leliFlóízk növény'
zele kisjJ!t

Ha él tábithal slCerinii egész
évi csapadék mennyisége! néz;
zük, az! az e!6zó 6 év
áil.agos csapadék mennyisége
csak 450 miIHméter, vagyis az
országos viszonylalban mini
málisnak jelzelí 600 ml!!iméler,
nél is 150 millimélerrel keve
sebb. S6t, ebből él hal évbói
három évben csak négyszáz
millimé!er voll az évi csapo'
dék.

önlözésért meg kellene kezdeni
él Körösök mentén az öntöző

llö1Zdálkodáshoz szükséges mű

tárgyak épHését, m~gfe-

W1il!imll'n~~h~i" . eső hét
csapad,ék

a

f75WT5777i ±"fi
I J . lUniUS 3 5 6 16

!'.

fcnJi táblázalból hogy
1929 óla nemcsak az Oj.~liYllQ'r..·

évi legke've:s.ebbc'sCipildéku {!;V~

az ~35-Hd; hanem a junh.ls

a mul! ,iuniusi havi II

csapa(j.;~k,ról SZá[~ol_unkegy' ~

~en ElZ e!mull he! ev iegkeve- 'I
sebb esaiP~déku luniusát köni y-II
veljGk eL

b~i 1ábláz<lh.mkon ]ekö-'
zöljiik az l'iánfenéki ármeil1le~

siló társulal jegyzései

Fe! kell az illetéke-
sek figyelm ét ezekre él csapa~

dék rendellenességekre és ha
miIséri nem, már magáéri az

Társulati székház 5.2 I 3.5 " 3.5 ! 3.5 " -- I i5.7 l
Kfuö~l;ctá~Yiö~-- 4.2J-2.~-T_~·~=I-2.5 +--~ ~~-~rl-~]

1~~OIY~Séri~ sz..-tel.e._.
p
._.. _... .. 1__~~:~--I..,..:_.2.~.~...1.,. ! 3.. . II .1-'.':4_1

i!eresi sZiva~~~tel~p_I__-,-"-=-I_=J 3.- 4.5J.!..4~_

Kéihalmi örház __1 3.5 i_~·~_:__·i_~_~.4 13.3

Udvarnok (Roik es.-őr) 5.6 ! - I • S.' · - 8.6
-.-------_ .. _---."',.-- _.----- ]----.. ,---"-;, -_.- - ----"--~: ,--,,-~._--.-,' ---~.- ..---_ .._'. - _._-~-~-

Kecsegés l 3.8 I 3.-: : 4.- • - I • 10.8 ~
!!'!!:S ~~ . ._........:_. -~lJ1±32Q14JkiiQ!2__g1\S§k&&f_, ~.__~

S ha ehhez a kev~5 ~sapa

dékhoz honávesszük még,
már áprilisban is 15. 18, 19 és
25-ikén állagball csak 19 mil
liméler csapadékullk voi! és
már elég' melegek liii

haitIIk is, hogya nö"ényzelünk
milyen sokal szenved€H a rossz
áprilisi idójárástól.

Szerel1csénkre a május eleji
rendkivúli fagyok bőven

kaplunk májusban csapadékot:
8, 9, 1~, 11. 18, 20, 23, 25,
26, 27, 28, 30 és 31-ikén ál
lagban 62 mW~méter es6! kap-'
lunk. A kukoricánk még mos!
is ebből lélrlja fenn magá!.

luniusban azonban már él

A Körös fürdésre alka/más
lerÜleiéa meg csak cl

h,:llóság emberv.?Lie!mi és 1'120'

clészeii szempon/okból CI Hir
dőzés/ és ez IS. meri baJ
ZOl1V egy-egy emberéle;
n·:i g" \" ár az mrdésél'f. A
ha/óság álialel1gedélyezetí he
lvena fürdés biz!onságos, merI
e' heilfen a Körös medre egyen
leies "és ki van lapaszlölva.

Iti áll él minden kényelem·
me!, ugymil1\ veikózó és öltö·
zó kabinokkaJ,a nap égeió
heve ellen véd6 beren
dezéssel, hozaloll sirandhomok
füroJővel. mes pihenó
székekkel, ilal~bárral f€lszereiJ
slrafldfürdő igen olcsó áron él

nagy közönség rendeIknésérc.
Gyermekek részére kiilön le
horgonyzolt iuialon' fürdőme

dence. mely leljes biztonságo!
és feleslegessé leszi cl

szülői aggodalmat.
Egész hé/en munkában iz

zadó gazdak5zöns~günkhöz

szólok, mikor fürödni hívom
él strandra gazduramékai. A
munktíban gyölört lesiet fel kell

hiszen a ilap szinle
lesiür.khöz lapaszJja il porral,
korpávaJ, pemyéve! behin!eH,
álizzadl ruhát. Meg keii azt cl

lesiet fürös'zteni és ki kell le·
vegőz!elni, meri a nyári izzad#
ság igen sok fájdalmas és hosz
5zanlal'tó bőrbainak lehel az
okoz6ia.

Angliában, Francia·, Némel-,
és Olaszországban a hivatal q

nok é.s él munkás magával vf.
szi fi.irdóruhájál munkahelyére
és szabad pihenő idejét él stran·
don löln. is népszerű

kell, hogy legyen él strandolás,
mint intézmény, lehál gazdilraim,
ki ill s!r&Jmdra l B. I.

Jól bemJ
!laHla homloká él

séglól eksigázoH crúbei
minden pómsa áhí! egy kis

fU'Ialiom utá,] Meg kell
fóniebben amelegben, hál!a
niulon . Pedig
~S kell.

t-:la már llIÍÍrheleHel1 CI hóség,
feliéllen fel kell iildileni az el
gyötör[ lesiet, melybó)élz izzó
nap él bór HkiliCSain

a lesll1edveine~ íJagy
részél és ez·en nedv

hiába igyekszünk
DO,~ü!!11. !<ép·

meri il llW'

börlikacsokon éit
csak fOKozoHabban izzad. ki az
elóbb bevell vizmennyiség es
:f2lGdílés még csak ing
.l<:éihb [01,;02:7

keL
A helyes védc:kezés a tes!

·!,zhútése. Nekünk, helybdieknek
CI Körös képében íll van az
lslenadta lehetőség. jnnakl1ús

Qf\yhülési .2S Udül,ésl
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Vjság szer-
:2 drb. fotel julányos

ércieklödni lehel ZI

kesT-tóségében.

iőben Budapest Kacsa IL H'5
öss2ejövelel~ lar!anak. i'!

a vol! liszH, a!liszli és legény
ség áI!ornán BédJéÍrsekcd

vo!J
címüket a késöb

Dl országos ünnepségre való
meghivás yégeH 1:,ö 7 ö!.iék Vár.
konV'j Fri~yes: Buda U
pói köcul2 cimre

tla!j1:~irsi ŐSSZii:i(jlvetel; .:..\ voli

CS. és kir. SaDPur és Pion~e!

Baitársök 10'énz'i
hó íHk szerdáián)esle 8. ór0~

ne iudla ln

az már El

géphez ért A kazán odan~;Dmbl

el szerencséiler: ember! cr cséo~
mellkasái yom

és egész. nwllsó Iesiéi
égeHe. Szabó Zsigmondot
veszélyes áliapoiban száWlo\
iák ::: gyulai

kor az ."}

Ősszeégeitte a kazán. !'j,ilfÖ

l-11erzog Mór
liT~elJeLj

A magyar nyár költői szép.

ségű ísmerielésével kezdődik a
Tül(ör s2;áma, JJJyésOyr..Ha

rajzol benne ui képel cl falu
nyári munkájáról és nyári éle
Iéről. ÉrdckQS képek cikkd(
exotikus tájakra is elviszik az
olvasól: Labodzsa feslói vidé
keI és kÜlönös néps?:okásaii, a
hárem IHköil, Párizs nagy nem ..
zeti ünnepér k]Jünó
ísmertclik. Kjváiö óceá
lónk, Sáiídor. cl

s7.erencséilenSl?gek okaii h'p.
lezi le, nagVszerü spuri 00

kunk. Szenes cl

íubileuma alkalmábói a magyar
spor!élel gycrmel,ko,áról ir. A

::;i szám irodalmi színvona

lát Kosziolányi Denó, Scoöp·
f!io Aiadar, Tersánszky lózsi
jenő ragyof!ó elbeszélései biz.
iosi/ják s él vá!lozaíos Aarlalmu
cik kele versek meilel1
kivállkép Németh Antal, a Nem
zen Szinház uj íga:zgalóia, szá
milhal elvi jeiel1lőségü lanu:~

mCíllyával élZ olv?só érdeklő"

désére. A sok olvasnivaló, a
művészi fényképek és
bősége, él kedveli rovatol< és
pályáza lok él Tükör n SZél\

mM küJönösen érJékes.sé Jc~

szi!c Ezt a . gyönyörü magyar
képes fofyóiralol elj
fizetői él már gyakrem ismerje··
isli kombinál! előfizetés kerek>
ben rendelhelik meg. .L\z ui
felév kezdetén kiadóhivalaiunk
e /skinieiben készségesen dH
llsz!ell e] zelőinek,re!1jelk",~

zésére,

s u !

!örh2DL Szabó Z·jgmonct gé,
CS,eD!O~leii!f'!akarla háífa:

A Gyomai szolookfi

szerepléséról rés:::!efesen jövő

számunkbéw sztlmclunk t:e,

Főzeiékszáritó üzem indul
Budapesten. Az üMTK. ui
üzemet álli! : berendezkedik
fözclékszári!ásra. A száriloH
fózelékek a nyugati országok
bön állalánosan ismertek i3

fogyaszlóközönség körében..0.z
üMTK külön főzelékszáriló

üzemet rendez be és elsósor~

ban kivileli célokra fogja be
rendezését felhasználni,

GySe-Bocskai május 26-tm
lejc'irszol! bóiinoki mérkőzésen,

melyet él GySC 4 2 arórJyban
nyeri meg-- eredelifogásl ai~

kalmozol! él 50cskBJL Korbdy
István nevú iálékos.] későn éri
él pályára, miérl is azegvik
larlalékot, Brezsnyik Pálri
zollák le helyette. Közben meg
érkezeH Korbely is, mire szó
nélkül oeÉlilíloHáko i-\ biró ész
fQvelie fil csöJiás! s fe!jelenlQIJQ
a Bocskait Az egyesbfiró Kor
bely Istvánt október 8ig il já~

lékló! eUH/olta. A Bocskaind
szemben viszont CI szabályok
55·ik ponliál alkalmazta, amely·
lyel tulajdonképen ) s m é I i:i

GySC·! sulytotla. Az iöriénl
ugyanis, hogya GySe óllal
4-2 arányban megnyeri mecs
csel ól Bocskai bünleléseként
O-O arányban írták cl GySe ja,
vára j Ugyanl!z történi az őszi

fordulóban, amikor is ő-O arány
béln győzte le il GySe a f>ocs'
koH, de él Bocskai ad'.)sságai
mlatl ezl élZ eredmény! meg"
semrnisitellék és 0·0 arányban
igazol/tik, ezzel is érzékenyen
rontva a GySe gólarányái.
Ideje volna már megreformálni
ezl az 5áHk pontot l

Három miniszteriumban fo~

Iyik a gazdaadósságok rende
zésére irányuló munka. A
gazdaadóss~gok rcndez~s~nek

kérdése e go y i k legsürgősebb

ponljakén! szerepe! a kormány
programmiában és mivel ok
tóber hó ~í-én d gél7.daadós
ságokfóJ érvényben levó ren·
delel halalya lejár, a lwnnány
ideiében gondoskodni fog fl

szükségessé váló üj szabál'y0

zásrÓi. Ezidószerin/ három rni
niszjeriumban folyik él munka.

Hölgyek: figyelmébe!

OGH
o I c s 6 fazon 'rak mellett i le I é si e si kivitelb*n készít
angol kosztlJmöket, aljakat, polett@kst. kilibál@kllilt stb.

Ugyanott szabászati SlUillkoktatás..

B A L O G H angol női szabó
H Horthy MlldÓ$ ll'!: 25 n6m alatt,

A főjegyző szabadságon. l
Pánczél Emil községi főjegyző

julius hzo megkezdte rendes
nyári szabadságát Távoilélé
ben Kaló Lajos és dr. Szász
Lajos községi jegyzők helyet
lesírik.

K~nevezések, előléptetések.
.0. julius else li liszlviselói kioe~

vezésekból ól köveikezőke! kö~

zö!jük:
A vármegye számvevóségi

fónőkéi lv1ézes János fótéllllá·
csa:;! Bajára helyezte ál a mi·
niszier, kHói a §zámvevosegl
fónöld !e:zndókci szerdán Vincze
Andor szárny. lanácsos, földink
vette át, -- reméli[j!{, hogy \iég
legesen.

Dr. HimiC'h Desző lb. fő

szolga birói és dr. csicsl?ri Or~

mos Zsigmond tb. fŐ"Jzo!gabi·

rót, főispáni tiikárl il főispán

ib. vármoZRyei főjegyzővé nc.
vezle ki.

Bodoky Lajos vármegyei
száme!!enórt számvizsgáióvá
nevezték ki.

A MÁV~l1á! Kocsis ls/ván!
IiszHé nevezlék ki.

A gyu!óli m. kir. államépíté
szeli hivetalnál Ooszleth Lajos
műszaki lónácsossá, Nagy De"
zs6 kir. mérnökké, Mekis /dno$
old épilész mér'nökgyakornok~

ká leH kinevezve. .

, Dr. Daimel Sándor, éli vár·
megye tenelsé.y"es ifju lisztb. fő·
jegyző aljegyzőjét él belügy·
miniszler szolgálé/llételre be·
hivla segédiilkári minőségben

CI beHigymlniszier1umba. Hehé-I
be Sorbán lenő orosházi tb.
fószolgabiró! nevezték ki al~

jegyzőnelc

Az ipari munkáskitiinteté
sekre CI pályázatokat 100 pel1~,Tő

jlllalom és miniszIeri oklevél
adományozására julius hó 15
ig kell él szegedi kereskedelmi
és iparl:amaránál benvujlani.

TúzoUótiszti tanfolyam Oros
házán. .0. Békésvárnw9yei Tűz

oltó Slövelség a vármegye
túzollólis71jeinek íovábbképzé·
sél szolgáló lanfülyómot rendez
aU~llsz1US elején Orosházán. A
tanfoiyam nyolc napig larl s
azon él lúzollóparancsnokok és
!(ízoitólisz!ek veheinek részI. A
tanfolyamol clórefálhalólag
20-30 megyebdi Júzolló!iszl
hallgalia majd. I

.:!!""'W

atási
ék

teszi
k olvasását

Misko:c
ft

hj

meri a fennálló rendeleteknek
és azokal ál~

nClji.;!O,K. A~ iparosok él hfr6ság
elói! aZZél védekez!ek, hogy él

lö,vényes rendelkezésekrój lJem
voH ludornásuk. fl, biróság a
slóba szakma szaklap·

jából i:'; megállapíiolia, hogya I
1 s rendelkezésekel a
szak!a nemcsak leközöl!e, ha p

llem elö magyarázó 32Ö

A biróság a
héliéÍsa ala! iI·21c p

ki a !ör p

nemisrnerése ncm men1 A

séf! és ezérJ kellell ilyen
sú.lyos iléielel meri min-
den önmaga iránli
lcöielessége szakmája szaklap

jál olvasni, abból a meg'l
jelenő rel1deleiekel ismerhesse..

fI*~\ilt.~~~'~~I

C'20 és

vonaikozás!!
is megfelelóképen á!~

a!akulnának és hét ugynevI2
igazgólió~

Ezd,: ci me
I\QZep\[(~KU oa-

lennének. iavasla'i
Őszre készül e) végleges for~

sz

al

gyer~

l{et~

FehrHágositá"st I
.r,,")["·c~n""'" Békéscsaba. I

tÜ)!s§1I:iH1!~Íl~;r 2~ 1

Ki••• '."ö' k.,.s ,"úbá"', I
eiőszobával, éJéskamrávaJ és !
fásszínnel, vagy két szobával, konyhá
val é1pskamrÍlval és fásszínnel Halász I. ,. .- I
CS';l1.dörtörzsörD~ester. Kiadni szándé- ,
kozók édesHsék a csendörséget. I

EndrQdői1, Nagyperes dülőben 8 kis- ,I
hold Jöld, él köröstan;;sai vasntallomás l
mellett 60 kIshold tanyásbirtok kedvező

II zetésl feHételek!{el eladó. Érdeklődni

lenet Békéscsabán, a Ke
re"kedelmi B~,r:kJlláL

""l'''H,'''_''15":~ áZ orsÚ1g egyes
icrülell-részeiités a vilfmegyd,
il11?gfdeió eloszl6Jsáva! hé! köz'
igfJ7:galÉlsI kerijieinek a köz

Gvár, Szom
Deb:e-

l'endszer megszUnteléséí, csu.,

akariö
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Országos vásárok. julius 5·
én~ 6·án és 7-én Mezóberény
ben, 8~á!1 Karcagon,16án ni
zesgyarmaton, 2fi·én Komádi
ban m-szágos ál.!a,t- zs !drako

cióvásár! lartanak,

Szubrett mint biivési:nö és
biivészné. Ki lehel ez cl lHOKh
::aios asszony"akfi ismeri szub
reU létére felcsapolI biJJvés2lilÓ·
nek és egyben férjhelmelll egy
büvészhez, Erről közöl képek
kel ilIusz/nHl dkkel El Délibáb
uj száma. Színházi pletYKák,
rhesz3mo!ók. cikkek. novellák,
film és gazdag rádióroval teljes
műsorral leszik vállozalos:sá él

népszerű szinházi helilap uj
számát, melynek ára 20 fillér.

. A rosszarcuemiberek klubja,
NewoVorkban dUDö rosszarcu
biza!mallan lekintctü ember ül
dögél. Miféle furcsa ház ez'!'
Erról és ol huhogó kisértelek
palolá~áról rendkivül érdekes
dkkel Közöl Tolnai Világlapja
gazdagon iHusztrálí lli száma.
Egész heli olvasnivalót ad. ez
a'-népszerU képesloD 20 fil1érA

Az emberbórrefényképezett
id~ál. Eg~' IOfldoni .qivalhö!gy

"kfrtÖlJ;l.J••.• ,öJI.I2Je, ·.·~!'p,e~pp.\.#ezl;l
'Ie~jedíli<a legjobb divathóbort
a hplgyek különleges eljárás
segitségével szivük fölé fotog
rafáltolják ideáljuk fényképél. .A

. díval legkisebb alakulásáról is
beszámol él Párisi Diva!, mely
minden számában rengeleg uj
szabásminlál és kézimunkát is
közöl. A gazdag tarta!mu díva/
lap egyes számának ára 60
fillér.

Anya.könyvi hÍrek
A gyomai anyakönyvi hivatal

könyveibe junius 27-t61 julius
DAlg él kövelkező bejegyzések

történtek:
SzUlettek~

Kovács Lajosné Schubkégl
MagdolnáneIk leánya, irén, ág.
ev., Vizsnyai Józsefné Kun
Máriának leánya, Ida ref. , Do·
bó Lajosné Cs. Szabó Regi
nának leánya, Klára, ref., Klein
Mihályné Tólka Rózának leánya,
Róza, ág. ev., Oláh Pálné föl,
des Erzsébetnek leánya, Er
zsébet, ref., Kovács Péterné
Gill Teréziának fia, Péter, ref.

HAzdssAgot kötöttek:
Szabó János és Heubach

Julianna, Kurlz József és Szán
lai Klára.

Megh.altakll
Csapó László, 66 éves, rer.,

Jamkovics Stefánia 42 éves, rk.,
Márioll Andrásné Szalóki Má
ria 65 éves, ,özv. Nagy La-
jo~n~ Nagy Erz$~bel, rer.

II. o. tliajnokeág állás;s VII. 6~án

1: Textil 2222 - - 798 44
. 2.MTK 21 15 '1 55622 31

3,· MTörek. 21 14-:7 43 28
4,cGyS~(22' 1'4) 4 637i,29.
5, Kinizsi 21,12 ,l 8 41,46 •
6. M.MÁV .22 12.l 9 40 51 25
7. OfC 21 9 3 9 36 35 21
8. GyTK 22 9 2 II 38 47 20
9. KTE 22 6 3 13 22 66 15

10. BISE 22 5 l 16 16.16 9
11. Bocskai 22 5 4 13 21 308

Mult vasárnapi eredmény:
Törekvés-BISE D-O (1

Julius 6.-i programm: Me
zóbcrényben: MTK-KINIZSL

Hunyadi SE-6yTK 3:1
biró: Gál, Szarvas.

Hunyadi: Bencsik· Hellmanl1,
Fazekas I.-Virág, Vida, Boo
tovics-Virág ll. Bagaméri, far
kas, fazekas ll, Veres.

GyTK: izsó-Rozsnyai, La
jos-Valai I, Bartha K., Weigert
-Imre, Lakatos, Bartha, Barlik,
Bolehovszky.

Társas vacsorára hivla meg
a GyTK együí!esét a Hunyadi.
De erről játékos gárdájának
egyik része és a hozzájuk csat
lakozó - soha mérkőzéstnem
vezető - Gál biró teljesen meg'
feledkeze/I. Nem gondoltak arra,
hogy él társas összejöveleihez
némileg hangulat is szükséges.

A GyTK csapata ponlosiul
4 órakor már Szentandráson
volt. A mérkőzés mégis jóval
6 óra után kezdődöH, mer! éi

szarvasi játékosok késlek.
Hunyadi indítja u/nak él lab h

dát. Az 5 p-ben Bartha szépen
vezet él Hunyadi kapura, lövé
sét li3J~rJcsik fogja 15 ~·ben

I
ll. megrugja lz~ói és I
éi hájfaievő időI csak"

Erós támadások
be~ aGyr!\.

. v~gjg .. cl'tblizi . azI
egész Hunyadi baioidölt és
'gyönyörű lövési kiJld a· felső

kapufának. !J.,z akció iuialma
nagy faps. Innen kezdve a
Hunyadi jálékosolmak egyré
sze él biró támogafása meJielt I

belefekszik él durva' játék!!la és
minden gyomai támadásl sorQ~
zajos fauliokkal és hukia/áso!\.
kal akasz!élnak ll'leg. Amil Gál·
nagyszerúen élvgz - minden

beavatkozás nélk~jL '~ há/r,aléll
'lÓ időI cr GyTK mkabb vede A

kezéssel íöHi el. '

~ziiJ1Q! ulán uibál kezd6dik.
él viadal. 7 p'ben Valait rugják
le, majd a 12 pMben Rozsllyait
vágják fel, ől birósip mindenkor
néma. Végre a 15 puben megA
szüle lik él biró álla! régen várt
gól. Fazekas messziről kü!döíl
!övésél ől feikötö!t kezü Izsó
elnézi 1 : O. 22 p-ben Va/ai ŐSZ6
szeakad Veressel fl biró min
den habozás nélkül Illes! Uél,
amil fazekas értékesít 2: O, .
Most él GyTK megkisérel egy- .
egy támadást, sől él 22 p. ben
Bartha, Bariik aK(;ióból az ösz
szekölő berugja a nap legszebb
góliát 2: 1. Ezt lálva Gál, hogy
ha ez igy megy hót még m"g
történik a kiegyenlilés. ElőveJlc

nagy szaklekintélyél és egy·
másután akasztoHa meg agyo·
mai lámadásokai. igya 40 p
ben fazekasnak sikerült cl gó·
lok $Z~mál i:l~re emelnI,

t\lérkózés lIti:'1n [')cncsík-,"!ki
él rJunyadi legjobbja voll-~

végielenül scjntillö i1 történteket
Kivürt'2 még nell[11E1nn ,';s Bon·
'!OV1CS voU

GyTK-ból Bar/ha, Vojoi,
31 mÉ1sodíkfZiidóben Lai,os vÉlll

kL

közönséRíillk fi
gyeiméI él OyTh. szenzációs
Vasárnapi meccsére. A GyIK
nögYélnYi:lgi áldozaHaj az alo~z<

tálvbr;llllok békéscsabai MAV
KompleH eL"ó csapol'tH lá~ja ven·
dégúl vasárnap. Ne ml1lőJ53:luk

el f'ílegnézl11 ezl iJ szelEá'ciös
nak igérkci'ó mérkőzés! l

TEXTiL - uyse mérkÓL~st

Ullrin .~ndrás egyesbíró iuniu3
29·1'c, szombaJra Jűz!" ki. Tl"
kiniellel arra. h@IH EJ GySe iél
!ékosok egy része c napra SZf1·

badság-ol nem ka volna.
CJv5C cl 111eccsel szunlbaion
jélclöJI táviralilag' lemon
19y él mérkőzés 2 jál",k
nélküt megkapta ci! TexIiI, mú\
az őszi szezonban már az els6
osziillybafl fog szerepelni.

Détmagyarofszági Labd é:llU

gók AlszöveJségc - DLASZ
junus 14-én d. u. 'l órakor rend·
kivüHközgyü\és1'e jön Ö""S V2

BékésC'sabán él CSAK székhá
zában. Értesűlésünk szerint a
helyi sporjegyletek megbizollai
él. közl?yülésen feHéllenúl részi
vesznele annál is inkább, mert
cl közgyü!és főként a bajookí
beosztáso\< lárgyábao fog dön
teni. GyTK megbízásából Hein q

farlh lviihály vesz rész! él köz
gyűlésen, cl GySC-/ pedig Imre
Lajos, cl népszerű fólilkár fog
ja képviselni.

fu!ballszak·
osz!álya a sorozalos kudarc
lól elkedveHenedve beszünlelle
működését. Jálékosainak egy·
része cl Szövőgyár csap'atába
lépet/.

GySe fegyelmi bizolJsága
Ugor László és Németh Jtinos
jálékosokat sportszerűtlen viA
selkedéséérl 1 hónapig a ia·
léktól elliItolla. Idegen egyesü A

ielben, elózetes engedély nél
kül történi szereplés miatt Mal·
lak Márton jálékosl 1 havi 121
liIlással, Bartha József jálékost
pedig zi heli ellillással bűn lel·
lék.

Az elmaradt BISE-Bocskai
meccs 2 Donlíál él Bise javára
írták, él Bocskai pedig 6 pengő

hüntetést kapot/.

Legelőnyösebb feltételek mellett
köthető biztositás az Országos Refor
mátus Jóléti és Gazdasági Társulat gVo·
mai temetkezési csoportjánáL Érdeklőd

ni lehet II helyi megbizottnál : Kulcsár
Mihálynál. Lakik az öreg reformátu;;;
temetöben,



REZSŐ

u likác

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

Hungária kŐJlyvl1yomdaváilalat, Gyom!!,
Felelős üzemvezető; TeJ:et Sándor,

A _ Termel5k Fogyasztá.sl
és El'tékesih'S 5zövetkezetéil'iek
"Gabona és értékesi/ö osztá
lya" megkezdte működését. Vásárol
mlndel'memG gabonát" 21

legmagasabb napi áron, azonkhz7ltEl!
foglalkozik gabona táro!ás$lal
tározás) is, ez utóbbival lehetővé id
vánja íenni. hogy él gazda. akkor ad.

I hassa el termékét, mikor az áralalm!ási il legkedvezőbb. A cséplés és b'it~
I szá!lltás c~iiaira. zsákot k6Ies~:z:

I csekél~' dijfizetés esetleg
i teljesen dijmlultesel'l is. Aki!l~k

eladó gabonája van, érlékesités előtt

saját érdekében okvelJeniU teA
il szö\'e!keze!nek A szö-
vetkezet gabonabevá>:ár!ókat azormajra
felvesz. JelelJ/kezni lehet Kovács
ügyvezetö igalCgatónáL

Keresek 15-re esetleg aug. j-re kettö
személy részére ! vagy 2 szobás lakáST
mel!ékhelyiségekkeJ a kÖ1ség bármely
részén. Szíves ajánlatot ,?j vasu'táHo,
másra kérek. flobó.

Moinál' Antalnak u. 8. $z
alatt lJereszénája vall eladó.

Béres Jánl}S házánáL "rót T/SUl

istván út 70 szám alatt í2 "'hOlt1 hilv
tyasi páskom egy jókarban . lévő t·1;I

nyával és mellékhelyiséggel együtt el
adó. Ugyanitt egy gazdasági kocsi is
eladó.

Kolmann Józsefnél Lardoiin rrlí~r

kás traktorzlaj, bJombázo\t 5 kg.•o;;
kannákban 8.50 pengőért, C. "'ms
tagfraktorolaj kimérve. l.70 pengőért,

ta\'~tto golyós csapágy zsirok és gép
olajok. '- Em~rgegllmmiSzíjak mÍllden

kap/1atók. - Egy f6szij, ke
veset használt, ugyanott eladó.

A ref. egyház déli parókiához tar
tozó lelkészi földek; 21 kat. hoki to.
~y~i, ..9 k~t. ~old fattyasi, l kat hold
orokosnyilasl földek haszonbérbe ki.
adók, felvilágosítással szolgál a reL
egyhá;z: gondnoka.

Levélbélyeget használlat, borítékOl],
levelezőlapon, bélyeggyüjteményt, egy.e~

bélyegekel is jó áron veszek Haus
mann Aurél, Endrőd Hatház utca 3.

Az elso cifrakerti járásban 1 lánc
here kaszálásra eladó.· Érdeklődni le
lJel Molnár Antal Zrinyi u. 8.

Az Ei'Ildrlid-Gyoma i Takarékpénztár
tulajdonát képező Horthy Miklós uton
lévő Sipos Sándor féle ház 3 szoba.
konyha, kamara, l alsó konvha é~
egyéb mellék épületek haszonbérbe ki
adók, vagy örök áron eladó. Érdeklődni

lehet az Endrőd-Gyomai Takarékpénz
tár fiókjánál Gyomán.

Horthy lIilildós ut 3 szám alatt az
emeleten 4 szoba, l konyha speiz és
hozzá tartozá melJék helyiségek augusl!:
tus hó l-re kiadó. Érdekiődni lehet
ugyanott lltakarékban.

Kerekes Károlynál a zamatos, jó bor
literje 64 fillér.

Férfi és fiu kalapok, sportsapkák,
mindenféle fiu sapkák a legolcsóbb ára·
kon kaphatók, kalap alakitást, festést
szakszerűen olcsón vállalok Alt
Vince kalapos Endrőd lpartesliílettel
szemben.

Mindenféle női férfi és gyermekei
pök legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészáros lajos cipőiizletébenHorthy
Miklós 11 2.

A gyomai kir. járásbiróság mint
telekkönyvi hatóság.
2517/935. sz. szám.

birdetmény-kivonat.
Békésmegyei Általános Takarékpénz

tár rt. végrehajtatónak Iványi Miklós és
'ános, végrehajtást szenvedők ellen in
ditott végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság végrehajtási árverést
1600 P. tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett a gyomai kir. járásbíró
ság terü!etén levő, Endrőd községben
fekvö, s az endrődi 1004 sz. betétben
a t 1. sor. 683. hrsz. 297. öl területü
végrehajtást szenvedettek nevén álló
beltelkes házra 1600 P. kikiáltási ár
kan elrendelte.

Az árverést 1935 évi augusztus
hó 23·ik napján d. e. !il 6rakor a
községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá eső ingatlant a Bé
késmegyei Általános Takarékpénztár rt.
érdekében a kikiáltási ár fejénél 
Grász Zoltán érdekében 4555 P.-nél,
Hartenstein Hermann és fia érdekében
5940. P.-nél, kir. Kincstár érdekében
7505. P.-nél alacsonyabb ároll eladni
nem lehet.

Az árvereIni szándékozók kötelesek
bánatpénzűl a kikiáltási ár 10 O/o-át
készpénzben, vagy az 1881: LX. tc. 42.
§-ában meghatározott ár!olyammal szá
mított óvadékképes értékpapirosban a
kíkúldötíné! letenni, vagy il bánatpénz
nek el51eges birói letétbe helyezéséról
kiállított letéti elismervényt a klkiil
döttnek átadni és az árverési feltétele
ket aláirni (1881: LX. tc. 147., 150,
170. §§; 1908: XL tc. 21, §).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltás! ár
nál magasabb igéretet tett, ha többet
igémi senki sem akar, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka lIzerin i
megállapitott bánatpéHzt az általa igért
ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni
(1908: XL te. 25.§).

Gyoma, 1935. évi május hó 4. napjáJl.
Dr. Molnár sk. kir. jb.

Kiadmány hiteléfül :
kezelő

P. 76 filér kikiáltási árban.
Ha a csat!akozottnak kimondott ki

vánná az árverés megtartását, ugy a
végrehajtást szellVedett nevén álló B.
B. a. 3/4-ed részre 1080 P. 76. fmér
kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1935, évi augusztus
hó 3, napján d.El. 9 órakor Endrőd

községlJázál1ál fogják megtartani.
Az árverés alá keri.ílö ingatlan a ki

, kiáltás i ár kétharmadánál alacsonyabb
áron nem adható el.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltás! ár ú/u'át kész
pénzben/ vagy az 1881 LX. tc. 42. §
ában meghatározott árfolyammaj szá
mított óvadékképes értékpapirosban a
kikiildöttnél letenni, vagy II bánatpénz
nek el61eges bir6i letétbe helyezéséről

kiáIHtoU letéli elismervéllyi 11. kikiil
döttnek átadni és az árverési feltéte
leket aláimi (1881: LX. tc. 141.. 150,
na. §§, 1908: XL. le- .:21. §).

Az, aki az illgatlanért a kikiáltasi ár·
nál magasabb igéretet tett, ha !i;ibbel
igérni senki sem akar. köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaiéka szerint
megállapított bánatpénzt al. általa igéri
ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni
(1908: XL. tc. 25. §).

Gyoma, 1935 évi április hó iO napján.
Dr. lÍ,-1olnár Kálmán sk. kir. jb.

A kiadmánf hiteléül:
Ugor kezelő.

A gyomai kir. járásbiróság mint
telekkönyvi hatóság.
2188/935. szám.

Árverési
hirdetményakivonat.

Békésmegyei ÁltalánOS Takerékpénz
tár rt. végrehajtatónak Timár Bene
dekné sz. Kovács Erzsébet végrehajtást
szenvedő ell"'l1 inditott végrehajtási
ügyében a telekkönyvi hatóság végre
hajtásiárverést 100 P. tökekövetelés
és járulékai behajtása végett II gyomai
kir. járásbíróság területén levő, Endrőd

községben fekvő, s az endrődi 986 sz.
betétbeu a l. 1-2. sorsz. 428,429. hrsz.
255 öl és 182 öl teriileW végrehajtást
szemredett nevén álló 2/;5-ad rész bel
telkes ház és kertre 757, P. 50 fill. ki·
kiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1935 évi julius hó 27
napján d. e. 9 órakor Endrőd köz
ségházánál fogják megtartaní.

13;.z árverés alá kerülö ingatlant a
kíkiáltásí ár felénél alacsoll~'abb 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
számitott óvadékképes értékpapirosban
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek elöleges birói letétbe helyezé
séről kiállitotí letéti elismervényt a kí
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláirni (1881: LX. t.-c. 147., 150.,
110. §§. 1908: LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az íngatlanért a kikiáltási
árnál magasabb igéretet tett, ha többet
ígérni senki sem akar, köteles nyOmban
a kikiáltási ár százaléka szerint megál
lapitott bánatpénzt az áHala igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni
(1908 : XL. 25. §.).

Gyoma, 1935 évi április hó 8. napjáll.
Dr. Molnár Kálmán sk. kir. jb.

A kiadmány hiteléül:
Ugor kezelő.

A gyomai kir. járásbiróság mint
telekkönyvi hatóság.

2219/935. szám.

Arverési
hirdetmény-kivonat.

BéklÍlJSmegyei Általános Takarékpénz
tár rt. végrehajtatónak Oinya Istvánné
sz. Timár Emerencia végrehajtást szen
vedő ellen inditott végrehajtási ügye
ben a telekkönyvi hatóság végrehajtási
árverést 230 P. tökekövetelésés jám
lékai behajtása végett a gyomai kir.
járásbiróság területén levő, Endrőd

községben fekvő, s az endrődi 3251 sz.
betétben a J. 1. 3-4. sorsz. 8962. hrsz.
27 hold. 729 öl, 8964. hrsz. 17 öl, 8965
hrsz. l h. 551 öl területű, Varjas diilö
ben fekvő szántó és utnak B, 13, 29.
alatt Dinya Istvánné sz. Timár Eme-

l reneia nevén álló l/lo~ed részére 1440

I jelen eselben él békésv6rmegyei
i közpon l! forgalmi adóhivatal
.1 gyakorol enenŐrzésl.
. Ó. Az elszámolás elmulas?,

lá sa, avagy az esedékes for
galmi adó megrövidUésv.: il Jör~

vény s?igorával loroUéllik meg.
Gyula, 1935. junius hó.

BékésválimegyeiÍ
központi forgalmi adóhivatal

Gyula,

ény

Békésvármegyei Közp. forg.
aGióhivalal Gvula.

.A. bércsépJés és cl géprész
kereselének forgalmiadó lesz á
molása: lárgyában.

1. A bércséplés megkezd('s.~

élkár szóban, akár írásban él

munkakezdés helyének és ide
iének megielölésével e hivata!
nak bele!eníendó.

2. Csak él szoros értelemben
veit géprész után kell él for
galmi adól megfizetni, amiből

az(mba~ nem vonhéllók Je él

gépész és él fütó díjazása, 10'

vábbá a gép üzelnben!arlásá
val vagy karbantartásával kap'
csolalos kiadások. Csak él ré
szesmunkások keresete mentes
él fcrgalmi adózás alól.

D. A leszámolás megejtésé.
hez - amely él községházán
lör!énik - elhozandó él hely'
szinen vezeteH, folyószámozolt,
hitelesíleH blokk és mázsáiási

. könyv, (o gépész és banda a

gazda könyve) amelyben pon"
tosan fel!ünteieodó él csépel/elő

gazda neve, lakcime, házszáma,
Vllgy tanYélszáma, az elcsépelt
mennyiség gabonanemenként
elkülöni/ve, cl cséplési száza
lék éspedig k.ülön cl gép és
külön ci részesmunkások szá
zaléka, ami o m. kir. Pénzügy
miniszférium rendelete érteiméI
ben a mázsálási könyvben o
csépel«etó g él z d él aláirásával
igazolla/andó.

4. Leszámolási haiáridők:

a) cl juliusban megkeresett
géprész legkésőbb éJIuguszl us
l5.·ig.

b) az augusz/usban megke
reseIt géprész forga!miadóiá·
nak leszámolás a pedig él bér
cséplés befejeztével, de legké·
sőbb szeptember H5-ig eszközl
lendő.

A cséplési eredmény össze:
sítése a !eszámoláshoz előre

e/készíl en dő.

A herecséplés ennek befe·
ie:dével külön számolandó el.

5. A csépiőgéplulajdonosok

óllal ZI bércsépiésnéI természet'
ben megkeresel! értékelésére
nézve él hivatalos leszámolási
(állag) árfolyam él községházán
ki lesz függesztve.

.A f1l. kir. Pénzügyminiszié·
rium 153.li65-193b. VIII. b.
számu rendelete érte!méiJeo él

bércséplóvállalkozók ál!alállos
forgalmi adó leszámolására az
~ forgaimiadó hivatal illetékes,
amelynek lel ületén az adókö
teiesnek állandó lakhelye van.
A mázsakönyv adatainak pon
los vezetése szempontjából
azonban [j lerűlelileg illetékes,
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Egylusábos l cm, rnaga" IÚHiÍett~

20 iméT. hirdetésnél lü százalék, tizsz:erinel
15 sc.ázalék, l negyedévi hird1elésnél 20 százalék 11,
iélévi hirdetés eselén 28 százalék :idIUlI:,

Felelős szerkesztő: '1I1A'GiNER ""fA""""",,..,,u
lég klad6nlwat!l'il!;

A,LITp

EL fiZET S RA~,:

'-!e,lve,tiéVfe 1'30 fl', Fél éVIe 2'00 P, Egesl évre 5-20 p,
Befizetésd; postacseL~eil1:

• Hungária-nyomda cseikks:zám 18.28it
c s ti il ö r ö k ,este 6 óra

i'llegjelenik minden szombaton reggel.

.""I..J,

atl:a~ 5 mázsás

részén igérke
tt ágosan 5

mázsás buza termés várha p

ró. Saínos, a gaz is kevés
és így jövőre is nagy szal
m nségnek ézünk elébe.

fői§lJ~in : Fagykárt és
él keUö összefügg

is lehe! Jelenteni.
mcgáUa

il vármegyében le
galább százalékos a fagykár.
Sérelmezre, hogy sok helyen még
nem volt kivizsgálat. holot! már
le is aratnak.

Hasonló értelemben szólaltak
rel Telegdy Lajos dr, Harsányi
Pál esperes és Sebők Elek dr.

A vií;H Elek Lajos dr. pénzügy
igazgató azza! zárla le, hogy (Ji

maga részér'31 mindenl el fog kü~

vetni cl vármegye g31zdaközönsége
érdekében.

}~ terméskiláiások Gyo
mán - CI ések
rnegindulásával - megle~

lak. Kö·

nyh
kisgyűlés

Julius 9-én fáy István főis~

pán elnöklete alaH kisgyűlés

voll, melyen járásunk egyed
dÜli kisgyülési tagja, Csernus

apálplebános is réslt
velt. A járásunkal érdeklő kÖd
vetkező ügyeket lárl?yalla Ic él

kisgyűlés:

Kovács János voll köz'3é~i

iegy ző terhére előirl iéri
elengedése árgyában uj halá
rozalra ulasílollák a községet.

Endródon Timár György voll
községi fúzőr levon I illeimé,
nyének visszaiérilése iránti ké
relmél elulasíloíták.

Az endrődi uj gyepmesteri
szerződésI jóváhagylák, de ClZ

ingallan vagyonálruházási illc o

lék szabálvrendeJeie módosítá
sát visszaküldlél.z.

Jóváhagylák még Szarvasnak
az iskolafenlartö egjlhilzak se
gélyezésél, Doboz szilvzmeme$
síló állomás feiáliíJást is jóv6
hagyják, de Kéfegyházáél nem,

meri a röldje nem alkailmClS.
Rigó József csorvdsi fó~

jegyző és Csabai Péll községi
irodaiiszI ,és Hangya
igazgatósági tagságához hozzá
járullak.

a y
azgaiási

nem

Ezeken az árakon él. Fu
tura minden mennYlsegu
búzát, átvesz, mig ha az
átvétel világparitáson tör-!

ne, legjobb esetben is I.

csak 5 pengő 50 t •
n"'ln"v adni a búza méter
mázsájáért.

meg, amen 12-

zőberényben 1J.4ü P. Dé,
vaványán 13.45 P. Turke 4

vén 13.aO Mező!uron

13.50 P. a búza lTJinimális
ára.

ezer pengő, forgalmi adóban jú··
niusban 72.258 pengő volt a be- I
vétel.

A pénzügyigazgatási jelentés
hez elsőnek Beliczey Oéza szólt
hozzá és kijelentette, hogya fagy-
kár megállapítása nem fedi a
tényleges helyzetet, mert a kár
sokka! nagyobb, minI amennyit
megállapítottak.

Kifogásolta,
mén sok gazda a becslés 'llOllJlólll

nem kérhet adokedlleZmél1yt, de
aszály eimén igen, holott a két

szorosan összefügg egymás.. l

merI az a fagykár 11,;-1

százaié
a

zottság ülésén

egyében
áll

az 'I'

UUUH.UL! százeszten- I

fagykárt és aszáJykárt együtt is

A kormány kedden köz$ j

zételte a minimális búza be- ,
vásárlási árakat, amelyek!
mintegy 60 fillérrel alacso·
nyabbak a . A leg
magasabb ár 14 pengő 7~

a l~galacsonyabb 13
pengő métermázsánkénf.

Gyomára 13 pengő 45
lérben meg a

j

a környékbeli közsé- I
gek részére nl I
árak középarányosánakfe- I

Békésvármegye közigazgatási bio
zottsága S.-án rendes ülést
tartott Gyulán.

Elek Lajos dr. pénzügyigaz
gató előadta, hogy csak azok a
fagykárral sújtott gazdák réJ;ze- 'I',

sülnek adókedvezményben, akik·
~:~. a 33 százalékot meghaladja él j'

A vármegye adóhátraléka egye- ,
ne,; adókban g millió és 45fi042 !
pengő. A tényleges hátralék 5
miJiió 362.275 pengő, ami I
százalékot tesz ki. A védett birto- I

kosaI>: 61 pen- I
a befÍíl:etés 153 I

És
Az meg'adna

és cl ük egészen' gatást?
,PHUU:M feszüL Hogyan .hogy kább

aratásig, ef'dősitésseI,öntözéssd és váló, az
csak nem sorban éJ íal d képesség'ét fokoz-

négy-öt mázsás termést lajkémia eredményének ok- alTa a ahol a
tegnapi remény~ , szerű felhasználásával lé 4 paraszto! már nemcsak a

ségek egyszeribe szefte~ nyegesebben gyümö!csö- reménység éltetné, hanem
foszianak és új igére!ek l zőbbé lehetne él me~ hite élnyagi jólétben

a paraszt. A zőgazdálkodást pafélszt is megerősödne a mél
búza megcsalta, de talán J ezeknek a feladatoknak az gyarság ezer esz-

a tengeri ... Kémleli \, elvégzésére ci saját ereié-] tendős védőgátiává.
l "?lesz-eeso·1 ,,---- ~__~

máf csak az eső al
fOlltOIS számál'a.

ezer

ílIJZ

es és a szen- j

zációk szenzációjára is l
csak legyint egyet, ha ta
gadó a válasz. az
esŐ még segítene. lenne

és főleg a
belep

" éitette
is és a "talán" élte

ti ezután is. Ebben van a
,orrn"'O'~l'nrr,h ereje; ez a for~

rása a törhetetlen
hitének
küzdőképességének leg~

szebb reményeiben va
csalódás sem leterT~

a jövendő-

várás mindig erősebli> ben
ne, a való
OKulás, vagy a jelen
gasztalansága. És egészen

a
búzditaná
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ban voll 123 közkön.yviár, meiy, :

ból kikölcsönzött 15.578 e!2yén i Ai korrnárl'y"zaH:i5(lO~ számu
50903 l<öllyveL A. népmüvelés! I ~~" ~,,·vv

I
rendelete sok tekinle:ben vához-

szolgálla ezenkivű! fl biZO.HSá:!l" .• lalásokm eszköZÖ! az eddigi,
lulaidonában levő 26 rádió, va~ . bO ~. , sza ályokon. közU! zi vá!loz-
iamIn 60-80 egyéb kőzrádió, ~ iatások közül a k(j'vetkez6ke! kell
5 grammofon, ~1 különböző elsősorban figyelembe venni.
lipusu vetilögép, illelve más ill-
lajdonábé'Hl le'li~ő 48 velUőiép, A háztartási ak
26 mozgószioház, a bíz:ol1ság kor is OT[·biztositás kötelezeitsé·
iulaidonában "] !lépház, 2 ge alá esnek, ha csak próbaidőre

muz.zUIn, működött 33 da!os; vannak felvéve, A keresi,edelmi és
kör 1.370 !aggal. Kiszállásl vég- l ipari foglalkozásokban alkaima
zell éi íilkár ci község bellerü- I zoHak akkor sem tekinthetők ház
Jelén 61 ízben, küHerüie!én 107

1

1 lartási ű!kaimawHakruak, ha olyan
izben. [{iadás voll összesen: mlmkéÍ.t végeznek is" mirJt amil
25.623 P. 42 I' különben éi. háztartási aJkaJmazot-

, .. , .. tak szoktak véaewi.
Tacg-yalla a blzoilsag él koz- ."". 11:>. .. •

könyvlárak nélkül maradt köz- I ~.~~al~~fagol: nem es~ek lm:lo,
ségeknek kÖl1yvlárra~ való el. i :;ltas, kolelezeHségek ala. Ha aWfJ-

lálásái. me ly szerint EJ bizott-/ ban a családtag.~anQnc.sze.. rZődléS~
ság ebben él tanévben €j köz# sel v~gy segédk~nt.. 3í'alfY f.i:lint
könyv/árai oszt szét. Végül el- munkas munkakönYV!lel van al;

fogadják azt a natározalol a# kalmaz:a, akk~.r nem tekinthetO
mely szerin! kéri a bizottság oZ eze~ klv~tel ala .és ~ akk~r, nem
illetékes miniszlériumot, hogy tekmtheto :-zen k.lVé,el ala es ak
a népmiivelési bizollságok ái. k?: a csaladtag IS köteles bizto-

I d " I' "k d 1-' sltas alá esikla enge e,yeze I mu e ve Ol .

előadB~ok ne essenek ama kOf g lHunkaviszoflY megs:ciiné5e ese-
lálozó rendeletek alá, amelve- tén önkéntes biztosilással tovább
ket él miniszter a magyar tár. tartható fenn a biztosítás, de
gyu filmek érdekében adai! ki. I feljebb csak egy évi lartamig.

Elhalározla azl is, hogy több. Szövetkezeteknél a szövetkezeti
olyan tanfolyamol lé/esi! él vár~ igazgatók és igazgatósági tagok
megye lerüleién, mely gyakor- is egyetemlegesen felelősek az al
lali alapon él legolcsóbban, il-I ka!mazollak biztosítási dijáért.·

lelve az egyén gazdasági hely· I Terhességi, gyermekágyi és szop
ze/ének leginkább megfelelően I tatási segélyre C:fr;ak az a n6 jo
az élettanilag legjobb láplálko- gosult, aki vagy akinek a férje
zásrói nyujtana felvilágosilásl. a szülés előtt 18 hónapban leg,

alább 9 hónélpon át beteo"sé,!! ese-
. ::. -

tére biztositva volt az nál.

Akinek a biztosiiásra köte!ező

munkaviszonya me{;;szünt, il meg
szűnés/ől számitolt legfeljebb 8
napon belül bekövetkezeH esetben
kapja meg a szabályszerű segélyt
és ez! is csak akkor, ha a .ml.lI1

kaviszony megszünését megelöző

3 hónapon belü.l legalább l hó
napon át biztosilva volt.

Ha a munkaadó teljesen· tönk
rement és nincs olyan más vagyo
na. amiből az üTi-tartozás behajt
ható, az üTI a késedelmi pótlé
kakat egészen eJengedheti, a di
jakból pedig kisebb-nagyobb en·
gedményt, legfeljebb azonban a
felének elengedését adhatja meg.
Részletfizetési is adhat az
Erre irányuló kérelmet legkésőbb

1935 kell elöterjezzleni ..

e

nt az adózott árú
ER Á

cég végzi saját telepén.

A bevá.sárlásokat a

)

I
!

!

" l
a Gyoma-Endrődi Hitelszövetkezetet bízta meg i
G y o m a és k ö r n y ré k e főbizományosságával. I

I

A Hitelszövetkezet a g a b o n a o s z t á I y vezetésével I
K. Nagy András, G. Nagy László, Vincze Endre
igazgatósági .tagokat és Papp Zsigmond felüg;ye!ő·

bizottsá.gi tagot bízta meg,

Békésvármegye Törvényható
sági Iskolánkivüli Népmüveiési '
Bizotfsága jurdus 21 6 <:1'1 tartot
la oyári közgyi.i!ésél OyuJán, él

vármegye háza kis lanácsíermé
tlen, vitéL dr. Pánczél József
iiikár részlelesen ismertelte él·

bizo!!ság 1934/3§. tanévi tevé' :
kenységröl beszámo161.
Számokban összesüriive a
munka eredménye az elmulI
fanév foívamán: 2' megyei vá

rosban, 28 községben 208 egy
ségnél és J481ailyakör~ejj egy
ségnél, összesen:a57 egység
né! 5555 népmiivelési és köz
müvellségi előadásI larloltők. l
Szabályszerű vizsgálattal be[e-·
jezfek 12 analfabéta tanfolya
mol. Vizsg.~! tell 209 egyén.

Zárf,ünnepséggei befeie:zlek 15 '
öiapismerelieriesztó tanfolya
mol. 10 népmiivelési és köz
müvellségi lanfolyamol, ti mű

vészeti és kedélylc'pző tanfo#
lyamoL iil gyakor:.-::i ügyessé·
gi tanfolyamai, 22 nÓlJevelési
tanfolyamaI. Az ö:' ~zes ht'lilga· !

tók sziima cl léHifolyamokoll l

2.906 volL Gyerme] ck részére

szórakozfaló mescd~lulán voll
610. - TallulmáFl" i kirándulás
16. - Népművelési hangver
seny 40. - Mükedvelői elő#

adás 375. - Alkalmi ünnep·
ség ~OO. - Közmüveiódési rá
dió előadássorozal59. -. Nép·
müve!ési órák (egységel<) ösz#
szes száma 12704. Az előeldók

összes száma 1.17@. Forgalom-

r
unán

e

lerakatára, úgy az adó entes
enn ségben k él P cl t ó él

élkO i I
? I

, .1

I
A nemzelközi rmmkaügyi l

hivöla] 5zcrinl ezidőszerini Idbb, l
mini huszonnégymillió munkc' ,I

I
nélküli emb:2r van él világon. I
Ezek közül Magyarországra I
ölvenhalezer nyilvánlar!oU mun~ .

kemélküE ,zsil<. A foglaikoz 4

laiolI munkások száma hazánk,

ban: nyolcszázkilencvenötezer. i

Ugyancsak él munkaiigyi hiva#

lal íelel1!éséból hogy az

(tlmull eszkndőben kétmillió·

ha/százezer ~mber lelt öngyil

kos, nagyrészi az: e!viselhelel- i

!
len nyomor mialL

Egy kisgazda
tenge nemesrtése
tapasztal sze

$

locsoljuk a fákat. A nagy I'·

szárasság kiszáradás veszélyé...
vel fenyegeti különösen él fia
talabb fákat, amelyeket locsol·
ni kell és hogy körü!öl!ük a
nedvesség lartósabb legyen, l
célszerű, ha él fák tányériá! ki· I
szélesítjük, és dud-v I
",tlva! b~á i

Köztudomású, hogy él jenge-·

ricsövekel cl hajón keresztül a

lengeri c1mere lernlékenyifi meg.
Az igazán csira· és fei!ődés#

képes szem pedig csak olyan

tengeri szem lehet, amelyet nem

(lj saiál címere ter:néke-nyHeH

meg. A CÍmer kivelése lllán te

hál minden harmadik sorl vé;

gigiárok és irgalmailClnlll levÉl·

. gom él cimeréi. Igy érem cl.

él másik sorok porzóitól

terméken meg él magkuko-

ricám.

Ezek él csövek. egytől-egyig

nemesilelI csövek s ősszel a

lenyirt soroknak cl termésé/ kü

lön szedem. Ezekről hámozom

le cl velőmago!. De ill is vi

gyázok, hogy él csó hegyén

levő apróbb szemek ne I<erül# !

jenek a mag közé, azér! hám-I

záskor a cső hegyes végét le

töröm. Ezek azok a télpaszlél#

lalok, amelyek !ehetóvé teHék,

hogy földjeim mindig bőiermésl

adnak.



Az élnyagjakhGiz mérjen már
folyó év ószén tör/érdek felvé
lelek az otlhcwba, él késóbb
meghirde1endö pályázi'J1i feilé
lelek .alapján. Jövóben pedig a
felvélelek ",venk<2nl 40-40 is
koliÍl1kivü!i ifJU számával nö

vekednek mindaddig. mig él

neRyedik iv@cn él végleges Jél,

si<'llllol,vagyís. éi 1601 fól \?l·

érHe cz lesz él fiuotlhon t~ef()

gadó képessége, ), !1zvelés /,+
jesen Ingyenes, f.~ növend~kek

élelmezésI. Jelies el!á!i:isJ :2"
ruhálzaiol kapnak s "felavaUI>
suk" ulém az lnlizmény helyezi
ki úkel jilásba. !~Y alakul ki
majd egy szorgalma:", lÖrekvő.

nem csüggedő, tlldozé3lkész., ge
rinces llj emberlipLls,aZ ideális
iparos és munkás magvar meg'
les!esiHése. az éi ielíesérléki:]
állampolgár. akinek alakja ide
álja a Nernzeij C:\i;ység' mO:1

galmániii·" bármily 18!rsödölmi
állásban ~ojgonék is i.1 nem
zeiért.

~rdeke5 éJI? intézménynek ZE

a szándéka, hogy cl fiuolj!Jon
kijlönbőző műhelyében készüJt
buJorokal. eszközökz!'. fl.Jhi:i7a
jokal ncm ilrusijiü ki. harH'111 éi

sokgyermekes, szerény rnaf;var
anyák férjhez-mener:dó (~l'di?

mes leányai rész0re fogia. ki
házasiJösi hozománykénl k.iosz
ialli. Az in/ézmény ezzel is do
kumentáini akarja ugyanis a nó
legszebb hívaiásá i , hogy fele
ség: és anya legyen és hogya
gond/alan, puha f(~szel<rakás

örömeil ezzel is eíösegilsc,
meri jjj kzzdödik az igazi há
zasság, él liszta családi éi et.
hiszen az @lIhon adia meg a
házaslársaknak a fokozoli mun
ka érle!mél cis cllenszolgáltaiá
sál.

Ezt a nemes lörekvésl sen
kinek scm szabad ölbelet/ ker
zekke! néznie, mindent az ál
lamhatalomtól várva, han~m

összef(iiJgva, egységes akarallal,
a r-Iazánk megmentéseZre és fel
virágozlatására folyó heroikus
küzdelemben magunknak is
mindent el kell köve/nünk a
támogatására. Erre az Össze'
fogásra mulat rá a Kormányzó
Ur parancsa, melyben azi mon01
ja: "Hazánkat ismét nag~yá,

nemzeiűnkel megint boldoggá
az ország fiainak csak olyan
összefogása tehen, amely fe
lüleme!kedve mindenféle elvii'
laszió irányzalon, az egyetemes
magyar gondolat j e g y é b e n
egyesit minden épilő erót." É~

pen ezért mindenkinek, sze
génynek, gazdagnak, közüle/6
nek is intézménynek, akik a
magyar faj, a magyar föl61, és
a jövendó magyar nemzedék
fenntartását mindenek elé helv~c

zik, vCJllás fe!e-kezetre való jer
kinlel nélkül hazafias kö!eles'
ségó!ezt él nemzelvédelmi cél
e!öm(!)zdilása irdeké~en léle'
siilt inttizményl a ma2'a erejé
hez képzs! lámog~tni,

radnak, hogy u/ánö még ilen
gene! is baiosan megy a széi
aprilás Fogasolni lehái mindig
kell, legfeliebb csak akkor hagy
juk el, ha nengel'CZÜnK és ez'

. zel is e!aprill1a cl friss suín-
láskor rendszerilli még klinv
nyen omló hEHllokal.

Atalai rncdvességiaríalmának
megóvása, lüvrSbbá {1 l!ö]"iéleJ

(baklériilmflóra) eiö:;egílése él

larióháolás ré"'én ann fon·
.íos, bogy ez5!lal s él

nyirkosöbbJedaíbán éi uarló· és
gyökérmaradvónyok kOl'hasz
tását. a nyers iiipanyagok tej·
lál'ásél/, ami d,ial cl kés?

növényi lápön\EJj?aj qa
nak fel.

rja figyelembe ·V25S<.ük i"lZJ,

hogy kész islállölrdl?viÍÍi li szük
ségesn{j jóval !ds,~bh mcrmvi
ségben adhalunk lalaíaínkniJk,
él lalaj lermöképcsségc SZCí1l

ponljából is íelen
/őséget nyer a iarlóhánrds.

Tóth Lajos
mezőgazdasági kamarai titkár.

s,em sza·
a rögök
rnegszél·

ban
késlekedni egY!1élpig
bad, merj nyáron ill
egy nap alaH ls llg)'

E ZETI EGYSÉG GÖ
SZERV,EZETÉ
A maga nemében egyedül áUó intézmény létesm a Nemzeti
Eg}'ség mozgalma kerefében, a Sokgyermekes Szegény ,Magyar

.Anyák Országos "Szent István" fitiotthoma
, , ,. "_: - -

A Nemzeli .Egység Szerve· vésre készlel az a leny is,
zeién belől, é1IHlak égiSze alaH, hogy mig haúinkba él 2secse-
Oödöllőn Országos jelelltó~é. mókorló] 12-14 éves korig az
gi akció indult meg, amelynek arra rászorulÓ g}'crmekekró!
eredménye szociális nemze 1- vagy az állaf11, vagy magáI;in
védelmi szempontból Qgyar~111 íézmények ulján történik ~on
messzire kihaló lesz. doskodás, addig él 14-évt61

kezdve a fiala!koruak, kivéve
Az eszme még 19l!8-ból az iskola növel1dékekel, rend.

származik s lényege az, bogy szerint önma~llkravannak uial~
solq?yermekes szülök 14·15 va és természetszerien korlá.
éves lskoJánkivüli fiugyermeke loli belálásuk, valamint legfel-
gyakorJali, (ipari, háziipari, 'me- ietb csekély irányilás melleH
zögazdasági, vagy egyéb) éleI-I kezdik meg életüket, Ellöl a
pályákra szakszerű oktatásban I kezdve tehát az ilyen

nevelése nemze1í szem-
és kiképzésben, valamin! ha- pontból egvália.iáhalli nem ki-
zaftas és vallásos nevelésben elégilő. 23 ez is oka. hogy a
részesüljölJ. iobb érzésű em- bizjos jrányiü nélkül,filllácsia·
berekben ugyanis ismé!eHen lenu! hányódó ifjuság a !eg-
felmerült az él beJálás, hogy lé, könnyebben válik prédájává
vesen értelmezell humanizmus nlinden szélsőséges lannak,
az, <imely él rossz gyermekek- mely fe!szelős formában köze'
ről minlaszerüen és bókezüen !edik gyöngén fe!vértezell lel-
gondoskodik, ellenben él j@, kéhez,
gyermekeket, akiknek szülei A mozgalom célja tehá!, hogy
nincsenek abban a mÓdDa!1, szegény jóravaló és sokgyer-
bogy gyermekeiknek gondo- mekes családokból vármegyén-
sabb nevelési adhassaoak, jó. kénl és városonként, éven/e

f • l e.gy,erry aY'crmekei kiemelJ'eoorman je iesen magukra hagy- iS i5
es négy éven ál lartó hazafias

ja. Az állam menteni igyekszik és valláserkölcsi szellemben
a rossz hajlamullyermekekel valö nevelésük ulián a nemze!
és megpróbál belőlük hasznos szolgálatába állitsa öket.
áll<illmpolgárokat nevelni, ugyan- ldóvel egész gárdája növek-
akkor azonban a szegénysor' szik az évek során ilv módon
su, de jóval ér/ékesebb gyer, felnevelt és kiképzt'~H • megbiz-

ható iparos@knak és eg) éb
11lekek nagy tömege gyc:kran foglalkozási ágak míillelóinek,
jí'ányilás és lámiiisz nélkül ver- akik Il1dásukka! az élelhennem-
göCiiikaz életben, felszívódik €sak saját magul<n~k, hanem
a .nyom,oruságba és tehetsége, vidéken il szegénye~b Iléprélc-
ke,essege cl nemzeIre is el- gek részére js munkaalkalmat
vész. ééi igy meg-élhdé~i alap@! lí?-

O.endolkodásra ts Qí>dek~

fán Ick"'rLilö kap.ásük és a pil
langós Jakarmánynövények.

~\ larlóhánll!sl él r éj t á s után
. azonnal keH végezni, különö
sen él gabonafélék learaiéisa
uhln, meri ha késlekeclünk, {l

lalGlj arwy.íra kiszárad, hogy
sem az ekéI. sem a Járcsilí nem
veszi he Nyár végén és ősz'

szel növények ulán,
amí!Hin máI' alellaj erős kiszál,
radás(Íiól télrlaol.ll1k kevésbbé
kell. lehel eselleg valamelyesl
várni el larlóhánlássaL de i!yen
kor is aján!alos azJ mielöbb
elvégezni.

ji., felszál110Jl lerülelc! nem
céiszerü n y e r s barii?:dáldnll1
hagyni, meri al' ilyen hantos,
üreges sz6más nyáron éi! ki
szárad., és atalai s:/iukczckl'c
nem sok javiló halással van.
A vagy sekélyen

tarlót tehát nyom
Ezzel

Annyira jelenl6s gazdasági
munka, hogy szinle halósági#
lag' keliene kölelezóviÍ tenni és
bünleínl az!, aki OK néikül 12\-

A !arlÓhéiniás. vagy tar\ó
szán!6s célja: L, ft avnmlok

a petézett káro~ ro'
irtása, -- ft

nedvesség megóvása és ezzel
a

ft nyers táp
feltárásának gyors:

jrtáfiiS a felve~

bető tápanyagkészletének nö·
A !arlóhánlás tehát sok~

oidl'llu előnyl e!mulasz~

tása mindenképen há!"ányos el

lermelésre.
Tekintve EJ jöbbirányu céil,

a ladóhánléÍs ennek megfelelő

en hi\landó végre.
., !ia földünk tulságosan

gyomos és cl cél elsősorban a
kipergell gyom- és más mag
VélKél! alálakarással kikelésre
birni, hogy azután uiabbszán..,
tással elpusziilsuk, ez· eselben
jó munkciJt végez a bo
rona, ha azzal il gabona le
aratáSa ulán fll/ombaoa t.aflóril
meg-ri.ink. Tárcsás borona lliá
nyábano többIesiG eké~ hasz·
náljuk, mellyel egészen seké,
lyen (3-6 cm.) szánlunk. Jó
s7:olgálatot lesz ilyenkor Us;!Y

a tárcsázás. mini szántás után
él hengerezés. meri ezzel ill ICi'
laidnedvességel felhozzuk oda,
ö!l@! a g'yornmag van és él esi
rázás/, ille/ve kikelésl elösegít
jlik. Háiránya a Ilengerezésnek,
hogy él talaj! száriljél, dc ezl
mérsékelni lehe! a henger ul án
akaszlolilövisboronával. $zá.
miiáson is hogy melyik
a fontosabb, a gyomirlás,c,
vagy pedig alajainedvesség
megőrzése.

2., A rovarkárlevők ír!ásáoak
szükségét a korábban slerzeH
tapasztalatok mutaliák meg, de
mindeneseíre ezze! is mindig
számolni kell. Ha az a
helyzet, a lI"o1:rllHl'iz,Ji,r-t....,,;;.jx

tuldgosan
rOGva, ebben az esetben a
tárcsais borona munkája ke
vésbbé kielégitő, hanem sxUk
$éges ilyenkor a 6-10 cm.iie
k'lyszántás, mely tehát vala,
mivel mélyebb a gyomirlá.:imál
elégsé!i!es egészen sek~iy iar
!ólhániásnáL A 6-10 em.-es
sekélyszánlásl szintén többtes
tu ekével végezheiiük. Ki.Hönö
sen indoKoíl az ilyen szántás
a~ok után él növények után,
amelyek a tajait jól beéreHá!
lapotban és gyommentesen
hii~yják vissza,Q k~~
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Da/os.

Vésztő n
Vasárnap va!ósággal j~lileljcl6

VOnult el Békésmegye déli ré·
szén. Déíulán 4 órafe!é elsötéti.H1
a vésztői halár. n1 ajd félelmetes
égzengés és viliám!ás kijvel
kezeli, ri1ely uián megered! ill

jég zá por. T vuk lojásnagysé!gu
iég zudul! a földekre és valól
ságga! jégréleggel von la be él

lermóföldekeL A szörnyű vihar
óriási puszlilásl viii véghez. Az
első becslés szerint az egész
halárban 20-100 százalékos ál

kár.

Minek főldi kertész
Sem hallotta
Álmom virágkertjén
Olyan rózsa nyílik.
Mindet leszaggatom
Reád· szórom /{if/esem,
Hogy illattengerrel
Boritsen. óehintsen,

Bauer Jl/és.

Rózsacsokrom

Álmom iündérkertjéí!
Hol tiizvirág lángol,
Mesék illatoznak:.
Százezer virágról.
TiizpflY.J$virdgok.

Bódult illatter!le
Ambrából és mézből

Van össukelJl~rve.

nal indulásának idejére daio·
saink, mini fegyelmez..'il egyiil q

tes az állomásra beérkezlek s
nólaszóva! szórakoztalvél az
utasokat reggel 2 óra J; pemkor
hazaérkeztek.

Amikor a Gyomai Dalárda
sikeres és eredményes szerep
léséhez és a ll-ik dijához. nem
különben Hajdu Béla vezeló·
karnagy kiítirdetéséhez I1gy köz·
ségünk közönsége mini él ma·
gunk riÍSizéről graiulálul1k, kér·
jük Glalosainkal, hogy az ó!<ci
éri csalódás ile csüggessze.
hemem Nemerey Péler elnök
szavait repJikálva, lartsan~k ki
és továbbra is hűséges mG·
velói, harcosai maradjanak cl

magyar dajkullurának.
MikénJ éricsüllünk. dalosaink

serlegavaló-ünnepélyükel f. év
augusztus havában jMl meg.

leszünk, de ol: legyen köz~

ségünk öpraja-nagyjn, liÍrsa
da!munk vezelő lénYí?zői, Cf!}'

szóval mindenki, hogy dalosa~

ink lámoga!ói legyenek, meri
hiszen megérdemlik.

Kormegoszlás.
- Én ég a feleségem - mondia

Balambér ur - összesen hetven
évesek vagyunk, Találd ki bará
tom, hogy hogyan oszlik meg
közöttünk a hetven év?

- Valószinűleg a feleséged a
7~e$ és tf' vagy cl

leljesség, lömörség
beli fdfogás Kapcsáll 0\1;,,1(("1",...11

önkritika alapján biztosra vel~

lék, hogy ók lesznek az I·só
díí nyertesei. Ebben a tudatban
vollak az eredmény kihirdetése
pillanaiái!?, mely azonban más
éIdalokat larlalmazol A biráló
bizOIlság a Gyomai Daltirdá,
nál, él Jászapáti Iparos Dalos r

körl iobbnak larloila s azl 34
ponHal él G V o III éi i Da
lfirda aO ponliával szemben, az
l. díj nyeriesének deldaráila.
Dalosaink mély liszteielIel és

lelies rev,znwciával alávelellék
és a!ávelik magukat él biráló
bizoHság szakszerű. igazság~s

Hélelének, azl a mellékkörül
ményl azonban nl2m Judiák ma
guknak megmagyarázni, hogy
miért kapol! akkor az L helye
zel! I. diiként csak pJakeHet és
a Gyomai Dalárda mint ll-ik
helyeze!!, ll-ik. dijkénl egy szép
ezüst serleget? Az elismerés
nek eme bizonyságát fokozta
Haidu Béla tá.rselnök vezető

karnagy kilün!etése is, ameny
nyiben Vigh Endre kerüleli-el
nök, Haidu Béla vezelő·karr

nagynak kiváló karvezetői le·
vékenységeérl a Kerüleli-dal,os
aranyérmel adományozta.

Délután Ji órakor a dalkörök
él Hősök emlékműve elé· vo
nultak s. olt Vigh Endre keR ij

leli elnök· felkérésére Szőke

ferenc i~azgató·lani!ó, cl Gyo-
'mai Dalárda fáradhafallan, ki~

tarló míiködő tagja, lelkesílő

szavak kiséretében él kerület
dalesai nevében koszoru! hel
lyezett az emlékműre. A Him
nusznak összkari eléneklése
ulán a daikörök lulajdonkép
perli hivatalos funkciója befeje
ződöt! s a már ciőbb emHtet!
eredmény kihirdeléssel megfar
joH kerükli diszközgyü!ésen cl

dalkörök tagjainak csak egy
része veli részi.

Az eredmény kihird'ztés és
dis7közgyiilés ulán egyes dal·

körök a Népligetben énekelIek,
este pedig a győztes I. clijasok
diszhang-versenyen velíek részI.
EZl!n szereplésekben él Gyo..
mai Dalárda nem működö!l

közre, hanem a vacsorázó hel
Iyen szereieIt elnökének, Ne·
merey Péter lakptri igazgaió#
nak névnapjál bensősigesen

ünnepelte meg. A felköszöntől

él Dalosok nevében Szőke Fe~

rene ig. taniló mondoHa, mely
re Nemerey Péter elnök do#
los!estvéri szereteitől tithalolt
szavakban válaszolt s dal0sa·
inka! lováb~i kiíartásrGil és él

szépséges magyar dal lanka
datlan intenziv művelésérebuz
di!olta. Dalosaink fegyelmezet r

ten együl! tadot/ak és Hajdu
Béla vezető-karnagy v0zelése
aiatt órákon á! szebbnél· szebb
l1i~iolulJt énI\ilKQ;Hfk. Az éjf.íli vo-

Az Országos Magyar Dalos.. énekhez esoporlosullak s az
szövelség X. Kerülele f. évi. emlékolű megkoszoruzása után
juníus hó 2~lén Péler·Pál nap-I a Hiszekegyel és Himnuszl éne
ján keri.lieli dalosversenYl ren- , kellék e!. Innen él mene! a vá
dezell 3701nokon, melyen él I rosháza eié vonult ahol él da
rlaloskerüleí 1~ dalárdája mill1~ llosokat a város nevében dr.
egy 450 dalossal velt részi. E.é- Kerekes Sándor h. polgármes'
kés'vármegyét egyediiI a Gyo- je.r üdvözölle. Az üdvözlés után
mai Dalárda képviselle. él töhbi a dalosok összkarban él Him·
1~ daltirdd S,'olnokmegyei voil. nusz I énekeUék el, majd a Vá-

Közsigünk daJosai Nemerey i rosi $zinházban kezdődő da

P. ~!er lakptri jgaZgalÓ-daiárda-1 !osversenyre mentek. ló ideig
elnök, Pánczél Emil főjegyző tarló várakozás után kezdetél
és Haldu Béla vezető·karnagy l veltt? él dalosverseny. Sajnálatr
társelrlökök és faragó Károly ii lal kOfls!aláfhaló voll. hogy él

lárskarnaggval élükön jan. 29 ver:::eny rendezésének nehéz
élla reggel 5 óra 45 perckor i fcladakl kifejezetlen Vigh End·
inc!.uió személyvonaílal ulazlak re daioskerüleli elnöknek és
el Szolnok ra. A dalárda kOI, fiának, Vigil László iogszigor r

szorus-leánya Beinschrólh Mir ló, daloskerüleii lílkárnak iulolI
like Beinschrólh Gábor, él Qa- oszlályrészüL Segilőtársakal

lárda agilis működő lagiának l sehol sem lállunk s ezért él

él kislánya. voll, ki kedves lé r rendezés üleme von/aloH volt,
nyével és fialalságával kiválóan ami a segilőlársak hiányának
!öltölle be koszorusleánvi lisz·· IIldhaló be. A bíráló bizollság
lé!, kellő partnere ifj. T~ri ~! dr. Koudela Géza pápai ka
oos taoiló, koszoruslegény vol!. i marás, egyetemi egyházzenei
A 7.ászlólarló ezutlal is az örök-I. igazgató, a Zeneművészeii fő

ké vigkedélyű Bolehovszky Je- iskola tanára. minI elnökból,
nŐ voli, rulinirozolJan lálja el IP. Szabó Polikárp plébános,
felailialál. 7 Ó. H~ pA;or érl\e l zeneszerző és Grábn Lajos
uli meg dalárdánk Szolnokra, i zeneszerzó-zeneigazgaló, bírá·
saz otlani pá!YBudvaroll da- il ló·bíZOltsági lagokból állott. A
losainknak kellemes m?glepe- il dalosverseny él kezdő csoporl l

Jésben v\3lli része. lIgyani~ él I·. dalardákszereplésevel vel-
. Szolnoki Máv. fülóilázi Osz- I le kezdeféL A Gyomai Dalár

szelarlás dai- és zeneegylel '! da él könnyebb műda! csoporl
kiváló kamagyának, Pelrányi .1· ban veit részt és 9 iknek sze~
Elemérnek a vezény!e~e aioli repelt daltlrda vo:r.
szeretelük és barálságuk dOKU- I Nemerey Péter e·nök és Haj
menláiásának lása vé~ I du Béla JárseinöL vezelő kar

gel,! l~iiöH:k ~ ~,yoma.~a~ fogad· 'l. nagy él dalárda szc;zplése eléll
Jalasara es aalla), rO\'1(1 sza-· él szinpad nagyságá! meglekin·
vakkal üdvözöllék dalosainkal. l lellzk, lerepszemkl tarioHak s

Dal.o~~i~k .. f~rmészetszerüieg I.' a tapas?!alatok alapján előnyös
dallal koszonlek meg a nem! fdi'i!lilást beszéljek meg, mely.

vári üdvözlés! és fogadlalás!, nek helvességéról az '2redmény
majd nem óhajtván fél 10 óráig kihirdetés alkalmával a bir~ló

('lZ állomásban tarlózkodni, bizol!ság elnöke meg is emJé
közbeeső intézkedések hiáoyá- kezeli, szembe-állílva mások
oem, Nemerey Péter elnök el r helylelen felá!litásál.

hCltározása Kapcsán daltirdánk A könnyebb míídal-csoporj-
a városbo indult s EJ bevonur ban szerepelt dal~rdák Lányi
16isi ulvonalha eső polg&ri js· "Magyar Visszhang" círni mú
ko/ánál megállL Nemerey Pé- dalát, mini kötöi! kóms! éne
lcr elnök éli poJg. isk. épüle- kellék. A Gyomai Dalárda 29
tiben lakó igazgatói felkereste dalassal vel] részi a verseny
s mf!gkc'rr:e, hogy az iskola l ben és Haidu 5éla vezető~kélr~

ipilletében egy tantermet vagy II nagy higgad!, bizloskez!ÍÍ. veze~
máshelyei átengedni méIIÓ7.Jaf-, tése melleU, dalosaink fudásuk-

. na, ahol a dalosok megpihen- .. nak és íelkészi.illségükl1ClK olyan
heinek. Az iskola ígaz?afója. jcmubizonyságál adlák. hogy
öl kérelemnek készséggel ele- méllán él csoport L aiiának el
gel is leli és előzél,eny szives- I nyerésére számí/oUak. ~zerep

~égéből dalosaink pihenő-hely- i léslik előll és után meghGlllgal r

hez jutoilak. Dalosaink 011 nvu- I ták a rivális dalkörök teliesit
god tan próbál is larlollak si igy I ményéi és egyönlettien az (j

felké~zültségükelfelfrissilve nyu· megállapilás alakult ki, hogya
god/an és bizakodásseil nézlek, Gyomai Dalá.rda, csoporljának
a verseny elé. fél 10 órakor· első helvezellje. Ugyanis az
csatlakoztak dalOSEIink a bevo· i önkrilikál is szemelótl tartva
nwió dalosmenelhez. Az Or-! és mérlegelve, dalosaink a
széigúszló emlékmű előtt cl I da! eléneklése ala II meglar/oJ!
@Glloiok melláll!ail:, öiszkari I falsetto oélkUH haflslarjiil~,eró"



ÖtvenszázaiélI: vasuti ked
vezmény az egyetemi- és fó
iskolái haUgatóknak R 1,;2 í PCl

!l6szál 01'\'05011a az iflu:'áQ1~Gk

Bornemissza Géza, a h rUTIlI

milliszier, aki 1110s1 il kövciLc
zókei rendelle ei: /J,z 1935· 36.
tanév kvdeléiöl éJZ OiYiil!l cg e
il:'mí- és fóisk01a1 jók ré,
súr". kiknek C:3é1liicJJ iakóhe yz

nem clZ cgye:em ,agy fóisko!él

5zéikhe llyén van, - s7zgénys

igazolásánek mc!!özés2vei-
évenkén; Ilái'omszor, jdőhö;·

való köF)IJség nél egy t,j

7onyc·", fl h3Jllgaló tiBai meL<
jelö,iendő I/iszonyléllbillo, il gyors
es szemé1vvonolokra IfÍvolsögi
korJá/oLás nélki\l. egyaránl éIT"

vényes 50 SzélZEllékos meneJ

k eL!'>· z rnéllvl bocsát rendc;lke
zésfe diákulCl7É1si 7olviÍJn\
alapján,

2gy liede)
ház megépítésére ingven icU,vl
.és egy 1 löerós Diese! JlW

Jon ajáníol1 feJ. Nem voJno
hél Ciyorna képviselőJesiiCilele

.js fog!~lko7IW cgI' hiíféhzí7
épilése iránii kérelemmel':'

francia magyar csa·
r:. hó 16Ain 150

francia diák, diáklány és lanil
iZ r k c z i k Mapyarországra a
MEFHOSZ-HIDl rend('zésé~

ben, hogy III a nyári vakáció=
ban budapesti és vidéki csalá
doknál, min! csaliüdiaQok a
francia nyelvel laniisák - e!!álás
eilcnében. A. csoporl iélQjai l6
~5 éves korualc Mi 'vei- francia.
magyar viszonylalban elsó ily~

nemü és nag'fobbarányu akció
ez, kivánatos volna, hogy az
lIiabban elég sajnála.iosan egyre
inkább kihüló I'rancia-nlagyar
kapcsolatok és szimpátiák visz,
szaszerzéiére és fejlcs:désére
való 1ekinlelből is minél Jelje
sebb sikere legyen. A~~OIl csa
ládok tehát, amelyek él most
induló akcióban akár még e
nyáron, akár a iövőben része
sedni kivánnak, valaminí azok
cl családGk i$, amelyek az el.
mull éV'2kben a franciák részé
rói mindezideig lapaszlali ér
dektelenség mlall sikerlelenül
érdeklődlek íly akció iráni, szi~

veskedienek bejelenteni, illető

leg meQ'uHlani igénylésükel ö.

MEfH05Z Információs és
Propaganda-irodájánál Bud?l
peslen IX. Kinizsi·u. 10. sz. a,
Telefon: 820-1 !, Hivalaios órilk:
naponta 1 ·jól lB-ig,

KŐl'őstarcsai-tanYákMáv. állomástól cea 1500 méterre,
köröstarcsai határban

32 magyar hold
(ebből 5

két padozoU~szobás, konyha, kamara és két magtárb61 álló
felső tanya épülettel, egy közös konyhából, közös kamarából,
két szobás cselédlakásbóJ, egy 8 lóra külön és 8 ököne kü
lönválasztott alsó épületbőJ, egy 6 tehénnek való istállóból
álló, valamint megfelelő ólakkal, szinnel, 10 öles góréval, jó

ivóvízzel ellátott birtok

tehermentesen~ szabadkézből
Érdeklődök szerkesztöségünkben kaphatnak bövebb felvilágositási

A frakkos szerelő .;l. világ
legdrágább aulomobiliának fur
csa élclü gy§rlóiáról közöl ku s

riózumokkal tele clkkei ToJnai
Világlapja uj sÚÍma. lZicsoda
is lulaidonképen Henry Royce,
cr mo!oilrfil1 a milliárdosok 011

!6iának gyáriófa'? Száz meg

száz ilyen érdekességet, sa
képeke! szórakoztató cikkeket.
elbeszélésekel, regény! közöl
Tolnai Világlapja e heli száma,
melynek ára 20 fillér.

A bereeg A já·
vaiak furcsa és exolikus mű

vészi űllnepségéróí hoz egye
dülállóan érdekes cikkel A dé,
libáb uj száma, A legfrisebb
színházi pleiykákal és beszá
molókat, ! e 1j e s rádióműsorl,

gal~ag !il,mrovélj~!, k.?~.m~t~kál, l
apra ll:efakal. gY:)!1yor~ l<e~C-!
kel lalalunk él nepszeru szm

házi - rádió é~ film - képes II

he;ilap uj számában, melynek

ára 20 fillér. I

5

Amerikai gyapotmaggal in
dulnak meg a termelési kisér
letek. Már évek óla folynak
azok a kisérle!ek, amelyek él

ol a g y él r homokfalajokon él

gyapolnövényl akarják megho~

nosilani. Különösen él Duna
Tiszaközi Ivlezőgazdasági Eo
mara végzet! ebben az in1ny'
ban az Országos Mező.gazda

sági Kamara irányilfisa és já~

mogalása mellett elismerésre
méUó munkál. A magyar mező
gazdasági érdekképviselel él

gyapo!lermelési kisérletekhez EJ

"le~kiváI6b~ minőségű mögot I
akarla beszerezni és ezérJ l
az északamrzl'ikai washingtoni I
gVapolkisérleli inlézeHól. kér! I.

RyapoJmagel, l

Terv ötvenezer hold öntö
~ésére. A. vizszaotí!yozások be- !

fl:'jczése óla sokal foglalkozlak I

már az Alf@ld mesJerséges ön- !
1özésének él tervével. .A. ferv l

azonban, mindezideig csak lerv I
maradI, nem engedleazl való· ..

sfiggá fejlődni a pénzhiánv
rvlosl, mint értesülünk, némel
vállalkozók akarják kézbe venni
a magyar Alföld mesterséges·

önJözésének él tervét és kél I
pénzember! már ki is küldtek l
helyszini temull1!Émyozásl'a. A I
kiküldől!ek szakériö mérnökök
kiséreiében bejárták az Alfölde!
és nagyon kedvezően ilé!lék·
meg él lehelőségekel. A némel
vállalkozók egyelőre próiJlo 4

képen ötvenezer hold ön/özé
sével kisérleleznek. - Bár az!
látnánk már, hogy megkezdték
a munkál.

~~~~.~"~~#'::z{~~~~~'2trf'~9\PTtw~,,,t:aA_~~~'~
~ I - __"""""""_~O__

Az Kor" aktiv, katolikus orga-I
num most megjelent nagy (juliusi) nvári .
számaban ,'\1iha1ovics Zsigmond az A.C. l
igazgatója és !lléo'záros János érseki·1
helylartó irtak fe!tünéslkeliö, nagy. ve· .
zető cikkeket. Az Aradi Zsolt, Balla'
Borisz és Possol1yi László ált8J szer
kesztett lap 48 oklalo!1 és szenzációs
illusztrációk me.llet! !el.ellt me.g. fodor l
F.erene egye~e':l t:l~ar ll:as~" FeJ2l Gé:a. III

Cikke cl "Sov,~m:haza"-I al!apotokroL I

Just 8éla fr:anc~21 beszámolója. Hevesi I
András vitája Aradi Zsolttal. 1)L H, II
Boros Vilma 13nulmánya :1'

Lacordaire-röl Szabó ZoHán en'okti 'I
szociografiai cikke, Emile Bauman ta- II

nulmánya a világlól elvom.!ló Szent Ii
Brulllóról, P. Tarcsafalvi Anaklét te-,
rencrelfldi és Simon Sándor piarista I
tanár mély cikkei. Dienes Valéria "Berg. l
son" stb, stb. I.,

Az "Uj iKor" ebben II ';ZáITiOi'lfl kez- i

di Il:e~ Claude] ~s jacqi/:es iRíviére '.'i-I,
táglHr1l1 leveie7.:ésenek If,ozlését I

taso~ball: a be1lf;,zetó",iikket B~H.a 80"1.1
:ISZ ,ina. • aarS,,":líl yi La~ i
j08wl szol®> p",hg lll. iUj !
kor megkezdi és sorra iogja venni az I

uj magyar Jirikusokat és prMairókat í

Rába Leó cikke, Endreialvy Oltó hil-j
tanár és fiala ferenc írása, llté Uj Kor 'I
eredeti interjuja NUk/as osztrák államfő!

feleségével, ;Megjeg\ízések", II
és gazdag könyvkritika és számtalan
érdekfeszitö, akwá.lis mRs cikk, irás
egészitik ki iri ieltünéslkeltö számol.
(Szerkesz±őség és kiadóhivatal: Buda
pest, VllL Szentkirályi uíc~ 28. Mutat
'Jányszámot készséggel kÜili a kiadóhi
vataL Elóiizeilési árak: egész évre 8,
félévre 4, l1legyedéYre :2 P. Egyes szám
ára 40 fmér,)

Rendszabályok a jármübal- ,
esetek megakadályozására. A
gépjánnüvck állal okozo!! bal
eselek eJkc-rülése végeU felhiv

az ullesleken közlekedő ló, I
vagy más igavonó állal állal
von!d!oli jármüvek JulajdonosdH
és ól fuvarosokaL hiJlgy kocsi

mindig az uliest haloi;
calár; haladianak, iarlózl<odia
nak. mindentőL ami a lovak
l'élénkségél fokozza. Például ól

I gyeplő, zablák rtilngalása. 10\'011< I
.il.. muli száJ szemeinek bela!üuása stb. A. l

mllnkhana po!gárjl végzellek.· kocsis kez,ének fennladásával i
ialálkozóján részhie!!ek közül· ÍígyeimeszJesse a közlekedő 'I
vitéz Gyu.la gazd, iskola il jármü vezeléjél fl lovak félénk- ,
i;?éJzgaló ldmal'adf jévedésből. . ségél'e . [-[la i'llovak félénkek, I

[;tI mosj annál! is szives.elbben l a kocsis élzzé1llaködályozllCdja II

helyesblJíljük, merj maguk. a na· l meg il lovak ijedéséf, ha a kőz- I

la.lkozó,a összejölJ jfíak is kér-Ilekedó jáfmünek kocsijával fJál
lék, hogy v011 lélnáriuk ki ne I

maradjon él r:inl\'enek név~, íal fordul, meri ig\, él lovak nem,
sorából. l Hednek meg II melleliü'k elha-

Ji T' u il iadő Q'zpifirmüjól. A megjllitoll
<'1 -- Isza -- Inaros l ~

Atmentesitö ll'ársulai: 70Cl.OOO lovak gyeplőjét eröslakos~n
- " hálra!1l.l7ili nem 5ZaO(l{1, meri

pengő kölcsönl es i.1U- !
L \'·1' e1íöl ö ló nvuglalanná válik ésgusztus elején már megKeze l : . _ '-, .. _ _ I

k 'l t k l ·1 a ~ve}JI!o hUl'l.ilJsö\.ra hűllraiep es ,.1

cl mun aa o -a·. l
igy' il kocsi könnyen él jármü ·1.

fOJtgalom iegyzésél elé kerUlhel.
rendelte cl a kereskedelemügyi I

nllniszler az orszá$< leriilelén.
Aiegyzés julius 15· én O-óra
kor kezdődik ,zs egy é'i'ig IMI. '

mult vasárnap,
ra kisorsoJt bajnoki mérkőzést a ll.

Kinizsi sZQmbatQI1 délután, _.
aratási ml.mkálatokra val6 hivat
kozással ~- lemondta. A két pon
tot az egyesbiró 0:0 gólaránnyal
az MTK javára írta. H&lyette az
MTK BTE és Tarhos kombinált
csapa~ával játszott Győzött az i
MTK 5:1 (LOJ arányban. Góllö
vök: Ancsin 3. Makai és Laki,
illetve Perdi. Jövő heti számunk
ban részletes összefoglalást köz
lünk a kilÖnően szereplő 3 beré~

nyi egyesület mult évi sportelje
sitményéről.

Buzaegyezmény Olaszor-
saággal. Aláirták a magyar
olasz vegyes bizoilság legutóbbi
ülésszaka alkalmával lddolg~'

zol! szerződéseket. Ezek sze
rinl Olaszország az 19~5-36

gazdasági évben ísméJ átvesz
egymillió mé!ermázsa magyar
búzát él lavaly megállapilott
áron és további egymillió má- I
zsina opciól biztosit. A szerző- I
désben ezenkivül ujonnan sza bá· I
lyozzák a magyar-olasz fize- I
tési forga.lmal a junius 20-ika

létreiö[ t ügyletekből szár
mazó áruszállilásokra vonalko,
zóan. Minden kilátás megvan

arra, hogy Svájccai és Német·
országgal is hasonló szerke'
ze/ű megállapodásokat tudunk
létesHeni, a jövő évi buzaszál
lilásokra vonéllkozóan is Hgy,
hogya minimális belföldi ára:':
beváii rendszerét él jövő bUZaI
lermésrC' is lar/ani,

Előléptetés. \'ass Géza fe-j
rene pénzügyőri rövigyázó i , a .

h. IZ i Y b IZ I i szakas. z ..ve7clŐiél \.
C'zcmlésszéléple!lék cló. .

az országzásdó bi- .1

~ottság, CsülÖrIÖkö[] _e~.-:l~ 6 ...1.

orakor larlolla az orszagzólsz- .
ló bi70lIság c'lönlés0;j és meg-I

P Z -' d , .. - Ihizla . app.slgmorr K J 1/ a o i

·szobi'ászmúvésziinkcl. hogy- él I
beadoH tervei közül in 1200 i
pengös szerinI készíJse el az
orszá~Féiszlól.
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SzerkesztéséT! és ki&ldásért felelös:
'.:\rAGNER

Hungária könyvnyomdavállalat,
felelős 1.ilemVg~tő: Teke! Sándor,

o. mez6berényi országu! ::len
tén haszonbérbe kiadó. Kossuth L ll. 40

Férfi és fjJJl kalapok, spc)rtsap~:ák.

rnindenféie Hu sapkák a legolcsóbb ára
kon kaphatók, kalap a!akHást, festés!
szakszerííen olcsón vállalok Alt
Vince kalapos Endröd Ipartestű!ettel

szemben.
Mindenféle női fédi c:s gyermekei

pök legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészáros Lajos cipöüzletében
Miklós II 2.

Kiadó lakást keres l szobával,
eJószobával, konyhával, éléskamravöl és
fásszínnel, vagy kél szobával, konyhá
val, éléskamrával és fásszinnel Halász
csendörtörzsörmester. Kiadni szándé..
kozók értesítsek a csendörségeI.

:2 drb. fotel jutányos áron elaolú.
érdekKödni lehet il GHH'nai Ujs~g szer-
kesztőségében.· ~

Horthy Miklós ut 3 szám alalt az
emeleten 4. szoba, l konyhaspeiz és
hozzá tartozó mellék h,elyiségek augusz
tus hó l-re kiadó. Erdek!ödni lehet
ugyanott él takarékbal:L~

Kerekes Kámlynál a zamatos, jó bor
Jiterje 64 fillér .

Kolmann Józsefnél Lardolin már
kás traktorzlaj, blombázott 5. kg.-os
kannákban 8.50 pengőért, M, C. vas
tagtraktorola.i kimérve 1.70 pengöérL
tavatto golyós csapágy zsirok és gép
olajok. - Emerge gUillmiszijak minden
méretben kaphatók. - Egy főszij, ke
veset használt, ugyauott eladó.

Levéibélyeget használtat, boritékOlJ,
levelezőlapon, bélyeggyüjteményt, egyes
bélyegeket is jó áron veszek Hal.ls
manI'! Aurél, En(\rőd Hatház utca 3.

Az EI'II.:lröd-Gyomai Takarékpénztár
tulajdonát képező Horthy Miklós uton
lévő Sipos Sándor féJe bál.. 3 szoba,
konyha, kamara, l alsó és
egyéb mellék épületek haszonbérbe ld
adók, vagy örök áron eladó. Érdeklődni

lehet az Endrőd-Gyomai Takarékpénz
tár fiókjánál Gyorni!1.

A Gyomai Termelők Fogyasztási
és Értékesítő SzövetkezeMnek
.,Gabona és termény értékesítő osztá
lya". megkezdte mükődését Vásárol
mindennemű gabonát, a
legmagasabb napi áron, azonkivül
foglalkozik gabona tárolással (rak
tározás) is, ez utóbbival lehetövé ki..
ván ja tenni, hogya gazda akkor ad·
hassa el termékét, mikor az áralakuiiÍ.5
a legkedvez.öbb. A cséplés és be
számtás céljaira zsákot kőlcsl:inöz

csekéiy dijfi:letés mellett, esetleg
teljesen dijmel'ltesen is_ Akinek
eladó gabonája van, értékesítés eJiJlI
saját érdekében okvetlenijl fel
a szövetkezetne.k megvéteJre. A szö
vetkezet gabonabevásár16kat azonnalra
felvesz. Jelentkezni Jellet Kovács
ügyvezető igazgafónáL

Ve1t5ntSiQ iI:i~,l:títás AJadár ~'S

István vasut mellett! magláránáJ meg..
kezdődött Bármikor azol'wal(el1et ve
tőmagot tisztitani.

Kruchió Milhálll'm.k
son 5 hold földje, épületekkel elaíÍló.

Az EI§~cifrakerti járásban
szalma van eladó. Molnár i\nla!
U,. S.

Sarok üzletl1el!'jség J.UgUSZh1S 1-1;;0

kiadó. Hösők u'ija 74. Bövebhei
Beinschróth fodrásznál.

T

- VáUalkozás-Épitkezés fÜg"'
geHen épitési, Inús7aki és köz-
gazdasági hc!ila~ a pí?rspeklivél I
művészeli és Epilógyakorlal I
műszaki mellékietlel cgyüll ne-I
gyedévre 7 pengő. Az épilési I
szakmában dolgozó iparosaink- l
nak nélkmözheleilQn lapja. Az I
eddig megiel'enl sl-ámokai szer- I
kesztóség-ünkben szivesen meg I
mu!aljuk. Az ipariesiüielekkeJ is l
r~mjeJt<?si4Ík m?g .'J lapol. I

a lanyhátl játszó Imre a legjobb
Il<\bdákat is elrontja. 26 p-ben
Vakarcs szép lövéssel berugja az
5-ik gólt. majd a 37 p-ben Szom
ba.ti állitja be a végeredményt 6:0.

.igazi szép csabai támadásokkal
ért véget a mérkőzés.

A győztes csapat minden tagja
tökéletes kiforrott futballt játszott;
különösen Kövári, Opríeza, Va
karcs és Szombali emelkedett ki. !
Mesternek csak egy·két eselben ,
volt alkalma tudá~át csillogtatta. I.

A GyTK nagyon respektálta, il

de volt is rá oka, merl a ,"\'\áv.
megmutatta a gyomai csapatok
Aak, hogyan kell szépen, csend
ben és fegyelmezetten játszani. A
jobbszárny kicserélésével kÖl1nyen
elkerülhetö lett volna l, eselleg 2

gól.

Izsó ~ gólokat nem védheHe, I
Hatvani és Rozsnyai nagyszerű

munkát végeztek.. Kivülük még I
Vatai vált ki. l

Tokaynak könny ü dolga volt a
sima lC!lfoJyásu mérkőzés leve'le
tésével.

A GyTK I. és II. csapata va·
lamint tennisl együttese vasárnap
a Vésztői S E. vendége lesz.

Wagner M:árton. Fiai

b i z o m á n y o s a I e t t.
A raktár átírása folyamatban van és a

jövő héten már m{?g is érkezik az uj áru.
Minden ellenkező hireszteléssel szemben

megnyugtatjuk t. Vevőíl1ket, !e g y e n e k
nyugodtan, mert él j Ö V ő h é t e n minden
igényű s z Lj k s é g re t e t már ki !ud.unk
elégitenL

Alulírott gner árton Fiai cég,
a megszüní tlazai Kőolajiparr.t. gyomai

lerakatának volt b j z o m á n y o s a, értesitl
t. Vevőit, hogya

Bcsabai Máv.-OyTK 6:0 (2:0)

Biró: Tokay.
Máv: Mesier-Zsóri, KÖv.íri

Hrabovszki, Fecenka, Halmaj
Kiszely, Opricza, Szombati, Va
karcs, Kisfalvi.

GyTK: Izsó-Hatvani, Rozsnyai
-Valai, Lajos, Weigerth :...- Imre,
Bartha í. Barlik, Bolehcvszki, Bart·
ha ll.

Szép közönsé~ voil kiváncsi az
alosztály bajnok cs;;utának a já
tékára. A bajl10kcsapat Zsilínszki'
kivéte!év@l teljes komplett €sapa
tával rán.du!! át. Zsilinszki sériiJé'
se miatt nem veh€tett részt.

A játék vontatottan kezdődöH,

sok esetben méltó ellenfele volt él.

GyTK a vasutasoknak, sőt ha a

csatárok fürgébbek lettek volna,
ugy még l-2 gólt is Jöhettek
volna a pózoló Mester kapujába. I
A gyomai ellenállás 20 p. ben
megtörik és mindjobban kialakul
a málTisiák 113gyszerü kombinációja
2-4 p-ben !(isfall1í beadásából
Szombati megsz~rzi a vezetést 1:0.
36 p-ben ugyancsak szép @gyéni
átWréséböl megszerzi a 2-h gólt.
2:0, Most már sorozatos csabai
támadások következnek, amit min
den eselben Hatvani, Rozsnyai
bekk párnak síkerül szerencsésen
visszaverni.

Szünet után ujb61 csak a Máv·
isták támadnak és igy az 5 és
14 p-ben Szombati bevágja a 4-ik
gólt, 4:0. 20 p-ben Bartha Hnek
sikerülne a GyTK góliát is berug·
ni, de a lövés gyenge és igy Mes·
ter könnyen ilti azt vissza.

Több támadás a GyTK részé
röl n@m is igen foniuliló, mert

200 ína-
gyal' difi>; ulaz I cl nYiHalni
OI.aSZOfszáS2 A kiviíel nél g il
kül sz,egénv:sorsü ditJlwkal az
oiasz dlam l til j Ei vendégü!. I

a jugosz-!
láv btgz~ árv,. A buza árá I meg: '
ti bizol az idei buza
§rái mélermázsánkénl 30 di
nárban ( 0.40 P.) szabla meg.
A szabaJaimazoll Kiviíc!i Tárg
s61sá;;; a fenli ár:l!á!ámaszlásá
rt! az idén is szükség ese
JGÍn iniervznciós vásárlásokCii·
G5zközölnl.

emben 5./c:c1:zk, aki rói kidc-
V Feslő Sándo;' béké-

si napszÉimos, N hölL il-
JilIS is vuir és a VOg

nal elé. A báJa!' éieJmc!l ó m· !
li

fiZi. il

Országos lásárok: .Iull'ls 15 I
,. 11 rL, ,.' ~ " I \ , I 9 " I \ 12 "'" '2,(,', (i t 'I r.

1

'·

S/>~;íl l~5';Z11. 21··(/n -r(")rhks7enl",

ini, ,.\son 015/ os kirilkod():

L'S áitalvásiHI tarlanak. i
A bátor vakmerő élet~ I

m~í1té5e Békés felé haladt egyi
vonal, amikor Hun józs'.:'f I
lOj~(1()llV'iC7eló é s z re vel j e.1

hogya kukoricásból kilép egy

embe'· és :zgyenesen a vasnli

pálva felé 161'1. Hiába si éj I
\onal és hiába fékezeli él VC-I'
ze meri az ember se láloU,
se hö!o\t~s ig-y ai !(erekek cl(> I
kerülI, Az ulolsó pi2rcben lé 4 I
peU ki cl W!kébö! Héviti Mih I
fütó. Éleiéi kockbra léve, oda
kU'3z.oll él elejére. A
vckmeró éíelmen:ő beiekapasz· l,'

kodoU a fogan! majd kar- I
ám1! [0;;;1/:'\ eIk ö sínek
ktzl bOlorJ,áló emberi és nagy·
erövel kilódHoll,fj Iyáról.

II in csuszolI
előre a mozdony, aKkor meg-

Nagy Laiosné Szaimáry Esz
12mek fia, Lajos, ref., Feke já

nosné Csapó Eszternek fia,
János, ref., Kószeg-i t\iJi né
Csapó lionkának leányo, Len· I
ke, ref, ~habó Lajosné Belli I
Annának fia, Ferenc, ref.. Her-I
ler .Ádámné BraurJ Zsuzsanná' .
nak fia Ádám P,zler, ág. ev.,

r-Iaidu Istvánné Gecsei julian-
nénak leánya, cl ref.

Szilágyi Endre 22 éves, ref.,
özv. Nagy Győzőné Kovács

Klára 69 éves, Heder Vii ..
ma Éva 27 éves, iig. ev, Fe-I
ke János ref., ~Ö_7..\!. Pa~a!d 5án·

:,ara eves,

A gyomai anyakönyvi hjva
. lal könyveihe julius ~ tól JOoig
a köveií<czó bejegyzések tör
téntek:
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évfolyam, 32. szám.

ELÖflZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2tiO P, Egész él/re 5'20 P.

BeHzetések postacsekkell :
Huncrária-nyomda GyomaU csekkszám l!5.2&O

• Lapzárta c s ü ö r t'Ö k este ti óra.
Nlegjelenik minden szombaton reggel.

Felel5s $zerkeszIl:6: WAGNER MÁRTON
Szerkel!lzt6ség <ás kiadóhivatal:

"HUNOÁRIA<!l KONYVNYUIIIIIU
G 'I o WI a, KOMuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

::: . ., • d~jszabásai ~

Egy!1asaoos (55 mm széles) 1 cm. magas hird,eÍié~.

20 fmér. Őtszöri hírdetésnéi 10 száill.lék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hircletés esetréll 25 százalék !;edvezl'nény1! ao1iUllD\~L

A római egyezmény' alap' i

álló külkereskedelmi
megáHapodásokat megq

hosszahbHoHák buza ter' I

mésünk tel-dntélyes hánya
dának külföldi piacon való
elhelvezése biztositva lett, a :, ,
kormány· tehát nyomban··
intézkedett él belföldi mini
rnális búzaérak megállapi· !
lásáról. Joggal gondolhatta
ezek után minden ujságo!·
vasó ember, hogyezze~ az
II gy ne veze t t búzakérdés
egyelőre nyugvópontja iu...
fott, I-Iogy nem
hogy a minimális búzaárak
k~rdése ispolifikai vessző·
paripa lett, hogy egyes uj
ságok má.st nem tesznek,
mint a gabonaárakkal, il
letőleg a búzaárakkal po-

ikai tőkekovácsolás cél
jából izgalmas és izgató
Játékot üznek és elégedet...
lenséget, kormányellenes
hangulatot igyekeznek szí
tani, az mtlr annak él régi
magyar betegségnek a tü
nete, melynek külső ismer'"
tető jele az, hogy minden g'

ből politikai tókét igyek.,.
~zünk kicsiholni, még olyan

.. gazdasági kérdésekből is,
amelyeknek igazán semmi
közük a politikához.

Most az cl jelszó, hogy
alacsonyak a minimális
búzaárak és azért támad,
jók a korniányt, mert nem
állapilotta meg ezeket az
tlr(lkat legalább husz pen
góben! Nem valami szép
taktika, de elég régi takti..
ka: - él zsebekeo á.t iz-

. gatni, ösztökélni, mozgatni
a tömeget. Adott esetben
azonban nem tudjuk elkép
ze.lni, hogy ennek atakti..
kának sikere lehessen, Nem

.. lehet pedig azért, mert él

legközvetlenebbül

nékiJI'ara I
!

volna, idehaza példá.ul husz i
pengős minimális árakat l
szabjon meg. !vánvaló I
ugyanis, hogy a belföldi l Az IvánÍenéki enresIl6 és

és a kUlföldi búzaárak kö-l Belvizszabályozó Társulat ílJ-
1 l Ilius W.-én larlQLta meg rendeszött mégis csaK van va a- ~.

I köz2vüléséL A lárgysorozalleg-
milyen összefÜgg.és és van I.· ÍonlosEibb kél iárgya a 1\sz!ujl
annak js határa, hogy id,z4' tás és a Eleretlyó lJiiiemelésr61

haza mi!~/(m rninimáJisára- I szóló 19azgaiói jelen./és voll.
kat lehet megáUapitani. hla i Dr. Schweigef Uiszló lársLl

a kormány kötötte volna ilon aleinök hejel2llieJie, hogy

h í aZ elnökség és vá!~s:zjmá!lY
magál péid.ául é! . uszpen H !

három évi megbizaiIása lejárt,
Q6s áralaphüz, ennek ilZ II~ megköszönie az edcHg :rán;éj
lehetett volni] az eredmé- t 'Jt ,- l !' f lh'i'H1UsllO Olza mér CS <?INla

nye, hog}' i] római egyez..;. ja közgyülésJ él jjsztujjjás meg
mény felborul és mi OH! I2Jíésére. Il1dílványozla. hog}' II

vag.,·yL.mk... · i.s.mé t.., ahol három' választás tariamára dr. Eov6cs
. .. Péter válaSZ/essék meQ a köz w

eszlendőve!ezelótt voltunk, gymés elnökév0. -

amikorprima búzánkat vol- A közgyűlés közfe:kiállássaJ
tunk kénytelenek potom dr. Schweiger Lászlót lJjból

pénzen odaadni a kLHföld, él l e I fl Ö k k é válaszlolJa. Dr.
nek takarmányozás cél- Schweiger László einöldele
jaira. me!leH ujból megváiaszlotíák

elnökké gróf Belhlen Ödön
Nagyon jól tudja a ma- na'lybiriokosi, váJasz!mányi ia,

gyar gazda azt, hogy a ga- gokká Endród részéről clr. Ka

bona árának ala.kulása Vég-I vács P1élerl és ~\ovács frj~nle51,
Gyoma részéról Pélermanl1 Jó

eredményben mégis csak' zsefel, Csermák !<:álmánl és ifj,
a világpiac keresleti és ki- PurgJy ánosl, Mezőlur részée
náloti viszonyainak' aráe ról dr. Spel! Emól és Osmilz
nyától függ és a kormány-! Gézát, Dévavá.nya részéról Hal~
nak csak meghatározott mágyi ferencet, báró Herzog

Istvánt és Tápay Károlyr, Kö
kereteken belül lehetséges rösladány részéről gróf Csáky
a belső árakat bizonyos Imrét és Vertán Emill, vala
fokig emelni és ezen cl .. mennyit közfelkiáltással.

szinten tartani. J\1indezek· i A választás eredményének
nél fogva azt is tudja a kihirdelése uián dr. Sehweiger

László ugy gróf Be/hlen elnők,
magyar gazda, hogy !el\<j, mini él vá!aszlmányi lagok ne-
ismeretlen és nagYOll ve- I 'Iében köszönelet mondotl él

szedelmes játél·wt űznek I választáson kifejezésre iultalolt

azok akik ma a minimális bizaJoméri és .amikor ig-érelel
búzaórak dolgát politikai jelt, hogy a jövőben is lejjes

vesszőparipának használ, erővel kivánja szolgálni a lárl
ják fel, Ok ucnyanis, ha sula! érdekeit, egyben kérle a

~ jövőben is az érdekelt birtokos,
egyáltalában komolyan fog- stig támogatását. Küiönösen

lalkoznak ezzel él kérdés- melegen tolmácsolta gr. Bethlen
sel, épp oly jól kell, bogy Ödön elnök köszőnelél, aki
tudják, mint bárki más, azt távolléte miall nagy sajnálatára
€lZ igazságOT, hogy a hurt nem vehetell részi él kÖZgYÜD

lésen. Kiemelie az alelnök,
az elpaHanás veszedelme hogy Belhlen gróf, bár sokkal

nélkül egy bizonyos hatá ' kényelmesebb volna iH él Cson e

rig leh~t fesiitlZnL kaqrszálifban élni, inkább vól<

l függ a
él magyar gazda ma már l
megiehetósen jól jud 526- l
molni és .azonkivül olvas i
is és pedig nemcsak azoc l

I

kat ai ujságközleményeket :
olvassa,ameiyek őt akar-,
ják elégedetlenné kiprepa c

ráJni, hanem a iöbhi kÖg

zöifa külföldi gabonaárake,
ról szóló. sztimadásokal is '
olvassa. És ezekből azt.
látja, hogy igaz ugyan az,
hogy az importállamokbán, .
melyekben a belső gabona·
árakat vámo~(védik, ater'"
meló többel kap búzájtíért,
rrHn (azexp?rfálldf11 ok:gáz
d~i, de viszont ig-oz az is,
hogy amig nálunk a mini·
mális búzaár 13 pengő és
14.70 pengő között mo'
zog, a tőzsdén pedig ezt I

egy pengővei is meghaladó
belső árakat jegyeznek,
addig a külföldi ugyneve
zeit világtózsdéken, Chica·
goban. \!Vinnipegben és Li
verpooiban nyolc és tiz
pengő között mozognak él

búzaárjegyzések
Nagyon világosan látja

tehát a magyar gazda, hogy
ha él kormány'nak nem si
került volna a római egyez
ményt megkötni és ennek
révén a hazai árakat él vi
lágpiacai áraktól bizonyos
mértékig függetleniteni, ak
kor a mi búzónk ára ma
öt-hat pengóvel volna ki
sebb, mint a megáUapitoH
minimális búzaár! De tud
a magyar gazda ez<:m kivül
egyebet is. Nagyon jól
tudja, hogya kormánynak
sikerült ugyan függetlení
teni a mi búzaárainkat a
világpiaci áraktól, ez a. füg
gdlenség azonban m~m

. korlátlan és nem jelenti
azt, hogy él kormány, bár·
mennyire szívesen. is fette

l
...

J
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lakatos
MJ!mos
Mázoló
Női-szabó

Nyomdász
Nyer~es

Papucsos
Órás
Pék
Ro~kás

Szappanos
Swbafestő

Szilrszabó
Szabó
Szijgyártó
Szűcs

Szitás
Takács
Téglagyár
Timár
Üveges
Vendéglős

Villanyszerelö
és miS,Zer~!iZ

lágháború előtt tették. Van ebben
valami akasztófahumor: mintha a
veszett fejsze akarnák nleg'
menteni. v

Megnövekedett azoknak il. kéz
műipari foglalkozásoknak a tag
létszáma is, amelyekről általában
azt hiszik, hogya gyáripar vég
!kép tönkre tette öket. Ez a nö
vekedés azonban korántsem azt
jelenti, hogy például a cipészek,
csizmadiák, hentesek, szabók fOf#

galma megnövekedett volna. Egy
általán nem. Ezek ti. foglalkozási
ágak azért népesek még ma is.
mer! akármilyen kiiátástalanok is
a munkalehetóségek, valamit
mégis ,:sak: kelj tanulni és vala
mihez mégis csak hozzá kel! kez
deni. És mi sem természetesebb,
mint az, hogy legjobban a köz
ismert foglalkozási ágakat rohan
ják meg.

De álljanak itt teljes térjedel.
mükben artatisztikai ol
vasóink is levonhatják .be
lőiük a kövelkeztetéseket
Az il'21r(l~()íkszáma t900~ban1!H4-ben 1934·ben

Acs
Aranymüves
Asztalos
Bádogos
Borbély
Cipész
Csizmadia
:Cukrász
'Eszteigályos
:FqÍ;~ka,s
IFé~yképész
Festő

FogteChnikus
Hentes 
Kalapos'
Kádár
Kárpitos
Kazánkovács
Kovács
Kosárfonó
Kéménysepró
Kerékgyártó
Kőszörüs

Köteles
Kőműves

önt

szociális támogatást is nyujl.'
A szülőnőkElek megokolt kém'
rés esetén. szülészeti' vándor
ládát, a csecsemőknek pedjg I
vándor csecsemőkelengyéibo- !

csát dijlalmiul rendelkezésre.

Az Országos 5tefánia Szö
velség a szoptalás ideje alaH'
az anyát és csecsemój-él állane
dó felügyelet és ellenőrzés a,lall
larlja,az ujszülql!el harmadik
,élelévének belöÚése.ig me~fele
ló időközökbenvédónőivel lá- '
logalaUia, a csecsemók~s kis
ded,02k részére ~aiál!anAo'dÍi·
:m2ntes" orv~si'.vizsg'áJiilofés
,ai~l2z~il'-.,k él pc~ól~l9.sjdn á~s:-
lill. "11_1 _ ~ I: I q-l,>".' i,.J.'_)'k"j·,~.!J\,~

[adásI bizlosilja é~ Ók~l(a szi,jl(-
séghez és a leh~j6séghez 'ké
[pesl szociális támogatásban 'is
részesíli.

II zetni a ~f!_"iI"-""""agss

Előttünk fekszik egy statisztik.ai
kimutatás, amelynek szürke szám
oszlopai mögött kaleido!;zkópsze
riien húzódik meg egy fél em·
beröltő minden elevenUnkbe vágó
változása. Kicsinyben az ország
viszonyait épen ügy elénk tükrözi,
mint Gyoma község élettörténe·
tének 1900 óta elviharzott sza
kM, pedig csak arról van benne
szó, hogya gyomai kézműves"

ipar taglétszáma szakrnánként
hogyan. hullámzott 1900- tól 1934
ig. Ez az életteljes statisztikai ki·
mutatás - akármilyen szempont
ból nézzük is - csak Slomoru·
sággal tud eitö!teni bennünket,
mert az idő; amely 34 esztendeig
hordta össze hozzá az anyagoi, il.

számokban csak az árnyékát őriz

te meg egy szebb és boldogabb
multnak. De nézzűk meg köze
lebbről a statisztikát.

1900-ban még 1 aranyműves

volt Gyomán, aki 1914·ig fenn
tartotta magát. Aztán ilsodorta il.

világháború. Azóta aranyműves

nélkúl éljük életünket. De mi
$zűkségünk is volna aranymu_vei-

az

Gyoma gazdaközönsége az csörlVel! ve/őmaga;még ebben
őssze! és lavasszal összesen a hónapban héirón vagy pén
11 és fél vagon őszi búza és leken szállilsák be CI Wagner
lava.szi árpa vclőmagkőlcsönl céghez, min! él megbí
veli igénybe az államtól. A köl~ zoíljához. A piacteri köleiezetí'
csön aratásig szólj és mivel a séget [ehelőleg íJJ kö!csönvetl
kormány El. velórnagkö!csön magból termell iermésbő! lel~,

visszafize!ésének héllBridejél jesílsék. Megjegyzi az előljáró- l
nem hosszabbítolJa meg, éi köI- ság, hogy él kölcsön visszafi· i
esün visszafizetése aktuálissá zelésére csak olyan magoi fo· i
vált. gadnak el, amely 2 SZázalék-I

Az elól.íáróság felhívja az ér- nál nem iaríalmélz több idegen 'I

deke!l gazdákat, hogy a köí- magol. ,

...-.~~/'"' -AV" - - - - - - - ~ --- - -~_--- - - - ~""~~~~ II.~~~ __ ....<tv.,... ..ravWV......91V...:.J4jl.-~4SJi,.«.JV__ ~.:;;;AiJAJVr ..,.,...".......~ :

rs.zágos S!e~?ni? Szövetség az OTII
iS megelozo vedele ben részes

Az Országos Stefánia Szö·
velség és az OTlközöll az el
mul! napokban szerződés jöH
iéIre, amelynek érleimében az
Országos Stefánia Szövelség
az OTI tagjait is megelőzó vé.
delemben részesíti. Ii szerző

dés főhb irányelve' él követ
kező:

Az Or5z~g05 Slefánia Szö
V.etség az ' OT! igényjogosult
tagjait és családlagjaÍí ugycm
olyan ' megelőzŐ védelemben

,részesíti, mint a nem intézeti'
tag~kal, A terhes nőket terhes
s'égü\{._ négyédlk hónapjátÓl
k0zd've,a ,szü!6nők.ef pedig ,a

'. • :~" > '>. - '. ; .. ,., '. 'l ,'.' ",j l

szülésük ideje alatt és lI.l~ové,"

delembe veszi, orvosi lan~cs~

csal látja ej, aci~ú"!ácsok meg
lar/asát védónóí'uljánelIe'n.
örizleli és .a stükséghez képeS!

i1iLif1d . MB

eza pengös munka'
nagy leH az elmul!
Jé!en az emlitell községekben,
neki voU !zöszönheíó, hogy
II bajok nélkül sikerült
alj inséges !rz\ei ál,zlni. Nagy
szükség volna ez év őszén is
Ílasonló köz meri ujabb
inséges Iéi víÓii e!öre az árnyé'
kál. A beérkezeH cséplésf ered

"n,,""'" rossz lermés
elénk, az idójárás

kapásokra is kedve#

áP,

pC:30laTr>an il'"
megáHapHják,

hogy él ai tanfelligyelőség

nem s;;:ünik meg. Az idevágó
miniszteri különben,
am az OIfszágol 8 ianken1

az eddigi janfel
címeke! is megválioz-

lan tanügyi I
ljjktH'i, él segédtanLlügyelók

fogaímazói címe! kap
a magasabb fizetési osz

levők számára pedig II

1",ni'u-,v, tanácsosi és fÖlanácsosi
kreáíiák. Ringbaner

, él gYUlai lanfelügyelö e

"ég ianügyi iilkár
ugyancsak az iell a legulóbbi
eíőJzpíe1zsek során jung Miklós
is, aki a fizeiési 05zlály...
ba íépeH elő. Dr. Lahmann

se,gédlanfelÜl?ye,o!ö . a I
rnazói cime! kapllL

'O"7NE'"t

nyert.

zői)cp.

Több kis'ÚlD jeJenlőségü Üliv
lelárgvarása után a !{öZgyi.Hés
vége ,ZTL

az űJdi'izle kellemeip'
ei, csak.ho:~y Erdély'

möSlB marad él ma-

gYBlr~3á;;;;na!I(. Ezérl hB nem is
nagyon is

meili02\6., mer! !ávoilétéve! ha-
zClfias s::ol;;!á!a . i

Bács'l E!~k társula igazgaló I
eile elen!ésél él B('
cmeiési Hl iok

rÓl. Ezek sl'zrinl az Ivánfenéki
'lesilő~ésBelvil.szabályop

unán ci kormány
10.000 pengő munkClp

f:nclf(~d, Gyoma,
és ,r,Aezó\ur mun..

A [mm!",3I befejezési

Annak ideién megiriuk, hogy
egy Táncsis ulcai fu~

varas hamis ölpengósöke! akarj
forgalomba hozni Gyomán, de
kisérlele nem sikerülí, meri él

hamis mindenüll
felismeriék.

Az ügyben éi csendőrség 011215'

aU,5PlrOlla, hogy él hamis öl
pcngősökeJ idegenből, valós:z.i
niHeg a DlHla~Tisza közéről

Gyomára. A hamis
pénzverő feJ!wiatására
most országszerie f.olyik él



UJSAG

bem - rövidesen érez!1 övé
válik.

Az alkotó refü r:nl1WllkánB!·z
az ideje - mi ul án a !cgulóbbi
véAlaszíásokig különböző aka
dályok állot'lák az uijá! - most
érkezell el. A válaszlásol<;,
CJömbös Gyula iránli bizalom
mal és Nemzeli lVIi.mkatervéncf,;
heJyesléséveJ, él Nemzelj Egy·
::ég Párlj.5i erésilellék meg
olyan fölényes í?}'őzc!emme!,

hogy ezzel e!hárul! az aikoi~

m~nyos reformmunka uljáiból
minden akadály s lulajdol1ké
pen a Nemzeli Egység PárOá r

nak Jőbbségéből álló reform·
parlament összeülése ófa kez
dődik Magyarorsúig uj reform s

KorszaKa.

Mindössze rövid kél hÓdli;lpig
ülésczeli eddig a rdormwula g

menj, de ez a csekéiy idő is
el,zg voll allJlak bizonyságára,
hogy 11 Nemzeli Egység Páriiá
minden tekinleJ/len bevállja a
müködésénőz füzöH v~rakoZ:.iÍ

soka! és reményeket. A Nem
zeli Egység Pár liának minden
képviselőlagja, de killönösel1·f:!
fiatalabb nemzedék, eZéllad is

bebiwnyHolla GI nagy fe!ad!aJ&
tokra való elhivato!lságál, :fc,\4
készüllségél és JendUJeles cse~

lekvqerejét és :"ziimos eseibefil
lidia Jélflujelél politikai és $2:0

ciélljs érzékének a nem?cl Vél"

ládi érdekel, sebei és or
voslásra szoruló b a j i] j n él k
he!yesirányu gyógykezelése
iránt

Amikor lehál az alkoimányos
tényezők él Nemzeti Egység
Párijával egyeíi:1rnben. á!landó~

an ennyi kézzelfogható bizg
nyilékoJ szolgáltalnak gondos~

kodó szerelelükről a nemzet
többsége irán! és amikor Göm~
bös Gyula nJinden cselekedeirt
és igyekezele az! igazolja.
hogya Rádióban harmadéve
először m o fl d o t l "Magyar
Tesivéreim" megszólilása nem
puszla szó és üres kifejezés,
hanem a véréből ésa lelke
mélyéből fakadó együttérző és
segilő akarat, akkor csak az!
az· egyel kéri és várja Gömbös
Gyula és él Nemzeti Egység
Párlja a föld népétől és az
egész magyar nemzetlől, hogy
a feléje áradó szereletet és
gondoskodös! összefogásával,
ragaszkodásával és bizalmával
a jövőben is az eddigihez ha
sonlóan viszonozza.

A világ legöregebb embere.
~\ lcshedí Gmbim .Ali perzsa
földmtíves. 126 éves, három~

szor nősüH, 13 élő gyermeke
van, közölHik egy lOOéves fiú
és Q~ éves leány. A jó egész
ségnek örvendő öreg per7sa
leszármazottainak száma meg
heJladía él háromszázat

lrta: Vitéz i\tIARTON BÉLA országgyiHésiképviselő.

Javában folyik a C'-séplési mun- lés támogalásálól és a mező

ka az egész OI'szágban, A dul- gazdasági védőszerek árának
gos kezek s7.orgoskodoak, a leszállilásálöl, csak cl kö:zel
szemek fe!ragyognak, merI ls· muliban láto!1 napvilágo! az a
11211 kegyelméből, CI fagy# és rendelet is, mely az álla~enyész'

jégkárok ellenére is, három lés e~őmozdi!ás.ával kapcsolal
millió méiermázsával löbb bu- ban, cl aej árát szabáiyozla. Ed
zánk termeli az idén. min! ~a- dig a gazdák CI Iejérj egyes
valy. A bizakodás és derű azon# vidékeken már csak öl· hal fil
bal111emCsak ebbő! él lermés- lérJ kaplak IiJerenkénl, él reo,
~öbblelbő! fakad, hanem abból a delel ezeniul ezeken él helye·
tuda!bó! is, hogy cl gazda nem ken is jjz és fél fillért biztosil
maradi magára il Jermésfeles# a számukra.
Jegével, kiszolgáltatva ügyes' Emlilsern-e még él iövedel
kedő kalmárkezeknek. hanem mező bellerjes gazdá!kodásl
a NemzeH Egység kormányá· célzó iagosilás köllségeíre ~e

nak előrelélő gondoskodása állitolI egy millió pengő/, cl

idejében me!léáll! és biz10sHol# munkaalkalmak leremlésél szol-
la verejték es munkájának ér- gá!ó kölcsön!, a gazdaadósok
lékét. lovábbi védelméi biziosiló r,zn~

Másfél évvel ezdáH hal pen· deietei és a telepi.lés készülő

gő vo!! a buza ára mélermá- megindilásái, akkor mindezek.·
zsimkéni. Ma él három· millió ből csak az! él !éJJnuls,álgol VO[1-

mázsányi többie! ellenére is halia le minden józanul lálÓ
zenhárom pengő éi buza lell& és gondolkodó magyar, hogy
alacsonyabb ára é1mi,ha te- a NemieH Egység kormánya
kinlelbe vesszük' él hihetetlen és Párija nem fllJolI és áll meg
mérlékG amerikai versenyi és az föld:. és népszereiében öl szo
öt pengő nyolcvari filléres ví- kásos szavakná! és igéretek
lágpiaciárakal,olyan. eilcn"' nél, hanem egyultérzéséi a
szolgártafásagaida munkájá- flemZ~t többségének bajaival
nak ... gYÜmőlcSé~~i,rnindenekelóH cse!édetekkei
'egy8Itrili:ínfrem irhatj(ik '",c"" ,:'",!l<·~i ':igázoljci: '
véletlennek vagy szerencséne'k G6l11bö's Cyula és a Nem'
javára.. :7ejíEgység Pár!ja ?gyarání lu·

Ebbena/öbb mil]j ötven Ida/ában van annak, hogy a
százalékos árjavulásban él mEi- nemzet léte és jövője él mag'yar
gyar gazda sorsál szivén ví- föld népének vállain nyugs;:ik.
selő kormányzatnak olyan válJ'Ezérl határozta el Gömbös
veleit erófeszilése és kilarló Gyula, hogy minJenekelóJ! él

munkássága halmozódik, mely I gazdasági és szociális reformo
ismereHen volt él régebbi ma- kal hajiva végre, melyek az 0;#
gyar polilikában. Akkoriban éi szágo5' bajok érezhetó enyhü
kormányok hasonló közremű- lésél eredményezik,. szemben
ködésére a termés érlékesilése az alkotmányjogi reformokkal,
céljából alig is voll szükség', melyeknek sem a szegénység
merí bóséges bei~ és külföldi iavi~ás6ra, se~ a munkanélkü~

piacok álltak a rendelkezésünk- Hség .csökkenlésére kihatásIlk
're. Azóla azonban nagyot vál; egyálla!á'ban nincsen.
tozoJl éi világ, meri nemcsak A magyar föld népe lozan
Magyarország több mini kél- belálásával eldönlheti már mos!.
harmadát vesz/eHük el, hanem hogy kinek van igaza: az ellen
az országok önellátó elzárkó· zéknek;Q, mely' gáncsoskodá
zása folyián, idegen piéicainkat sávaJ minden áron 112 a1ko!#
is, es ill tűnik ki Gömbös Oyu'l mányjogi reformokal erősza·
la őszinte népszerelele és kor- kolja, vagy Göm'bös Gyulának,
mányzati rátermeilsége, hogy aki az alkotmányjogi reformok
él római szerződés megkölé; eihalaszlása melle!! foglait áIg
sével biztositani tudta a magyar iásl, mert előbbrevalónak jad
mezőgazdaság]egnagyebb kér· ja a lakosság megélhelésének
désének, a Duzatermés érléke- . bizlosiiásá!.

silésének kedvező megoldását. Az ország gazdasági sorsá.

Azonb~n nemcsak éj buza, nak iavilásél és éj lakosság jó
termés érlékesi!~se oZ, mellyel létének megJeremlése már csak
a Nemzeli Egység kormánya azért is eisőranguan fonlos és
minden ké/ségel kizáróan meg- mindennél előbbrevaló, meri
mulatta együltérző gondosko g határainkon kivii! egész Euró#
dásál él mag)'ar föld népe iránI. pában oly lázas gyorsasággal
Ellekinlve a buzatermítlés mi- peregnek cl nagyjelenlőségü po
nőségi javitásálól, a tavaszi Illikal események, hogy azok·
félmilló pengős fagy- és jégkár nak kihalása Magyarországra
sigitsélllól, él gyümöicslllrme· i8 - remá!iük. kedvező irány-

nu."". Sándort és tlJ3tt8:gu

m'~~(U'nart3al lIeszettkutya
Sulyos szerencséllenség iör

lénl us 16·tlll Dé\'aványán.
Klein SándorI, dZ Erzsébet ma·
lom lárslu!ajdonosál, valaminl
II a él g- u malomszemélyzelél
megmarIa él kutyáia, amelyről

Anlalffy Jenő állatorvos meg·
állapilolia, hogy veszett voll.

t\!'zin Sándorl, valamint Dé,
kány Károly, Ádám, So
lus Laios, Juhász Zsigmond,
Szabó Albert és Pauli\< Pál
malommunkásokal beszáiliio;
ták il budapesti Paslcm lnlé#
zelbe. A kutyát agyonlőHélc A
szerencsétlenség következlé~

ben Dévaványán ebzárlalol
rendellek e l.
.se:

Csak aZ a búza nem
értékesíthető,

nera term
meg!

Nagv bai volí az elmul1 év
ben, hogy kalászosaink. neve·
zelesen buzánk lermése igen
gyenge voll. amiért él külön
b,öző exporlS'zerződliseknek,

agy az olasz-oszlrák-magyar
hármélS szerződésnek sem
meg az az eredménye.
rriéllán ve:lflli lehelel! volna és
pedig azérlnem, meri nemvoH
elegendő exportáIni való.' b'ü-
iank. .

Ezídén valamivel jobb ugyan
az eredmény, buzábő! lesz vagy
20 mH!i6mélermázsa, de ebből

nem adható el kiilföldre több,
mini 6·] millió mélermázsa, a
löbbi a magyar lápiáJ.5sára
kelL

Nagyon fonlos vollla, hogy
fenIinél jóval több búza volna
exporjálhaló. meri hazánk csak
igy kaphal olyan külföldi árut,
amire a mindennapi élelben
mulhalatianul szükség van.

Minden magyar gazdának
ezérl elemi kötelessége, hogy
buzalermeiésél fokozza, de nem
a buzával beveleli teriHel kiler
jeszlésével, hanem aholdan...
kén/i termés növelésével.

Igy nemcsak löbb kivinni való
buzáIlk lesz, hanem él buza ter·
melési költség'e - egy mázsá#
ra vonaiJ.wzlalva - is kisebb
lesz: buzatermelésiink jövedelme#
zőbb lesz.

/!. termés fokozásának leg
egyszerübb, leggazdaságosabb,
legbizlosabb módja cl kellő

múirágyázás, hazai körülmé
nyek közöli elsősorban szuper
foszfáttal. A· szuperfoszfáttal mű
trákyázott buza nemcsak többet
terem, hanem minösége is jobb,
jobban bokrosodik, nem dől meg,
nem rozsdásodik, s ép a mult év
tapasztalatai szerint) nem szenved
u~y a szárazságtól.

Nem kellféJni, hogya több
huzát nem lehet érlékesíteni, ex"
portszerződéseink,a kormány
intézkedések is biz!osiliák azt.
Ma csak az cl buza nem éríé
kesilheló. amelyik nem termeH
meg.
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36f i II r
egy liter kadarka va"'v
fehér fejtettujbor Soltvad:::.
kert állomásra kiszállítva
g, feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenkéllt. Csakis
50 Iiteren relilii rendefést
fogadok el. Hordót díjmen
lesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
kűlderrdö vissza. Szétkűl

dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kiíl
dök miniM a borból nún,
tásdobozbal1, bérm emve,

Baraim kellemes édeskés
Italiiiak. tinta, töké~ete$ za·
matuak és n e ro s<!.v2llrlyuak;

Cim: Székely Fere.nc
Soltvadkert. if'eatrne.,;ye..

A hegedüs a
gedi Szabadtéri Játékok
ramján. Szegeden megkezdlék
a sZélbadt~ri játékok Dóm IZ!"1
hatalmas szinpadémak és né q

zóferének felépHésél. /\ jövő

héten megkezdődnek a művé$

szi próbák Az ember IragédJ,
ájából Bánffy Miklós gróf fác
rendező, valamin! Oláh Gusz'
táv "eS NádösdyKálmán' ope"
raházirenduőkirányitása mel
letl. Ugyarlcsakmegkezedődnek
él próbák él Pélras.ztbtZcsül'2Ibő\

és az uiszeg'edi Szue. uszodá· "
ban épi/eli viziszillpadon il

G!5ukoi ciroG olasz jragédiá~

jából. Masc<lgni szlbecsü·
lelének főszerepeil él milánói
Scala világhinJ. énekesei ének·

al: operál él római
kir. Operaház igazgatóia ren
dezi. Anagyszél básu előadás

hoz a rendezőség egy hires
mergyár zenekari egyi.Hlesf szer$
ződl.zleil: a Budapesti Hanga
verseny zenekari. A repreze!1la~

tiv magyar opera ügyében is
meglÖ'rléni cl döntés. A Paraszt"
becstilQtlel egyidejüleg színre
kerÜl Hubay Jenő világhirű szin~

padi munkáia. A cremollai he
gedüs. A cremonai hegedüs
hegedűszólóját maga a világ
hirű z.eneszerzÓ, J~i1Ó

já;jssza. Viiágvis.zonylalbal1 is
rendkivüli esemény lesz él szi·
gedi Dóm téren Mascaglli és
Hubay együttes sz.ereplése.

Bércséplésre a iövőben esal~

önálló kovács vagy
kaphat iparigazohiányt ADeb
receni Keresked'elmi és Ipar·
kamara legulóhbi kö:zgyülésén
kimondotiél CI bércséplőipar

oly értelemben való képesilés
hez kötésé.!, hogy ipar gya
korlására cl jövőben csak önál s

ló kovács vagy lakalosiparos
iparigazolviinyl.

A Magyar Sütől" Országos
Szövetsége a fö!dgáwClk ke·
nyérsi.Hési ééiokra való felhasz
nálásával kísérletezik.

A a magyar ipar leg-
nagyobb fogyasztója és fog-
lalR:oztatóJa, amennyiben a
Máv. uljéin keresethez min·
den ö!ödik szénbimyamunkás.
minden negyedik kóbányamun
kás és sok ezer ember a VaS,
gép, fa, lexli.l, olai, ÜVqg, és
vegyészeli iparban.

Mark Twa.in
Mark Twain, a vil'ághirü

ujscfgjában egyik régi eliJfizetó
je egyszer egy pókot talált.
Azonnal levélben Mark Twain'"
hoz fordult és megkérdezte,
jelent ez a pók: szerencsét
,zerencsétlenséget. Mark
a következőket válaszolta a
"SzerkeszttJj üzenetek" rovatban:
"Régi elő/izetó ? A pók az ön
részére sem szerem:sét) sem sze"
reilcséUenséget nem jelent. A
pók azért v(1Ilf az ajságban,
mert a' mi .ujságankat
akarta olvasni, /rogy
pit!íassa~ melyik az aeég, ac..
melyik nálunk nem· közöl !th::..
cfetést: Eltnek megálfapifáBa

,után menni a'
céghez 'es ai·
fajában megszőni háló-

.ját; mert egy , egész életre nYil'
godt sarkot 'akart magának
biztositani"
Emelkedik a bor ára. A bor

piacon él lermelók részéről a
kinálat csökkent. A készlel ál·
!al~ban csekély. A kereskede
lem részérő! az érdeklődés el·
s6sorban az alacsonyfokú bo·
rok iránt mulaikozik, amelyek
így árban a magasabbfokú bo
rokkal szemben kiugrollak. A
kistermelőkné! az alacsonyabb·
fokú borokért ab pince ~ P-t,
az uradalmi léleIekérI ab állo·
más é.20 pengől fizetnek hek
tolilerfokonkénl. A 10 foknái
alacsonyabb f o k ti borokéri
l>.20-5.40 pengól is elkérnek
hekiól1lerfokonkénl.

Megszigorifották a vasár
napi munkaszUnetet. A keres
kedelmi miniszter elreí1delie,
hogy CI kis és nagyközségek·
bQJO ci kereskedéseI< reggel 7
órától ~ óráig-tartha/ók nyi!vlJ.
Élelmiszerkereskedések, ame'
Iyek kizárólag teHermék, ke·
nyér, péksütemény, zöldség,
főzelék és gyümölcs ámsifásá
val foglalkoznak, reggel? őrá'

IÓI d. e. 10 óráil?' lehetnek nyit·
Vii. Heniesek és mészárosok
március l ·Iól oklóberl51·ig reg'"
gel 6 árát 61 d. e. 10 6ráig,no.,.
vember t ·tól február u!ólsó nap
jáig rsgg€l 7 órától d. e. í O
órníll lar1haiók nyitva.

Miniszteri rendelet az üz
lethelyiségek külső megjefölé
séról. .A. kereskedelemügyi mi·
ni5zler az összes vármegyei
és városi hatóságokhoz ren'
delete! intézeti, melyben ezeke I
felhivla, hogy az 1922. évi ipar'
törvénynek az Üzlethelyiségek
külső megjelölésére vonatkozó
rendelkezései! szigoruan ellen
őrizzék és amennyiben azl fa
pasztalják, hogy az üzlei~ulai'

danosok a törvényes rendel
kezéselmek nem tesznek ele,
gel, ellenük él kihágási eljárást
indítsák meg. Az iparlöl"vény
idevonatkozó szakasza értel
mében az iparos és kereske~

dó céglábláján családi nevét és
keresz/nevét egyaránt tartozik
fellün!etni. A feliratnak egyik
része sem lehet a többiné I ke
vésbbé szembehlnÓ. Ha az Hz,
ietlulajdonos nő, céglábláián
férjének csaiMi és ulónevél sa
jci! leánykori nevének fe!tünfe
téséve! lar/ozik kiimi. Például
Nagy Jánosné szül. Bok@r Ju
li~nna. KözKéreseti fársélságok-

,nál !,egaliíb[) . az iiiletviteléért
felelős egy rizleltársnélk, betén
lársaságnál legalább egy b"l·
tagnak c'saládies' ulónevét kell
a cégfáblárakiirni. A kereske
delmi cégiegyzékbe történt bIZ'
vezetésnek megfelelóen tartoz'
nak fel!üntelni. Egyesüle/ek és
lársuléllok alapszabályukban
megállapiloll nevükel kötelesek
él cégláblim fellül1teini. Ennek
megfelelően CI résLvél1yl~rsél'

ságok a részvénytársaság hi,
valalos eiméi lartoznak cég'
láhlájukra kiírni, náluk azon·
ban az igazgatósági lagok Ile.
vének felliinietése nem szük·
séges. A kereskedelmi mints'z,
lel" rendeleiének végrehajlása
során ió volna, ha él cégláb.
lák feliratának helyesirására is
vigyáznának. Oyomán nagyon
sok olyan cégtábla van, ame·
Iyen szatócs helyell "zalócs"',
egyedámsHás helyet! "elyed·
árusitiis€€ és más hasonló sok·
szó díszeleg" ami egyáltalán
nem vall valami nagy kulturált·
ságra. A helyes feliraJu c~g'

táblákkal legalább él látszaiol
mentsük meg.

A Hadigondozottak vasár
napokon is árusithatnak pék.
süteményt. A kereskedelemügyi
miniszter most kiadoU rend'l
lelével megengedle, hogy a
hadigondo7oHak uccai árusok
péksUleményt vasámapokon és
Szent István napján reggel
órától a szombatra néllvfl meg'"
állapított záról'ái2' árusíthatnak.

Békésvárrne
dr. !ieinrich De

fószolgabirót és dr.
Csicseri Ormos Zsigmond lb.
fószolgabirói. fóispáni lilkár!
lb, vérmcgyC'i föjegyzóvé ne·
vezle ki.

§chuschnJgg k a n c ~ II á
Auszlri(il 'fezeló SÚg

ivos auló 5zerellcséiienség ér
~e~ fe~esége szörF

őmaga és Kurt nevű

él ha·
láHal vívódik. - Az egész 0["$

szág nagy meL!rendüléssel fo·
a szörnyű csapás! és

osnozik nagy fia fáj
dalmában. - Kioríhy Miklós

meleg részvéliávira
lo! küldöl! kiváló poiiHkusnal<

mw~kája. Mosi
BUVÁR ' juliusi

Lamh.rec,l1t Kálmán
visszajekini él,',

e 11 a~n7sza- '
elsó félesz-

Beszá meg-
ennek a páralla
népszerűvé váll
magazinnak 85

iró, háromszáz cikke 'letelle
meg az öiapjáL Négyszáz la
pon lőbb minI 500 képel kö
zöli a BUVÁR, folyóirat-szem'
léje áll:mdóan 26 magyar, éln'
goi, francia, némel és olasz
ludományos fo!yóiral1al fogléd.

munkaiársainak sorában
20 egyeiemi és főisko-

lai IGnár, közgyüjtemény
és intézet

számos egyelemi ad
és tal1ársegéd, mérnök,

orvos és hirlapiró nevével la-I
lálkozunk. f-\ jui/usi szám min-
den mélló a BUVÁR I

Tarjalm6ból idéz
;rük Js~ván ezredes és
Szilddy Zoltán muzeumigazga
Jó cikkei] a légvédelemról,
Tárcz'j'-Homoch Anlal egyetemi
j(jnár bcszámójál a magyar bá,
nyász6i1i oktatás jubileumáról,
Bmedek

51~i!2 Béri Dalo~~n
szeri Éira far! vasárnap
és éjjeli szolgála/ol.

lJerCí2:j;fj';:ei, cl Sorban'
ne as fi7.ika-profesz·'
szorávaL A kiskunhalasi csip
kenáz, ci magyar búza és a
szegedi paprJka művészi fény-

sokaságával nyer mél
lalást a juliusi számban, mely
nek váHozaíos Jarlalma egész
hónapra vaJ ó érlékes olvas$
mánnva1 köii Je a közönség
érdeklődiséL
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o. bajnokság;;

giln.'ls lzőriJílmenVi;l{

Niezól.uron.

1. Textil 22 22 - - j9 2; 44
2. MTK 22 15 :i 56 22 33
3. i\1Törek. 22 14 S 46 28 28
4. GySe 22 12 4 6 37 29 23
5. Krrnizsi 22 12 9 4[ 46 25
6, 22 12 1 9 40 51 2:5-
7. OfC 22 fi 3 9 36 35 21
8. GyTK 22 9 2 1 38 47 20,
9. KTE 22 Ei 3 1322 '56 1:;

10. BISE 22 5 Hi 15 IG ~I

ll. Bocskai 22 5 4 13 21 3ú S

fo hó 28-án @ Ceglédi
Máv. SE futballcsapatát fogja \'e!:fTI

dégül Jáil1i.
Sándor, a 1\1Máv. ma,id

a Szövőgyár volt játékékosa tra·
között f'lhlii1'~t

Eg;; szép aJjg h;.;sznáh
ágy mi8.tt eladó.
Sugár utca 29.

meccs lesz Me
zőtuwn f. 21-én. A meceset
dr. Magyar fogja vezetni. EJötte
Uj'l1árosi ifj. válogatott játszik a

li. Szövőgyár ll. kombi-
: Dévay Géza.

2: 2 O:
B,-VSC li 1:1 (l

Vasárnap él csapatai
Vészíőn tartoHak barátságos mér
kőzéseket. Az eredmény mindkét
csapalnál r e á I i s, sokat imi
nem lellet a négy csapat
1uc!ásának legjavát igyekezett ki.
fejieni. lA játék helyenként szép
nek is mondható volt A gyomai
csapatokból hiányzoli - él spor!
szeriHlenül - iUhcm maradt Va
tai ll. Rau és Cs/kós 1. Ezekne~;

ügyével a fegyelmi fog foglalk~zni.

folyó 14· Békéscsabán
megtartolt DLASZ rendkivüli köz
gyű!ésén az alábbi határozatok
hozattak meg; l.) 78-18 arány
ban megszavaztatolt a 2 alosztály
Szegedi és Csabai. 2. Ugyanilyen
arányban szavazták meg az egye
sületi létszám megállapitását. AT.
935/36 évi bajnokságban 14

egyesület vesz részt. A bajnokság
befejeztével 3 egyesület esik ki és
egy kerül be. Az 1936/37 évi baj
nokság befejeztével 2 esik ki és
2 jul fel osztályzó nélkül.

Gábor GyTK intéző:'!

vezetőség kivánságára tiszt5égéröJ
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Hetvenhár9mez,et v é d e t t I
gazda van az országban. A i
g~zdpVédcelmj rendC.*c.zések l~

. kapcso- .

gazda van' az országban,
a'dk .közűlö!vcnháromezer l
holdqn aluli kisgazda. A vidéki I
pénzintézetek ölszázmíJJió pen
gól. folyási/olJak eddig a gaz'
dáAHlak,

!
D"Ydlfi.'OrlVVJI bjLa.·!l~K i
A gyomai Eiwyakönyv! hjva~ !

lai könyveibe iulius lói 17-
/

1.

ig él kövelkezó bejegyzések l
lörlénlek: J

~z1ül~~t1:'eK;1
Szabó Lajosné Belli á· !

~ak fia, ferenc,. ref., Herler I
Adámné Braun ZSlJzsannának l
fia, .Ádám Pélcr ág, ev, Hajdú
(slvfinné Gecsei Juliannána:k
leánya, Julianna, ret, Dávid IsI
vánné Homok Veronikának fia,
istván, Malélh Mihályné·
Schmidi Magdolnának leánya,
Mária, ág. ev., ~chwalm Mj·
hályné Hoffmann Zsuzsanmí'
nak fia, András, ág. ev., Bal·
dog jánosné Beinschrólh Mag
dolnának leánya, Mária Mag
dolna, ág. ev., Barálh Józsefné
K. Kocsis Máriának fia, Sáns

dor, ref., D. Komál' GYllláné
Nagy MaHldl1ak fia, József Kál·
mán Endre, ric

Tari Stmdor és Pap Ilona.

f"'J.e~Jh.alrii'.K s
Özv. Pataki Sándorné Varga

Sára 78 éves, ref., Imre. Elek· I
né Imre Mária 5 t év~s, reL I

HITELszöv:eTKEZET
mnnt (]j

az adó
C--..
. ]

OYOMA-

•Ezer lPletrka~ 5e.hol sem.
P\elykáznakannyH, fQin! a SZÜI~ :

házi ésfilowHáglJian. legfl7is•.

sebb plí?lyk3:'ik~! .kÖzli él.péli-:-
-b~Q ui amelY!:!?r1
nyi él;,{Iq:~~s~!~g~1 n." "'F ,,.. <,

v'hsO:, {~9\tnl)á.s,rá.]dip~ro li%or.Q,\~!,
filmrovalol, szinl1ázibeszámo
lókal, .egyfe!v()náso~:szindarq~

bp!, kis regényt, több min! szt\z
remek képel, weckend·rovalol
és számialan pompásnál pom
pásabb cikket közö! a népszerű

szinházR képeslap. A Délibáb
egy száma 20 fillér.

Országos vásárok. jus 2 •
én Törökszcnlmiklóson, 22,-én
Szeghalmon es Kunmadarason,
22-én, és 25,[m Makón, augusz
lus 9.·én, 10,-én és l~én Oyo
loán országos kirakodó és ál·
lalvásárt larlanak.

Kisértetek vonata, Ez a cime
annak él rendkivül érdekes kél
pekkel illusztrál! cikknek, atTJely ,
Tolnai Világlapja uj szám~ban .
jel::m! meg. A legkiválóbb ma·
gyal' irók novellái mellelj szám
laltm pompás cikkel, remek
folytatásos regényt és közel
száz nagyszerü képet lalál az·
olvasó él népszerü képeslap uj
számában, amely nagy lerje ..
dl2lemben és gazdag lartalom ..
mal jelent meg, Egy szám ára
20 fillér.

Budán újból felépítik a kö
zépkori Bécsi kaput, amelyel
annak id..zjé!1 minden ok nél
kül ierombollak. A kapu jövőre,

Buda visszavéleiének 250 ik .
évfordulójára készül el.

országban jöbb modern
.húJÓhÓzal épít él Hangya,

az adó entes
ka ható éi

Kilónkénl 54 I<Iléces ';rba" I
adóm·wics cukro! kapllak a 'i

m.éhész.ek.C.salá_dOO~én! 2, kiló I
cukor igényelhelo az Orsza[:!os
Magvar ~'lébé5zeli f'::gyes0Ie~l'

lÓI. Címe: f'ludapzsl. lX Ullói I
III 25. _.- i'1.z rninisz-l
terit.m Lánchicl ulca 2 szám I
alal! auguszíl1S lén megkezdi!
miiíködéséL -- AJ: Lidvözlő és!
szerencsekivánaloka,! jar!alma~ l
lÓ lávi; ai/oka! öl pósla HJ! fi i!ér ~
~le!ve!l 6 ril!érérllo\'ábbiiia sza· i
va~kél1j, ha a rclaclö a Jávjr~lrél l
XLT C, jelzés1 Jesz. -- A fold-]

mivel éSü.gYi. mi~:~zíer rend~le'" I.'

lére megszi~on'!jak él vadJsz-,
jerLi\(~lek haszoróérleléról al~ l
Kolo\l szö.bályrendele!el. A vad
állomány szaporodása érdeké·
ben ezerholdankénl négy 0'11.1'

lkélpár foglyol és egy~egy

Yácántörzse1 kell szabadon !Z'n'

gedni; azonkiviil kélsz~z

dankénl állalele!ökcLkell feléll·
li/ani ésa~ e~{?tökel 5. léli hq·
napokban élelei1!meleH~lni.-:
A fől§l.lll i v.q:14siig.,yi lJIÜ] Í$z,If2lj.(jz
állalárak csökkenése miatt íu-

. Ens elsejei hatállyal az áli~m

által szedet! állatorvosi vizsgál
lali díjakat 27 százalékkal mér
sékelje.

Válhdkozás=Épitkezés füg.
geHen épHési, inúszakJ és köz
gazdaságl he!i!a~a perspeldiva
művészeta és Epilóg'lakor!al
műszaki me!!ékleHel eg'yül! ne·
gyedévre 7 pengő. Az épilési
szakmában dolgozó iparosaink
nak nélkü\özhetenen lapja, Az
eddig megjelen l számokat szer'
kesz.tóségünkben szivesen meg·
mulaliuk. Az iparJeslüleiekkel is
rendellessék meg a lapol.

Bányalégrobbanás történt
Tatabányán, Vasárnap déiIlIán
megszólallak él 19ánya!el",p sziD
rénái és jelezíék ö kalasztró
féli, mely él 9-es számú járna
kigyu\[adásából származoU. Ed·
dig 4 halollja és több sebesiill
je van él szercncséllenségnek.

Tizen6tévi fegyházra jjélle él

budapesli büntetőtörvényszék

Maflyasovszky Kasszián ben'
cés fóigazgató elvelemedetl
gyjJkosál: Lesli Andrást A ben
césrendet dr. Bernolák Nándor
ny. miniszter képviselle.

21 évi fog.,
ság után iért haza orosi fele
sGgével és négy gyermekével
Kig/cs József it éves zalakop
pányi földműves. Nem biria 10
vább a ",szovjej.,paH:ldicsomot"
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Szerkesztésért és kiadásértiele!ös :
WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Q<joma
Pelelős üzemvezető: Teket Sándor,

VetéSmag tisztItás Iványi Aladár és
islván vasul melletti magtáránálmeg
kezdödött. Bármikor azonnal lehet Ve~

tőmagot tisztítani.
Krl.lchi6 Mili'iáIYI'II.lk a Vidó-Iapo

son 5 hold földje, épi.i1etekkel elad6.
Az Eis;ő-cjfrakerti járásban árpa

szalma van eladó. Molmí.r Alltal
u.8.

Sarok üzlethelyiség augusztus l-re
kiadó. Hősök utja 74. BörebbN
Eeinscl1róth fodráswáL

MártOfl Mltll.!ilynak 2 fertály tanya
hely földje :1 mezőberényi országut men
tén haszonbérbe kiadó. Kossuth L. u. 40

férfi és fiu ka!ap~k, sportsapkák,
mindenféle fiu sapkáka legolcsóbb ára.
kon kaphat6k, kalap ·alakitást,festést
szakszerí:íen olcsón váJ!alok Alt
Vince .kalapos Endrőd lpartestűlette!

szemben.
Mindenféle női férti és gyermekei

pök legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészároslajos cipőüzletébel1Horthy
Miklós li 2.

Kerekes KárolYllál CI zamatos, jó búr
literje 64 fillér.

Kollmal'ii"! Józsefnél LudoJin már
kás traktorolaL blombázott 5 kg.- os
kannákban 8.50 pengöért, M.· C. vas
tagtraktorolaj kimérve 1.70 pengőért,

tavatto golyós csapágy zsirol~ és gép
olajok. - Emerge gummiszíjak minden
méretben kaphatók. - Egy főszij, ke
veset használt, ugyanott eladó.

A gyomai ágostai evangélikus
egyháznak németzugi n'lentett részen
lévő (40 holdnyi) földje, mely jelenleg
bolgár kertművelés alatt áJl,haszon
bérbe fog adatni egymás után követke
ző 3 évre, nyilvános árverésen, az egy
ház gondnoki hivatalában julius hó
28-án délután félhárom órakor.

A dévaványai határban 85 m. hold
jó buzaterrnőföld haszonbérbe kiadó.
Érdeklődni lehet Szítás Zsigmondnál
Dévaványa Bem József u. 17.

Közepsö cifrakerti járásban 1 lánc,
kertföld eladó. Érdeklődni lehet Mol
nár Antal Zrinyi u. 8.

3 és fél hold ujkerti szántó tanyá
val együtt eladó. Érdeklődni lehet VI.
ker. 17 szám,

Tekintettel a tömeges káresetekre
felkéretnek a Szövetkezeti tagok a dí
jak sürgös befizetésére. Állat Biztosító.

Kossuth Lajos utca 32 st. alatt
három szobás uri lakás kiadó.

Kalocsa Jolénnak a Siratóban nád
és rózsa burgonyája van eladó.
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Ingatlanforgalom

Köröstarcsai-tanyák Máv. állomástÓl cea i 500
kCSröstarcsai határban

32 magyar hold prima szántóföld
(ebből 5 ho~d lucerna)

két padozott-szobás, konyha, kamara és két rnaglárb61 álló
felső tanyaépülettel, egy közös Konyhából, közös kamarából,
két szobás cselédlakásból, egy 8 lóra külön és 8 ökörre kü
lönválasztott alsó épületből, egy 6 tehénnek való istáli6ból
álló, valamint megfelelő ó!akkal, szinnel, 10 öles g6réval, jó

ivóvizzel ellátott birtok .

tehermentesen, szabadkézból
Érdeklődők szerkesztöségünkben kaphatnak bőrebb fellrilágo::;itást

nevez be a bajnokságba. ]átéke- l
sai közül Cövek, Csapó I. és ll.,
Lehretter, Lukács és Szücs, a
Szövőgyárnál tr~ningeznek. A
Szövőgyár már benevezett a IL
oszt. bajnokságba, de játékosai
nak igazolása körül bajok vannak.
A csapat zömét volt MÁV. játé
kosok alkotják s a MÁv most
nem hajlandó volt játékosait ki
adni. A Szövőgyár ennek dacára
bátran neki fög indulni a baj
nokiküzdelmeknek saját nevelé
sű és azonnal igazolható játéko
saival. A vasárnapi MAfC'-TEX
TIL meccs lefolyását lapunk jövö
heti számában. fogjuk közölni.

. - DÉVAY-

Leschniczky József és neje Furcsík
Margit endrődi lakosok vettek II hold
400 n.-öl csudaballai szántót Giricz
Lajosné Baracs Mária endrődi lakos-·
tól 4000 P.-ért. -

Tóui Elek (nős Diószegi Jrmával)
endrődi lakos vette egy beltelkes la
kóház 516-od részét özv. Tari józsefné
és társaitól 1250 P.-ért. -

Putnoki Gábor budapesti lakos vete
te egy beltelkes lakóház lh-ad részt
kk. Putnoki Gyula és társaitÓl 161 P.-ért.

Zöld Józsefné Oliih Piroska gyomai
lakos vett egy beltelkes lakóházat Me
gyerí János és neje Nagy Á. Máriától
1600 P.-ért.

Kiss Dánielné Czcbe Eszter gyomai
lakos vett 2 h. 121 n,-öl pusári szántót
Székely István és neje K. Takács Zsu
zsannátói 1000 P.-ért.

Bottlik Zsigmond és; neje Bényei Te
réz gyomai lakosok vettek l b. 1472
n.-öl pusári szántói Lasze Alajos Já
nostól 1000 P.-ért.

Kiss Lajos (nős Szabó Zsuzsánnával)
gyomai lakos vett 3 h. 1044 n.-öl ta
nyai szántónak 1/5-ad részét Arany Já
nosné Csapó Teréztől 860 P.-ért.

Hirth Ferenc és neje Hegedüs Mária
gyomai lakosok vettek 2 h. 1314 u.-öl
pusári szántót Diószegi Lajos és tár
saitól 1250 PArt.

Herter József (nős Wolf Katalinnal)
gyomai lakos vett l h. 477 n.-öl elő

halmi szántót özv. Scherer Józsefné és
társaitól 550 P.Gért.

Csáki Imre (nös Zöld Ágnessel) gyo
mai lakos vett 1 h. 1051 n.-öl kölesfe
néki szántót 8arabás Ferencné és tár
saitól 850 P.-ért.

~arró~épek, alkatrészek,
tűk, olaj, cérna,

kapusok közölt az elsők közt \Tan
a helye Huszár-Vörös hátvédpár
is igen megbizhatóan látta eIfei p

adatát. Kár, hogy Vörös néha na·
gyOD elragadtatta. magát s ezzel
sokat rontott teJjesitményén. Egye
sü!etének sem hasznáH ezzeL
Mitykó-Rosmann I.-Laczó, half
sor a csapat f5erösége. mindhár·
man igen megbizható, jól pasz
szolő játékosok, de közülük is ki
magaslik Rossman L nagy agili.
tása és munkabírása. A csatársor
főerösége - a jobbszélső - Mé
száros, aid szélsebes lefutásaival
s jó lövéseivel nem egyszer ke
serítette el az ellenfél szurkolótá
borának életét. A. másik szélső,

.Halász már nem olyan eredmé
nyes, eléggé önző és ezzel sokat
ront játékán.A két összekötővolt
az elmult szezonban a legered
ményesebb. Büngösdi nagy lövé~

selvel, Hoffmann pedig ördöngős

trükkjeivel s nagy technikájával
bosszantgatta az ellenfél kapusát
A középcsatár Zahoránon meg.
látszik Jánossy mester keze. A
régi szép Bohn-stilusban irányi
toUa a Texíil csatársorát.Kár,
hogy néha h.l.lerélyes,sokkal job
ban· tenné, hogyha durvaságairól
leszokna s helyette gyorsaságát
fokozná. Mint középfedezet is
többször szerepelt s ott is igen
szépen játszolt. Szerepelt még
Rossmann H, csatár és halfposz
ton egyaránt megbizhatóan látta
el feladatát.
IReméljiik hogya bajnokság
megnyerése még jobban fogja
serkenteni a játékosokat a jobb
és szebb szereplésreés bizunk
benne, hogy Mezöherény sporHár
sada!mának titkon remélt óhaját
(az L oszt. llajnokságot nyerni)
igyekeznek majd beváltani.

-VÁRADY-

Mezótúri sportélet.
MAfC f. hó 11.-én tartott köz~

gyülésén kimondta, hogy sem a
S z ö v éi g Yá r r a l, s e m a
MÁV-val nem fogfuzionálni. Őszi

bajnoki küzdelemben csak abban
az eselben vesz részt, haaz OTT
tÓJ. nyomasztó adósságainak ren
dezésére 1000 pengő segélyt kap.
hat. Játékos gárdájával is baj van,
mert Borza I. és [I., Bordács,
Pickó és Bodorik
hogya jelenlegi vezetőség irányi
tása mellett nem hajlandók ját
szani. A közgyülésen dr. vit.éz
Sárossy Gyula intéző, hivatali el p

foglaltságára való hivatkozással
lemondott, ugyancsak beadta le
mondását Dévay Géza is, a IL
csapat intézője.

A.MÁV beszünteUe a futball
szakosztály működését és nem is

Végre befejezödlek a H. osztá-
bajnakságok s a három első

helyet ól berényi csapatok fog·
lalták eJ. Ami igen szép fényt
Vit Mezőberény faotba!! sportjára,
hisz nem kisebb nagyságokat szo
ritottak maguk mögé, mint a GySC,
OfC, NJ.áv és az egész de
igen jó képviselő MedG

$yesegyházi Kinizsi! és él GyTK-t
stb.

A három berényi csapat közül,
de az egész mezönyből is kima
gaslik a TextH szép te!jesitménye.
Pontvesl1leség nélkW, 79:8 gól
aránnyal nyerte a másodosz1ályu
bajnoi'i:sagot, amit a Bohn SC óta
még másodosztályu egyesület
nem szép teljesitmény-
nyel. hogy továbbra is
ilyen szépen fognak szerepelni a
Textilesek az első osztályban is

,·és n:3gyhHí elődjeikhez híven,
igyekezni fognak il oszláJyu
bajnokság mellé megszerezni az
elsőt is.

A igen előnyös helyzet-
ben van a berényi, illetve
il. egyesületekkel szemp

ben, mert ,tagjai íexWmunkások s
ezek legnagyobb részt minden
szombaton megfizetik pontosan
tagdijaikat, azonkivül a texWgyá
rak teherau!óikka! díjtalanul viszik
11 csaratot és a szurkolól{ táborát
vidéki mérkőzéseikre, s igy anya
giakban nem szenvedett, mint a
többi egyesület. Az egyesfjlet ve4

zetösége teljesen belátta az elmult
év kudareát s békejobbot nyujtott
a legnagyobb riváHsának, az MTK
nak. S látva ezt Mberény sport
szerető társadalma, igaz szeretet
tel szurkolt míndenki a kék-sár,
gálmak (hajdani MAC szineinek).

sportszerelő vezetőség

mellett (anyagi gondok nélkül)
más nem is következhetet, csak

szereplés. A játékosok a veze
tőség gondoskodását és szeretetét
azzal háJálták meg, hogy ilyen
szép teljesítménnyel megnyerték a
bajnokságoL

Igen mgy része van annak,
hogya csapat ilyen szépen sze
repeit Bogdán Endrének, a csapat
edzőjének is, aki időt és fárad
ságot nem kímélve, szeretettel ok-

és biztalia fiait. Az ő érde-
me, hogy a csapat jól ösz-
5zeszokoHegyilttes lett

A c;~apat az egész bajnoki küz
delmet majdnem a jelenlegi II
jáiékossal küzdötte végig. Kiemel
kedett iH is Kertes a csapat ka
pusának teljesitménye, mivel az
egész szezonban 8 gólt
kapott s ezzel hogy
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ZG ZDASAG!ÉS Kl.l I K A l. T R S DALp

x. ,évfolyam, 3S. szé.".

EI..ÖFIZETESI ÁRAK: Hirdetések dijszabásai:
Negyedévre l-30 P, Félévre'2'60 P, Egész évre 5'20 P. Felelös 51:erkesll:tö: WA.GNER MARTON

Befizetések postacsekkeiJl; Szeil'kesEtöség és kiadóhivatal: Egyhasábos (55 mm Si:éles) 1 cm. magas hirdet~!o
.Hlll1gária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280. "HUNGÁRIA" KŐNYVNVOMDA 2:0 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tízszerinél

Lapzárta c s ü t ö r t5 k este <ti óra. G 'if 'o m a, Kos~!lIlsth I..ajos utca 64. 15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék é5
Megjelenik minden szombaton reggel. Teh~'foll'll: 22. félévi hírd,etés esetén 2:t százalék kedvezményt adunL .
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Sok helyen rossz
él tégl a.

Idővel a téglajárdáink is elkop
nak: De nem annyira a tégla el
kopása, hanem az altajaj, a föld
nagyfokú térfogat változása éi nagy
kókilengésekben, ez idéú elő, hogy
a járdák középen felpuposodnak,
mert ti szegélylég!ák megakadá 4

lyozzák az oJdalterjeszkedést és'
az így támadt lazulás által a tég
lák mozognak és sok helyen ki is
peregnek. Sőt, ahol az árohfelőli

szegélytéglák kidőlnek, olt már
csak a feje van meg a járda szé
lességének.

Ezeken a járdákon járni nemcsak
kényelmellen, de veszélyes is, kü
lönösen a götétben.

Elöljáróink az előzőévekben min
díg veltek fel egy jelentős ös:>ze
get a téglajárdák javítására, de :t

vármegyéné\ ezeket :lZ 1Jsszegeket
mindig törölték. Reméljük, Vincze
Andor vármegyei Sizámvevöségi
főnök véleményezésével az idén
nem törlik III járdajavitási elöirál1Y
zatunkat, amivel most kéh.leres
eéH szolgálhatunk, éspedig: kic
javíthatjuk a rossz járdáinkat és
munkásaink egy résznek
keresetet adhatunk.

üzletek
zár6rája

Több ellentmondó hirrel ka~

cSülelibem az el6lj6róság hiva
taiosan közli, högy Ciyomán
április 1.,lól szep!ember iű-ig

él kereskll:deimi és ipari üzle
tek vasárnap reggel \) órtlig,
az élelmiszer üzlelek él nyWis
lól száml!oH lj óra hosszal,
vagyis, mivel (jyornán az Gl\ld
miszeri.izlelek nyitási idejét mi~

uJán reggel 6 órában állé1pítol
lák meg, ugyancsak reggel 9

ja nyíivó.

sen a burgonyára, amely
ból gyenge termés várható.
Ott, ahol nem rudna k ön
tözni, o kerti növények
számbéllveheíö í e r III é sére
nem lehet sz6rnitani, külö··
nösen oZ ugorka, bab és
paradicsom si meg
o szárazságot. Legnagyobb
veszteség a takarmányp
nemű'2kben várható. A sz:ól~

ló, ahol fagy nem érte,
termést igér.
~~..J'_''''''''

ennek semmi ese!re sem SZél

bad meglörlénni. Már most
gondoskodni kell arról, hogy
él. létszám ill vönyai tanulók ki-·
válása eselén se csökkenjen.
És ez csak. úgy érhe lő el, ha
agyomaléik fokozolIabban fel
karüljtlk aZ iskolát és éj pol
gárit minéllöbb gyerm~kükkel

elvége7!elik. Semmi esetre seill
ártana azonban, ha Körösla r

dányban, s6! Dévavtinyán is
hasonló kullurpropClgandá! fej·
lenének ki.

tanulni. Sajnos azonban, Gyü'
ma ezzel nem lérhel napirend'
re a kérdés feleJI, mert köny·
nyen bekövelkezhetik az az
esel, hogya

lecsökkent létszám miatt
akadályokat gördítenek za
polgári iskola további mti
kodlés~ eht

előH 10 6níra tAHapHja meg
akiirás.

Vidékrő! is nagy az ér*
dek!ődés. Hiszen méÍJsuH
sincs munktíja az épit6
iparnalc Mégis aza vá.gyunk
és hiedelmünk, hogy ebből

ol versenybőt a mi épitő

iparosaink kerüljenek ki
győztesen.

A szeghalmi ref. Péter And·
rás reál~imnázillmpárhuzamos
oszlályokat állí! fel Dévaványán,
vagyis Dévaványa viiratlanu\
reálgimnáziumhüz juL Az isko
lál már szeptember L·én meg
nyilják és mivel Nagy Miklós,
él reálgimnázium igazgatóia
megigérte, hogy az eddig pol·
gáriba járt ianulókö[ is szíve
sen átveszi,

tt gyomai polgári iskolát
az <Il veszély fenyegeti,
hogyelveuti dévaványai
tanulóit, akik az; ÖJulét
számnak is tekintélyes n~· I
szét alkotják, I
A dévaványaiaklól senki sem I

veheli ross2Y néven, hogy kap·
va kapnak él reálgimnázium fel
állItásáll és az is természetes ., .
hogyha él tanulók helyben vé-
gezhl2tik iskoláikéll, 11 szülők I
nem küldik ál őkel Gyomára

dévaván ai polgáristá kivon I
a g,yomai pol ári iskolából~

gi áziu otáll fel
évaván

G yo m a ískolaéletébell
nagy jelentőségű szerepe'
lesz a besenyszegi iskolá
nak. Régóta vajudik ez oZ
iskolaügy, míg végre most
már émnyira jutottunK, hogy- ,

oZ iskolaépület felépirésére
kiirta G y o m III község lj.

versenytárgyalást, mely'nek I

idejét augusztus 5-én dél- 1

Vigyázni kelJ a gyomai polgári iskolára

Még mindig közepes termésrólbeszél
a földmivelésUgyi miniszter_jelentése
Junius 21-én jelent meg többet v~rul1k, mint tavaly

a hivatalos jer~ésb:cslé,~' II Zabb"~na s,~ö:azság okoz
amely szermt buzáboi ko- ta kenyszereres miatt cl ki#
zepes termés várható, ,a látások csökkentek. A szá A

rozs esalódösr o k o z o t í, razság i~el1 kedve~őtlen il

árpábólféJmHlió mtlzsávaI kapásnövényekre, különös

Kiirták a pályázatot él besenyszegi
kéttantermes iskolára

acséplő

a haMrban és telítik a zs<'íko'
kat a mindennapi kenyérrel.

A részesmunk<'ísok ina
feszülten robotolnak ver
senyt a pöfögő motorral,
II legszélsőségesebbhőkiA

iengések közben. Kora reg
gel még a vastag ruhábrm
lS fázódnak s noppal II pef A

zselő "<:il' melege kábítja
d őket. De nemcsak a hő

kilengésekkelbírkoznak ők

állandóan, hanem a szemet,
tüdőt gyilkoló porral és az
örökös álmatlansággal is.
Igen, mert aki sokáig al
szik, azelől elverik a kel
ireselet aZ éberebb gépek.

Minden emberi szánalmat
megérdemelnek cl felnőttek

mellett azok a részes ser A

dülő lányok és fiúk, akik·
nek az álmatlanságot elvi A

selni a legnehezebb.
A gazda gondtelten cse

réli a zsákokat a cséplő

faránál. Nagyon gyengén
folyik a búza... Sok az ide'
gen mag közte ... S miköz
ben él gép egyhangú bú
gása telezsongja EI tllleket,
,a gazda számolgatja ma·
gábcm: hogyha végig úgy
fizet a búzája, bizony el
adásra sem marad belőle,

pedig ebben II rettenetes
szárazságban tengeri sem
lesz; takarm<'íny sincs, hOg
goyan bíriuk kiújig'

Naponta fekete feHegek
tornyosulnak. Tallin...
lán megváltozik végre és
lesz eső! Siessünk, gYOfp

san. hátha készen leszünk,
megered~

Felszakadoznak a feHe·
gek, kisüt a nap, nem kap
tunk esőt.

Befejezték II cséplést. A
fürge motort rákapcsoIják
a cséplőre s már vonul is
acséplési a szom·
:5zéd tanyába, visszahagy'
va a gondteli gazdát, aki
máskor, jóterméskor >i •• __

háll:!teUen néz al éire,

B
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ig ez éi rendeikezés annyiban
módosul, hogy él nyílás 1 órá
vci később, vagyis regge! 7
órökor történik, él kereskedelmi

és ipari üzletek azonban ekkor
is csak reggel 9 óráig larlhal w

nak mig az élelmiszer;
iiz/elek megiarlhal!ák cl ;3 órás
árúsílási idŐi és a későbbi nyi
jás ;niatí 1 órával később, va
gyis reggel 10 órakor zárhat l

nak.
A benicsek és mészárosok

záróráia nem vállozoll.

A M kir. Pénzűgyminiszler

2001-1955. sz. rendeletével a
vámórlési iogosuHsagot, továb·
bá az idegen kereskegelmi őr·

lés!, végű él kizárólag vámőr·

léssel foglalkozó malmok és
d,Hálók bevéle!ei u/án megál
lapilolí álalányt ujból szabá·
lyozta.

A rendelkezés szerin! vám
ór\ésre iogosullak azok a me·
zógazdák, (földtulaidonosok,
haszonélvezők és bérlók), akik
a földe~ sajál kezelésben mü~

velik, egyéb kereSQ'i· tevékeny
ségei nem folyiainak, illelve
más jövedelmük nincs, a haz~

íarlási és gazdasági szük~ég

lel üknek megfelel6 gabona
mennviségre.

Vámórlésre jogosultak azok
a fö!dlulaidonosok . (haszonél
vezők) és földhaszonbérlók,
akik él mezőgazdaság mellell
más kereselí tevékenységet is
folylatnak (iparosok, kereske
dők, lisz/viselók) illelve más
jövedelmük is van, házi és
gazdasági szükségleHiknek sa·
jál lermésü gahonáiukból fe·
dezhetó mennyiségére.

A fenHekel ugy kell érteni,
hogy a földlu!ajdonosok, akár
kimondotlan mezógazdák, akár
más foglalkozásuak, csak házi
és ga?dasáRi szükségletük ere
jéig iogosultak vámőrlésre. A
pénzügyigazgatóság kikGldö!=
feinek ugyanis a malmok ban
beszerzeli adatok alapján jo'
guI< lesz a földlulajdonosokat
az őröllelés! illelőleg elszámol,

ta tni.
Az a földtlllaídol1os, akinek

a birtoka pénzért van bérbe
adva, tehá! nem terményéri
(buza, árpa, lengeri). vám őr'

lésre nem jogosult.
Nem fizelOck órlési adót fl

csépléssel kereseil gabonáknál
él cséplógéplulaidonosok, az
araló és gépnél dolgozó mun
kások. A munkélsok, ha gabo
náiuk elfogyolI, a községházá
nál beszerezhetó igazolvánnyal
pénzér! vásárolt gabona lllán
sem fizetnek őrlési adól.

Zöldtrágyázás

Dr. Vincze Endre
ügy. kÖZ5. orvos.
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sük el. Éiieli edényról feUél!e.
nm gondoskodni kell és az
ürülékel minden egyes esetben
okvetleniU oltott mész oldattal önt
silk le és 2 órai állás ulán cl

klozeliba öntjük, lermészetesen
addig az edényt egy kemény
papir lappal Il2fedvelarliuk. ne g

hogya legyek hozzájussanak. A
személdombra szintén él legyek
miall nem szabari önten, ürü
lékel.

Aki a beteggel bánik, az m'ii!
den alkalommal okvetlenül mos
son kezet!

Ahol ilyen beieg van. oda
ne meniünk iálogalóba l Minl
hogy végzdessé válhat ci be~

tegség, ha késón gyógykezel.
jUk, ezért azonnal él kezde'
kezdetén orvoshoz forduliunk.
meri csak igy lehel il

bajj megelőzni és c már

lódöli betegsége! m'2ggyógyi~

tani.
A fenliek csak a bai komoly ..

ságára és megelózésére inte
nek, de ezek a szükséges
gyógyszerek nélkül nem soka;
érnek.

szesülhetnek vetőmag köl w

csönben, akik az őszi bú'
za# és rozsvetőmagot ön
erejükből beszerezni nem
képesek és községi bizo
nyHvánnyal igazolják, hogy
a kölcsönverómag nélkül
az ősziekkel bevetni szán w

dékolt területeket semmi~

képen sem volnának képe
sek bevetni. A vetómagban l
részesülő kisgazdák ZI ka
pott vetőmagért jövő évi
termésükból 1936 szep~

tember 30-ig kötelesek a
kapott vetőmag utántermé
séból ugyanolyan mennyi
ségű vetómélgot visszaszol
gáItatni.

Minthogy a belegség fertő-

zés utján terjed, el;só köteles
ségünk azt megelőzni. E cél ,

bólsemmifé!e gyümölcsöt (meri' jövedeimezőlegl~rmeli1í csak

~;~ii~~S~rn~sa~I~~ui,ro~~~rsenn~I~á:~~~~~~~:'j:~:~~;n~~a::~~::
hanem_inkább készitsük el lartásáról, illelve azok szapo I

kompóts7erü,m. Ne igyunk kút~ ritásárólidőközönkénl gondos~

vizel nyersen, hanem forraHuk kodunk. A tápláló anyag larlal
azt fel és hagyjuk lehUlni s máI, vagyis a ialajeről islálJó
azulán h~sZl'láljl.lk nyugodtan, ircigyázással és él loza iermé~
meri a forralás ulián minden· sz~!ü homokon él nyers szed=
féle fertőző baklérium elpusz- mdtrágyázással tudjuk fenntell'.
iul. A legyekel minden esz· lani, illetve növeini.
közzel puszlilsuk, szabadon jelen cikkemben a zöld Irti-
élelnemú! ne hagyjunk, hogy éli gyt!üissal óhajlok foglalkozni,
legyek lephessék, mert il2gyez= merI, amidőn megfogyalkozoll
zük meg? hogy il legyek a !eg- állalállományunk következiében
lö.b veszedelmes járványos erősen csökkenI isl611ólrágya
betegségnek egyediili terjesztőL termelésünk, szükséges, hogy

Minden egyénnek legyen kü- ezt él hiányt ol!, ahol lehel él

lön ev6- és ivóeszköze; lehát z:öld!rágyázással pótoljuK.

külön pohárból igyon úgy a A zöldirágyázóíi lényege ab.
gyermek. mint él felnótt. Ez ban áll, hogy II taltliba nagy
nem fényűzés, hanem az ~m· löm,'get adó, lehe/őleg ni/ro.
beri ió izléssel, érzéssel együH~ géogyüjt6 növényeket szán/unk
járó kötelesség a saját és mil· aló, amelynek elkorhadásával
sok egészsége érdekében. növe!iük él talaj televény. (hu'

Különösen felhivom él figyel- musz) lartaimót, eiősegíljükVIZ

me! a közelgő "sUli kukorica" felfogó képességét, gazdagiljuk
idényre. Ugyanis beiósolom, él növényélei fejlesztéséhez
hogy sok embernek él mos/lIn! szükséges baktériumélele! és ól

jilrvóny ideién ~Z tesz pontol beszán/otl növénY1!el Q::lkortia·
az egyébként ~rdemes élele dásilval visszaadjuk i:! talajnl'k

. végére. Tehál ne e~yünk siill azl a lápanyagof, amit él /e
kukoricál, esak főllel. Minden· szánlol! növényzet i:l ia!ojból
ki h,!ladéklalemul 011011 mésszeie!vont. A laIClínemek szerint kű

önlse le éi klozett (árnyékszék) lönböző időben vetjUk él :töld·
tarfalm61 bőven, ann15k falál Irágyázásra alkalmas növénye
friss,zn meszeljl! ~l. Ha már. ket, Igy eJ kölöHebb talaiokra"
mosl mégis megbet\?gedetf va- vagy azokré'l a homo!déllaiokri'J,
laki, akkor azonnal, lehetőleg ahol megfelelő el. csapadék él

teliesen külön szobában, vagy nyári időszakban,iarlónöv~nyül
bármely helyiségben k~lönil· veJhelilnk csilla~fürtql (h~ i:j.. lOe

agot apn
insége kis

Hogyan védekezzUnk a betegségek enen

Bélhurut és vérhas megbetegedések
6yomán

A földmivel€tsügyi minisz·
ter körrendeletben utasitot,
ta ama vidékek gazdasági
felügyelőségeit, amelyeken
él. májusi fagyok és él fa
gyokat követő jégverések
folyhin a kisgazdák olyan
illséges helyzetbe kerültek,
hogy az őszi vetések cél·
jára szükséges búza és rozs·
vet6maggal nem rendelkez
nek, hogy az ottani insé
ges kisgazdákat őszi búza
és rozsvetőmaggal lássák
el. A körrendelet értelmé'
ben azok a 20 kat. hold·
nál nem nagyobb területen
gazdálkodó kisgazdák ré·

Bizonyára mindenkinek élénk
emlékezelében él még az 1931
évi országos jellegű bélhurut
és ha'3lifu5z járvány éi maga
szomoru hdlálozásisz:ámával.
Ezen okulva, minden lelkiis·
mereles embert gondoJ;<ozóba
.kell eitenie a községünkben je~

len leg mind inkábblömegesebb
számban ielenlkezó bélhurut és
vérhas megbetegedéseknek,
amelyek már több halálos ál
dozatot követellel<- Röviden:
ezen belegségek tüneleivel és
az óvlnlézkedésekkel akarok
foglalkozni.

A belegslÍg lappangási ideje
2-1 napig szokoll teriedni. A
beleg eleinte élvágytalan. majd
hirtelen lázas lesz. Ilyenkor
még ugyszólván semmi lünete
nincs. Majd rendesen másnap
hányós következik be, amil
rövidesen kövel . ci hasmenés.
A szé!-:lel eleinte törmelékes,
később híg, nyálk~s, olyan mint
a "hurka vakarék". A széke~
lési inger mindgvakrabban íe
lentkezik és szinte állandóan,
kínozza el belegeL

Ha a belegség, ennyiben meg·
állapodik, ugy csak bélhurulról
van szó. Ha azonhan, ami je
lenleg is lömegesebben kezd
jelentkezni, él széklet véressé
válik, akkor már cl vérhas meg
betegedés valószinű.

Ez aztán komoly formában
lép rel és bizony sok esetben

éllltel oli ki. A községünkben
ielenleg uralkodó iárvány fel·
lét/eoill ferlőzéses \?redelít ezért
szigoruan óvakodjunk az ilyen
belegekkel való érinlk~zéstől.

nek
kell fizetni

őrlési adót?az
ne

ilEt



1935.

iai
h kesztendő

rát éljü ?

Búzát, rozsot és zabot váe
sárol a szegedi élelmezési rako
tár. A szegedi 5. számú éleI·
mezési raklár ezúton is érle e

síli CI gazdákal, hogy augusz
fus L·!ól október Jil.-ig Sze~

gedre és Szen/esre (rr.lldárba)
szállilva, minden mennyiség ü
kifogáslalan minőségü. egész#
séges és liszia búzál, rozso!
és ZElbot átvesz. Az eladni
szándékozók forduljanak cl rak
tárbo;>;,

száraz

~,.jjníh(J néhátl y év óiEl h 21 ~

siükeszJendó kö"el!-<c cjl \ul.
ni': be. egy évben ,"; rozsJö,

meg ~ rolo'3k~. más áben é1

uradalom, Wagner Már[!oll Fiai)
és ~yőlqdjön meg azok sok e!ö~

nyéröL Es azt véssék gazdáiok jól
az emlékezetükbe: 3 külföldön le
rontoH magyarlbúlza be·~süieté( a
bánInHi b1JIzák szerezték vissza és
nem kétséges, ólzokis tartják nt
fenn.

fi,. g}romai búzának al jÓÍliníl8VC
is le van rontva, azt visszaszerezni
csak úgy tudjuk, fla márkás búzát
:termesztünk.

ég waJamit
a bá.nkúti búzáról

I

O. Nagy László gazda és még I
egypár gyomai gazda megharögu- I
doH az idén a bánkúti búzára, I
mig velük szemben mások meg
megszeretfék azt.

Valószínűnek tartjuk, a maJl.lSI
fagyok hullámai G. Nagy Uszló
nál és a többieknél is inkább a
bánkúti vetésüket érte, ezért fa
gyott al el jobban. Mielőtt azon,
ban bárki is pálcát törne a bán·
kú.ti búzák fölöit, nézzen utána oU, !
ahol már évek óta bánkútit ter- I
mesltenek (Telek·urada.lom, Csetei.!

3'

Székács 1242-es búza
A bevetett terület lOk. hold.

Trágyázás ideje: 1932. Meszezve
volt: 1930, 1931-ben. Elővete

mény: tengeri.

Katasztrális holdanként
ljO kq"

szuperfoszfátmiítrágyát kapott
KatasztráHsholdanként termett
átlag: 870 kg., fajstílya: 81.25 kg.

Feltűnő a műtrágya hatása, mely
a tiszavidéki Székács 1055-ösnél
245 kg. és a bánkútinál 370 kilo
grammaj adott többet k. hoJdan
ként.

Csináljunk egy kis számítást,
mennyit veszített O. Nagy László
a nem mtUrágyázott 26 k. boldon?
P@rsze azt tételelve fel, hogy a
székács 1242" essel elért állagot
kapta volna.

It Uszavidékinél 16x245kg=
kg" abánknHnál J.o.t310 ki

~,
I

Reklám ide, reklám oda~a búza 245 !
knóval termett mint az utána következő I..

sLmkeJ. Ezjdén Yégrc elég keö-

G. Nagy' László gazdát nem 3100 kg., tehát összesen 1620 l vezó Q grabonéllcrmésünk: hog\
kell külön bemutatnunk li gyomai kilogrammal kapoU kevesebbel. I 'il jövő mil hoz, ki Jucija ')
gazdáknak, hiszen ők még nálunk Ezzel szemben 26 k. holdra. 150 'i Bizonyos azonban az. ho~\

is jobban ismerik . őt. Mindenki kg 01 számítva holdanként, 391 jobbélll jár az a gazda. aki ok
tudja róla, hogy .ért a gazdáJko- métermázsa műtrágyát kellett volna I szerfien minden lehelöJ meS!"
dásho~. Esze, súve és földje is els2.:ómia, melynek q-kénti 10 l tesz, hogy az 1döjárás és Jcr
van hozza. . pel1gös vételárát most kellene kifi-i mészeli csapások moslohas;'J·

A nyilvánosság elé kivánkozik zetnie szeptember 15·ig karnalmen- l gall ellel1su1Voz za .
G. Nagy Lás~lófaUYlls-páskllmi lesen, úgy. amimt az aH<21lmazott I A mai zlelen viiágbJll
tanyájál1ál há,romfajta búzával miilrágyát velte G. Nagy Lás:dö, azonban nagvoll nehéz mln~

végzett kísérlete. Leközöliük az' tehát fizetnie kellene a 39 méter- denl iól csinálni. Az első ll/Ur
adatokat úgy. ahogyan azokat G. mázsáért 390 pengőt. kai kel! belÖl1lni. Ez pedig lc:+
Nagylászló gazda Qemondla. . Haa 76 métermázsa búz,aJöbo- ségleli2llü! a nagy lrág'{ahiány.

A föld összetétele;! kbtöttagyag. letet 14 pengösáron értékesíthette Nem voll lakarmány, nem vol!
Ti~zavidéki ! • volna; ezért l064pengő[ ért volna alomszalltla, állatállo;nánYllnk

ef és ha most ebből levonnánk a vés::esen nlegfogvai!zozoíI.Csu·
Székács 1055~ös búza műtrágya árát 390 pengöt,a 26 da-e, ha trágya nélkül nem
A bevetett terűlet 16 k,' hold. k. hoIdon 674 P. m'i!tragya hasznot ludunk ió termés I produkálni

]933 ban Jett trágyázva. Elövéte- ért volna ej csupán a búzatöbb- s nem tudjuk az aránylag jó

mény: tengeri. Katasztrális hol- leUel, amihez killön hozzá kellene búzaértékcsilési viszonyokat ki-
danként termett adfli még a takarmány többietet is. használni 9

átlag: 625 kg., fajsúlya 81.50 kg, - Tanulság: ha megfelelő meny- Si>z.crencsére él irágyahiányon

Bánkúti es búza nyiségű istállófrágyával láttuk el segí!helünk mú!ránávaL Csak
a földünket, az ezenfelül alkal- féladag istáiólrágyál adunk, cl

A bevetett terület iO k. hold. j" bb'! -, , I -I l' ]mazott műtrágya szép jövedelmel él ') 'I mUlragyava po o JUK.
Trágyázás ideje: 1931. Meszezve II Cal' CSal)ásra két Jéay: éi szu-oz él gazdának, '" J '"

voU: 1934·ben. Elövetemény: ten- T á á'l perfoszfállal mülrágyázo!l g'Be
geri. Katasztrális holdanként t~r- eh t a mütr gyáro csak annyit
mett jegyezzen meg magának minden' hona többel és jobbat Jerem,

gazda: a műtrágya nem a föld közveHen jövcdelmei hoz, köz-
átlag: SOO k2'., fajsúl'la: 82.15 ka. ' eped' c1 a a' 'Ita! h

~ J :eo trágyázására való, hanem arra) hogy ve,'" / / 115 7 .', ogy na"
az istállótráJ;;yával jókarban tartott gyobb szalma!ermés bóvebb
föld terméshozamát fokoz:UL aimozást lesz lehe/óvé, a bó

Azt is tudni kell még, hogya alom szalma a jrágya érlékes
múlrágyát osaka termés árából I növényi tápanyagail felszivja, s
keH kifizetni, tehát a miitrágya Illeglar~ja, alrágya tömegét

növeli.
kisérleteEést pénz befektetése nél-

A rmltrágyázás tehál az öl
kül végezhetjük.

pont, ahonnan él szük eszlen-
dők ellensulyozásának ki kell
indulnia.

GYOMAi UJSAG
,

I
Jai nem luIságosan meszes) rendelyre. Igy él nellézJánc.a rendszerin! oli Fordu! elő, ahol
vagy a borsók közül 1'1 Vikló q növényzetel lenyomja az eke- cl lel<ij nagy mérlékbel1clso-

járás irányában és él lalajba
riCl borsó!, amely még őszig I ványodolt, de ha él z(;ldlrágyá~ 'IIkönnyebben heszánJoa!ó,
nagyon jól kifejlődik, nagy dö., A zöldtrágyázásnak rendkivül úísl jsmé~elii.ik és· idószako!1# ~
megii zöldirágyál ad és mint q

: • ·1 . t- , 't l ' k kénl végezzük. az. es~~lben ilnogy a le en osege El cl ajo .: , .., . "
ho01

j ' ki.mnó nilrogéng.yiWó. ill It 6' ' - i'f l"'" zolelragyazös UléHllnéil;n lermes·'" erm erejenzll\, .' iZnn af,asa l'e·, . ,
JalaH nilrogénbel1erösePt gaz- .. , .. ' l po "Idl' • '" l "o,.." . eredmenveke.. ' kapul1k..'\lanlomjavo. 1'\ zo ragyaz"s ul iR q • , - ',. .' •

dagiiia. . i Ih. • 'l I .. k ! ""Il 'e l';;~b IgazdiJlarSdlmnak. !<lKnek mncs
,l§a~ l~me e..nu.o r.~(", I ga ulLJ eien '2ndo-, jslállo't~árryá·luk., hu-nyMinthogy (J.Z alföldi fulóho- " . h <5 <s 11 -6
ls ·~evenkenl. uogya . o zöldlrt/gyázásl gazdaságuk-

mok lalajokofJl a rendkivüli nyári~., l. "··d 'I kellő mennyis(,!gű ",-orBa Ö , ban okve!leni.il vezessél< be, l
szárazságok miall nem alkalo .~I· 1. l' k ! M '" l' ianyaggal .assu e. eg or '2- . Szabó Laio;;; l
mél?haJjl.lk a tarló zöldfriigyá· ,i Ih. j .il J, nik, hogy az első éVuen nem ~ ot Duna~ TiszaklJzi J

::~~l: ~~Y ó:~~~:~'et;~'~d:~~~~: il =2::~:..:r:::~M=;,=~~ j
trágya növényi, merl.ez esel·II. 'i

ben még. velhelünk utána ko, I j
rai kukoricát, takarmányt. vagy! -!Ill ~,I,'
larlóburgonyái és ig\, el zöld· I I

, , ., • .. ' I 'I-! ItrágyazasJ ev JoveiJIelme O nem!.
esünk eL mig ha lavassza! vei~ l
íük El zöldtrágya növény!. ugy
lll. evben ulána nem termeszl
lle/ül1k másI. Az 6szil velésü
zöldlrágyanövél1yek közü! 61. 'j

alföldi viszonylalbi:'lil legjobb a !
szöszösbükköny rGzszsal ke· I
verve. amely korán szeplem.!
lllerben vethetó, egy kaJ,holdq

'

ra szükséges 50 kg, szöszös
bükköny. és 40 kg. rozskeve
rik. Ez: május elejéo már a la#
Jajba szálltható és május vé
gén már a lalaipa ültetheíók él

fent felsorol! növények. A két
éves somkóró is. kilűnóen '. al·
kalmas őszi veÍésre, amelyből
egy kal. holdra számítunk 20
kg.vetőm'agot. Ezt Jegcilsze
rübb ugy velni, hogy él laza ja

lajba eivelUnk előzőleg 25 kg.
rozso! egy kal. holdra, utána
20 kg, kéléves somkóró vefő'

magoL E keverék május hóra
annyira kifeilódik. hogy lekél"
5zálhaló takarmánynak és il

somkóró felsarjadzása követ
kezlében még ad oly nagy
mennyiségü ?öldhozamol, hogy·
öz ősz folyamán beszánthafó
7.öldlrágyának és még vefheliink
be!e ószi gabonát, vagy pedig
lavaszil, fóleg kapásokaI, ame
iyeknek ki/ünó efóveleménye él

klfléves somkóró zöldtrágya.

Minthogy azonban cl lalajIM
a zöldlrágyázással csak lele·
vény szaporító anyago! és nit
rogénl adunk, feliéllenül szük#
séges, hogyafoszforsaval mú
Irágya alakjában pótoljuk és otl,
ahol ílagy kálihiány van, még
kiHi rníitrágyál is adagoljllnk.

A zöldrágya beszánlását ak·
kör végezzük, ha él növényzel
teJies virágzásban van, kivéve
az ősszelvetett somkóról, meri
azl előzőleg takarmánynak ka'
~ztlljuk le és csaK a sarju tö
mei?1éf szánljuK él falaiba, s ugy
végezzük él oeszánlásl, hogy
előzőleg lehenger~liük cl zöldq
trágya aztán szánliuk
cl talaiba, vagy az eke r

tdliga lengeiyének iobb víÍgére
egy nehéz lóncoí akaszh.mk, a
lánc másik végéi pedig é!zeke-
Vé15 akas~zuk laz6n II ge", l
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gazdaadósságok végleges ren~

dezéséne el alasztásá't, a kedvez"",
énye kiterjesztését javasolja a

rmánypá képviselők

bizottsága

julius van.
Nagyon nagy a meleg.
Megrezdlil egy levél,
nézem, hogy lepereg.

Egy nagy hideg kezei
érzek a súvemen
s szegény, úgy megremeg. , .

léplellek éle!be a zsidók, a ka
lolikl.lsok és a protestánsok
ellen. EgVmásután oszlalják
fOleg él kalolikus szerveze/ekel
- Zágrábban: 100.000 ember
tünleteU a szerbel< ellen és i.in~

nepelle Macsekol, a horválok
vezéré'- - Romániában· óriási
devizacsalási leplez/ek ie. A
Román NemzeH~Bank elnöke
lemondot!, a kormány helyzete
erősen megingolL - Ausz\ria
szerdán nagy gyászpompáva\
ülte meg Dollfuss kancellár és
117 márHrlársa halálának 21só
éves évfordulóiát

Csáki

Mibe kerül egy szökőév. A
mos! kövelkező !936. év szö'
kőév lesz. Egy angol staliszli ~

kus kiszámitolíö. hogy február
,29-ike mennyibe kerül az §l
lamnal< és a magánháitart6~

. soknéik.A.z egész· orsáigban
ez alaH az egyeHen nap alaH
egy millió font áru teÉlVa! több
fogy el, ez. pedig lIzi íelenti,
hogy él cuk.orfogyas7tás négy
ezer tonnával emelkedik. Aió
kepénzesek egy napi kamalok
veszlengk, viszon! a vasutak
egy nap díjtalan szállítják él

bérleljeggyd rendelkező u/a
saika!. A hadügyi köllségve·
iésben a szökőnap mialt hel'
ven ezer fonlIa! több kiadásI
állilottak be. A tengerésze! ré
szére száznégyezer, a repüló,
személyzet részére harrnincD
nyolcezer foni többkiadást jeD
lenl ez az egyellen nap.

Póstagalambok a gyümöks
bevásárlás szolgálatában. A
baiai gyümölcskereskedők ódi
ról-órára Dos/ag1'llambok uiján
értesilik a bevásárlóikat az uj
áralakulásokról. A gabonapós~

ta gyorsabbnak és olcsóbhnak
bizonyuil, mini a lelefon vagy
el táviró.

Mikor kell férjhez menni?
A férihezmenés problémájáról
rendkivül érdekes cikkel közöl
Tolnai Világlapja uj száma,
amely nagy terjedelemben és
gazdag tartalommal ielent meg.
A legkiválóbb magyar irók no·
v~llái melletl remek ilIuszlráll
cikkeket. nagyszerű folytatásos
regényl!isKözel száz pompás
képet talál az olvasó· a nép
szerű képeslapban. Tolnai Ví=
láglapjö egy száma fillér.

A főispán szabadságon. Dr.
Fáy Is(ván főispán julius t8-án
megkezdie. 6 hetes szabadsá··
gát. Távollétében dr. Márky
Barna alispán halyeHesfti, aki
Ql:zérl megszakilolla szabéldsá~

gát és ujból elfogl1:llia hívaía-.
lál.

Külföld: Japán Ahesszínia ol·
dalára álli az olas7.~abesszin

viszályban. Eddig 200.000 olasz
kalona €IH az abesszin határon.
A háboru kitörése elkeriilhelel~

lellnek látszik. - Valláshábo
rú törl ki Indiában. lohorában
egymási gyilkoiiák él mohame
dánok és a sikh vallású hinduk.
- lí'Országban katolikus és
protestáns összeülköziÍsek vol·
lak. Belfastban lllcai harcokra I
ker.ÜiI a sor, amelyek során I
föbben meghaUak és sokan
megsebesültek. - Némelor- I
szágban erős Il'enqszabályokal l

Személyi hirek. Dr. Sárossy
József közigazgalási gyakor
nokol ci főispán közigazgatási
gyakorlatra a gyomai főszol, .
gabirósághoz oszlotla be.

A nagyközönség. reggel 8
óra előttis vásárolhat a piacon.
Egyik m uli h e I i. számunkban

. megirlul<,'hogy a vis'z'onúziéidók
reggel· 8 óráig nem vá$al'olllé)l~

. nak a piaoon. A nagyközön
ségre ez a rendelkezés nem
vonatkozik. A saját részükre
vásárlók bármikor, teM! 8 óra
elótt is fedezheíik sziikség1em
kel.

Diftéria eHeni védöoltások.
A községi elő:járóság érlesíli
él szülőket, hogy az 1952 év
ben szülelel! gyermekek dííléria
elleni védóollásál augusztus
4.-én délutan 2: órakor tarliák
meg a községháza kislanács
termében. Az oltás díia 20 fil· I
lér. Beoltásra kerülnek mind
azok, akik az iiprilis havi ol
táskor ollásban nem részesül~

lek. A gyomai szü!etésü gyerg

mekek szülei, akiknek gyerme'
ked az ápri lis havi oitásró I el
maradtak. külön felhívást kap~

tak; azok a szülők pedIg, akik,
nek gyermekei t 932., ben más
hol szüleitek, minden felhivás
nélki.il vigyék fel gyermek12ikel
az oltásra. Az ollás kötelező.

IREI

Mint értesülünk. a kormánypárti
szakértők javaslata lényeges móg
dositásokkal akarja meghosszab
bítani él mostani áHapotot.

A legfontosabb módosítás az
eddigi állapottal szemben az vol,
na, hogy mindazokat a kedvez
ményeket, amelyeket eddig a tíz I
holdan aluli gazdák kaptélk meg, '
kiterjesszék azokra él gazdákra,
akiknek á birtoka 10-20 holdig
terjed.

rű evezős nyo!casa kél méter'
rel győzöl! Budapeslen a Hun
gária. evezős nyolcasa ellen. - Orst:ágos vásárok. julius fiO-
Siósgárd határában három fegy- án Vészlőn, augusztus l-én
veres alak Beiczy Károly és Törökszenlmiklóson, á,án Kis'
Beiczi István sorshalmi serlés- uiszálláson, 5-én Kendér~sen.

kereskedőklől 2000 pengől ra- 5.-én is 6.·án Mezőhnon,8

boltak el. - A gyönS;!'\i0si pé~ án Ber.eHyóujfalun, 9géll, 10 én
kek duzzasztó port kevertek a és 11-én Gyomán országos ki,
kenyérbe és ellő! nagyon so- rakodó és állat vásári tarlanak.
kan rosszullellek. - A buda' A gyomai vásárra a sertésorbdnc
pesli építőmunkások általános járvány miatt sertéseket jelhajta-
bérszlrájkot kezdtek. , ni nem szabad.

mut,afkozolt. A gazda bízik abg

ban, hogy késótJb esetleg drá
gábhan 1'Idhaliael él lerméséL
Szerdán a búzál 13.40, kivéte'
lesen .13,50 pen",óért, az árpál
13 pengóérl, azapol 11.50
1'l.-pengŐér! vették.

A borpiac országos viszony
latban' megélénkült, különösen
az alacsonyabb foku borok
ulán látszik érdeklődés, ezért

D.5fi1lérl is fizeinek. Malligand
fokonként A hegyvidéken a
szólók ellenállnak a Iulmeleg
nek, a homokos részeken azon
ban fonnyadtságról panaszkodg

nak a gazdák. Halason a bor
árak állandó emelkedése ta'
p1'lszlalhaló. Minden felkináil
létel könnyen lalál vevőre. A
kommersz borokal, amelyek
iránt a legnélgyobb a kereslet,
3.2-3~ filléres áron veszik. A
virágzás után a szöllók szépen
fejlődnek minimális termésho·
zammal. Magas szőlőárakal

várnak.

GYVILÁG

kajszin barac.k az l peng6s árat is elérte Ifi

szerdai· piacon

A

gyümölcsfelhozatal
ötödére zuhant a tavalyihoz

épest a gyomai piacon
az

Az idei gyomai he!ipiacok.
épen ú:.?y mini a környékbeli
piacok és állalában országos
viszonylalban is erósen magu
kon viselik. a7 ideis7eszélyes I
idójárású L:JVasz kövelkezmé
nyei/, a fagypuszHlások sivár
képe lárul él szemlélódő elé.
aki a piacokon körülnéz és 011

láj,zkozódik ill felhozatal és él

kialakullárak felól. A Piaco-.I
kon fdhozalal ugyan még mIn
dig van, ez azonban nagyon
kevés, csaknem az egyötörle
él tavalyinak és ennek folya~

mányaképeí1 természelesen az
árők is emelkediek. A szerdai
piacon almáéri 12-D4 filléri,
kőrtéérl 26-60 fillér!, kaiszin'
barackéri 50-80 fillért, kivéte
lesen 1 pengól fizeitek minó
ség szerint kg.-kén!. A seleiles
gvümö!cs 30-50 százalékkal
olcsóbb voll. .

Oabonafélékben alig voll·. fel
hozalal, de kereslet sem igen

Magyarország: A pécsi bá·
nyolelepen munkásíi.inletések
vallak iizelésük 8 százalékos
leszállilása ellen. - Talasi Gá
bor 66 éves budapesli kőmíves

és fele:'3ége egy kötélre akasz
íollák .fel magukal a tapolcai
erdőben. - A mosl elkészüll
uj ügyvédi rendtartás értelmé
ben önálló lakás és 2000 pen
gő nélkül senki sem lehel ügy
véd és nő sem mehel ügyvédi
pályára. - Tambridge világhí-

A gazdaadósságok ügyének vég- i
leges rendezését rene kivűl meg'
nehezíti, hogy az adósságok a
külfölddel sem rendezhetők most
véglegesen. A kormánypárt IS-ös
bizottsága, amelyet a kérdés ta·,
l1ulmányozására küldtek ki, erre
a körülményre volt elsősorban te
kintettel, amikor azt a javaslatot
terieszlelle elö, hogy a jelenlegi
helyzetet hosszabbitsák meg egy
év lartamára, vagyis 1936 októg
ber végéig.
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Hungária kÖnyvnyomdaváUalat, Gyom':l
Pt!@lő3tl.'iiMWllliilBtó; T@k\et SindoL

Papp Gábor
nyomdai gépm~ster

A Gyomai TK ban viselt tiS1.1
ségemrőJ nem a vezetőség' kiván

ságára hanem egyéni elhatároz:'!.

somb6! mondtam Je és léptem
kl az egyesületböl. Tehát e !Jó
21-én megjelent lap lOva
iának személyemet érintő hire y;~~

Jótlao.

. Marjai Sándorné bábaaliszonynak
van egy jó varrógépje és egy nagy pony
vája eladó, lakik: Vörösmarty M. ul 41.

Özv. Oláh lajosné Rákóczi ut 10
sz. házánál ! szo>ba konyhás lakás te
f3sSiZll azermal kiadó.

Rákóczi Gyula lJentesnél vasárnap
délután 2 órakor szooabeli butomk és
más ingódgok lesznek szabadkézból
árverésen eladva.

Törzskönyvezett berksiri kan el
adó. Endrőd Sugár utca 29.

Vetőmag tisztítás Iványi Aladár és
István vasat melletti magtáráná\ meg
kezdődött. Bármikor azonnal lehet ve
tömagot tisztitani.

Kruchió Mihálynak a Vidó-Iapo
son 5 hold földje, épületekkel elacló.
AzE!ső-cifrakerti járásban árpa

szalma van eladó. Molnár Anlal Zrinyi
u.8.

Sarok üzlethelyiség augusztus l-re
kiadó. Hősök utja 74. 13övebbet
Beinschróth fodrásznál.

Marton Mihálynak 2 fertály tanya
hely földje (l mez:őberéllyiországut men
tén haszonbérbe kiadó. Kossuth L. u. 40.

Férfi és fiu kalapok; sportsapkák
mindenféle fiu sapk;oik a legolcsóbb ára
kon kaphat6k, kalap alakitást, festést
szakszerűen olcsón vállalok ifj. Alt.
Vince kalapos Endrőd lpartestűlettel

sz:emben.
Mindenféle női férfi és gyermekci

pök legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészáros lajos cipőüzletébenHorthy
Miklós II 2.

Kerekes Károlynál a zamatos, jó bor
literje 64 fillér.

Kol1mann Józsefnél LardoJín már
kás traktorolaj, blombázott 5 kg.-o:>
kannákban 8.50 pengöért, M, C. vas
tagtraktorolaj kimérve 1.10 pengöért,

l tavatto golyós cSlipágy zsirok és gép
olajok. - Em~rge gu,nmiszíiak mil)delll
méretben kaphatók. - Egy föszij, ke
veset használt, ugyanott eladó.

A gyomai ágostai evangélikus
egyháZfIlilIk l1émetzugi mi:mtett réluien
lévő (40 holdnyi) földje, me1y jelenleg
bolgár kertművelés .daU áll, lJaswn
bér:"e fog adatni egymás után r.:övet/{t
;::ő 3 évre, nyilvános árverésen, az egy
ház gondnoki hivatalában h6
28-án délután félhárom órakor,

A dévavényaihll.tárban 86 m. hold
jó buzatermőföld haszonbérbe kiadó.
Érdeklődni lehet Szitás Zsigmoil.dl1~!

Dévaványa Bem József u. 17.
Közeplil6 cifrakerti járásban lUme,

kertfőld eladó.· Érdeklődni lehet Mol
fiár Antal Zrinyi u. 8.

3 é!li fél hold ujkerti "Szántó tanyii
val együtt eladó. É.rdeklődni lehet VI.
ker. 17 szám.
Tekintet~el a tömeges káresetekre

felkéretnek a Szövetkezeti tagok a di
. jak· sürgő!> befizetésére. Álla t 13iztosit6.

Kossuth Lajos utca 32 iDZ. alatt
h~rom szobás uri lakás kiadó.

Kalocsa Jólál'lnsk a Siratóban n~d

és r6~sa burgonyája van eladó.

Ikihasználták és igy megérdemel~
ten gy,öztek.

Az első percekb~n ho! az egyik,
hol a másik csapJt volt némi fö
lényben, de a csatárok mindkét
helyen lövés iszonyban szenvedtek.
Kü!önösen Imre vezetett behoz-
hatatian pontokkal. 18 p-ben adó
di.k az első izgalmas lefutás, Barta
Bolehovszld labdájával szér en ka·
nyarodik a békési kapu felé. Az
ered~ényt megakasztja a békési
bekk durva faultja. (ezért It-es
járt volna.) 35 p ben ujból Barta
verekszi át magát a békési vé~

del men és szép lövéssel megszer
zí a vezetést 1:0. 40 p. ben Sze
rencsit a biró birósértésért jogo
san kiállítja; amit egy kis parázs
vita követ és aztán folytatódik a
játék.

. Szünet után némi javulás mu·
tatkozik mindkét esapaton. Sü
rübben előfordul egy-egy komo
lyabban összeállitott akció. A ,6
p- ben Uszkai, Berde lefulásb61
utóbbi kiegyenlít. l: L A kiegyen
lítés után a GyTK fölénybe ke
rül. Hatvani és Rozsnyai fél pá
lyáróladJák a labdát él csatárok

.. lábára ~ amit azok szépen ad
nak tovább az ellenfél labára. 14
pben,lfgy. ártatlan ll-es Gyoma
ellen, amit, Pappnak sikerül szé
pen kivédenie, Bartik I. nagYsze
rűen alla csapat tengelyében.
percenkélit .dobja frontba a csa
társort. Im',;ének hároms7or is 11
kalma volna· gólszerzésre, de min
den eselben 'ellenfelének "engedi
át li labdát' 20 p. ben Vidave
nyeczkinek' sikerül megszökni és
Papp li legnagyobb kapushibával
a gurulós labdát lábbal igyekszik
menteni, ami a .csaíár elébe kerül,
ahonnan a hálóba paUan. 2: l. A

. gyomai fölény tovább tart, azon-
ban eredményt elérni már nem
sikerül. Ellenben sikerült elérni
egy megérdemeltkiáJlHást, a 35
p ben Bolehovszky személyében.

Jók a SIE· ből Berde, Uszkai
és él kapus. GyTK ból 8artik I.
emelkedett ki, kivüle még Hatvani
és Rozsnyai· volt jó. Papp is tet·
szett, de a más€>dik gólban na
gyon benne volt.

A gyomai n-es számu teut
nisztársaságaugusztus hó 2,3,
4 én rendezi meg II izokásos ván-
dcrdijas versenyef Az idei ver
senyre lJl'mu tbans:zereplö várCl
sok mellett résztvesznek a békés
csabai, gyulai és békési~ verseny
zők is; akik verseny ntvóját nagy
ban emelik~ A versez:uyszámok:
férfi egyes, l1öi~gyes, férfi:'""""nöi.. éli>
vegyespároi.. A versenyrend,ezö
ség kizárólag ~k~rnyékbe!f játé..
kosok nevezéseit. fogadja el és .ez
zel biztosítja azt, hogy a verseny
egyenlo erők küzdelme. legyen,
ami azért is fontos, mert azutá\)
bí idöten egyes helyek@j1 olyan
versenyeket rendeznek, amelyeken
néhány idegenből jött ..nagyjáté·
kos" szerepeltetése az eredményt
irreálisá teszi és csak akömyék
beli játékosok ambidójál1ak teljes
letörésére alkalmas és semmieset
re sem. szolgálja a helybeli sport-
éld fejlentését

ez{Sturi Spoftélet
f. hó 21· re tervezett MAfC-:

Textil baráíságos mérkőlést nem
tartották meg, mert a MAFC csa- .
patából mindössze 2 játékos. Fad- I

gyas és Sikker jelentkezett játék- '
ra, a többiek nem voltak hajllln~ I

dák játszani. A kényszerhelyzet·
be jutott MAfC vezetőség kény
telen volt szombaton fltetávira- i
tliag lemondani a mérközéit.He·
Iyettelejátszott Belváros'-'-Ujvá..
ros mérkőzés 4:4 (2: l) . arányu
döntellen eredménnyel végződött.

Góllövők: Lukács (2) és Lehret
ter (2), illetve f. Kiss (2), K Se
bestyén és földesi f. hó 21-re
közgyülést hivott össze aMAfC,
de mindössze 5 vezetőségi tag
jelent meg s igy határozatképte-.

lenség miatt e hó 28· ...n fogják
megtartani. E közgyűlés lesz hí··
valva dönteni a sulyos beteg
MAfC további sorsából Tervbe
vették, felkérik a klub 30 jómódu
lagját, hogy egyénenként 30-"-30
pengővel járuljanak hozzá a klub
szanálásához. Ugyanis a MAfC
már régebben 1000 pengő segélyt
igényelt aE OTT-tól nyomasztó
adóságainak rendelésére, de nincs
sok reményük, hogy valaha is
megkaphassák ezt az összeget.
Ha viszont társadalmi uton sem
tudják összehozni a fenti össze

gel, úgy a MAfC további sorsa
már előre l~tható.

Dévay.
BTE-GyTK 2:1 (O:1)

biró: Laeh.

Nemtörődömséggel, csapkodás
sai é'i erélytelenséggel fűszerezett

mérkőzést vivott a két együttes.
Igy boslankodás jutott osztályré
szül a közepes számu közönségnek.
, A BTE sem emelkedett fölé a
GyTK-nak. de ebben mentségére
szolgál tartalékos felállási'!. Az
adandó alkalmakat szerencsésen

lnincs elég ereje A csapat gól 
zsákja a balösszekötő AncSin. A
másik össlekötő földesi bomba
Jövéseivel nem egyszer örvendez- '
teHe meg a csapata nagy,szurko··
ló táborát A babzélsö Makai még
mindiu nem nyerte vissza sérü
lése óta őszi nagy formáját, An·
csinnal együtt igen gyors és ve
szélyes szárnyat alkottak, A má
sik szélső Roósz CI fiatal gene
,áci6hoz tartozik s c$ak Szentesi
eHávozásával tudott szóhoz jutni.
Gyors és észszeríí játékával telje

sen feledtetni tudía hütlen előd

jét. Makai sérülése alatt PIaveez,
a középfedezet játszott ,lJal~zélsöt,

1101 gyors és átWrő j<itékával igen
sokswr hozta támadásba csapatát.

A jövö szezonban reméljük, hogy
már olyan állandó jó . játékával
lepi meg az MTK nagy áldoza
tokra képes szurkoló táborát" ami
vel majd megtudja szerezni a rég
óhajaIt II. osztályu bajnokságot.
Jövőheti számunkban a Törekvés
csapatáról fogunk beszámolni. V

et[ azA Texli: után a IL

ezőberényi

TeC'+r'Cy"" 1(0"re' ..."u r, i).4 ...... .!l.b 1....4

MTK foglalja amí! j~e.!il nehéz
küzdelem után tudott csak meg
szere:un es . sajnos, a OLASZ
bölcs tanácsának jóvoHából, en
nek az előkelő helyezésnek sport
szempontból nincs semmi jden,
tösége, mive! csak az első helye-

kerül feljebb az első osztály
igaz, ennek mi második osz

tályuak is okai vagyunk, mert li

OLASZ. tanácsában ll. H. osztá
lyuaknak olyan tanácstagjai van
nak, akik a tanácsiagságot min
den másra felhasznál ák, csak pont
an felejtik el, hogy ök 10-12
egye;;ületet képviselnek s felszó
!alásukkal csak a IL osziályu egye
::üieiekei nevetség tárgyává teszik.

li. három berényi sport egyeg

süle! közt mondhatni, az MTK
naK volt tavasszal a legnehezebb
doiga, mert az őszi egyűtlesből

nem kisebb nagyságok hiányoz
tak, nMl! Mező, Havas, Gyebnár,
Szentesi és Makai. A vezetőség

nek igen nagy gondol okozott
ezen játékosok kiválása s II fiata·
~ok bizony sokszor csalódást okoz
tak - ami él rutin hiánnyal ma

gyarázható. A már igy megritkult
c,;ap<iiol at 1avasz folyamán Pia

vecz és Rau sérülése, Puskás le·

tiltésa pedig még jobban megté
pázla. Ilyen kőriilmények közt az
MTK szerepeltette az elmult ta
vasú szezon folyamán a legtöbb
iálékost számszerint 16-0t. Ez
~kozia aztán, hogya csapatban
nem tudott a régi szép MTK stí
!us meggyökeresedni. A vezető

ség id!)t és fáradságot nem ki
mélve biztatta és oktatta fiatal já
iékosait, aminek aztán meg is lett
.az erkölCsi sikere a második he
~viderbil, erős küzdelem utan, szép
győzelemmel nyerte meg a mér

kőzés előtt már elparemált MTK.
A csapat erőssége a közvetlen

védelme és a csatársor. Pangerl
ll. a kapuban sokszor a testi ép
ségének veszélyeztelésével is leg
nagyobb bravurokra volt képes,
hogy CSlpdlát a gyözelemhez s~

gilse. Pangerl i.-Laky hátvédpar
a II. osz\ály egyik legmegbizha
tóbb hátvéd párja. Keltőjűk közül
kiemelkedik Pangert i. gyors ing

telligens fair játékával Lélky sok
szor izgatta fel a kedélyeket erŐS

belemené"eivel, amiről ha leszok
na s inkabb több suly! helyezne

a szereíésre, sokkal többet hasz
nálna csapatának.

A csatársor a tavaszi szezonban
a i,eglÖbbször a I<övetkezö öS!':Ie

állításban szerepelt: Roósz-föl
desi - Szigeli - Ancsil1 - Makai.
Ebből a sorbólloronymagasan ki
eme! edeti Szigeti középcsatár
okos és intelligens irányitása, saj

nos az akciók befejezés-éhez már
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. ELO fiZETÉSI .ARAK:
Negyedévre l-30 P, fél évre 2'60 P, Egés:d!vre5"20 P.

Befízetések postacsekkell : .
.Hll.ilgária..,nyomda GYQma~ csekkszám 18.200.

Lapzárta c 5 il t Ö r t Ö k este íj ónt
Megjelenik minden szombaton reggel.

Feiel58 ilzerkui1I:f:ti: WAGNER MÁRTOIl\ll
SEerk_zttis6g6ia .klru:1J6hlvSI.tal :

~aUNoiRfA" cKÖNYVNtOMDA
a 'J €l> m a, Kcsllill.lth Lajos utca 64.

Telefan : 22.
.

Hirdetések dijszabásai ~

'Egybasábos (55 mm széles) l cm. magas h.ird;."eli
2O'ifillér. Olszöri hirdetésnél lű százalék, hzszer\nt'J

.I 15 8záúdék, lnegyedévihirdletésnél 20 százalét éil
felévi hirdetés esetén 2[) százalék kedvezményt ad1liJ\(,(.

A sopronmegyei Mihályi
közs.gben óritJsi mennyi
ségő földgiÍzra bukkan tak
az "Europaen Gl'lZ t::Ind
Electric Company" ango!:..
amerikai vállalkozás geoló~

gusai.
idegen társasó~ évek~

kel ezelőtt szerződést kö
tött a mögyar tl!lamm~],

amelynek értelmében él vál
llllatnak jOlia van az or
szág teriHéten főldolaj uJán

fúrtisokat vegezni és föld·
~áz után kutl'itni. A m(2:gtljJ·

lapadás e~yik pontja 5ze~

rint, hogyha a kutat~~ok

egyik helyen eredrnén

~~~~~~.

l
I Akció indu h y

Békésvármeg yében
kezdjék eg a
fötdgázkutatást

b ' t"", uzave ~m~ag

kapott Gya

6:rll"~ng GazUaSau

békésvármeg.yei búza
áráRak felemelését ké

Jesönt ' piactól ~ávolesó, hötrónyos
helyzetben levő békésve! ~

rnegye~ löklek kataszteri
tíszto jöv'ede[méoekadózá q

. Aföldmívelésügy-i mirlÍsz~ il valról sem elégili kiaszüK· si s~empomból lesz6!-
ter P»'ékésv6rmegyének 50 'ségletet.

. II . lit'ÉÍs~t. n mostaninál a!Öl-vagon őszi búzavefómag---:' iEnesLiiésünk ~zerint {"1

kölcsönt utah kL Ebből vórmegy~i Gazda56gíEgy~-. csonyöbbé!f1 Vl1!Ö meg6lla-

Gyoma mindössze m'ó5fél süle! ujabb vetömagköksön lpHásót kérik. , .
vagonnal kapotl,ami tó~ I kiuralé!sát k4rL ! KimondoHák, hOl;tY a. DU~

. .. . . . .. . Iza \'asu!i flJlvard~jánE1k R<"
~",",~"","~""",,,,,~,",,,,,,,,,",y,....,..,,,,,,,,,,-~.,,,,,,,,~ 1 ner6JJs leszá.llitasál kéfik,

'Csökkent akalászosok ésát!aga I végU! elh~tká .'. r_lü~l:~
B éb l rneg5~erveZl· n \i'!flW;~:gy<:: l

ékésvármegy en l iáójár6sjelz6 rürszolgálailOl.

lit. vimnegy~i gazdasági r6lisholdemként méw ii7ü l E szerini minden kÖlSég-
felil1g~!el()ség·t:! ltiliw5 kilós búzilíermésról, SöO Iben egy-egy hivéHaJos
beérkezett jelentések alap· kilós . rozstermésr61, I bilott· jegyezné (j nEl h6~

Ján most jeHfl közZé és 620,' mérséldeli és cshpcdékvi'
késUl?8ye terméseredm@': zabtermésr61 be~z:éIt. szollyokat s az adatokrll
nyét,' i1melyszerintaz tJt~ az árpakivételével , ielentené l1aponkéntö. v~r-
lagos középtermés kat?Jszt- - d b f't" 'I .G ct " f ..mm en ga .ona aj él lermes· me~yelJaz'asagJ ,gyesu-
r61is holdank~nt.

hozamra csökkent. d~ kLi- letnek, amely nyilvánosséígbúz'ban
r()~sban lönösen nl'l~y csökkenés elé bocsátaná ClZ egész vár-
árpában ~!lo1t elő zabbé:m. Monda· megy~bólhozzá befutó ada'
zabbftA kiló nunk is felesleges, hogy tokat. Igy iE agrárlakosság

Szomoru érdekessége ('j ennek ClZ emberemlékez-ilt, nlÍlkiilözheletlenü! fontos tá
dolognak, hogy a julius 16·· óta p~raHanul rossz 1d61á· , jé!wzódást szerezhetne min
án kiadoH Jelentés kctaszt- rós azoka. díg- l'l megyebeli idójérási

-..~------"""""--.-- .,"""....----__. viszonyokról.

ÉS SZ()L()!OTirHC~,N

EGYÜTT
Több megtették

már. hogy II Stefánia ke
retében megvalósüoUák II

szülőotthont is. Arról talán
nem is keH bővebben ir
nunk. olyan helyen
is, mint Gyoma, milyen ál
dást itlentene egy iól ke~

zehés igénybevett szülő

otthon. Mert nemcsak. il

csecsemőkkezelésenagyon

fontos. de kéíszeresérdek,
hogy él szülő-nő is szak
szerűen, orvosi felügyelet

leQ've!n_ amivel elejét
lehessen venni a tudatlan...
s.ágb61 eredo betegsigek-.
nek, esetleg haláleseteknek.

Ezzel az i cl ő s z e r ű és
szükséges eszmével kap...
c$ollltbcm a gyomai nő

egyesület nemes kezdemé
nyezésével kívánunk fog
lalkozni. Ez az egyesület,
mely sok szegény ember
nek volt már eddig is se
~itségére, azonkivül jég
pályát és ródlipályát létt l

sitett és legujabban az or
5zágzászló gyüjtését bo-a
nyolítoHa ie, ez az egye
sület, mely már 10 éve foly~

tDtja . áldásos működését 1ulius 26-án, ülést tartott 5ület a kormányhoz l!ziránt,
községünkhen,most mind- a Bék.sv{irmegyei Gazda- I hogy emeljék fel a v6rm~
ezek betet6zéséü! a Ste:.. sági Egyesület igazgató v&- gyére megtJHapifoH búz1'l
fániába beoldvadá5 Iasztmánya. Elhatározták, ~rélt és afU\rardfjdifferen~ .
gondolatával fOlllalkozik, hogy az illetékes h<:11Ósá- dór számolják~l valami
hogy egyrészt. egyesült· goktól kimélét~s adóbehöjl l mós módoll.
erővel több~t. tudjon pro- tás! és haszonnal Belíczey Géza özzill egé
dukáini, másrészt példát járó közmunkák, első$or' szftefte ki ilU e~yh(jngúan
mutasson az egyesületi
tultengésmegszünt~tésének ban utépitések meiinditá, elfogadoH indítványt, ho~y

megkezdésére. scH kérik. a vármegyéhez is írjanak
Ez él nemes elgondolás Pongrácz Jenő gróf, or- II kérés tómogaMsa ~r-

nincs J)wblikálva, de szággyülési képviselő szó' dekében.
mert az eszme annyirtl he~ vátette, hogyafutura ép- Pongrácz gróf előbbi in~

ly~s és életrevaló, hollty pen Békés vármegyére 61- diívtJnyóJ uíabbal eg~sziíet-

teljes egészében fl nyilvá.;. lapitotta meg lell.dacso 7 tl? ki, amelynek értelmében
nosság elékivónkozik, meg- nyabbaÓ a búza mirlimÓlís elhaMroztak, hogya kor·
t~sszuk ezt ~z~al a_l 6haj- i Mát holott iH. s~en~edtek mánxhoz ésta~ogat.ósért
tas~mkkal, mmel ejob.~ ya- i ~egnagyobb k6rt a gazd~k !a vllrme~y_éhez j·S el~u!tl1~
lÓSltsák az e2'yesulest. l fava~olía, fel -iye:. [feliratban 'éj klvlte!l
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ESZMEI

csatakiáltással borulnak Q hisz
teriás n6k és férfiak ismerőseik

zsebére, hogy csekély egy pengő

vel váltsák meg a szerencséjüket.
Másoljanak le egy ostoba szöve
gel ötször, ezt öt megbizható
másik "Pafinak" küldjék el, ezek
pedig ismét másik öt-öt "Pali
nak" s a végén... de hislten en
nek vége sit/cs, merÉ a hoppon
maradtak szégyenükben le fog
ják tagadni, hogy őket is be
lllJratták.

Bizunk Gyoma és Endrőd

lakossága józansdgában, hogy
!lem dólnekbe ennek a legujabb
tömegbetegségnek, mint ahogyan
sajnosan látjuk, hogy Békésen.
és Békéscsabán ezerszámra ug
rottak be a ravasz kezdméll)'e
zőkllek.

Áz eszmei jólét az. ha az em
ber tisztességes munkával keres
pénzt és nem mágok beugratá,
sával.

UgJ' tudjuk, akiket raii1I1c5~il'J

nek ezen a nemtelen

Az tldÓhálra ék
vigrehailásOK
alkalmávalirásl keU
foglalásf \nléző

arról, hogy me1Y2s mil
fogla!! le, milyen összegű adó··
há Ira iék mi él II. .dl vi2grehaHóel
járására ügyeini kell. mer! csak

fogiöihalia le, cl lál, be'
llloodás alélPidn tehát záloB'ol~

ni nem lehel. Nem foglalhalók
le él láboniÍliló, lehál a földiól
még eJ nem 'válaszloH lerm(,
nyek, EJ Je nernélfalnll hU 7 '"v U <. ...... ~

cirpCl, zab,' II le neill Jörl kuko c

rica. Ugyancsak nem
lók le él shn slük~

ségesgazdaságj eszközök, ál·
latok, az állatok élelmezéséhez
szijkséges félévi . a.
család ház crlásáh,oz SZÜk5é~

ges háli és kOl1vhabulor. il

nJházl{Qdfl~!Joz szükséges ár e

gyak, ágy és emüek [',jem

vehelők zálogolás oltJ (1 rJ1;H'!

kás?iciilrfindóságaL 01ennelés

fcil ytonosságának /)(zlo,si Iás él ~

hoz sziikség"is yclőmag"

llda végrehaHásl szenvedő

élzlállap!lja rneg, hogy él vég.,

rehajtó ezen fcil;;oroi4 cselek eJ

nem velJe figyelernQe él végr/?

hajlás foganaiosilásánáí,akkor

az eljál'ásellen a végrehailás
foganalosilásálól számilolI 15

napon belő! bélyegmentes pél~

nasz! kell beadni EI m. kir. adé

hivalaihoz.

Az építkezés a ~zükséges

anyagokkal együtt Krisz
ton Perell:le becsléseszerint

, 10 miilió penl6b~ kerül,

Majd a továbbvonuló csatorna' al

Kálló, Berfl"ttyó és Hortobágy csa·

tomákkalegyestilve beleömifnek

a S@Illbes Köröshe. ". I

és >at egész magyar közgazdasligi
éll!lt szempontjából rendkivül nagy
szabású közmunkakonturjai bon,
tElkoznak ki. A tervek szerint Domb
rád felett a szabolcsveresmarti ha·
tárban, levő homokdombokkal kö- I
rü!árt

-~!"'!'!!"""'''''''''!''!'''~~---
hataimas völgybe enged-
nék be a Tisza megáradt
vizét és itt tárolnák a ha-

talmai viztömegeket.

Dombrádon viszont duzzasztó>
művet létesítenek, amely a Tisza
vizét állandóan duzzasztaná, A
csatorna Kék és Demecser között
csatlakoznék a 60-SO mét€rre ki~

$zéles.i'tendö Lónyai Gsatomához.
Kótaj és Buj között azután él csa
tornát levexetnék Hajduoánás, Haj
duböszörményen keresztül Salmaz·
ujváros határába.

Ut olyaft esést a

csatorna, a viz ere
jé~ ipari célokra, illetőleg

viUamositásra is fel
basználni.

Oyomán feltű ően

emelkedett a alálozás száma

CI

A elöljáróság most áll,itoHa ösz- l azon hónapjáb,an 22., ha,láiozá
Sle.. Gy~ma közsé? 193.5 ' .lu.I~~s i sok száma .20 voH (előző hónap- i
haVI, .n~pmo:fgalml. Slahs!Ílka!at, I. ban 3) előző év ugyanazon l1avá- I
amelynek halálozásI adatalfeHünöi ban n. A természetes szaporodás
~~térést .mutatnak ,a juuius" havi I 2 volt (előzö hónapban ]3) előző

KlmuiálZlssal azemoen. Mig . jl.l!1i- év ugyanezen hónapjában 5. Egy

iSZT,E! usb~n .cs~k 9 haJálozás törlént, éven alul elhalt 5 (előz{) hanapban
I addig jl.l.lrl!sba.~ 20 emb~r .halt 1), előző év ugyanezen hón.í!ojá-

ET~S l meg, A, halalozások szamal1ak b 1 H I ," é • ,l. t. emelkedését a nagy bélhurut és an, II va SZÜlet sek s'é:áma l Il haslifuszjárvány okozt1!. " volt (el~ző ,hónapban.. e! őZ13 1
A gy'omai z'parostarwll.c iskolát ~ Iév U(JY~!1 hÓ b?~ A kimutatás részletes adatai a. b : a~on 'I napja an -. Az I

nagy kitlinteiés érte. A nagymél- i kövelkezők: élve szuletesek 95 százaléka {elő· I
fósdgu vallás és közordaidsiigyi I .Sz?letések száma 22 volt (elő-I ző hónapban). ~50 előzőév ug;an-,'
Miniszter Cr il fanonco!daiás öte ZŐ honapban 22}, előző év I.lgyan- azon havában 91.

ve~éves l~~fIO[~tdáu~óiaad[kaí~t'átB/al or-ll !!E'2'lf'!lf!!!!lil!!l!'!'!!!!!!l'!!!!!'"'CI!'!!!_.JS5E±'!'!!!!!!!'5!'!'!'!!"!!'!!E'!!!!'~E1L±!!!'!!!''!'!'!!''!!'!!'!!!''!!'''!!!!'!'!'!'!!''!!'~''''''''~''''''''''''''''''",!!,-_' """"~''''!'""""'"",!!!!,,,,!, I
;:~fe:~ ~:e;ye~r :;nOJ~S~~g ö~~~~ l - Itse'llJ' ge"',I··· ··1'1'
iparostanollc iskolát részt vettek ,I S
a maguk munkáiva!, illetve roj~ I l
zaival. ! a - eSj

Ezen országos wjz!ddllitdson l' J

ismét kiWntetés érte a gyomai, ~'........ - e I
iparO'S[l1íumc iskolát. Az 1925. év-l csatorna'""t",
ben és az 1929. évben ol: keriileti l
rajzkiállltdsokon mind a két al-
kalommal kitlintetést szerzett s az GömOös Oyul& miniszterelnök I
elsők között foglalt helyet' isko- inlenciójára nagyszabásüköimun<
lánk. Most az országos kiál/itds ka elökészitései indultak meg az

elismerésben rp.-' Alföldön. A tervek szerint körül-

szesiilt s az országos viszonylat- beiiil] 50-160 kilóméter hosszu
ban is megállotta a helyét. .4 llal- és 60~80 méter széles csatornát
iáa és közoktatástJgyi Miniszter építenek, amely a Tisiát a Hor·
Ur elismero oklelJil/e! tllntetie ki tobágyol1 keresztül <il BereHyóval
kö~,ségi iparostanonc iskolánkat. kötné össze és a hajózható csa
Az oklevél a napokban. érkeze.ille tonn olcsó számtás! összeköHe
az iskola igazgatójához, Kovács tési teremtene a külföldi fliacokkaL

Gergelyhez s az szó szerinti A' csatorna építése rendkivül
másolatban a következo S2Ő1Jej;Ü: nagy jelel1t6ségfl, nemcsak nem.·

5 O é 1/ . zetgazdasági szempontból, hanem
1884. _ 1934. munkaalkalom szempontjával is.
O K L E V É L Éveken keresztül foglalkozíatni

A gyomai községi iparostanoflc· fogja nemcsak a TíSlzántul, hanem
iskola riszt veU a tanoncoktatás l az egyéb vidékek munkanélkWijei
ötven éves évfordulója alkalmával I nek és kubikosainak ezreit. A Hor
1934. év Budapesten ren- I tobágyot az öntözés telepiilésre
dezett országo$ tanonciigyi kiálli, I alkalmas területté dltoztafniÍÍ, meg·
táson. ' indulna a takarmány termelés, az

A és közoktatásügyi Mi~ intenziv íllatgazdálkodás, egyszó-
nis2Jter Ur 455311934. E, szám val földi paradiesommá változna
alatt kelt magas rendeletével a ki- a Tisza felső folyásának vidéke.
áU.itá~;an bem1!lta.toitt kiváió ered-I A Tis:a-Beretlyócsatorna meg-
meirIvert az igazgatójána'k ~ építése átJag:osan 250 pel1göllel
és oktatóinak ! emelné holdanként a felsötiszai

E L f S M E R É S É T Iföldek értékét. Szbezer hold ön-

fejezte ki. ~ ~ magas .elis,:!e~~shez I t~zött területre v~~ázsolna para
a szervezo buottsdg iS koszonetet .1 dIcsomol él 160 kilométeres ha-
mond a sikeres részvételért. I józhaló Mtözőcsatorna és mint- '

Budapest. 1935. HuÍlcius hó. !egy százezer léleknek nyujtani
Marton Imre s. k. az iparosta- biztos megélhetést.

rlonciskolai tardtók fJs tanárok or· I Lapunk zártakor arr61 értesülünk
szágos egyesi1letének ilgyvezetó \1 hogy Kriston ferenc, a Tiszasza
elnöke. .For;!~er Tiw;dar I. le, ipa-. bályozó T"rsulat főmérnöke kije- I
rokt. iHr. ,IDlgazgaia, a. I n~gy a tn'~ . komQly

2
___"p'S r"" ~"V 'v- ~ - ~- ~ - - - --'--

-~~~J~~~'~~
la l gázro, vagy ola Bl1da.~/,es~ ~ze/'t((!sfOt·~~ro~i ipaT(}~ta- bizottságának is köszönetet és' keIi dni

n, l<öie:lessé~eE1 10' ~;;~;~~~;::Zek ~7~!k~. etvin~~;a~~ :!isme~ést'bfibejeZ~nk ki s ~i1Jánjuk-, a grehajtáso
megjelöl !lelyeken s. k. főtitkár. uogy tolla ra lS hasonlo buzgó-
i EJ furást. Nagy órömiinkre szolgdl isko. $ág~al vezés$ék iparost.~nonc is-

Bék'2Srne-2"'yébenmust ak- fánk kiWntetése s Kovács Gergely '::J~dn~:!t"Ss'ztandn~k tanukl~:t> ho
g
d
y

'.' . .A.". I <-I< ~. en o mun l·iJa ffe-
lak, az E1l!g 19azgaw éJ Haldu Béla rajzta- ményes {egyen.

rársaság Bé- -~-~~~~~""""""""""'!!!"'!!!~---~------~
késrnegyében folytassa a,
k t, a min-

valószínűség 3zerinl
eredmén iárnánk. mert
a. szakédók véleménye sze
rin BélH~scsaba körül, de
az egész megyében is gaz
dag fö!dgáztelepek vannak.
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Egy kakasnélkiiH 16 os lia ~
lib~rü kétcsövíi. vadás.degy~

vert }(eresek megvételre. Cim
ft kiardóbait1.

Cl1émiai Intézet, (Budapest, IV.
Szerb u. 23) Az Orsz. Chémiai
Intézet (Budapest, IL Kelely Ká-

L1. 24) és vidéken pedig, igy
Szegeden, Békéscsabán, Debre
cenben, Magyaróváron, MiskQlcon,
Kalocsán, az AU@mi lvlezőgazda

sági kisérleti áilomások, Kecske
méten pedig 3l Mezőgazdasági

Ka mara lalajta nn in tézete végeZ11ek.
E i emezles5űk meg tehát talajain
kat es ismerjük meg öket, ne csak
ugy mint régen, amikor ,. sovány"
vagy "kövér" jelzéivel illették azok
minöségét, hanem igyekezzünk
kormyüvé és eredményessé tenni
a nehéz mezőgazdaságimunká; és
termelést azáltal, hogy törődünk

talajaillkkal. Az elemzés persze
nem minden, de az egyetlen ki
induló pont, amelynek alapján II

többi (gazdálkodási mód a növé
nyek kellő megviÍlaszlása, líiisz~

gazdálkodás, kisérletek beállitása
stb.) fontos munkánál segitségünk~
re lehet.

A hiányzó tápanyagokat főként

miHrágyázás utján pólűlhatjuk. Az
istáilótrágyáds is sok tápanyagot
pótol, de ennek nag}' jelentősége

mégis inkább abban rejlik, hogy
szerves Llnyagokban gazdagítja ti

talajt és azáltal tevékenyebbé, ked
vezőbb szerkerelt] vé, több kÖl1y
nyen oldhat6 tápanyag felrakláro ..
:zására képessé tesli. A foszfort
nálunk ma "szuperfoszfáttal", a
kálit ,os kiilisó", il. nitro
gént "péti só" nevü mű!rágyak

alakjá.ban kapbatjuk meg legol"
csóbban. Nitrogéi1 t ugynevezeH
ni!rogéngyüjíő növények termelé~

sével is pótolhatul1k, mert ezek
gyökerein velük együt! élő pará;..
nyi alsóbbremitI növények segit~

ségével a talajban lévő levegőből

vonják ki a nitrogén! és raktáwz
zák fel a talajban. Ilyenek a lu
cerna, a lóhere-félék, bűkkö.nvfé

lék, . borsó, leoase. NHregén~
nel műtrágyázni tehát nem kell,
az ilyen növények után következő

veteményt De miután nem lehet
mindennek nitrogéngyüjtö az elő=

veteménye a nitrogén műtrágya

utján való pótlásának is nagy sxe-
rep jut. .

Ha talajainkal valami okból
müírágyázás el~tt nem vizsgállat
hatjuk meg, legcélszeröbb mind a
három tápanyagot tartalmazó mű

trágya keverékével trágyázni. Az
igy esetleg feleslegesen adott táp•.
anyagra fordított pénz nem vész
ei. - meri az a talajból ki nem
mosódik, hanem megkötödik ab·
ban, ugy azonban, hogy aránylag
könnyen felvahelő marad. Később

a következő vagy akár azután kö
vetkező évben fogja tehát a növény
felhasználni, mikor már il készlet
fogyóban van.

WitkolJsky Endre dr. agr.
?4WiG_.'_iLC2G!E

ronloJla él másikaj és csak
hossz.aniadó lárgyalások ui án
sikerüll elérni azl, hogy vala
mely szomszédos véÍiros vag'i
község halassaa el ci ki/üzö!t
vásári. A vásárok rendezésé p

nél lekin!eHe! J.zsznek cl kőzel

f,zkvó v,jrosok beosdá:sára is.
A vásári reformnak aZ is a

céla, hogy az országos vásá N

fokai vasár és ünnepnapokról
héiköznd'flokro h!úVezzQ; ál.

H~ vi7sgálat tárgyává tesszük állY esetében feltétlenül pótolni
ta!.ajainkat a i1Övénytermesztésre kell, mert különben terméseink
névze leginkább fontos tápanyag- ijesztő mértékben visslaesnek. Ezek
tartalmukra nézve, ahhoz a két- t . foszfor, káli, nitrogén és a mész.
ségkivül jelenlöségteljes végered- Utóbbiról, mivel annak pótlása
ményhez jutunk, hogya kűionfeie !1emcs~k mint tápa!'lya~ fontos,
termötalajok tá:panyagkészlete, va- hanem a talaj u. ll. fizikai és ké·
la mint annak a növények számára miai tulajdonságait megváHoztatja,
is könnyen hozzáférhető mennyi- egy következő cikkben külön fo
sége nagy ingadozásokat mutat. gok foglalkozni. A három első

Igyekszem e kis cikk keretében tápanyag a mag csirázásától eg~

a ga:roaközönség; számára elmon- szen;Ji termés beéréséig nélkülöz
dani, hogy al kutatások betetIcm. Növények szerint is vál
eredményei szerint melyek azok tozó, hogy melyikre van szükség
a tényezők, amelyek a vá:ltozáso~ leginkább. A foszfor miat tápanyag
kat elöidézik. az egyik l~gfolltosabb teslfelépHő

A mez~gazdasági vegytan viI az u: 11. fehérjék-nek
lágfiirű tudósa kutatásai f áHandóésnélkülözheieUen alko
óta ismeretes, hogy miveleti n6- tÓrésze, NÖvén}'eknél kri1iönösen
vényeink a szén kivételével összes !il.. magképzésnél jelentős, tehál
tápanyagaikat II talajból veszik fel nagy álta!áQ.osságban amagho
és a terméshozamot - persze zamot szolgáltató növényeknek van
egyebekbllu, időjárá'5DTI Klv'nl-- leginkább szüksége foszforpótlásró,
annaka nélkü10z:h@tetlen tápan:yag- A hüvelyesek. jóval l(s,bbel
nak mennyisége szabja meg~ ame· tartalmaz, mint ál gailonaféléké.
Iyik il legkisebb mennyiségben áll A káli-sók szerepe főleg a sr.én
a talajban él. növény rendelkez~- hidrátnak nevezett ná.vényi alkat
sére. pl. kivés' lX nitrogén. elemek képlésénéljelentös és még
hiába van bőségben a foszfor és ~-:yéb fontos élettani szerepe is
a káli fA a il nit~ van, a számára nél-
fügén mennyiségének teszi, Me~efn!item
megfalelóen tud termést adni. azt, hogy ma már határozottan
Egyik táJ1)zmyag tehát nem pótolja tudjuk, melyek azok a miveleti
a m'ásikat növényeink, amelyek minden kö·

Növényeink tápanyaguk~l gyö- rűlmények között meghálAIják a
kereik által a talajtápanyag-tfJké- káli trágyát. Ezek többek kő

jéből veszik fel. Minden te· zött a burgonya, cuko.rrépa, sző-

háit rendelkeúk bizonyos: I lő, dohány stb.
nyiségü tápa'nyagg~l, amelyet 15:;- I A nitrogén a növényi test fel
forrásnak. is nevezheH:ink: Ebbő! j épitésénél általánosan szlikséges
kerül old-ható állapotba és: oldoli ! alkate!em s igy minden növény
állapotba :fl felvételre kerüUS táp I egyaránt igényli, mégis egyik-má
anyag. E folyamat talajnem és l sik növény ebből a tápanyagból
mivelési mód, églHijlat. csapadék is viszonylag többet követel meg.
stb. szerint vá\tQzik. Tehát, ha a Mind a három tápanyagot pÓ.
talajbarr levő oldha'tó, vagy ugy tolnunk kell tehát még pedig ahoz
is mondhatjuk: a növény által igazodva, hogy milyen növényt
könnyen felvehető tápanyag fogy, termeWnk és melyik tápanyagban
pótolni kell. Pótlódik ez minden szenved hiányt talajunk_ Az u!6b
kül'lŐ (emberi) beavatkozás nél- bira nézve talajaink megelemez
kül is, de ciak nagyon las'lan. A tetése utján értékes tájékoztatást
legf@ntosabb kérdés t@hál, melyek kaphatunk. Ma már a vegyészek
azok a nélkülözhetetlen tápanya- olyan elemzési módszereket is
~ok, melyeket hiány esetében pó- mernek, mellyel meg tudják álla·
tolni kell. ! pitani, melyik tápanyagot kell leg-

I. muögazduági vegytan négy inkább pólolni. Ilyen vizsgáialo
oly tápanyagot ismer, amelyet hi· I kat az Egyetemi Mezőgazdasági

sének ügyét.
A miniszler leirala szednI

csak olvan vásárok n](~gjadá#

sára fognak engedélyl kiadnI,
amelyekllek él JapaszlaJalok
Cllapján van léljogosuliságu!k.

A vásélrok reformjánál él má
sik szemponl az, hogy ügyel·
jenek arra, hogy ne essenek
egybe a szomszédos vásárok
és községek vásbn'IL

Ilyen eselek ben egyik vásár

k le
a tanulságot!

T5bb ízben irluk már íJ ke·
rllske.dóknl2k íÍs iparo30knak
arról El mozgalmáról, me!lyel
az országos vásárok megre,
form~lását akarlill< kieszközölN
ni a kereskedelemügyi minisz
iériumióL

Mint most üiesü!.ünka mi
niszler akceptália él kcriZske,
d6k és iPélrosok kéreiméi és
ula~Ho!ta a lörvényhatóságokal,
hogy vegyék revízió alá az or"
s3állO!'.í VÓ$;árok

vásárokat

Amint eg-y ember becsiileles~

ség-él, rátermetíségél legiobbl'ln
neMz, villságos időkben ludÍ'uk
igazán megítélni, éppugy ak
kor <íl!öpilhalj!ik meg legjobban,
legbizlosabbam, mil ér valal'fllzly
anYag, vagy eliárás, ha az', ak
kor figyeljük meg, élmi!'eor él

körülmények uem kedveznek

annpk~

Igy vagyunk (ll miitrágyával
is. ~cnki sem csodálkozik azon;
ha kellö csapődékos ió időben

szuperfo5zfá,Hal termelt buza
c~épléskor ollija él ma~ot, de
- gondolta biziosen !lern egy
gazda - mutassa meg el mU
trágya, mil lud szárazságkor~

vagy egyéb ked.vezőllen kÖri:i.l·
mények közöl!.

Nos, az elmull években
sajnos - bőven meg voll en
nek lehelósélle. Volt szá.razság.
volt rozsda, hőguta, poloska,
s' mindenféle egyéb csapás.

$ ekkor "ülünl, hogy fl szu
pedos é fália\ mülrágy.áz'otl ka,
lárszosok 1'RZ aSizálylkevé.sbé
scinyle.tlék meg. Még él'Z as:zály
vidék kell'Ós közep.én is, Dé~

vaványán, az ul'adalom $zuper
fosid&lIal mülrágyózolí buz6ia
hoiclanklin! j q. buzál adol!
akkor, amikor él Iósz:ornsz0d
mtilrág.ytízallllJ'l buz~iátari:ijl1i

se'nl vo!! érdemes. Kilünl, hogy
a szuperfoszJáItéli Irágyázoíi
buza kevésb... szorult meg, meri
előhb éródött be, s igy elke
rülte él iikkaszló. nl:l!il'Y melegel,

él rnüirágyázallem
t"ljes éreldés.e hos~zabb fejlő;

déi-e miaU ép él hósé&;be cseli,
:il persze megszomll.

A mütrá~yázoH béza egyem
letesebbell,. erőteljesebben, s
gyorsabhan fejl<;)döU, ezér! ha
mar kínól! a rozsda (és POIQ5'
ka) roga alól, s kevesebbel
szenvedetL

Min-dez természe.tesen meg
felelő Jerméslöhb.lelhen, jöve
delemtöbbletb"m mu1alkozotl
V~njuk le a lelrlulsiÍgoL..



Oábri$
felslJmez6g, isk.

ok!, gaEr1a.

Uj rovat indui él következG
számunkban. Pesti fevél cimen.
Csáki imre vezeli. Csáki Imréj
már ismeri aL olvilsó kÖlön·
ségünk lUHlgulalos, mt1}'érldmű
versein keresztül is. Most egv
uj o!daláról mulClHwzik be: píi
kmalfelvé/ekkel ad a rohanó
városi ezrek éleléból. A netgy
viirosi élelról, emberekről ír, de
oly sokszor magunkra isme
rünk a .sorok közöl!, m~gl1nl<al

látjuk városigúnyában.
Vásáribirdetmény. QyomCl

községhen a legközelebbi or~

szágos vásár 1\)35. évi augusz
lus hó 9, és 1 i-én fog meg
larla/ni és pedig: augusztus 9
én hasiloll körmű ..:íl~

lalfeihajlássaI5eriés kivé!ellivcl,
auguszlus O·én szombaton ló·
vdst\r, augusztus l·én vostír
napklrakodó vásár. Az ál!al~

vi!sárra szabáIV51zeri.ien !d~lli

ío!t marflCllcvéllel minden f~ju

állal - serl~s kivételével
felhaitha~ó, - eladásl'a nem
szánl, szekérbe fogo!! ál\?l\ok
szin/én esC/k sZGbálYS2:erü~n ~;j.

állHot! InMhalevéliel bocsá.t/ai·
nak a vlÍsiiriérre. - Minden ál~

jaira külön-külön mt.rhaJevéi
áililandó ki. IpurOSOK, keres·
kedők, ipClrigc.:wlvcinyajkélí fe~~

muialni iar/oznak.

Dr. szarvasiköz~

ségi orvos. of5ízággyUlési kép
viselő nyugalomba vonult. Bé·
kéSI/áTmegye kisgyiílise dr.
Tóth Pál 51Ji1fV(lsi kÖ7.ségi or~

vosl, -, akla legl..l'ióbbi kip
vise!óválasz!ásokon Sxarvi"l:iol1
mondátumol k - julius
i-i ha!ái 11 sajái kérelmére
nyugdlj<:lzla.

A. Duna közepén SiJiwbrot
akarnak álUtani Attihinak. Bu
dapeslen a Duna közepén ci

Lánchid és az Erzsébel hid kö~

zöl! szobrot akarnak á llitci:'l ili
Alliiának. lA. szobor az éleI,.
nail)"ság ötszöröse lenne

C'ln'\::nsu]rbálJ kelllellni (1'II' . 'ka. o erie,'veszieség nem csök
h8n~ [:Qvjl{ il n1'~Sl·I".r~ ..4 j I "J ,I b'~, ..... \Cl nl{ ,{ll l a . efekleielUökék:
vagy hián"áhan nem fei/hd JI','! I ,. .~ usse e! (1 :gazd61J hönern rne;,.,-
hatásl, néHüliük kárba vesz CI •gai él lökél is veszendőbe el
ga,zaa é'fj fári:ldo7tísil. 1-\ h~bo~ OOD(!C'.IJ'r'l· !?'"'''' .,...... ~."' l. ":. 1~.?.né~:' aháTorT]
ru óia ~r.li lZ hiilnyí i'I gazda, fö nöu5111ij .! '- ~ j(,. j ~ yag~ a: rHiro,-
ci:: a rossz j{"rménvérlékesilési I gén, foszf,1f és káli, jovélbbj

\'I;:,.·.zony~k.l1e.men<7edlék, hO.!/Y I'" mo '. . '. ~ = ~ \.il i"'-'S! es nUTnusz p6UÉisáro j

mulragyaklzcll való póllós uíján aminek az eszközei a ,s-

Ví:~~.é'l~djtla.földnel< azokal ·a l ltiJlólrágyázas" li nilrogénwyüjl6
nel"ulozheleLen j ápa II yagokc;l, , belldél'iumokkaJ ('gy illléJó ll.

melvekel évenként EI terméss.el ; l ..IELoHa növények terme];,::>>:,

elví.sz belő!.? Viszonl élZ emel- a helyes laJajmlive!és és vé
kedö közleri1ek, éleíigények, gül, d~ nem uioh;ó sorl;;~n cl

intenziv lermelésn? ~ilrkéll!'al<. I.' .nitrogén, toszfor és káli sók·
A talaj Jetmóereje emiaí! állan' I kal való rnü!rélgyázás.
dó csökkenésben van. Nem
sza !lad megvárni azt hOllY a'
terményei< minőség és meny-;
nyiségbeli ",sökkenésébó! e!ó- I

Orvosi hk. [k 1}árdos László
rendelójéí Hor!hy Miklós ui

2' szám 61ii (Ki5J; l-\Iein féie
há z) helyeZ/il á L

Ui iudasági fe I li If Ye I ő.
Thaisz Lajos kir, ~azdaságí fel·
ügyelő aug1l5z.luS 1·él1 foglaHa
el a Lehóczky Károly kir. gaz'
dasági felügyelő Pes/re helye
zésével megi.irüll~yomai, bé,
kési és szeghalmi járási gaz
dllsé!gHciiigyelói hivafait.lhaisz
L~jo~ Gyuiilról. a
kerülJhozzc]nK. '-';:,aKil~

digí munkásSágánClk elismeré·
séül.· szakludásáérl, rá!cnnclt
$égeérl bizlak rá három járás
gazdasági ügyelnek iniézésél.
Szereleliel köszönijük Thaisz
Lajos gazdiuHí:gi feWgyelót kÖM

rünkben és reménységgel viiI"
juk, hogy fiala! erejével, Judá
sáva! segítségünkre legyen ne
héz gazdasági helyzeliinl~b'ln.

. A gyomai polgári iskolánélk
szép fejlódésiZ, él ial1uiók szil.
máflik szaporodása és él nagy
foku lemdiikq:dvezmény ered·
ménye, hogy ma, élmikor ijl1i1yi
polgári isko!ál be;;;zünler!1ek,

ncihmk ol első osztáiy! már az
J9(i)5-i6 tanévben szétv611aszt
juk, fiuk is leányok külön-kü
lön iCJlllermekben nyermzk oke
falás!. ~zen szétvá!Glsz!tís évró!
évre emiQmatiku5cHl folvlalödik
él lőbbl oszíá!yhan i~. Erre ',,'a e

ló tekintette! kérjük a !isz!e!!
szülőket, hogy az első O$Z

tá!y1>an beirl'lloH lúínylonuiók
könyvei! ne vásiirolják meg
előre. Minden irlinyu felviibgo
sHás5é!1 készséggel szo!gól iE

!~a?gellósilg.

Orosház~ Svájcból vásárol
bikát. Qrosházfli képvise!ötes
Jülele elhalározia, hogy $viijc~

bóJ egy import bikáI vásárol
~400 pengőért; azonkivül egj'
kalaszlráli s holdon hesz.tercei
szilva nCflH?;$íló élllomásl léte
sileneic

eSle
í
I
j
l

fejiódésü, üde zöld fl növény· l
zel. A ni!rogén gyiijiéséról a i
íermésul bőlcs rzndelkezése:
folytán súímos tilSZl1GlS parimva
szervezet, bakt~ril.lm is gon
d(ilJsl,{Q,dlk (j latajba ll. E I1I:1$Z-1
nos haktiriumoknak elegendo I
mesze! larletlmazó, sem,leges'
vagy legfeJiebb cs~k gyengén
savanyu vag~' gye.ngén lugos
leveg~vel tell és nUl11uszban
gazdag talajban vallnak ml.?$l·

(jIZ élelfe!iélelei. A nitrogén pói,
lásill lehát ugy is elősegilhd. I
he/jük: ha uek~ól az élelfellé D I
lelekrol gondoskodunk. A sa, I

vanyu lali:liol\ai meszezéssel,
semlegesiíheljűk, ami egyben,
~ a ió múveléssel együt!, - a
ialaj légá!iárhatóság~! is elóse·
gili, il humusz pój/ásá.nak élZ

islálió és él zöldirágyázás él

legfontosabb eszköze, magu·
kat cl uaklériumoka! pedig a
pillangós, hüvelyes növények,
a lucerna, lóh~re, bükköny, btlb,.
borsó, lencse. stb. tem'1e1~sél

vel $zaporHhaliul-: eL
A foszforsavas SÓI s2.Ín!érJ éi

!cllaibÓI veszi fe! (il növény és .
a levélben iöriénó álalakulás
után, segiiségévelkUeileszH il

magot, gyümö!c~öt. Elósegili ci! .

gyökérképzódésl, si:eltcli a be...
éredés! gabonánál, szélónél,
gyümö!csnél, számát, vessző

nél egyaránt Olyan s?ü!,:s'iges !
iehiit {J növinynek, minI az em- t

Di2rnek él mindermélpí i~enYir,'
vagy a jószágnök cu abrak. I
Pedig ebból is l1agvon kevés
van ereEJleHleg (j lermóla!ajhan,
é.l növény által könnyen IQhre...
111216 tllökb::H1 és az isláHólr§gyl'l

sem tudia !eljesen póloini.

A lalojból felveti káli só néj..
küi él levélben a vb Mm egye
slilhelne II szinsavval s igy
nem is kel~!kezhell1e cukor.
Ahol e!~gendó káli van II la·
lajban, erősebb fei!ódésüek, €d.. I
ze ilebbek al növénye-k és a
mosloha időjárás, gQlmba meg
betegedésekkel szemben i s .el
lenléJlóbbak. f(álium hi8nyábem
pl. gaboll1anemüeknél ?il szalm,íj
rovásárCl fejlődne. KönnyU, la
za Jalajban enn'Zk hiányában,
pL a gYÜlllÖlcsfák hajlásiégei I
elsz.áradnak, répa, burgonya,
lélen ál nem lesz jól eltarlhafó,
köonyen rothad. A löbb,i felso
rolt láJpáli1yagból i'l növénynek
arányl<:lg nagyon kevés eiéI? és
ezér! t2!e~el1dő Vlll1 a !@glöbb
lalajban, ugS hogy azok ma
még nem okoznak gondol a
gazdának Anná! rohamoslib
ban fogy azonban G1 talajból i'l

nHrogén (saiéirom), (l foufor
és él káli. Már pedíll ezeknek

r ésl fos
asági övén ei

kozásában

é

A m~zógQzdálkodás cg-yik
llli::lpjö ~ föid, a másik a nö..
veny. Minden éle1 ebból indul
ki is ide jéT vissza. Amin! cl jó I
íparosnl:lk ismernie kell illZ nnyCl

~O!, melybóJ do1bwzilc keres..
kedőnek az ~ruil, orvosnak il

ílyőgyszerekel s!.b. ugy a lJlCiZ- .

dáni'lk is ismernie kell él talajál, I
kll!iurnövényeinek élelkivánal..
mail, amelyek segiJségéveJ ál·
Wjll! elő ő és emlnrlársai ré
szére iH elsőrangu élelszük·
ségleli cikkeket. Hogy ~zJ ci

nagy szakértelmet es járlassá- :
gol kivánó munkáiá! siker ko
ronózza, Hla miiI' el iudomány
sok l1élküiözheiellen eszközl
ad a gClzda kezébe. Hosszu

id~ne~ ~el~eH elmulnia, addig, It

m!g ralallek arrl"l, hogyanö.. !
veny'zel norman, miból, mivei, I
hogyan láplólkozik, növekedik
sMporodík. A növény legfon
losahb részei, cl gyökér, szár,
lltvé.l és virág. A. hajszálvékony
fi!yö!<el'ek tillal szivj('J fel cl nö-.
vény él iermólalajllól nagyrészI
sók alakjábem cl kÖV(2lkezö
sl':erllezellen liipanyagokal: nil D

rogén, fosdor, káH, mész, magD'
nizium, kén, Vi:\S, kovasav, klór,

nátrium, aluminium és nJelngán
és ezeken kivül cl vizel. Hogy
el; utóbbi mlly fon1os emberre,
tilIaira, növényre nézve, min-

.. denki iuclhEilja. Az élő növény
nek kb. QO száJzaléká! viz ké,
pezi. Ah@! viz nincs,oll hiány
zik az élet is. A növény csak
vízben oldva veheii fel élJ többi
tápanyagokat. A szen eJ a nÖ
vény a levegóből veszi fel él

levelei segitségével" széflsav
al!'lkjábal1. Vizzel völó egyesi
tés uliln készil belőle keIDe- i

nyilőt, cukrol, nyersrosiol, szá- I
ral, s;r;almól, fáI. A lliirogén iJlD
dásosabb céH szolgál él lalaj-.
bJan, minI él pusköporgyárlás'
b~n. Mig iH az élei megrövidi- .
l(bére, él talajban meg elZ éleI
meglarláscíra szolgá!. Vizes ol
dalban él talajból veszi fel él

növény, él levelek be juh/li oil
összevegyiii lj keményilóve!
cukorral és l<ilrejön éll: éleilJzn
élrmyiszor halloll fehérje. A nil
rogén le hál ClZ élei kezdeiének II

a seilne:k is ,az alapanyaga,
. ebból cl növenynek Ilagy m,zny

nyiségre: van s1üksége. Pedig, .
ci legtöbb talaiban épen ebpől,

igen kevés van, Az isltJ!!ólrágya I
sem tudja megközeWőleg sem .1

pótolni azt cl mennyiséget,
dmennyil évcn!<éni ci terméssel l
szárbaD, lomboza!bal1, magban, I
gyümölosben elviszi.ínk él lalaje
ból. Amely lalaiban elegendő

~ nilrollén, oH eróliZ!jei, dns·



rnai lerakatában adólnenfes
kapható él

és adózott él s v á n y o l a j i
ER l!\RTO FI1\1

m yiség'ben
fatele.pén.

OLCSÓBB MÁR
A B O R
m int aszódaviz,
DE NEM JS SZÓDAVIZI

36egy fli~erl !a~r~ vagy ii
fehér fejtett ujbor Soltvad- .
kert állomásra kiszál!iiva
s feladva. Vasuti fuvar kb. ~

4 filiér iíterenként. Csakis I
50 literen feli.ili rendelési '
fogadok el. Hordót dijmen
lesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; !JordÓlll
30 napon belül bérmentve ~

küldendő vissza. Szétkül- ~

dés utánvéttel. Egy pengő !
levélbélyeg ellenében kül- ~

dök mintát a borból min· 1."
tásdobozban, bérmentve,

Soraim kellemes édeskés
itall.lak. tiszta, tökéletes ZS4
matuak és ne m savanyuak.

eim: Székely Ferenc
Soltvadkert. Pestmegye,

Óriásharcsát a Kö-
rösbeIDJ. Negyvenö! kilós hei'''
csái öaliczi Sándor iH;'

Idsz il Körösbzn szombai('il
éjszaka t\ék0snél. J.-\ h~rC5a ! 70
CI1!. hosszu vo!!, ől bajUSza pc·
eiig egy méier. A hal cl hálói
Í1zlíesen össze!{j)ple. Mi! szólnak
chhe? El i?vomal halászok '}

~Alt 2 __

* E rovatban közöitekért nem
vállai felelŐIlséget a szerkesztőség,

Nagy E'éla és Ugor ,~l1[]éL

5nísz Uvula AICloárné Pul.
!loki Máriának na, G U~jos

ref, NóJári Pálné PÓlya Mári,
ának fia. farka::: 1s~I,'ÉH'L rk.
Mcgycri S5ndornz f~)cl12' \1fariá
nak leánya, Mária ref

P. gyomai emyaköllyvi hivi1

lal kön be s~4>jól 5í·i~

cl köve!knö bejegY1ések iör
léniek:

NYILTTÉR*

Csapó Lajos a szülői házunktól

eltávozott és igy semmiféle adós

ságáért felelősséget nem vállajunk

és azt ki nem fizetjük

Gyoma, 1935. aug, 2,

Csapó Dániel és neje
Cs. Szabó Terézia

Csökönyi Imre 50 éves, H,L
Kelclnen Zsuzsanna 21 hóna
pos, rel, Méria 20 hó
napos, ret

I .. Egy marék hazai föld. A kö· !
CSillAGOKi' rösladácvi levenleegyesiHel Q I

pa!ennói Tüköry emlékih1l1 r2:p- II

ségek alkalmábó! egy marék I
földel ktJ,ldö!1 Tilköry ezredes l
körösladányi szüRóMzának üd- II

varáróL A m21gYM szinekkell
disziieil se!yemzOIcskóL me!y il I
föidel lanaJmazz6, músl adla l
, TagH{Jjvivél pal~:mói mag.yar ,I

KonJ:1.11 el palermOl faSClsla ::
, ,-" L I Iszerveze, veze!osegeneé\, ame y 'i

meleg s'lövC!kkal mondolí kö- j
sZÖO;lej' cl konzulnak és egy-:I
ben üzenele.r küldöfI ö körös·:1

ladányi ]evenleef~Y'esü!e!Mk,j
hogy El küldeményi EJ legrnél-j
Jóbb helyen. Tükőry' e'zred~s- I;

nek a PaojheonDzm levő siri6n l
fogja megőrizni. 'I

Engedélyezh; II miniszter a l
békéscsabai áHatkiámtást. A. I
Blldapeslí t\.öziöny közli G föld
míveJésü;;;yj miniszlemek azl
él :'encieielél, amely e!Igedéi~'ezi

a szeptember 7-8 éln Békés·
csabáu megrendezésre kerülő

megyei jellegű ál!aikiáilílásl.

8000 kg. selyemgubót vál
'Í'ntt.. 'I>·}"o Békéscsabán. A föld·
mivelésügyimirliszter 'Í1wl eID j
rendei! selvemguhó beváltás
ideje a napokban lejár/. Békés- I
csabán él négy és fél heli bc p

vá.lIási idő alalt összen nyolc
ez'u l\ilo&iramm selyemgubó!
vál/oliak be. A gubó ára mi·
nőség' szerint más és más voll ,
kllogl ammonkénL Az összes
nyolcezer !.\ilógramm selyem
gubó érJ 6400 pengő! fízellek ki,
aml igen sok kis!ételhen 052-

'. lik meg.

Békés vármegye a szegedi
háziipari kerülethez tartozik,
A kereskedelmi miniszier érliZ
sjjetle ci vármegye alispánjál,

hogy Blikésvármegye iulius j - ~I

lól cl szegedi háziipari kerület
hez, farlozik, amelynek vezelé- I
sével Welebay Vince m. kir, ~

háziipari felÜgye,lót bizta meg, l
A háziipari kerület felállítása I
magYiir népmúvészeti és házi· l
ipari készilményel\ védeiméi I

I ". I
sza g"ll Ja. /'

Egy szalmaszáltól kapott.
ritkabetegségbe belehajt egy I
szarvasi kisgazda. Lilauszki
jános 64 éves szarvasi kisgazda
szalmaszálal vei! él szájába. A
szalma rágásá/ól sugárgomba
nevü igen ritka betegség lerjedl
el testén, amely belsó részeit
leljesen elpLl5ziitoila, Liiaus~kj I
nagy kinok közöl! meghall. Ai.
lalános szokás, hogy az em·
berek szalmaszálat vesznek a
szájukba és azt 5z0pogaljálc I

Lám, milyen veszedelmes do> l
Iii?, l

Aztmoníllj&k, hogy mimle;n emhc;f
egy csillag az égen. '
e:letemet így ihát éll is -,
egy csillagballl élem_

JRagy'og fellln sok fé~ftye$ csiH~g,

egyik sem az enyém,
hanem van egy halviJlnyfényű

lenn, az ég peremén..
HalványféI1Y1Ú; alig ragN'0g,
mégis olyan,. mint &ííi!agybk.
mert azt il' lll: Lsten tarlja,
mert Ö azt is számontntja

Az az é!l csillagom,
iill én kis csWagom!

MélyfúrásM kút~k~t kéll" Tol·
navérm~gye [J kormányió! éll

ivóvizhiány siJrgös megoldáSi:!
végelL

f'l!:Il9yboldogllauony lJilM1Jep. wl$ I
óiZSilDadtérl hanv{ill'seny Mlill'iIU'ell'rMi!- ~
tén. A Szervita Rendház lönöksége
Máriaremetén augusztas 15-én í!uaébet .
föherceglilő, Jézsef és Józ~el fei'l':llc Iő

!lercegek Ó Királyi f'enségeik diszvéd
nöksége, aNagyméltóságuPúspöki Kar
tagjainak és a kato>!ikus élet több ki·
válóságának védnÖK!ége alatt a :Izegé
nyek segítésére és a kegyteinpiQll1 ja
vára megrendezi NalyboldogaslU.ony
ünnepét.. Az ünnepély sorrendje a kö
vetkező: Délelőtt 7, 8. 9 és 12 órakor
csendes szentmise. 10 órakor dr Hor
váth Gyi:lző fdszentelt piíipök, kalocsai
nagyprépostpontifikális nalnimisét és I
szentbeszédet mond. Délután fél 4, óra- I

kor B,asilides Mária, ll. m. kir, Operaház li

örökös tagja és múvésztársai közre~,

működésével a kegytempll))JTI előtt S'4;;1~ l
bad!éri egyházzenei hauiverseny, mely- ,
nek megnyitó beszédét clr. Cnpik GyullA l
pápai prelitus mondja ('l., A hang'ier
Jllnyn'l jegyek elövételben kaph;liól&: a
Budapesti Szervita R~ndházban (IV. kL
Slervita,-tér és Mári"l'emetén il heiy
sJinen.

A pesti jósnők A
modern jósdákról, a pes ii JOS

nak furcsa Irükkjeiról és a ba
bonás eliberekról rendkivül
érdekes képekkel illuszrráli cjk~
ket közöl Tolnai Világlapja uj

sz6ma, amely gazdag !arl.a!om· ~

mal és nagy lerjedelemben jQ.
lenJ rneg. A legkiválóbb ma·
gyal' irók novel:ái mellell szám
talan érdekes cikkel, folyléllóso~

regényi és közel száz: remek
képet lalál az: olvasó él nép
szerü képeslilpban.

Vállalkozás-Epitkezés' füg~

gelll2l1 épHési. lmlszaki cis köz·
gazdasági heliii'ip cl perspeklivl:l
mIlvészeli és Épitőgyakorlal

műszaki me!l~klel!el '2Ryüll ne
gyedévre 7 pengő, Az dpilési
szakmában dolgozó ipllrosaink·
í1~k nélkiHözhcíe/ilw lepje!. Az
eddig mellleleni szómokat szerD I
keszf6ségünkben szivesen meg- I
mulaí1uk. Az Ipl1rleelületek!<:el isi
r~i1,h:H"~$íÍk mei II !~poL , !

Református Istentisztelet
Endrődőn. Az él L1g.usz!us ha vi
endródi reforrnálus islentiszle p

let ebben cl hónapban az or·
szágos vástIr miall nem a má·
sodik, hanem él hónap harma·
dik vasárnapján, vagyis augusz·
jus l8.-ikán fog meglar/alni.
Prédiká! Berényi Dániel.

Országos vásárok. Augusz
Jus 5.·én Kenderesen, 5.·én és
6.-án Ml6zó{uron, 9.-én W.-én
élj; 11.-éo Gyomán, 1~.·án

Kunszenlmárlonban orszógos
kirakodó és állalviisárt larla·
nak.

Változások a

Az uj uttörvél1Y tervezeíe.
Elkészült az uj uitörvénv ler·
vezele, amely módol akar nyuj
Jani élnél. hogy az összekötő

uíaknáJ is kövezcJvámol szed
jenek. Jelenlékenyadóval akar
jilk sújtani cl szekérrel fuvaro

zókai, hogy ezá.lIél~ él M6vnak I
támasz/oli verseny! csökkeni·.
sék. Végül a beköló utak meg'
építéséról gondoskodik éj ler
vezel, amely az ősszel kerül
él képviselőház elé.

.. , a Klj)zség~ j
\lilez dr. Mark! Barna

il .1 él számvevőség bevo-'
nás{hói ~u[ius 29.-én, óO.=iil1 és ,
:5!. én ft:!üI vizsgálla El község- \
vCl!?y ookezeléset.

Dr. vi,éz
Márky Barna alispán néhai,I

tIdyére DL!
L.ajos békéscsabai!

lakós! Bir/os Ferenc dpá!pié= j
bános heivére Dr. Domanek !

Pál espe_::~·P!ébánosl..Dr',Do~ I
rnanek !Jal esperes-plébanos I
heiVi2re. aki eddig is tagja voll I
Q! bízollsá!?T1ak. Dr. Barlha l
Gusztáv gyomai lakosi, Méze.s l
János elhelyezel l vármegyei I,

sz:ámvc:vóségi főnök helyére,1
Vincze' p..ndor uionnan kineve- II

zeij számvevóségi fÓI1ŐkőI,.

Vin;::ze Andor helyére pedig,
aki korábban is Jagja voll a

blzollságnak, Szabó Á. Lajos
gVoméü gdzdb.Hwdó! hivia be
a iÖl'vényhalósági bilOHságba,

Ingyenes sertés beoltás 86
késcsabán. Az alispán él megyei
köllségvclés terhére 21 békés
csabai gazda 7i serJésél1ek
sertéspesIis eilen vi:'lló ingye-

ll,es beo!1ásál engedélyezte'j.
Nem árlima akciÓI indilani,
hogy a gyomai gazdák is ha· l
sDnló kedví?7ményberR része· l
si.lliei1~k l
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Hungária könyvnyomdaváUalat, 0YOffiZl

Pel&iő~ 12;:;í:nwt:zetö: T~ket Sám10I,.

Szerkesztésért és kiadásért felelős;

WAGNER MÁRTüN.

Csaibavezér u. iJ sz. butoro-
LOU szoba kiilőllbejárattaJ, villam'ví!;~...
gitással azonnal k i a ct 6. Bővebben

llgyanolí.

Nagy M. Lajosnak l hold és 1400
néflyszl5göles ugarari szántóföldje eladó.
Érdeklődni lehet l8"tthyányi u. {) Si:.

Kiadó a Nlálltva!s-~:irá.lv

mely áll :;
helyiségekloöl. Értekezni lehet a kato

.Hkus kántona!.

130 kere:f:l:U "za~maja é;; lörekl<:
ekserélhetó trágyáérl. Értekezni
a katoli/{us kántorraL

A Beillílschr6th a ken-
derzugi lelj'o s a Hólt-I{örö~

mellett fek\"ö::; kat. hoJd szántóföld
szakszerű művelésére feles bolgárker
lész! keresnek. Nl.o!orról és szivattyu
ró! gondoskodnak Szilágyi
Dezső utca 46.

Kiss Béllnt utt;::a 25 szám niall
Honti-féle üzlelhelység be-

rendezéssel, két pados szoba.
speiz és pincéből álló lakás. azoIiIna.!
beköltözésre kiadó. Érdeklődni lehel
Fegyverneki utca 2 szám alaH.

Használt szobakályháí megvé1ié'lr?t
keresek. Arany János utca 25.

Özv. Oláh Lsjosn~ Rákóczi lit lO
sz. házánál l swba konyhás lakás \::
rasszal azonnal kiadó.

VetCJm~9 ~iszUtás lvfinyi Aiadár
Islván' "rásut;:meu'eÚi magtáráTIál'
kezdódött.Bármikor azonnal lehet ve
tömagot, tisztitani.

Kruchí6 Mihálynak a Vidó-lapo
son 5 hold földje, épületekkel eladó.
Ugyanott gazdasági szerszám és törek
is "an eladó.

Férfi és fiu k.alapok, sportsapkáki
mindenféle fiu sapkák a legolcsóbb ára.
kon kaphatók, kalap alakitást, festést
szakszerűen olcsón vállalok Alt
Vince kalapos Endrőd IpartestűleHel

szemben.
Mindenféle női férfi és gyermekei

legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészáros lajos cipöüzletében Horthy
Miklós u 2.

Kerekes Károlynál a zamatos, jó bor
IHerje 64 fillér.

Koltmann J6zsefnél Lardolin már
kás traktorolaj, blombázott 5 kg.-os
kannákban 8.50 pellgöért, Nl, C. vas
tagtraktoroJaj kimérve 1.70 pengöért,
tavatto golyós csapágy zsirok és gép
olajok. - Emo::rge gummiszijak minden
méretben kaphatók. -' Egy föszij, ke
veset használt, ugyanott eladó.

Kéh::epséí cifrakertí járásban 1 linc,
kertföld eladó. Érdeklődni lehet Mol
nár Antal Zrinyi u. 8.

3 és fél hold ujkerti szántó tlllJyá
együtt eladó. Érdeklődni lehet Vi.
ker. 17 szám.

Tekintettel tömeges káreselekre
felkéretnek a Szövetkezeti tagok a dí
jak sürgős befizetésére. Állat Biztosító

Kossuth Lajos utca 32 sz. alatt
három szobás uri lakás kiadó.

Lach

tároknak bizouyullak a belső hár
mas Lukovetzki-Hugrecz-Ko
nyar 'a mezŐnybe'n igen szépen
kombinált a kapu előtt is jól fel
tiláHákmaglikat, kiemelkedett köz
zü!ük Hugyecl inteHgens és okos -I

irányitásávaLSzerepeHek még mér- .
sékeltebb teljesitménnyel Unya
tinszki és KováCs.

Mez6b~rén'y ..sp~rt íársadalnl<3 
bizik b~;nne, bogy!!míl1d 3-csapa:':
ta a köv~tkező"szezonb.an·is meg~

fogja állni helyét ég az elsők közt
fognak végezni.

va rr(1~épe , a aírésze"
==~:;.~~~~=.a;;","GW7.= ve· =rznt>'~~

rűk, oléL cé a,

III. ezőberényi

Törekvés S.E.

donna. ~z Ulóbbi idöl-dwn löbb
miná leli szíl1l'jzná, mosJ

pedig éi szinpadra lépell
eí?Y ismert buda uriasz'
szony. Erről és él szjnl1i'íLi vi
lág mind II érdekes esemé
nyéről POITlpás l boll i
SL,111101 he éi Délibáb uj számo. i
am 100 oldal emben I
és gazdag lar!aloi11ma! I
meg. NagysLerü képes I
műsorok eRyfe!von~sos szin, il

dara noveliát, ldíünő film· i
rovatol és még számla/an ér· I
dekességet lal;;1 az olvasó éi I
népszerli szinházi képeslap- ,i

ban. A Délibáb eg" száma 20!
Mér. '1

j

ze~;61~~~ :~~r~l~llh~ c~ :af;~e~ l
iulius els\') na elŐl eíóre!
elad/a a lerményél, az! abban j
az eseiben is köteles beszálli»
lani, ha a !ermény piaci,
ára az átadás helyén és nap'
ján magasa mini a kiklilötl I

I

ár. Az eladó azonban követel' A TexIiI és MTK után a har-
heli azi, hogya vevő ezt a l madik helyet megint berényi csa
magasabb vélelárai fizesse, lep l pat foglalja eia Törekvés. Ezzel
vO,nva ~cl?!e, él vételár .. e!őleg bizonyitottá,k b~, a perényi egye
ulan szamiioli kamaI01.' Ha cl' süÚ:tek;'hogy'ökkomolyan spor~

vevő nem hajlandó a véleláral tolnak s öket érte a: legsérelrne.
igy kiegészíteni. akkor az eladó sebben a tanácsnak asporlsze
nem köteles /öbb termény! be- riHlen határozata, hogy a jövő év-
szál minl amennyi cl kial, ben megint csak egy csapatkeriH Inga!ilanforgalom
kudolj egységár szerini számi- fel az első osztályba. Pelyva·Máté (n6s Vasl!:k6 lionával) I
toli véle!ár és ci felvell vélelál' A Törekvés az őszi szezonban gyomai lak-os vett 2 11.129 n. öl kij, l

. 't k lesfenékiszán1ót Vaszkó Pál (nos Hu- l,
előleg után szamitol 'amal igen biztató,u) végzett gal'nos ez a'l I

k 6
nya Ilonával) ~ndródi lakostól 900 P. .

együttes összegéne a szerz - bl'z*ato' helvz"'t a ta'7a~zl' t1""rd'11.o·. L ló"" J' f' ." t' Ró1 ... ." "" " .....eg ozse es 'nele y<l ill ZIl l
désben kikölöll leliesílési nap· elején a s~k vidéki mérkőzés miaU igyomai lakosok vettek egy ~!telke5 í
piaci ára szerint számilva meny' c~ak a legvégén bontakozott ki. lakóházat kk. L. Szilágyi Lajostól 800 I
nvj5~gben megfelel. - A kor· tel.l·es el:!:észében. Tavaszi g:yen. l P-ért l

4 OOO " ~ ~ Tóth László és nej~ Barta Vilma
mány (lZ idén l. verVJ;::"·, gébb s'-ere.plését nau~!részben az

- I;>;.l Iyomai lako50k vettek 3 h. 456 fl. ől

gáll lel1yészkakasi O'3Z ki da· okozta, hogy Nagy Elemér a csa" félhl.lmi sZl1nt6 ljlj-ad ré~lét Csikós

rabonkénl egy pcngós árban. pat régi edzője és inlézője visz- Lajostól 500 P-ért.
- A piacokon él jöv6ben bár- szavonult s örökét az egyesület Patrács Lajos (n63 Nádudvary Mári-
J ., ,'Ih"; lu"ZI' fa' I' A "''" ával), ayomai lakol'! veU 1456 ri. öl ta-u ams u' -,. - .<.. nem tudta olyan emberrel betöi- ..

, . f II d' nyal lJz'ntótHerter Henrikné Róth
lyemhernYólcnyeszles C en' l teni aki a játékosolCkal ~karatát doinától600 p-ért.
lése érdekében cl földmívelés- és elgondolását megtudta volna Polanslky György és neje Ll.'Ibifcslik
ügyí mini'3zler alacsony lör- értetni. Sajnos; még mindig intéző Judit $ltlirvasi lakosok vettek egy bel-

zsüvé növeszleH eperfákai osz- nélkül van a csapat, ami bizony l t01kes lakóháozat Honti Antaltól 1250
1011 ki az ősszel. Ezekről él é h I" --tp' á IP-ért.

nagyon rez e o a csapol Ja':K n- Szász György is neje Nyitrai Róu
fákról könnyebb levelei szedni mikor azt nem hozzá értő ember

gyomai 11I.kolok 'lettek l h. 1264 n. öl
és él leveleket él gallyai együll emher irál1yitja. nagyálIbi szántót Csáki lajosné Nyitrai

meiszik le és miulán él levelek A csapat az egés-z bajnoki évet l::rzs6beUöl 500 P-ért.
a galyon maradnak, (Il hernyók majdnem a jelenlegi jAíékosokkal Nyitrai Erzlébet Csáki Lajosné gyo-

. dl' r; f'r'ssell l("'pia'k PO 1-'I)J'a' mai lakos vett 2 h. 1317 n. öl nagy<i!-mm "" - o -, u, U ~l. - küzdöHe vég' iQ". Kiss kapust mél- .
I I l! F ~ lási Izántónak 6jll-ldrészét Csáki lm-

Jékul 520 gáló eye !2{el. ,-L az ',ón. soro"ha'iu,k a l'é' n,'a'SI',k be- ,..C

" r..> '" l '" re (nös Zöld AgnesiléI) gyomai lakos{ól
cteiési mód olcsóbb és cél szc- rényi káPlIshoz egy színvonalra., 450 P-ért.

rübb mint az eddigi volL Eper kár, hogy sokat pózol. Rück- K. Na~ Imre éi neje Kéri TeréE

fClcsemeiékel a TiszániuJi l\/h~-1 Szilágyi háívéd pár megbhhatóan iyomai lakosok ",,,nek egy beltelkell
- d a' "1' lL '" ol i'l" -" II a' I lehe I lakóhálat Icsa Mihály (nős' Kovács Ró-zogaz as 5 nu. ~í o , "látta el feladatát, kár, hogy tul-

l 1 ,\) l d l . zttval) gyomai lakostól 2000 P-ért.
igénye ni. - ,,,"- ;{Cf<ZSKe e III I erélyesek, ezzel szurkoIÓI·kna l • "o!'

u ll: " I" leSI! Mihály (nős Kovács RÓzlÍVai)
miniszier elvi döntése szerinj., "ell"'m"'tlenség"'l'.oko"t"'k. Mé"'""a'- . I" tt b It lk I kő• us. .... .. .. '" .... gyomaI -alRos: ve egy' la e es <ll' -

a bércséplők az ország- bár- ros _ Váradi _ Nagy fedezettsor házat B. Molnár Istváll (n6s volt Hiyés

melyik terülelére elmehelnek igen jól látta el feladatát nllgy Erzsébettel) gyomaílakostóI1450P-ért.
csépeilli, meri tevékenysé giik Szalóki István gyomai lakos vett l
~érmunka. amdv nem esik (J munkabirásával a csapat legjobb h. 865 n. öl zsófiamajori rétnek 'ljllJ)-ad
megrendelések gyi.ij1éséról szó" része volt. A két szélsö KisleIY-r'szét KaroliI Rez~ön4; és tifirlll,dtó! 180
ló törvény \1(]lálya alá., igen gyors és jóllövö csa~ P~.rt.
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Betizeté;;e:r: Dostacsekken:
Hunaária-nvomda - cseklGcám 18.23ü
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Lapzárta c s li t ö 1 Ö k este óra,
MegjeJenik minden szombaton reggel.

rn r.l siéles; eTIL t'nai!US hinl,eléE

20 ";i1:é::·o I:ircetésn~l 10 sZáza~éki tizsz>erme·'
;::;, sz?izat?;;7. 1 hirde±ésnél 20 százaR~k és

::ü:-detés 'és~tén 28 százBJék kedvezményt adunk.

A Tiszánluli !v1ezőgazdasági

[-(amara kedvezményes áron
őszi Jakarmány vclómagvakat
OSZI kizárólag 100 kat. hold
tiál nem nagyobb területen gaz,
dálkodó gazdaközönség részére.

Kiosz/ásra kerülnek: hazLJ!
sziiirmazClsu fenérbárcá.s ólom~

zárol! lucerna, bibodj'CfC, SZÖ~

szö3bUkkön~. pannonbUkk6ny
és őszi iakarrnány borsó ve~

'iórnagvak.
/~ \,teiórl1ögvak árának

ál él m. kir. föidn'ivelésiigyi uár

CG térilL A veiórnögvak él ka'"
;nara I::lZ -~li-ada k ~~into~~

eílenr&bcIl vehe/ők ál

CI SchaJer Teslvérd-: cé~iné(

Bádogos u. 2.) A
vetórnagvak kedvezményes ára
álvéielkor fizelcndő, vasulon
vaió szállilás után vélJe! történik,

Qsei~en az ultmvéle!ezés
kö lsége és a \lélsuíi fuvnrdij 13
él7: igénylő! terheli.

A vclómag igényliszk a kél
rnara hivCllalimáJ (Debrecen Hu·

u. 5. sz,) jelenihelók be
legkésőbb augusztus hó 24~éi~

aho! él vetómagvak kiu!éllása
iráni az Igényiések beérkezés!
sorrendiében történik intúke
dZs_ Az augusztus hó 24-ike
ulán berírkezó igény!é5ek fi·

rnbc vehetök nem lesznek.

L\7 ell:yes községek. illetőleg

városok gazdaközönségéilek
öz il!e!ú;es közsé~'j

össze és küls

előkeriilt az il.

"csobogó" fej é lá1-
rnenní és , az ö bemo!1»

dása alanján oH kezdték őket ke
'r",s,·,i ,"'<; "'~"r1~ol{á"'a mea is taJái-_'_ ... :ll. "'-''-. tJ.,-,l'.~l,,--, ~ e-

lák a két szerencséllen fiút.
esetek megisméllés'@lKűr

küE5r:bözök a vélen1ények. A viz
szenvedök ei\manák il

MiÍ.sok az egész Körös!
feEigyelet alá helyezné\<.
is vannak, kárör
fognak minden vizbeful-

" sÍi'2Indra. amint most is
akjk - rnegesküdtek Tá,

rt két szerencséiien. fiú él

,st"andnál" fulladt a vil.be.
hatóság m~n{'en évben. fneg

{eszi éil m.agÉ.ét s ha a fürdőzők ,is
cl rDagukét, nem bori

családot gyiÍlszba

egy
!-)"" ni,

éves R\l.""iK

de ez szerencsére;
több

szeriiTt
lei2:en5s::ebb a föld-

be~;záma'iók

és ebböj. származ....

a fölldrengés.

taJi!uló és
3a.níJiOr ~5 éves H.~i!z 0$2-

földrengésböl egy keveset

sen:

Békésen

S€im
hiszi, hogy á "CSí)[)()gillnél li:

vezett része a

hiila istennek
~{án van szinte l~erf] 1:5

tudju~~, hogy érzé", 2], a;;,i-
kor - rninden előzetes szc:szio-"
gyasztás nélkül -- egyszer:Ec csale
megmozdul alattu.nk a fö 'd.

Nehéz, nagyon "ehéz il mai kö
rülmények közölt @ gyermekneve
lés, taníttatás. Anny! vágyat, te
hetséget keresztez. lel Öl' a r!Íocs,
telenség és ha a szülő mindenét sc,bbfohl
feláldozza a taniltatásra - mi lesz
azután? Hol lesz ál\ás. munka
alkalom, kenyér?

És mégis, ha mindezt mornen·
tán nem is tudia ma biztositani
az iskola, de nevel olyan ifjakat ami ezen
olyan új nemzedéket, amely ké
pes a megpróbáltatás 1elenéből ál- A
menteni a nemzet nagy ériékét, elvégzése semmire
az új tipusú törhetetlen hitű, jobb félbema:3dt,
jövőbenbizakodó, acélos magyar zarlás. A poJgilriisKüJa
ifjuságat Ezt láltuk fiaink éves polgárok éle:renevelő

találko2óián, amikor beszámolói mert különösen
tartott 22 ifju keser- neve! . , . tani,'s.si s:leBeme isgya,
ves, létérll1arcoló munkájáról. Nem éven át
az érvényesülésért, az előbbreju·

tásért, hanem amindenr:api ke
nyérért. Az ifjuság rugalmas lel- van. ,i\1ért kaí}'12:k
kével, -~erűjével, magyar daccal,
tréfálkozva pergeHék visszafelé cl

közös magyar sors. de ugy, I
a lélek mélyérőJ, rejtett I

be.lebúgoH a fájdalom és kö.nnye-

1

i,'
ket lopott a mi szemünkbe. A

, legnehezebb, ifju erőiket megha~ I
ladó testi munkától sém riadtak I Talán akik megéreziék is ked
vissza, ott és azt a munkát vál- i den este félhéE'cr él fÖld
lalták, ami adódOtt. Jellemző a l

, mai korra, hogya gépet, a rech I
j az a

rükát mind raj'ongásiQ szeretik. i, .ti)ldfi:n~;es~ . mozdulás "
Láttuk.. ~s ~allottu~ fi,a.ink,?2 m~-~_I
gyar itJu busan vngaclo lalalkoza- \
sál, mégis megnyugvó lélekkel I
vettünk tőlük búcsút, ujahb 10 i
évre, azzal a g.~nd.olattal, l:ogy l!:,.

ennyi remenységgel, kiÜU'

, tással és nemcsak ·1 Cs k a szerdei fővárü~i

~indegYík kiha~co: 32 élet P?fOnd-!'·' ból olvasva veHünk tudomás:
Ján él! maga szamara egy hxpon l " ""~~"',G"w?0r?"A_<>",;."""'I~""'wlfi"_

tot, de hivatva van a halG 50r- ,i

sának előbbre vitelére is. Fiúk 1 l
Derék harcosok 'vagytok, 3 meg~ I
próbáltatás idején jól sáfárkodta- l

a rátok bizott talentumokkaj, í
az ég áldása legyen veletek. I

A éves tanuló szülei előtt I
' ott áll a probléma: polgári isko- i f-Mba él

la vagy gimnázium? Ha gyerme- I
ke tehetséges és anyagi helyzete I
megengedi,· adja gimnáziumba, I
hadd érvényesüljön istenadia szel- i
lemi képessége; adjon lehélősé~et I
a magasabbfokÚ! Iriképzésre, Am

, I
le~etnek és vannak a . li

mas képesség-E:l ame~
~ !

lyekk~r lehet ha5iln&lS I I<:örös



I
I

észáll.......
ElőlŐ cikkemben a lala jok

nélkiilihhetellen láptmyagairói,
nzok pótlásáról és növény ter·
I1h~sz!ésiarÜ slemponlból vak)

jeienlóségükről irtam a gazdák
nak. Említellem, .hogya mész

millI tápanyag !\i.ilőn lán<yalan
dó, mert hiánya, vagy jelenléte,
ill. PÓlltl:iCl egészen megválioz·
laljli vCllam~lv lalai fizikai, ché·
miai és éleHani (bioI6f!'iöi) lev",·

kenységél. Már régen felismer·,
ték ö. mésznek bi7onyos halá·
sál (gondoljunk csak Tessedik
Sámuelre) és igen különböző

és más ~s más ~é!t slolgáfó
feladatot kiván1ak evvel meg'
oldani. PI. mésztelen szikes
ialajöil1kal mésszel megfelelő

kl.llturállapoloa hozhaljuk, s/b.

Hogy ennek ielent6ségé! kelló
mérlékben megérthessük, fe!
léllen szükségesek öz alábbi
ludnivalók. Tudjuk. hogy álta
lában mezőséigi taraifélesé~ek

semkges vag}' gyengén lugos
erdŐ/olajok SélVcWyu, súkes
(székes) lalajok er6sen lugos
~émh~jásuak. ezt keUó meny
nyiségő mész, él mész hiá

vagy épen mész. helYI811 Iulsok
niitrium ,(szóda)~kozz~ a la
laiban. Nö~ényierme)ési'szem
szögből' nézve rendkivül· fon
/ossággal bir ez, meri hí:!lzen
tudván azl, hogy miveleli nő'

vinyeinknek él legkedvezőbb

(optimális) feílódéséhez milyell
lalaj (semleges, saVilllYu. lugos)
felel meg, 5zaf;}ályozhclljuk azt

bizonvos mérliki$1, él szerinl.
hogy mit terme!ünk. Vagy az!
a mődof válasziiuk, hogy az
adolf falai kémhalÖSéI (rea!(ció#
ja) szerint válasszuk meg él

lerme.sz!cndö növényeket vagy
szabályozzuk CI talaj reakció
ját. A l1yakorlali gazdát első·

sorban érdekli tehál, hogy mí
veleli növinyeink milyen kém
hatásut1'llaitszerelnek leginkább,
illelve melyik (IZ u. n. oplimá·
lis kémhatás. Ezt már él 10g
több növényre nézve elég pon
tosan meghaiámltilik éi kula lók.

Vannak számok, am@lyekkel
kif\fjezheliiik ta!ajaink kémhllr
tását Csupán egy süim l az
u. o. PH érléke. Igazán nem
felesleges ezl emlitenem, meri
bizony kmföldön mindeni.iH (kG.
lőnösen Némelországban) ugy'
szólván minden talpall:llnyi l(ll
rü:lel€l megviszgállák erre néz
ve már élii minden gazda lliY
ismeri földjének kémhalásál,
mint él llimyerél. Lássuk, mit
mondanak ezek ál számok.

EmlHel/em, hogy SélVé:!nyu, ~em
leges és lugos lehet ill lalaj. A
semlegli:s él kiinduló ponl, anH2·
lyd a vegy€sz~k J=tel jelő!ntk,'z. Csorba Tibor. 19ii.

falu utatás
vezérfonala

(Dr, Bodor Antal könyve. Meg
jelent Budapesten, 1935. A
Magyar Társaság faiukutató

int'zete kiadásában).

Életképes nemzet flili minden
nagyobb megpróbáHalás és
sorscsapás uí<Ín figyelemmel
fordullak a falu felé, merI ab
ban kOl1iln/ látlak a megujho
~áshoz.. Hogy él falu őserőt

rejl magában, hogy a földmi
vesnép fokozoliabb g()l1dozás~

messze kiha~ó jelen/őséggel

bir, elZI már nagy Sz:échenyink
is hcmgozlallél, amikor ozl ir/a,
hogy az önismeret és körü!~

ményismerel minden iavulás és
iélvilhalás legbiziosabb alapia,
él velünk rokon finn nemze!
példája pedig a leg-tanulságo'
sabban illéizolja, mert "éi nnek
8sodálalos nemzeli kullurája,
művészete és közszelleme el
sősorban az ifjuság egyktni
falumunkájáoak kőszönhelő."

Bodor Antal dr. könyve él
vezetes módon és széles látó
körü tárgyismerettel mu/alja be
fal ukutatás jelent6ségél, a falu·
kutalils módját és rámuta! arra,
hogy hogyan -és mi! kell min·
denkineks elsősorban a (ogli,
konylelkú ifjuságnak "CI sulyo
san beteg falu érdekében" meg~
tenni. Könyve vezérfonal a
tervszerú és alapos faluk1.1falás

megkönnyilésére, amelyben él

különféle irányu vizsgálódások
alkalmáva! Hszlázaodó összes
kérdéseket csopor/osilva ad/a,
s arra is réimulal, hogya szük
séges adalokhoz hol és miké~

pen lehe! hozzájuini, továbbá
cl falut alkotó tényezők közt
eddig észre sem veli sokféle
k<:ipcsoialo! és e~ymásrahalásl

mily módon kell kiderileni "!

A kérdöpontokal ugy állítol·
ICi őssze 8odor An/éli dr., hogy
él kutató a kllGzötl cél V1:lllY (l

él vizsgál! község szemponl
jából lényegieien és tárgytalan
kérdéseKe l figyelmen kivül hagy·
va, a~ illc!ő falura nézve fon ..
fosakat megfelelőenklhóvilhes
se. lizérl prakílkl.ls és minden
faIn felé lekinlőneÍ< nélkülöz·
hetetlen vezérfonal Bodor An

tal dr. munkáia. melye~ sziv~s I
figyelmébe ajánlok ml{ldenkl~

nek, aki "Cl válságlól leginkább
sui/oli falu mai izomoru ólla
potainak ~zéchenyi szellemé~

ben való leJkiismereles vizsgá
latára" vóllalkozik.

Bodor Antal dr. A falukuléI'
lá$ vlitzérfol1ala c. munkája meg·
rendelhető A Magyar Társaság
faluku/aló Inlézetenél, Bl.ldél~

PIlSt, IV. Szerb ulca ';2;) alal!.

:::"",~~9;*~~;;;""~~;""u;.,;~~~;;;~~1~~;~;.J':=~~.f!~,,,~·.,~....~....~,.~'r""'~""'~""'::"'ft~,~",A~""::"':::""'::"";::'''''"::'':'':'':;':::.,:::...::.:::::~=::2=::;:=~~~~~~~::'::=:::=:11~"""'::-::::~----~~

"

l milveJ,z/Í Ilövé éielműkö-

désébCf1 nitrogéngyüilés.)

\

Nagyon gyakori azonban.
,. hOt~Y olyan növ~n\iekeiakarunk
\ savas talajon termelni, melyek

a heles számtól ldel,é leh,ál 6.5. j a SQniICg'c, S, vagy 1UiZ'0,S, la,Ja,H
5.5. 4 a sövönyu kémhafá::d, fiZl- i kedvelik. Mivel (;'z/ . el.

f~lé 7.5. 8, 8.5, 9. 10 a lugos l érni C? Méss7el1 régen, de vi
kémhatás, ielzi.\ dékenként még IS lJ.n.di

Ulabban küfiJnÖ::i('n Olasz- góföidckl.márgafötddelme
országban véf'?eLie.k sok kl!La~ sL:zzllek. Legjobb il széósavas
tást az eg-yec: mlhrleli növé- mész (CaCOí:) és jó a clJko!r~

nyelkod< a lolaj k émhalásával gyári mésziszap is. A gar:dfl
szemben vClló viscikedésérÓI. igen egyszerücn me~nyóződ~

Eredményeikból k i ·IÖk néhá· helik arról, vajjon földie lar!al~

nyal, melyek nálunk is lermeil mai:hai·Q: m12szel vagy sem.
flJvényekre vonatkoznak és l\W,,311V csöpp hig sósaval, vagy

k -I I' - - l' I' i lél I ennek hiján erős ecelel csepe"cse .e y :"er:sc'Í{( .0 ma.... ~
laj es khmaVlszonyamk kozoll peni ö. rögl c. Ha pezseg él la·
is érvényesek. Ezek szerint él lai, ökkor lartalmaz mesz:el. A
buza 5.i-8.4 értékei< közötl pczsg0'serósségéróJ már kö
lerem meg, lcgjorb azonban vclkezletni lud a mész/arial om
6.'S-7.7 közÖIL A kövelkezók- nagyságára is. Persze így csak
nél hasonlóan ;:1 kéí el56 szám a felía!aj/ vizsgálhqlja. Ha fl"'~G

jeienli a legsavanyuhb és leg~ redekfalu gödrö! ás (prof!!) egy
lugosabh lalaireakciöiái, aho! 1-·1.5 méterig szemme! kisér
az illető nÖ\'~I1Y lermelhcfő he!j e jelenséget, alt cl fonin::;

(lugosabb vagy s-avasabb !alaj- lény! is 16ihafia_ hogy II ,mész

bem már egészen hilvány le,- talaiában egyenleie:;en., avagy
més! ad!) A második kél szám CSilK helyenkénl (gócpon
(tárójdben) adja. meg-, hogy van eloszoh'EI. A finomam ei~

melyPH értékeke! úmla'tó la- oszlo!1 m?'szfarí'édmu tílJci jer~

lajokal kedveli az iIIeló növén\! l m(>s)'clesen sokl·cal j,edvcz6bb
leginkább. Zab: 4-8 (~.~-,-6.0) lA séJsavva! való pezsgés hiá·

árpa: á.9-87 (7,.8), rozs: 5'1'sl nyOl aZOnIHIl nem minden eset
(3.4-6.5) cirok: 56-8.8 (6.7- bcn ielzíanoak m<2szigél1}'cs
8.0) l~n~~I·i:1.?-8.5 (6.?-~.2) ségét. IVla méÍr -lélboratóriumi
dohánY:3~8-'--'8}~ .2-8 €§) cu- . bi-
korl'épa: 5.0.,-:85; (6.7-n» zonysággol pon'losan mq~álla.

kender: 6.2-B.a (6.1-7.8) len: p1thaljuK valamely 'ölai' mész
6.4-8.4 (7.2-1.7) .lucerna: igényességél és aDnak n(!gy~

6.2-8.7 (1.5-8li) biborhere : ság-ál.

5.4-7.9 (6.7) vörös lóhere; AI:. is elófo,dul, azonban
6.0-8.7 (7.5-8.4). LálhaJjuk olyan ta!llIJokban, melyek me
ebből, hogy az egyik növény sze.s kózeiekböl képzódtCK,
savasabb n;~akcjót kedvel (7 - en hogy él lalaibEH1 Iulsok ö mész
aluli számok) mig amilsik . felesleg. Ez nem o~ oz iui lu
semlegesel, (7 körüli számok) gos kémhaiásl, mini pl. a szó
vagy épen !ugosai (7·en kiül). da él szikesekben, - mégis né~

Ez adatok persz.e olaszországi hány növény. külőnöseil él bur
növényföjlákra áHanak és olasz gonya és cl zab, nagyon szeD

ved ennek kövelkezlében. EzérléghajlaIra, nálunk lehál kissé
módos1.11nak, durván azonban e növényekel ilyen lalajakon
mi is alapul veneliük őkel, mint~ soha sem~lermeliük. Az ilyen

. hogy sajnos főleg szegénysé- talaj és aszikesek megjavilása
is lehelséges, de legalább a maiglink miall, mi még nem vé-
viszonyok közöH dr~ga f,zladatgQlzhellünk elTe nézve olyan

alapos kulatásokat, mint az ola· '.>igy egyelőre él leghelj,resebb,
ha az ilyen talaiokonccsak olvanszok. Az is mulalja, hogy a
növényekel lermeWnk, amelyeknövény mennyire érzékeny sok-

Slor él talai kémhatására, hogy azokat aránylag iól bírják.
ennek követkedében sokszor VégiilJonlos, il gyakorlali
betegségek léjlll1llk fel, min! pl. gazda számára tudoi az! is. bogV
él 7.ab sárgafollos b~degsége fui él ialai mészállapolát és I{ém~

lugos, Iul mesz~s talajban. De i ha!ását él mtilrágyázéismái is fip
védő hatásu is lehel él megfe; gydembe kell venni Általában
lelő lalaireakció pl. él burgo- mondhatö, hogy olyan talajo·
nyánál, ahol az U.!1. varaso- kOI1, melyek erósebhen savas:'!k,
dás elmaradt, ha él iaíai PH ér~ olyan növények mülrágyáz6sa
léke .§,i alaH von. A taiflj pa- elóii, melyel, éj savas kém ha-
rányi élólényeinek (baklériu- fáSlI talaj I nem biriák, meszez.ni
moknak) életm~ködése épen is kell, különben nem várhalunk
ugy függ al/61, hogy a lalai sa- teljes halás! a mesierséges láp·
vanyu, semleges V1'Jgy l\jgos~e, anyagpólláslól. Hiába adiuk az
mint cl növényeké, hololI tud· értékes mesterséges tápanyag
juk, hogy ezek sokszor milyen gat, ha egyik lermfllési!ényezó,
fontos szerepe! jálSZiJrH:ik éi ~ l&l!al !l:émhatása, keovúólJen



Fuchs Frigyes Vilmos
Börzsönystiíllójában

A:ki szereti CI hegyeket és éli

nyugaltnaJ keresi, hogy. fáJa.d~
ságá! kipiheníe, a pormentes
levegőj, tájképi. szépsé.g.et, éi

legmodernebb igényeket is ld
elégiló ellátási kap cl nógrád·
meg,yei Mf.l.gyarkulon, Fuchs
frig.yes Vilmos f.zlvidékről eI
származol! mérnök Börzsöny~

szállójá9iUl.
A m@dew szálló éi Börzsöny

hegysfág lábbnál' fekszik, kilá·
tással éi 940 m. magas Csó 6

v,áoyosra. A pompás pormen·
tes, hegyi levegő, a te\ies csönd:
piblCuésreés üdüléslT:ekiválóan
alkalmassá Ieszi. Környékén
nagy kiterjedésű lomb és fe~

nyóerdők varmale Szabadbani
fürdésre alkalmas patakok,

krislálytiszla g~ógYhatáslJ .f~r-l
rások. Szebbnel szebb selal<,
kiránduiásokra kiinduló pontja. I
(Nagymaros-Visegrád, Zebe-I
gény, Esztergom, Nógrád, Vác i
stb.) Téli sportok iizésére ki,.
válóan alkalmas lerel', A ház
berendezése és felszerelése
m o CI e r n. V i I I él n y vilá
!1.ilás, fürdőszoba, minden
szobában folyóvizes mosdó
stb. Az étkezés· e!sórendl!i éli:
bőséges. Egész é\!etl ál nyitva.
Szobafoglalás és bővebb fel..,
világosilás-Iapunkra való hi,
vatkozással - Nógrádverőce

Magyarkut, Fuchs Frigyes Vil.
mos mérnöknél· Börzsönyszál.
lás. (sz. Cs. T.)

3 ..augus;!tu~
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éS. megg,ái()Jja ci nö.vénYl~jÖké' i' Tűz éi:': Fatt~a8 .telepen a
li2les kHei!ődéséiJcn.vagYls ab~ ! ~ .
r.~~á;~!:a:;'e:~1j~: e;~;~;:'b~i~ AII~ti5zlus J-ó 1] reggel me1\ce ny i1115.él nci i. keleJke:,,'I' es JS .
kihaizná!i,j.- Ez azonban rel1- fél 9 órakor Gecse')' Sán- zeit és porrá égette él! ház· "'e"'C

u
",:, ,_

j Végre beköszöntött lj! u 'o d

deSef]1' csak pillanatnyi baL Az dor asztalosmesl,zf jden- padlás dö:d,ázatát. A te- 'I tahuOiiiUli
adoll ~éÍpanyagoknem vesznek I' b' várvavárt esti. '"
el ésazokaí a kövelkező ke~ telte, a tűzolrósá~nak, hogy tőnek rniif nem ,lett . aja, • zuhogott aLig ~",.-cO<}-"" cl szom~

vésbbééwikeny növény ese.l· Kiss Dánielfattyos UH:2lep"1 mertél tüzet kÖlDen meg~ ! jas föld.
Jeg érlékesilheli. Vanna,k azon~ Kazinczv utca a.$zámu há... fogták. I De milyen nagy voH a cS.:lIÓ-

ban !tülöoösenHazÉlnkbal1olyan ." I 1.\ . 'U"'.,.".?"'le'I ". "'...7....0 ,'~' 'b ..il ~IJ' ~, dásumk, miko,r rrl1eg,1u,dluk., . .! . k \. I, 1'{szÓral:< nem' zá.ban' Wl ütött ki. Ac H.tz,.. . .'-'l., ,-,''(;..' y "k'_ • _ '.

lól afo • me yer- a . ei .. , .... " >. \ az I vanfel1ékil tarsu!ahslekl1l/ÍIll1.i1
savasak, mészbeA azonban oUók Arany Gusztáv pa- I épt?i1 ennél a há2;nál más-l"1 33 mmim~ter eseH, de a, c

még.is szeg,zoyek és ennekkö' r"'nC"'Dol,: vezete'Se'\re~ él! mo- k' . "I' "dhetik
veikez.tében épen a·. mútrágyp ul ~ .. II • OL J5 meglSrni?l o, q ~' .. " " nalban {Jr!l1an 600,
sok hozzáadásának hatására. toro,s és egy koc~ifecsken' mert a kemence n~lH,6sa - 111ent _ ill TI.5Z5tmakmnál _~. már
előáHój.ve~nli folyamat sava~sá dóve!. azonnal k~\ onl!ltak. II mint feol már emlitettü!..;:, - 1 csak 1 mWiméte, es~H) a r~gi (a-

reszi őket Ilyen íalaioknál kü- de rmre a helirszlOre ertek, I b" e'~ 11"" I, "",1;1'70'" JPedio- semmlisem
.. ,. ~ a SZel elaDan Van ::; Ú- a ",)a" " ö .

!önös fontosságlT persze amú'; a tuzer egy kellfec~kendó- i .. !' ! Az a kevés szerencsés állJO!

trágyázás előll való meszezés:- vel móf eloltották, . ij~ gyo.n . ven m~gt.o.r.",en- l, ','ó e3ő oHfeléíedJ al ttengen iS.Tulmeszes vagy Jullugos. !él 6

ht k h ' t a ~ "
AJUzkem.!érsütésközben, Il~e JI, • ogy az egesz tJl.C - l fl fővárosi 13JPok megl1lozlák éiJaj6kon viszonl megl'ele!öén .ki: I l

válaszlolI műtrágyák nemcsak. aszabadból füthetö Jkc- ~ rész leég'. ; l1agybeHXs hogyaz egész or.
hogy iápanypgo! pó/olnak,. ha~ .::s::::::t§&í..f!JiF5!ifi!i§•. 1 szágban nagy eső voR S InH tetr-
nem a lnlsok mész vag.y: eró~ l tek erre a tŐlsdespekul{msoli; 10-

.50bb lugossál? ha!ásáHs eHen- , . Felbontották a: besen IIszag.l, l vább ferbli ztek a gazdák
sulyonák. Mínd.ezekbó! azi ~ il' ve;ejtékeSél1 !HlIzajava!
lálil;-lk, hogy legalább a !alaj ,1 • k I 4' ft 4' 4' b" k tt

' l elemi, :18· ·..·0 a·· ep. mi.. °S'8·re: .,eer e.l.,e.··, I.• és El sovái1yan fizetöienged 1iEi.kémhalásáL és mészállélpotá~ i i I H g<

m-eg, kell ismemie, mell" keH!. k t
vizsg,állall1ia; cL g~zdának, hogy, ajánlato: .·ai I
okszcrtien Irág:\láz.hllsSŰll~ Jer~ ~

I -...,. c;- . '6' lm:c.lh-essen. E vlzsg..álalok.al az A beselly:sze~i elemUs~ u CLyol!le13 CPli.. Ipar,Q,:" I
cikkemben felsorolt la~ l k l', k~ k H ~ e' ' ~

! kol '" e'p'lte'snre 'r,ee'r ez,/P S.O.,i e.s. m.un.., 'u...sO..• •• I-U.,..L.D.I-jJajyizsgálő labqratóriumok oly 'u., ."-'.. . ......, -

0109'6n' végzik: el, hog\{. az fl pálYiÍZ.atokat hétfóh bOJ1~ tő Szövetkezetl2G y'oma, a;!:
lermelés köHségénél aUg! jőhel tották fel a községhttzán.egész rnunk6-;rö- 1ü89ö!44! TöbD hetes sz:éirUlz3,.:!j.c;
sL:ámiltísoa. ()sszf0se,n 17 pályál-aJér' P"6s, . .. l u/éin végre éiZ ország leg~

WitkoJlsky Endre dr. agr. . d I
'''''!'!!!!!l!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~~~~!!!.!!!!P!'!!!i!,!:!,!!,~,. kezeit be, köztük tizen az UrQ.elncse.k. A.dám bá 0- nagyobb részén is voHanny1.'SSiI!?

egész munktJra., he!enpe' gos Gyoma, bád.ogosmun- í esó, hogy cl növénvzeI 'J

dig csak részmunkcíkrqiflq' k6ra 413,2~ P~6s,.. I iolhaJta fe,i[ődéséL Felliint
tak be áraitmlat6kat.'K~lk&yAnch~ás k6rni- I ;;'olt azonban az él j 05.

,Az ajánlatokat beérke' ves mester Béi{éscsaba, az amit m(HrágyázoUnövények
zésük sorrendjében azal6b· eg é S Z munKá'ra 9510;51 mutattak Az esó után,
biakban közöljük: P-ős, mintha huzt6k na El föld-

Kódas János kőműves és Szil6gyi Péter asztalos hól a növényeket, gyor-
ácsmester épitési váj Gyoma, asztalos és paóo~! san igyekeztek i azj,

z6 Szolnok, az e~{ész mun- zat munká~a 24bi.~O P-ős, I t él szárazság t el-
kára 9JOO.74 P-ös, Vogel Adám k6mives- I. mul6sztoHa Ennek rna~

Btll6zs Horváth lstv-án mesterMezőberény azeg-ész! gyarázata:
épitőmester Budapest, az munkilf'a 9288A2 p~ös, i 1. ci. szuperfoszfál l m
egész munkára 11510.28 Biró Benedek és Fiai I trágyázott növények gyor-
P-ős, asztalos Gyoma." asztalOs! sabbaTl fejlődn ,ezéri

Takács Imre ácsmester éspadozatrnunKára2577.80 l ban Kl tudták használni cl

endrőd, padozat és ács- p,ős, I májusi csapadékot, s meg
munkára 2467.93 P~ős.Haibachi~dám könnives~ ! erósödve, erős, fejlett gyö

Kurslin Károly épitömes- mester, építési vállalkozó I kérzettei rendelkeztek már,
ler Hódmezővásárhely, az Gyoma. az' egész mu.nkára , amikor az es6 kimaradr.

e2~::'~~::~=~~ 9~t~;e;~:'rfon kömi"es I:;~~et~€J,;e~::~et a ia is
és ifi. leney Bálint asztalos mester éPitéSi, váHaH\~zól könnyebben használja ki,
Gyoma, ács és asztalos Gyoma, az egesz munkara s ujabhesöre gyors fejlő;
munkára ~18.2.75 P~ós, 7100,96 P-ős ajánlatot désnek indul él növény;

BartoJf MihÓly kömives- ~doít be. 2. él mútrágY{Ízoa növéc
mester. épitési vállalkozó Az ajánlQtok fe!ü,lvizsgá- nyek levélzete, sása is gYOf-

Gyoma, az egész mun lása most van folYélmatban sabban fejlődik, elóbb árm

9232.74, kéi sl:á.zalék en· és a munkák odaHéléséról nyékalja be a téliajt, meg
gedmény~ a képviselőtestület Iegkö~ óva azt a kiszáradásíól: a

Gyuka György kőmíves zelebf)i közgyülése dönt. később jelentkező csapa;
és ácsmester Békéscsaba, •..."" dék az ilyen téilajról nem
az egész munkára 9321.46 A húaló k~feske-4~i. fiiÍKés folyik el, cl. szél nem
P;6s, várm~gyébl2neddi~ Qrosh~záf1, ki, a nnp nem súvja ki, él

Békésen, Füzesgyarmalon, Mc~
Szász Antah.lsztalosOvo· levélzet megvédi ;

1 zőberényben és Csorváson !il.,
ma, asztalos és padozat IQt/ák el. Miérl nem k~ri ezl 3. II növényzet fej!ődése
muokéra 2~67,8Q P-6s, Gyoma és EI1c$r6g is cr mindig a legkedvez6i onel"'''



augusztus 4 UJsAG

Püspöki "oirlgymise és szabadtéri
hal"l911'erSefi;f l~'!éii'iaremetéli1. Éven
ként több százezer hivő zarándokol ei
Máriarel11etére ii csodá!atosMária-liép
hi'l, amelyelőlt 1710 6ta számos csoda
történt. Sokan nyerték vissza iH hallá
sukai, beszélőképpességilket és testi
épségüket, amiért lJálájukat il.. kegy
templom falában elhelyezett s@ke~er
emléktáblával kivánták il. hivek kifeje
zésre juttatni. A máriaremetei Sz:ervib
Rendház P. I3rerniás M. Ottmár i1áz~~

főnök irányításával Szih: Mária tiszte
letére augusztus hó 15.-én ~ Nagybol
dogasszony - Erzsébet fŐÍler

cegnö, József és józsef !Ferenc iföher.
cegek diszvédnöksége és a katholikus
élet kil'álóságainak védnöksége· alaH
ürmepséget rendez, részletes
sorrendje rt következő: Reggel: 7, 8, 9
és 12 órakor csendes szentmise. Dél
előtt lCl órakor
és szentbeszéd,

A J'I'la!Jlaradzsa érdekes élte
te Budapesten, A Budapesicn

indiai maharadzsa
éklér6i po!lipásilluszt

cikkb'cn számol b:z él Dén·
báb uj sz6ma, amely Jöbb minij
száz oídal !ericdelemben és
remek iarlfJlol1lP1aJ ic:Jenímeg,

kéDes rédiómüsorokilL
egyfelvonásos szind!:lra 110~
vellál, szinhá;,j bes~ámo!ókoí,

nagyszerü számos
riportol; slágel'3zövi2'gekef és
több mint száz képel talál az
olvasó a nc5pszerü szinházi ké
l?2siap gazdjg uj számában.
AI'a 20 fLkr.

nagyprepost. Délután: 4 órakor a
kegytemplom előtt Basilides Mária a
m.kir. Operaház örökös tao-ia KÓsa
György és Zsámboki ""a' Zene
müvéí!\zeti Föiskola tanárainak közre
müködé"ével. szc.badtéri egyházzenei
hangverseny, 2.me]ynek megnyHóbeszé
dét Dr. Ccapík Gyula pápai prelátus
mondja. A piispöki nagymisén é:,. a
déilItáni hangversenyen a főhercegi

család tagjai is megjelerm,~x. A csoda
tel'ő szentkép az ünnepség J.laH is
megtekirJthetö. .lVláriare:nete Etédapesl·
ről 24 filléres villamosjeggyel \83-215
villamos) érhető ei, vidékiek pedio- ioény
be vehetik a ililÁV. Szent IstVitn c heti
vllsuti kedl'ezméllyéi. Az ül1llepsé!'re
jegyek l<aphatók a máriaremetei S;;'r
vita Rendházban, valamint az ünnep-·
ség alkalmával a kegytemplom előtt.

Tökéletes szagtalanitó 'cu
korka. Kellemes izii cUKoi"ka

alakjában érdekes hatásu szag~

!ali:miló k';;2verékel ál/iloH össze
Gárdonyi szigorlé orvos,
A melynek ize seme
miben sem különbözik az ál
(a/áIlOS élvezeli cukorkák izé
iól, elveszi a vereshagyma, foke
hagyma, hagymás élelek, ten
geri sajt, bo!" sör és más
szeszes italOK, lovábbá do

hányzás uián él szájban \Jissz(je

maradó keljemellen izi és

szagol. A CUKorka semmifélz

árlaimas önyagol nem iar!a!maz

és bár az egyes szagok meg~

kÖlésére erósségüklól függő

állagos adagja van, korláiii"AI1uJ

fogyaszíhafó. A íalálmán)' jör~

vényes védelem alait áll.

A szőlő gyógymód .beveze
tése a BalatonnáJ. A Balatoni
szövelség dr. Schmidt Ferenc
egyeli?mi m. tanár, egészség
ügyi fótanácsos rendszere sze
rlill, megkezdelle ci balalloni
szőJó gyógymód ' :)Q:vezetésél.
Az orvosludomány a szólól a
lapélszlölatok ,~s a l!,dOmd!lYos
vizsgálatak alapián szívesen
ajánlja különféle betegségek
gyógyilásában. A7 nyagcsere,
gyomor" bél-, vese-, vérkerin
gési. stb, bajok, .a hizó és so·
ványi/ó kurál< :ncgf..cleló ese
leiben igen szép eredménnyel
alkalmazható. - Ezenkivül vál
fozatossáteszi a iáplálkozásl,
erósili él gyellg~ szervezetei,
elöseliili él gY>2rmckek súlygya
rapodásá! '2S kjlndéséL 
rlogy mely balóloni Wl'dÓhelyek
alkalmélzzák már az idén a
szólógyógymódol, c;'lr6ni él

Balaloni 5zövelség Billelonfü-
reden nyuil 071óiásL

A szegedi szabadtéri
kak szenzációs sikereket érlel,
eL

A mezöberényi cigánynegyed
lakosai! beo!lollák lifusz ellen

Nyemcsok Pál sZilrvasi ipa
TOS lépfenében el!JuJ
me~nyúzja, mikö7benmegse
bezle a kezét, cHől fertőzési

köpoli, orvoshoz nem ment,
iszonYM kínok k6zöH belehalt
él sérüléshe.

A fekete .A kémek
rejlelyes fekete kasié!yáról rend
kiVül érdekes cikket közöl To!~

nai Világlapja ui száma,
nagy jerjedelemben és gazdag
íarlal9mmBI ielenl meg. .A leg
kiválóbb magyar irók l10vellái
mellefl számtalan pompás il
lusztrált cikk remek iá
sos regényi, nagyszerü rova~

tokai és közel száz érdekes
képei lalál az olvasó a nép
szerű képeslapban. Tolnai Vi
láglapja egy száma 20 fíl/ér.

Kalap. amelynek nincs 'teteje.
A legdivatosabb női kalapn<Jk
nincs teleie, él párizsi elegáns
hölgyek közöl/, mégis nagvonl
népszerü. A ldfünó magyar' di- I
vallap minden divalujdonságróí ~
beszámol és minden számában
közel száz párizsi 10aleH és
kézimunka eredeli raizát közli.
Pompás rovalok háziasszo·
nyoknak és diva!hölgyeknek,
remek cikkek és gyöllyörü
mé!ynyomásu képek leszik gaz
daggáes váitozatossá a Párisi
DivaJ ui számát. Egy szám ára
60 fillér.

Franciaorsi:ágban szlníjkol
nak a kikölómunkások. Eddig
több haláleset jÖllénl él rendő

rókkel való összecsapásokból. I

jesülésiínk 5zerinl azonban a
csendörség ill is résnJ Vall és
amennyiben (l szerencselova
gok nem kirnélnék meg Gyo
mái sáskajárásuklól, a kgszi
goniibbaniárnak ,eJ ellenük ..

Az endr6di választási sorliiz
ügyét szeptember 18Aín tár..
gyalja él gyulai kir. törvényszék.
A vádloU Andaházi Kasnya
Béla képvis€ló.

PESTI LEV~l

Kéjutazás
Nem kell Olaszországra, vagy

a Kanári szigetekre gondolnunk,
hanem csak ftfty sárga villamosra,
ahol annak is örülök, hogy helyet,
vagy egyáltalán leveg(jt kap az
emberiség, irány 6buda.

Kényelmes helyet találtam. Az
ablak mellett. Levegős. Kinézhetek,
a kezem is felrakhatom, ugyanis
nem lil meilettem senki Kéjeleg
ve terpezkedem Megálló, Egymást
tapossák, lJyurják, lökik a szelid
utasok és a gyönge nem. il kes
keny ajtón ketten, hárman is jön
nének, dehát ugyebár ezt mégse
lehet, ki1lönösen, ha valaki százon
felüli sulyok lihegő tulafdonosa.
Miután letaposott két, három véd
telen nőt, engem szemelt ki áldo
zatának és lihegve csörtetett az
üres hely felé, arra a másfél hely·
re, amely mel!ettem várta gyön
géd gazdáját. Észrevétlenül kissé
az üres hely felé huzádtam. Ké
sőbb ugyis engednem kell s ak
kor még mindig léSZ helyem. Te-

.vedtem. 'Most az egyszer végzete
sen tévedtem. Mert először is a
lábamra libbent. Ugyebár, önkény'
telenlil ir; 'összekaptam magam s
Ő kihasználva az alkalmat, leeresz
kedett, bámulatos. iigyességgel bel
jebb tolva ülés közben csekélysé
g(jmet. Öt perc mulva gyöngJ'özött
a homlokom. Mit csináljak? Köz
ben lábacskái iltemesen verték lá
bamat s az továbbitotta a fal felé.
Kétségbeesetten néztem ki. Megál
ló. Na:.,U]! tömeg. Felderilltem. Most
is lökték, gyirták, tolták egymást
és most is volt egy kiemelkedő

egyéniség a maga százhúsz kiió
jával, aki azonban a gyöngébb
nemhez tartozott. Mi6ttdn letapo
sott kél, három védtelen férfit és
beszoritotta magát a kocsiba, kö
riilnézett harciasan. Rdmnézett.
Felálltam, mert ugyebár ő mégis
csak a gyöngédebb nemhez tarto,
:folf. Átadtam a helyem. Moso·
lyogva megkószönte és szuszogva
terjedt il helyem felé, Leszálltam.
A villamos elindult. Egy cseresz
nyelIirágos kalap mozgolMatt még
sokáig az ablak mellett. Milyen
bájos volt.

És én elindultam gyalog meg
merevedett lábamon. Nemde, kéj-
utazás volt. (Cs.

íenneJési tényez() utál] iga
zodd,c K\:Uségtekll houvez

'-~- ,- ;::r,J

ntHuí1k (1 csapödtik. Má=
s()dsorbal1 azonban él talaj
fosziors{J\; ánYi:L Hrl most
hi megjő iJ rVéj#várt
es6, csak azok él növények

ák azt kellökép kihéJsz-
amelyek felvehető

növényi ttiplálóanyagokbéHl
nem szükölködn~k.A mű

Trtigyázott növények ezért
esőre feltúnően javulnak.

A műrrágyáz/'Ís a szá
razság ~gyik legfontosabb
ellensl:ere. Kellően rnűtrá

gyázva a növények a rill<éJ
csapadék legutolsó csepp
ig/ is fel tudják h(jsználni.

mára is eljutott
az "Eszmei Jóléti

Szövetségl'
Az orEu::ágban eddig 120 embert
tartóztattak le az akció mozgatói

közDI

Röviden m~r beszámollunk
aHól, hogy dZ emberi hiszé"
kenységre alapító "Eszmei Jó
léli Szövetség" bolondgombája
befés;'kdte magát aJZ országba.
Ez az 1 pengóérl 15625 pen
gót igérő csodabogár iárvány
szerű gyorsasággallerjedl nün
d.znfelé. Nagyon sol,um, ezren,
Hzezren vannak, akik elhiszik
ez! a lehe1ellen igéretet. Bizo·
nyilia ezt, hogy él Pécsról ki
induló h~lózalnak már SzigeI
váron. Barcson, Siklóson, Mo
hácson ezer és eZer tagja van.
Az ismerel!en szövelség, mikor
lelaro!la Pécs vidékét, tovább
vonult. mini a sáskaraj, Sze·
ged felé. Hódmezővásárhely,

Orasháza, Békéscsaba,Szarvas
és Gyula környéke sok ezer
peng~vel adózolI az eszmei
jólétnek. Természeje~en a ren"
dórség fellépeU e manipulációk
ellen. A budapesii, 5'legedi és
pécsi rel1dörség 1eleplezte a
mozgalom spekulánsail. Körül
beIlll 120 embert tartóztattak ed
dig le, mert kisült, hogy a bizo
nyos 1 pengő:; utalványokkal visz..
szaélések történtek és egy-egy szer
vezett banda vágta zsebre a pén.
zeke!. A pécsi ügyészség csalás
eimén indítolI eljárási a részI
vevők ellen, él szegedi rendór
ség kihágás mial! ta.!ál! módot
cl beavatkozásra. él szolnoki
rendőrség pedig azérl indilolla
meg cl nyomozási, meri az a
gyanú, hogy iti csalással kom·
biné'iJl @oll szerencsejáték fo·
rag fenn és ha más mia!! nem
is, jövedék· kihágás eimén ül
dözerldó az újföjta szerencse·
jálék, amely Gyomán is kezd
nagyobb méreteket ölteni. Ér,

S népünnepélye szeptem
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AnyakÖ~~"ri~ire~
A gyomai anyakönyvi hivalal

könyveibe augusztus 2,,.tói 8.~ig
aköveH~ezó· bejegyzések Jör- l
Jéntele

indil;ia r,Jlnök Dl Jai)"
Já!.. Enarlik JI. Jövése fOg

lalkoz.'f.aqa t~ lad6ny.i :lL

t..-<yomaí al.::kul kj, ele él

csa/ömk nagyoI13j)ó"oJh1ak ;'ll

lövé52kkeL A 10 és "ld,·ig perc
ben Valainak adóctlk cllk,,·
lom a g6Iszerzés:e, dc fl "ög
jönzöíi szébó nem jud poszj·
.iába illcszl,edni (dmi leril1és12
tes is nw!'! hall' játékos és csck
végső eseJhen össxeköló, de
semmiesclrc sem s 7: .:- 1 s ó \,
Ugy,:mcsilk löbb labdu kerül
vonCJ}on kIvül J t\ordács oldc'"
lon ,is, I:<',:w \'iS;:OI'\ iöbb feles
],zgesfélui'!t)! idéz elé. Végre ~

A jövőben ~iiúaen 34, p,~bQn a Jél " i kJpu eióll í

pályáilgyorsirást is. ki:Harod~s!lá] ad6dik al elslí
:tudni. A kO~l11állyhoz közel áHÓmeleg helyzel, aminek kövej~

kö«:őkbell. hire'jár,hog'y fH~mej~ keziében a bekk kézzel érinii
országi mi~Úi~a nliivden közlli• él labdá!. ,11, biró gon dolkoz ás
'. "..1,_.· '. .. c, • nQlkiii él 11.es pon Ira
Ivalall.,vi.~~19 ~:ffibi?~J~\zá.m~ra kö- .
deJczóuéLeszik él gvorslrásL A Barlík 1\:'

• '. ,", Co'. ,." . ....•.• belyezi a sarokba

További es.eménéhány JÉ1
madás mindkét részred és 31]
kei kiálitása.

Szi.inet ulán él j O emberrel
jálszó ladányi !1sapaí szép lá
machisi vezel, k:~!Önösen éj

cel1~erhalr cm '?dik ki. A ik
és 9-ik p.·ben erós lövés! kell
Pappnak fogni, amit mindké!
eselben kienged a kezébőL A
kiralJanó iabdákal Hatvani és
Rozsnyó pár lovábbilja cl

mezönvbe, 15 p Barlik L
rnint a \ámadások irányílója
erós SZÖRDÓI m,egszerzi ?l má
sodik góll 2-O, Ellő! kezdve

teljesen gyomai fölény alakul
ki. A Li?kkek félpályéÍn állanak
és onnan küldik lámadásba él

csatársor!. Dacára a nagy fö
lénynek ujabb gólszerzésre nín
csen alkalom, meri él jól lö~

möriilt Kac·isiák sikeresen vé~

dekeznek,
GYTK·b@l: Halvcmi, Rozsnvai

és Barlik L vál! ki. Barlik IL
nek !övései/ nem kisérje sze
rencse és nagyon spórol! vele,

KAC·b6!: él cenlerhalf kima·
gaslóclI1, kivüle még a kapus
v, Horváth és Lémer! vált kL

GYTK ll. - KAC ll. l-l (tO).
biró Bariha,

Olvasóink figyelmébe. aiánl
JUK az Orosházán megjelcIló
kilúnően szerkeszieIt 3porklel
c. sporlIapot, melyaz Alo5Z~

lá!y sporlhireiról ;Jordos es
megbizhaló ludósitásokban szá·
mo! en

entes és adózott á s 'l an
GNER MÁRT'ON

Közérdekű kishirek.
A bizlosil6 irdéz,elek él,iliz

bizíosil,jsi dijak nehán YS7áza·
Iéká! cl vidéki IüzollótesHileJtk
modernizálásáraengedil,<aL 
A KivetellfőldadéFé'sjárulékai

elengedésére' JogUk Véll1'·rnirifl'';;''

azoknak, akiknek kukorica ter"'
mésél tönkre lelle az aszály.
A kár bejelentés! legalább 15
nappal a termény belakaritásá
nak ideje elóll kell meglenni.
A 15 éven aluliak ullevélllél
kül ulazhalnak Csehszlovákiá

ba, az ulazáshoz csak az uHe- lónás Rózánakleánya, Teréz,
velel helyellesítő halóságilag .reL LáJkoCílki Imréné !{o-

l

k i il II í t o l j személyazonossági ,I vács )uliannának fia !stván, ric,
igazolvÉÍÍnyra van szükség. _ Urbán Menyhértné Homok Mil

Az 1884, évi Je. 103. és lO6 II fiának leánya. jl,llianna, rk.,
l Bar/oir Már!onné !iv~rter Zsu

paragrafusai elóil'ják az alkal-j zSal1náoak leánya, ág, ev., Pely-

mazoJlaknak munkakönyvvel va Péter !Oáiné Valah Teréziá

való ki és bejelenlésél olymó- nak leánya, Teréz, rI.\., Jambrik I
don, hogya munkába való Eie- ,Lukácsné Gácsi Veronikának I'

lépés alkalmával 2 hélen belül, leánya, Eszter, rk.

kilépés alkalmával pedig azono 2 l
na! köteles cl fónök az illetékes Bogár Isivi:1n ~O hónapos, ref.,

Varga András 44 éves, rl-c,
iparhatóságná! bejelenteni. A Tólh Bemát 4- hónapos, ref,

mulaszlQkkal szemben az ipar- Lukács Erzsébel 20 hónapos,

hatóságok kénylelenek felje!en- ref., Megveri Lajosné Petó

iéssel élni. Zsuzsanna 71 éves, ref.

IftM~lNiNiNHI""MNllfMllfiAfNtM4~fiAAftfDlAf!i~~A·§IM>~~~fiNHIMNJ.

A 'Uir~6t8rC$.i tanyék Máv, állomástól cca 1500 méterre, a .
köröstarcsai határban

32 magyar hold prima szántóföld
(ebből 5 lucerna)

két padozott-szobás, konyha, kamara és két magtárból álló felső tanya
épülettei, egy közös konyhából, közös kamarából, két szobáscseJédla
kl!isb61, egy 8 lóra külön és 8 ökörre különválasztott alsó éptiletböl, egy
6 tehénnek való istállóbó! álló, villamint megfelelő ólakkal, szinnel, W

öles góréval, jó ivóvizzel ellátott birtek

tehermentesen, szabsdkézből eladó.
Érdeklődök szerkesztöségiJnkben kaphatnák bővebb felvilágosítást. I

gyomai lerakatában adó
él p él. t óa

A TIszántuli Mezőgazdasági
Kamara az~aszálykárről sújloll
gazdák részére egy esztendóre
általános

Az elárverezeU ingatlanokat I
visszakapják a tulajdonosok. I
A földmivelési.igyi m j n i s z! e r
Szeg-ect városához inlézeH 12gyik I

Iciralában kijelel1!elle, hogy gon
doskodni kiván az eJárvcrezeH
11irtokok luJajdonosairól. A
gondoskodást abhan jelöli meg,
hogy éi még áí nem id birJo

kO~éll éi ,Je!epflés.i törvén)' él~:-I
beleplc1csevel bízonyos meA-I
tány.~s fell~~eiek ~'TIe~lejj vissza
kapjak a hJ.elezokiol. , I
ÁTLAG ÉS ELOSZLAs.

A hivatalos iermésbec,lés
megktiulift3leges átlagsiatiszti
kája, rend.'5zerint., vasárnapi cse
mege, mellyel cl töváwsi lapok
vasárnapi számai kedveskfJdnek.

Megtudtuk e ielentésekból,!
hogy az idei blizatermés flo-,
zamdtlaga az egész országban
7 ts 8 mm" között mozgott, hoz-
závetőlegesen és igy, ha n,em is

,. kitiinó,de az eiózó évek termés
átlqCáh.{J'tképes.t . kielégitő .' az
·~redmtnx· ..

Fa:"'fNagytm',lélekvidifóf - Má,
tudniillik ott, «hol a hozam
meghaladta, sőt túl is szárnyal-
.taa fentiTt átlajot. Oti a fiz
mázsás u.rmtsszférákban, bi
zonyára meghatódottan, sajnál- I
kozá~$~l fili deJle:zre~aga~t b~- I
zaíisalqán a gazaa es siratla I
azoko!, akik a kiJztparány mi
nuszát no/ens-volens képezik.

Mert szép a statisJttikll, an
nllk, aki az arányt eMmi kipes
volt Még uebbannak, aki kfIi
Wnös Istenkekyelemmel tu/szár
nyalhatta, de jajkeserii annak
a földtúrónak, aki a papirátla·

alul kamrájába klt, vagy
két és félmázsát takarithatett a
való5á:lian. B. I.

Senki se adja el üz'reknek
ali áUamlldóssági kötvényeket.
Az ulóbbi idóben Gyomán és I
a környéken ismeretlen üzérek
po!om pénzen összevásároliák
az államadóssági kölvényekel,

. az Qgynezell kéllyszerkö!csön- .
papirokat, hadikö!csönykötvé
Ilyeket. figyelmeztetjük él kö
zönsége!, hogy ne állion szóha
ezekkel az üzérekkel és ne
adjon el nekik semmiféle ér
Jékpapirokat, külünösell ne köt·
csönkötvél1yekel, amelyek útán
az áflamkincslár ma is i3evilll
ia él sze!vényeket.



varrógér~~~;, ai~~!f~~,?;~; _,
tűk, olaj, cerna,
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Vitéz Fehér dévaványai
korcsn:a helyisége berenaezéssel egy~i1

eladó. Ugyanott 4 hold föld-'szintén
eladó. Ertekezni lehet a tulaidonosnál
Dévaványán. '

Ócska kalapbóll.ljat. Csináitassa
meg használt kalilpjM, tiszlÚás, festes.
vasalás, formázás va.Jamint szaHágozá~

által valóságos új kalapja le.sz. Uj fér
fi, fiu kalapok és sapkák igen olcsó
árban kaphatók Gáth József üzletében
Gyomán gróf. Tisza István u. 51. loar-
testület mellett. " '

Tisztelette! értesiíem a mgyérde
mti közönséget, hogy kelmefestő és
vegytisztit6 üzemet létesitetiem.GaJlér
tisztitás tiikörféllyesre drb.-ként 10 fill.
Kérem a közönség szives pártfogását.
Molnár Géza, gróf Tisza István ut 5i.
Góth kalapos házában az lp:irtesWlet
mellett.

Béres Dániel örökösének H ktlJ
tanya földje örök szabadkézl'lői

eladó, bővebbet G, Na"y Lászlónál
lehet megtudlli. b.

Illatszertári berendezés. 5 mm.
vastag csiszoltszélü üveg betétes oldal
ra tolható ajtós szekré;yekkel és pult
tal, latin feliratu fiókokka! m~ly gyógy
szertár vagy bármilyen más jobb üzlet
berendezésének is megfejel, oksón el
adó. eim akiadóhivatalban.

tanyahely föld örök áron
elad~, vagy haszonbé'rbe kiadó,' érte
kczm lehet Horthy Miklqsut63 szám.
alatt.

Keverékes búzáját legtökéleteseb
ben a Se!ektor vetömaaíisztitó.,ép
tisztitja meg Kollmann Jó;sef Horthv
Mikl6s úti házánál dolgozik. Nagyobb
melJnyiségekhez a helyszinre kihúzat
ható.

Szerkesztésért és kiadásért felelés:

\I""~,GNER MÁRTOK
Hungária. könyvnyomdavállalat, ,Gyom:::

Felelős í.h:emY@i:@íö: Teket Sándor,

ublikáci

Kiss Bálint u. 8. alatt Kovács Jm
rénél búzaszalma és törek Vi!lil eladó.

Cs.abalfezér u. 1 sz. alatt, butoro
zoit szoba külőnbejárattal, villanyviJá
gitással . azonnal k i.a ct 6. Bővebben
ugyanott.

Nagy 1\11. Lajosnak 1 hold es 1400
~é2yszögöles ugarari szántóföldje eladó.
Erdeklödni lehet Batthyányí u. 6 sz.

Özv. Oláh Lajosné Rákóczi ut 10
sz. házánál l szoba kOí1vhás lakás te
rasszal azonnal kiadó. .

Vetömag tisztItás Iványi Aladár és
[siván vasut melletti magtáránál meg
kezdődött. Bármikor aZOllnal lehet ve
tőmagot tisz/itani.

Kruchió Mihálynak il Vidá-Iapo
son 5 hoJd földje, épüietekke! eladó.
Ugyanott gazdasági szerszám és törek
is van eladó. ,

Férfi és fiu kalapok, sportsapkáki
mindenféle fiu sapkák a legolcsóbb ára.
kon kaphatók, kalap alakitást, festést
szakszeril.en olcsón vállalok Alt
Vince kalapos Endrőd :partestiíleltel
szemben.

Mindenféle női férfi ~s gyermekei
pök legelőnyösebb beszerzési forra sa
Mészáros lajos cipöüzJeíében
Miklós LI 2.

~rekes Károlynál 2. zamatos, jó bor
literje 64 fillér.

OLCSÓBB rvlÁR
BORO

mint aszódaviz,
DE NEM IS SZÓDAVIZI

36f i II é r
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva, Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenkél1t. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a száJlitás tar
tamára' kölcsön; hordóm
30 napon bellil bérmentve
küldendő vissza. Szétkü!
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében klil
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve

Boraim· kellemes édeskés
itsluak. tiszta, tökéletes za·
matuak és II e m savanyua.k.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegve.

D-2 li·c."pporJ: lVkdgyesqy·
házi Kinizsi S tC :osházi f.e
Orosházi M. T. K Nagyszénási
S. C. Ballonyai T. V~ Kondo#
rosi T. E. MezőkovácsIlázi

T. E. IL Oroo!lázi T K ll.
.A szabályc)k idcvünaH\Ozó

rendelkezése alapján a. II. osz
lályuQaihokságha b [leVezeti ele
sőoszlályu egyesületeknek az
CI 8 jálékosa, akik a iavaszi

. fordulóban leglöbbsLör veHek
részi az elsőosziályú bajnoki
mérkőzéseken, az őszi fordu
lóban a rnásodoszlályu baj
!1okság~rl nem iál.;zha!nak.

Ha összehason]jliuk él kelfé
válaszlolt máSf'doszlá azon
nalszembelűnik az a' nagy

erókü!önbség, mely Észak csa,
palait él Déliek fölé helyezi.
Mig az Északiak közé al ta·
valyi másodoszlály legerősebb

patai is bekerül/ek. addig
a Déliek 8 csapala már ióval
kis.ebb jálékcról képvisel. A kél
csoport győz/es ponl és. gól·
al ány szerinii kélrorduiós mér,
kózést fog iátszani egymással

második oszlá1vú bajno\<
ságérf.

Sporthírek
Mult vasárnapi eredmények.

Gyulai AC-Textil 4: I, Szo!
noki AK-MAfC 4:2.

Törökország bajnokcsapa1a,
aGalala SeraiJ él közeliövőben

Gyulán és Szegeden fog ven
dé~szereDeini.

DLASZ f. hó lS-én tarlia évi
rendes közgyüléséL mely az
előjelekből Hélve igen viharos 6

nak igérkezik.
EndrődiTK tagfelvétel irán1Í

kéreimét pádolólag ierjeszícl
lék az országo:3 e!nökiíolJÉiCS
elé. lövőheii számunkban rész
letes beszámolói fogunk közöl
ni az ETK-ról.

Dévaványai AC -- GySe
2:0 (2:0), biró: Wailner.

villóJ1anok A Gyomai TK a leg·
llle--s72hbmclJö sporlszerüséQ
hcdáran 611. GySC iálekosok
szerepel l;zlésérói_ miisem lucloli,

de amikor ez megtörténi, él leg·
nagyobb silinálkozásál fejezie

ki a GySC-nek s az a vezeló-
,ségilagjél. aki a hibái eikövei·
te, lemondot! tiszlségéról és ki
lépelt az egyesüiel~ól. Azt hi
szem, hogy a rivális GySe ez
ze!, min! eléglétellel mege:éged
hel, meri él GyTK, hogy
nyilsa ártatlanságát és hogy
mennyire sporlszerüség él fel,
fogása, a tör/én/ek után a sze·
repeltcleH jálékosoknak még
edzés i lehetóséget sem adolt.

Tehá! jálékos-csábítási' ügy
nincs, mert a GyTI< felfogása
az, hogy komoly egyesülelí ve
zelő nem idg, vagy igazolatlan
s főkén! büntete!! iátékost nem
szerepeIlethel.

A GvTK az Ó saját érdi<:kei
szemmeUdrJásával fenn akarja
tartani CI jó viszonyt " társ\?gye
sülellel, meri n~gyon jól tudja,
hogy jogo! csak úgy kaphaj,
ha ad is.

Eddig lart Kiss Isiván nyila!
kozata, melyh<.>:z él magunk· ré
széról, azt fúzzük, hogy köz,
ségünk fu!ballsporljának előbb

reviIele érdekében mindennél
fontosabbnak lar/anánk cl kél
egyesület közötli spor/békél és

:'iiportbélrálsc1got. Az egyesüle
tek maguk gond0skodiaoak ar·
ról, hogy vezelőik közül az
oda nem valókat cllávolilsák.
trlesU!ésünk szedni él GyTI{
már megkezdte él tísztogatlls
munkáját, ami jó ha!ással fog
lenni az €gyesülel további fej
lődésére. A GySC előll köz
lisziejeinek örvendó Gyl'K el·
nökség lesz él garaneia arra,
hogy ai esemény~k nem fog,
nak elfajulni él jövóben sem és
meg fog szűnni a mos! diva
los jálékos vándorlási láz. Ak·
kor pedig önmaguklól fognak
összeomltmi a jelenlegihez ha
sonló já/ékoscsábifási vádak is.

Uj bajnoki beosztás
DéJmagyarországi Labdaru·

gók Alszövefségének tanácsa
auguszíus 4- én larlofl ülésen
1'1 csabai ll. oszl. bajnokság
rész/vevó egyesületei! kélcso
porira és pedig "Eszaki" és

"Déli" Gsoporlra választotta II

kövelkezó beoszlással :
Északi-csoport: Endrődi TK.

Mez6beréllyi Törekvés S. E,
Mezőberényi T. K, Mezóluri
Jzövőgyári 3. C, Békési I. S. E.
Gyomai S. C. Gyomai T. K,
.5zarvasi Bo~skéli S. E. Bcsaélli
Máv. S. E. li,· Csabai A. K. IL,

A gyomaitenniszverseny
eredményei

A ,,'ndordijél'taugusztus 25·én
SzarYlIison játGzarUllk

4-i.·én :lili/oljak lea gyomai
ll. sz. lenniszlársas<lg versenyei.
$zép és nívós küzdelmek iel~

lemezlék él verseny mérkóz0
sei!, azonban az idő rövidsége
miat! a döntó mérkőzés egyes
~zámélil nem tudták befeiezni.
~efejezést nyertek él férfi e~yes

1. Illyés;. 2. ~\is, Szarvas. Férfi
páros: 1. lilyé!i\ - Halócsy 2.
Donner - dr. Donner. Vegyes
,áras: 1. Illyés - Hekeléné,
2. HllIlálJsy - $chróderné.

A vándordnal v.árosnak
sem adták odo, hanem védé,
sééri Gyoma és Szarvas közöli
aug. ~5·él1 egy városközi mér·
kőzés lesz Szarvason, melynek
ponlozása fogja eldönteni, hogy
melyik város fogja 1 eszlendő

re védeni adijai.
Ji.. verseny uhill az Uri Ka·

szinóban, iói:u} vacsora ulán,
el fiédalság vid~m himgulalban
lőllölle el az es/él, fcledtelve ill

verseny fáradalmaíl és izgalmait.

jÁTÉKOSVÁNDORLÁS,VAGY
JÁTÉKOScsABITÁS ?

({ínos feJlünéstl<ellell cl köz
elmullbal1 áz el hír, hogy egy
fegyelmi büntetés alaH álló
GYSe jálékost CI GYTK löbb
mérkőzQisen sajál ~sapal~bi'm

slerepeHelelL A szóbanforgó
játékos az eJlel nyilvánosságra
jutósa ulán, újabb felyelmi bün·
10léslól való félelmében, beje'
Ilenielie llInyaegyesül.a:tének az
egyesület keheJélól való kilé
pési/ illelve a GyTK·ba való
~Ilépését. Ezzel kapcsolalbCln
az a hír kell sziirnyra, hogy (!J!;

a jólékos felelős lisFIségben le·
vő OyTK vezelőségi tagok rá·
bzszélése fQlyl~n lipelt ál cl

OyTK·ba és hogy - állítólag
több más GySe jálékosnak is
tetlQk volna - anyagi elónyök
biztosílIisa melleH - hasonló
ajánla/okal. Hlí>gy a ~zlÍllongó

l1irekból az igazságai kid12ril r

!lessük, kérMsf inlézlünk ebben
az· ügyben CI GyTK !<özmeg~

becsülésnek örvendő ui inlé·
zójéhcz, Kiss Istvállhoz, aki CI

Gyomai Uiság lészére a kö
velkQzó nyilalkozalol leile:

Tekinlellei arra, hogy él vá·
rOlilbl:lll1 különböző mende·mon·
dák kellek szórnyra o kél helyi
egyesület feszült viszonyáról.
Jöbb GySC iállikosnak él OyTK·
ban voló szerepelleléliéról, H·
lelvll állépéséről, kijll{enlem,
mini CI QyTK felelős vezetóségi
fagja, hogy ezek i:lZ állitá:sok
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X. évfolyam, 36.

HETILAPT R S,i.l OL TIp

EI..ÖFIZETÉSi AR K:
!'iegyedévre 1·30 iP, fél évre 2'(;0 P, Egész éne 5'2,) P.

BefizetéRek postacsekken :
•Hungária-nyomda csekkszálH !8.26O.

Lapzárta c s ü 1 ö r t Ö k este 6 óra
Megjelenik. minden szombaton reg~eL

"ele15i:> 5:leTkesztő; WAGNER MÁRTON
SZl!l'keJSzifr·.!'.;ii!l;ég és 1<!;ffid6tll"aftaJ :

dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 12m. magas hirdete,
20 ii11ér. Ö~S2:öri hirdetésnél 10 száz:l.Iék, tizszeriné i

15 százalék, l ni:gyedé'li hirdetésnél :ID százalék és
félévllllirdetés esetén 2~ százalék kedvezményt adunk.

E Z E

ot

hozzájárulási, az 1935 évi köli
ségvetésben ielentkező fedezet·
len szükségIejrói 'hitelálruházás
ulján való gondoskodást, cl

rüzfászugi 2Ji hold vetemény·
föld házikezelésbe való véleIéi,
cl községi inga1ianok haszon
béri szerzódésének bemulalá.
sál, az iillalános kereselí adó
kivetési százalékának megillla
pításál és még más tárgyakat.

Iti emliljük meg, hogy augusz
(us 24,-én, szombaton dé!előlt

9 órakor rendes közgyülésl
lMI él kéj1lviselóleslülei, amely
ekkor tárgyalja le él község
1936 évi köllségelöirányzatáL
A tárgysorozaion más pont
nem is szerepel.

a tervezés szerint már oklóber
re meg is valósul.

Az iizemek villanyerőre való
ál/érése mos! már csak kalku~

láció kérdiáse. Különösen a
rádiÓ·fronton számilhalunk je
lentősebb mozgásra. Megszün
nek az akkumulátor töllésekkel
járó kényelmetlenségek, kiha·
gyások.

Tárgyaiiiisban van a villany
telep a MÁV=val is, hogy átve~

a felő leliesen elégel!.

endrőci község vezzlóségé~

nek. bárhonnan is] meg kell l('l
lálni a fedezetet rá, hogy bő·

vizű árté7i kulíai vizéből meg-

feleló medencékben annyil 16

roljOll, hogy lilzesel élll<~lmá

val elegendő vize leRyen a
jlizolióságnak.

A lűz kelelkezésének okát

még nem tudjuk_

li k zgyülést tart
s iőte let

éjjel-nap aH ára
t CI °llanytelep

étfő re d
a

Esetle~ Besenyszeg is kap vilJanyvilágitást

Októ ertől

szolgá

Leégett egy 14 méteres nádastetejii lakó épület

Gyoma község kéPviselóles-l"
iülcle augusztus 19-én, hélfón
elélelóH 9 órakor rendkivlili köz· I
gyü!ésl Jar!. A tárgysorozal 38
pon!ol ölel fel, köztük cl fcle~

kezeti iskolák segélyezésének
kérését, az ufak és terek ION í

csoiásának köllségvclésileg lör-l
lénő biztosítását, él hősi sirok II

diszesebb karbantariásának '
ügyél, él Horlhy !\iliklós uli ár- i
tézi kúlhoz való vizJároló me- l
dcnce építését, a vá:;ártéri mti- !
zsaház újiáépitését, él füzfászugi I
tanya melléképülelének feléPí-!
léséí, él polgári iskola jövő évi
tornaversenyének. segélyezését, I
él Máv. vámdiilé!elek egységes l
alkaimazásához való községi l

Szombaton a jövő évi költségvetést tárgyalják le.

.A. korlálo7ol1 áramszolgáltalás
is egyik okozója volt állandóan,
hogy nem iudoll községünkben
kialakulni a kisebb üzemek vil
lanyerőra való állérése. Ennek
megszüntetésére a villanyie!e·
pünk' a vc:'lilalataihoz larlozó
dévavfmyai közraklárból áiiz!24
rellel egy 40 lóerős nyersolajm
molort, amelynek nappali iára
lásával biztositani fogja a nap-

áramszolgáltarást is, ami l

Auguszlus lii-én éjiel háro~' l
negyed 12 órakor kigyullad! 'l
Endrödöl1 Varju János Hunyadi
ulcai nádleleíű lakóháza. t\ Jliz- ,
olióság teljes eróvel fogol! a l

liiz elo!~ásához. de cl nádielő i
olyan gyoJ"sasóggal égell és Q I

l
rendelkezésre álló víz olvan I
kCv:és \'olt. hogy csak cl Ú)r~ l!

nyék beli épiileiek védelmére,
zsugorodoli össze a lüzollás, l
ami sikerljli is. I-lárom óra aJal1 l

g'ős msoro árai a lenge
riért? Bizonyosan
a é; [en feleieiésé\'eJ
az! ús-;1§, zsirrá és liba·
follá '\lz.ámilva, bizoi1Yo~

san mé\.2" kerestek is.

Ll

1\ rr1Mj", vá Ó sikér- I
nk inétenná- I

"
7séjá.t 14 pengőérI veszik!
Gyomán, ugyanakkorc1 I
tengeri métermázsilj 23 I
pen gó. ,é;: G,dták egyes~ l ke~ ll.

reskedoh es fermesztOt\. . Deho:,zy-dehogy l EzT u
A futura gyonlai főbi~ l 23 peng-ős tengeri árat azok

zományosa iulius 21-én li' a szegéllY emberek voltak
150 métermázsa tengeri! kényszerülve kifiletní, akik
mért ki, . mázsánként 14 j a libatömés és sertéshiz
pengóérL Ugyancsak ez a llolcis soványeHl fizető koc
főbizományosauguszlus 17-. kázC1;OS műveletével prób
én 130 mázsál 15 P ös és bólkozllak és már évek
150 mázsát 15.50 p;ős ó/a szüntelen kiuzsorázot~

árban mért ki. tai vállalkozásuknak, his/en
A rutura fóbizoméÍilYo- a nlunkájukért mitsem tud

stmak julius 21-ild és aU-1 nak keresni, legfeliebb csak
gusztus 17 ~iki kimérési ideje. él pénzüket kapják ViSST.él.

között a részben l<is tét,zft Ug-jan hogy fudnlÍnak most
lekben vidéluől hozott és is i<eresni, amikor a liba
részben egypár gyomai ler- kilöJáért 85 fillért kapnak.
meszí6 kezéből kikerült' De meri a megkezdett tö
te'ngeri árát 14 pcngörő! 2ő mé-;l vagy hizlalás! nem
pengőig verték fel. I hug) hölják ahha, még

A kereskedők azza] vé~ I biztos ráfizetés tudatában
d.zkeznek, hogy ók olyan I is megveHék a 23 pengös
magas áron vásároltál< (l lengeriL

t~ngerit a íermesztöktö!. i'v uzsorások melleH még
még a23 pengös eladási .a l\élrtel réme is leselkedik
ár mellett is alig kerestek a szegény terme/öre. Mert

valamir. nincs Jegelő, ahol a libát
Tegyük fel, hogya ke; tarTa lehetne cl saját ter~

reskedők igazolni tudnák a mesu Í€ngeri beéréséig, igy
maga~ vételárat. De vajon I mindenki sid a Iibáját meg
azok a gazdák, akik a sa· tömni, tehát egyszerre lesz
ját termesz1ésű lergeríjüket I kész a sok tömött liba
23 pengőérI adták a meg 8

" és ugyanakkor pontoson
szorult gazdotársaiknak lesz a "libakrach" is.
ha mindjá.rt a kereskedó- Hd volna hűtőházunk, a
kön át is, - és jól tud-

betárolt !ibára lehelne pénzt
hatták, hogy méÍr a jövő

kapni és majd akkor mi i$
héten 15-16 pengóérlany- bele tudnánk kapcsolódni
nyit kaphat m i II d e n k i, a kivitelbe. Akkor érdemes
amennyit csak akllr, ezek
a gazdák mivel tuGijcik rnen- volna hízlalni, talán még
feni magukat? 23 p2ngös tengerivel is, de

Jt@lkezzen @zek felett a igy 1 - igy csak él kartel
közvélemény. tagokat hizlalja a sok szer-

No és kik voltak azok a veze!len termelő. I
szerenc~étlen á 1d o z a t o k, Kérdem: csináljunk~ehű; 'I

akik megadtá.k él pen= l tőházat??? , .



d#ieIő1'1

(ill ;J ",,:'g ~·~S

~ a n! l(: ,I-; é ~ t. -.' 1 é n!

rnun·
kaSédnat<.;' CiC iS van go;!~

doi ez nl vaió ..

ncrn kbpL~ü~ 'Jc';z~p ?~;2~ I'ó
rnLll';Jk~~; íC?het-~~ várni 2:S(:fá·1

zo!~ tT1unkbSUK kc?,zb6 C;' N;2m-~'2

Ej!:>be kerül G ÖZi! c:,H (2::;(:,-

gyöngébb minósr2\?ú un·
kéinak: a k::sf\bb1 1rv]IJC)ié~B,

mini egy élI á _ ag {ík

~á!szó nllHl~{a? \ta~jon cgY2S

egv"égárBiböl ál
[n]rlö~égú kenő an\.:ag lluzzá""

adásá'\!al norrnái nl~ab'/Tek

?
Nemc csuszaii

mes él mű!eirásbél és
kénl annak :0

ak él

ségá!'D.k mSh?H,

T0rmészeiescn mos;
'2sc~cJ:'ben ád~d

sára elmaradilatatlanui szükséges
kedvezmények méfzetetö cukrot
csakis és kizárólag a méhészörik
iag kaphatja Méheinkzi me,,
scm'ni3i!('sseJ fen kö,
j~sroihö f.:;; hc!e;;:,ség rncRel;S
2~é-~J(~~ ~ (1h?-n bo..:{cgségnek ntÍ~

:unk ·'r·~1)Ó fc:' e~1:: cn·
r,ck 10;k z(L::~sc C~-;:5.~,( az egv".:-
SÜlés kc2r;,; ~);2!~:; érjkiC ci

F hó 5.-én G\:oma k ::éR
ver:jcn a!ás~ J8r;ü~! a be··

dó dein!
isJcoifl mun!·,áie La.

Amin. köztudomású, bcfulDii

ös- 2 az olcsó gVön-
gébb lninós2-gü 9 egy Dei.p!,

lá:galások, hogy vdjion ki
ja az jSKoii'ii? ivJhrl21
az árak közö:t igen nagy
toJódások vannak, laikus, ,be
n.i2m éJl/ilio emberekIg'en köny
nven -me-giéláliák a :szerirdük
kellő megoldásI. nak k('11
ad!li, a;ld olcsóbb", De! ,És jll

áíljunk meg - gondolkozzunk.,
, KöimunkáróUevén sóÓ.
, mi lehel öka Mtn.alc

,: '

<{.s másik ' ~özötl,
nag.y árdiffer.-:zndák.
Talán egyiksokatak.ar, ker.es~
ni, ,miga . másik . kevés.sel is
beéri? . - . .

E kérdés eibíráiása seu'; il ern
on'''''7iHíí is n,zm is olyal;

i){)i,Col

széles

zelné:, i:l \'(l:,u:on is EJ viliany

vez12íikeL ki .a S7:1V?111\,u;l?lv~pjg

ahoi Ei i\iÁV I11zRs/ihlerné (j

gózüzcmii és 'ci vizszívallyu
zásl az jiiolnásha szinTin vil
lannya] végezné, Ezzel rgV1de-

jLile!? Besenysze:;:: vii/aD látá·
sa is meg!ör!énnék, ö!l'ii ecl~

Jig ZI nag\' ö::.szegú vasuton
v.edó É;jjvezeLis köLl'~éf5"'z rnL5jj
nem iüdolt megvalósiiani a
község.

KlvéÍnéllos volna, hogy cl d·
lany',elciJ megegye zzék Ei wjáv
vai. Talán e'iJV Ids bizlCiiás5éJI
segilení i:5 lelleIne a láfgyaló
feleknek.

----~
a

hésze
A Gyomai l\Ii,ihész i-\ör már

több év óla csak po léte

~ik. Nincs meg községünkllzf1
él méhészek közölt a lell<i\2I$Yü[!·
él·és, CI közös cél irdekéber:
va:ó egyiWmunKálkodás. Min
denki előll ííszián és vilán
]ü! áll al d lény, hog'y a Jöo
bek összetarlozásábafl kö
zös cél felé való
désébeo oly:m nagy erő

amelynek eredménye Qlmarad~

halaJlan és ennek naQysá~a

egyenes, de halványozol(arány
ban ál! én szervezeJben lénSk
számával és ezekIlekközös,
megé,rtö, egyönletű mii.ködé-
sével. .

'Méheinkre sorozalosan 'cSe'
pásos évekköv~lI(.(zzjek. :Az

idei szárazság teljes pusztu"
lással fenyegeli méheiokeL Ügy
érzem, hogy kélségbeejJóen
szomorú helyzelüok jobb be
lájásra él bimi méhészíár
sai mai és ennek alapjtin nem

talál süket fülekre ;elen rel hi·
vásom, amelyben am:J kérem
fel község-ünk összes méhészei!,
hogy gYól?yilsuk meg haldok
ló egyesüleliinl<e!, jegyük azl
erőssé és mUl1kaképessé, egjla
más megénése és
l<álkodás1l állal.

A méh áliományunk

,i numcmizmt;s ügye és ebből az
etEliai vár megoldásra,

turnai
maneflciája ősszeült,

Iamin[ lud<'(t05

hogy a megle'/ő~

;3zükülő fÖ1draiz~ kere~ek

tosH[,s álto! kibövilessenek.

a fa~silmüs lrnrnár egy
lác~6t

áil4Sél
cseppenlve az uj O:

Az üniforn:;Ízán fassi:? .i1E1S

ennek sze!:le rnétől áth'"tc'-;!~

haderő tettre készen
céljaira:
Abesszínia
egyelöre még él kU!lsszák
~ viJagszinpadác.

Genfben él per·

rekedjék a küszöbön áná háboru
indító eredő érdek;;iienté

de ugy JMs:zik mindhiába

I sel Ö nemze'lek között a
i effektiv haszna cSaJ;

l6auelr IUéz. l 'Ürszagnak arnit
~

Mai számunkban kezdi5dö cikk71' méltán ki muta az a
s~l:ozarui1k. tárgyalni fo!ja a mo~t I iPil:i., ker~s~edelmi, kalO~2ii, ien- i
vllaga~tuah(ástl . olas~,-.ab~s~zm I gen es !egJflotla, valammt nép- I
konkf!lktust. Ismertetm fogjU" a '- "é~'" .., '. l v "'Pidé- I
viszály okait _ Abesszínia nely- I <l1'c~e, ~I "s szaP:lil ali leJ': .. ~' I
zetét, _. az ott lévő viszonyokat l melyet Oiaszorszag nagynevu ha- I
állami, társadalmi és politikai I nak, MussGiiIJi~ak vezelése alaH I
berendezését. . I i

Olaszország nagyhatalmi állása :1 I
21 világháboHl után az Oszirák- I Ke~séglej~n, hogy a rasslzmus I
Magyar-Mol1arhia összeom!ásá i uniformizalt driHeje (az ohsz nem- i;

val igen megszilárdulL Földrajzi I zeli ideálnak és temperamentum-I
helyzete pedig az uj európai íér- nak lényegében, küiszinben és I
kép alakulása folytán egyenesen effektusaiban hii kifejezője) dia,!
szerencsésnek mondható. Valójá- dalmas térfoglalása nagyban hoz· I
ban, hacsak hozzávetöleges mér· Izájárult e Wrténelmi fejlődés ki, I
leget készítünk il világháboruról . alakulásához, de az előbb emlHelt I
és a harcoló államok vesztesége!l· kél főok nélkül ilyen eredménye-!
nyereségeikkei szembeáliitjuk, szük· ke! sem él fassi'lmus, sem Musa I
ségszerüen arra a konlduzióra kell solini nem ludo!t volna létrehozni. I
jönnünk, az ö$>szes hadvi- l Mussolini és (vele szervesen egy) !



3 1935.

Atrakció

Atrakció

17-én, vasárnap d. u. 5 ón'l1wl"

GYSC-GYTK

~~

Rózsák, fenyők, Diszfák, Diszcserjék.
Gyümölcsfák, B o g y ó s-gyümőlcsüek,

Gyümölcs-vadcsemeték,Szegély- és futó
növények. Gvökeres és sima 5zőlŐí'esz

szök,. iomb ~és tüievelüek magcsemetéi.
KO l fl, U C H faiskola S z e SI e d .

Árjegyzék ingyen.
~'"-~~

érem mérkőzés,

ezt megelőzöjeg d.u. 3 óralwr
GYSC-GYTK

U-ik csapatai mérkőznek.

A győztescsapat részére a 11
drb érmet Bácsy Elek ur, a
GyTK elnöke adományozta.

A kupát Matlak Márton" készi
tette és adományozta.

Szent István napján kedden
. d. u. 5 órakor

Fegyvernek-lVI irhóhát
csapatai

kupa-mérkőzést tartanak.

~ ~~~~~~ft....~~~~~~~

I
ezen szél<venlelies nlunkabé, j Ajtinlailevők munka elnyerés' rek fizeJésére kölfZlezik nJ (:I-

reken sze~~n~ ~'1Íljozjalásol,ali escién iJ kövelkező l1lunkabé· guka!:

CS7Közölienek. emberibb meg· j szakm. napsz.
élhelés! igyekeucnck munká· óránKén!.
scíKnak blzlOó'ílani, a lelkellen l. Balázs f-1orvá!hlános Bp!2SI P. 036 0.14
kiuJ'sorázókkai szemben, az 2. Gyomai HáúpilÓ S7ÖVeJ, Gyoma " 032 0.16
csak hasznos lehe! d közre és 3. J\.ruzslij;~Károly HódmezóviÍsárh. " 0.30 O.lS
annak a Jörekvésnd, elősegl- 4. Haibach ,L\dám Gyoma 0.25-0.00 GU5 milliméteres c'3apadéknUlk
iése kölelesség. 5. Kulkai Endre B csaba " 0.26 0.14 megfelelő vizet sziv el cl

Avagy Jal án b a közre az, 6. Gyuchan György 6.CS<ÜM " 0.25 0,15 miveIeri növények elő1.

ha inség :oegélyre szonllllak 7, Vogel ,:.\dám M.berény 0.25 0,14 Helyes vetésforgó. A ka-
azon munkások is, kik eduiig 8>. Kádas JáW10S Szolnok 0.25 0.12

~ h 'JI, "j' 'j" () 9, Bar]'olA" ~:íl··':"l'· (~JYl~., mA, " ·O.•OI<=;: ,r"',J9. !ászosok a tengeri sz61rii·-még ViJl'IO·ogyan e!j{erune~ e,z : . '1 \'" Uu j _. u <JeJ l!' 1_

Példát kell szolgálja/ni éi köz- 10.Pfeiffer 1vlt!rton lJyoma 0.22 0.1'2 ják a talajt. a kapósoki 1M

k""' n "'! "'f"'" "00'" él n~l\n' ! te'll '_tIen.. kali,~ll"",,; a70·k·""t, in-mun ·uKm... w H ... , lj ,;} ." J i Ime igy áll a besenyszegi is- fölöHe. .Li. kövelkezmél1l"e'< Cl' 'ö ,u - u

kabérek él viszon hoz mér-. kolai. versenyiárgl{élJás helFcl1 szerin! alakulnaK, amin! helyes, kább konzerválitlk él ta!öj
1Cil igaz anak és csak peíJ l Vá

8

képe. Lehet korno]y-an foglal- avagy helytelen Q megldl in- vízTaf!almát. Asnlily td6n
nak könn kik k " _. . k d' o tlL. ',f;'1 t . l. 1' ozni. avagy napirenüre 1erm I lu. e es. j;J>,!U. ,je#w e ugarraff i)jZlosíijLJ,'. 21

él lakosság állal befizeleH ösz'
l ......,~..."...........""""'!'~.......~!""5??".....'?''''''''!'!~~!!!'!!!!!~~_......._~"'~==:;1!i!,!!!!!,!!!!I'-"'!'."","!'l",!""'!JIii'!!!!!!'~iE \öv Ó évi tennés vi 7.~?Ukség-

s;~cgel~b~1 jó m~n6ség? mt1n_~ l or

kal szal1iJal1ak cs él llszlessc- 1 Le. I, I U akorica spekulánsok Jet;!. A PGrl~lg" fél tiJJrl0J
1

d

:e~
gCS mcgélhelésrc szükséges \ .' t:I g'e!o éJZ aSZZ1 y •egyvt'r éll'-

munKaDérekc i landöl~ mUl1·. i\ kormány a községi eIlHjárósagoiK .dján hozza lor- sai.
káSBinknak fizclíli. ! ga~Qmba a ldHföldrő! behozott teflgerit - és pedigönköU- Trágyázás. .AszenTS jri:i~

Nem kC'7.ömbös ;] k~;,zs,,;g l ségi árol1, Tehát vége a kukoricakiráJyságnak. gyák l1 zöldir;jg'~'Ela rctl:jí
t1!!alci~o,s szen: . hogy I A spekulánsokl1ai!: azttanácsoljuk: pattogtassák meg a vizfoghatóscigái növelik.._\
lllunkaswkossé!j:]:Cl meg-l'. lud l' -""~''''''''.,",~ n,,,, .. ,,,~;i tengerit és azon megönmagu-

. m.. ülrág'y"ák w td!ajban lé{Ini is ]cigyas71ókc'f,c::;·e vDgy·. mert a m€~gslOJ'Un la~:I}!i\!~t.g kiiiuadt péo;l,ébőln.em
tápoldatot süriIik SGirLis,zm. lY~ls{J,aDlaiK ezután_

Sokszoros hélSZOilnflÍ jái' a "Egyszer Gyomltn kukoifkavásár 1" .1 datbó~ El növénvek k\?\'~>

közre, ha cl dolgozó n111nkás- _ iZ' 'Zr J&5E22LSiE2

j
l sebb ,ízzel feck~hc!jk ((iljJ.

ság fogyasllóképcs, illeív2 JDD' . lálószüksé~.!eJLi:ket, hj~ (,l-

I
" I ~ ,-,

bön kereső: f.b:5sorban haszon e es I dalbói ltibb kell, \'agyjs
azér!, merj rninös,~gill2g iobb

több vízel fogytlSZfaflczk. i\munkól álli! elő. Másodsorban
,D,i,,'j'k' rT1;·l/r:~n."/;'1 "'karnak r"n~ "\ szük fel cl mütrá l1lv ő(}'várr·al a I s~ú,.!pt:>f'I·"",,,,.,,.I'~j cl r"oiJ,i)', de'.;ojmeri nem szorúlnak a ..• ~",," ul '- 15, "'- ."~iJit"'" thH.hd ü "'-JJ·t· -c,

cleJni. süro.ósen jenvezlessék 1l?1· lárn-ya!ásJ és csak ennek le- 0\" 1rmmka befejez/ével közsegéJy- '" l5- - (> sieHcli. .4 növenycl'.
elö 1 rolytcri6sö llián kŐljük meg a.

re. rlarmadsorban élzérJ, meri. mar beiÍfl1yékoljÓk a
j Gyomiln : Wagner !v'láríon szerződés! azokkaL akii, fl gvnr '

még cscilcgc:s köziari ilSEljj{- kC\'esebb viz T)ároloR.'
Fiainál, vitéz Paior C\,ula geiZ- felléleiei: elfogadliil{. c •

nak is nagyobb mériékben lud# do ll' ."'111""I'a-b. b j·S. fe..',j·c, Zl',!\·. hedösági iskolai igazgalónál és TiiiékozásuI közöljük, hogy. ..... Ll Y _ , ~nak eleget lenni.
G. Nagy Lászlónéj. a műlrá~ya ára az idén is má- feilódésllket, S ezért is kC'~

Hogy G )iomém ennyire le- fndróclön: A V.aszkó fake~ z$Bnkénl10 pengő körül lesz esebl')' e 0 "1. ' "1
zülJö1!ek az mUI11;a» v . \'lzr van ,~zuKsegU!L

reskedéshe.n. zsákkal együll és akik megfe'

l
f' 't' F'" ..bérek, annak nem csupán él . aSi as. .asHasra nem

~\oJ1dol'osjanyán: l:;"iilöp Imre lelő bizlosHékkal rendelkeznek, .
válJalkozók és munkások az, amwira klim okokb

l kisy,dzdánál. azok jövő szcplemberig kap·
okai, .l;anem. ige~, n~~yrés7..b_en. /'J..z elóiegyzésck s7erini veszI nak fizetési haladékot. van szükség, hanem sze 6

él m~!t!Jan k!ijdOd ko,(:n:u,n~(j!:- I les vidékeken a szél szá-
néll. l JI ej ve él zo k _ odol jel~ser~ eI II -=".....-.""!,,,.,."!'... "'!',_!'!'"._"!!'!"!!-''''''!''!''!''!'l''''''''!!!".K!!''''''"........0illII........."'!...!iJIi,.'!IIIl.....""""'!!"""'!'''''!''!!........''''''''!!'!!!'!!!'!'!'!!''!!'''~'''''_!!'''.0illII__.''''!..!'''.. , ""'-..'!"'.......... ri tó ha1á sáIIak gá i ltisén'L

kialakul! azon karos fcHogas,·
hogy minriég a legolcsóbb ajlin' I as II és 'lJ.. szélre merőleges fi'lso-
lallevő kap/a meg él megbizásLll' rokkal érjük ezt el.
még az eselben is, ha kézen e a Miérl mellőzzüke kÖl~

- l !.
fekvő hOR"Y az aian oli ismert szabálY'okat?Az aszály t a mi éghajla- szel mélyen megszántoHárból nem lehel még az anya-
gOi sem elóálliiani. Ennek fo- junk alaH nem pusztán él talaj jobban gyüjti össze a
mányaképpen a vállalkozók is szárazság idézi elő, 110z- él téli csapadékot.
rászoktak arra az áldaHan ver· zájáru! ahhoz az emberek, Tavasszal nem szántunk.
senyre, mindenik ci legI a gazdák nemtöródömsége A Javaszi sz~ntás fe!esle
olcsóbb akarl meri csak is. Pedig aszálykár csak ges talaiszáritást, vizvesz
ugy kapiJaHa meg cl munkál. a~(k()r lép fel, ha már az. teséget ielent. Az ősszel
Természetesen ezen áidailan

előzö évben is nagy szá· mélyen szántott talajj' taverseny elsősorban az építő'

munkásság bőrére menj, az ő razság uralkodott, s ennek vasszal nem forgató talaj-
bére mOf7solódotl lefelé. De dacára nem történtek kelló miveló eszközökkel, tár·
a köz sem láHa hasznlii, merl óvintézkedések. csávai, boronával, gru- I
silány mil'lóségú munkál kapolt. Az aszálykár elleni vé· berrel, stb. könnyen hoz-

Ép ideje már, hogy ezen ál~ dekezés legfontosabb mód- hatjuk a vetéshez, ültetés•.
állapot végei érjen és jai: hez szükséges ~llapotba.

megindulion al cselekvések SOl Tarlóf1ántás. Aminl csak Hengert nem használunk.
fozata az emberibb megélhelés lehet, sekélyen feiszánjjuk A henger is szárilja a ta
eiósegitqsére. nehéz boronával, tárcsávai lajt. Ha hengerelnÍ még·js

Iti meg azián a fele- felkaristoljuk CI talajt, s azt szükséges, ugy azonnal bo-
lelet arra, hogy miért vannak az őszi szántásig áHandó- rona kövesse,.
olyan nagy eltolódások az árak an nyitva tartjuk. Gyomokat irtani kell. Ga·
közö!!. - Oszi mélyszánfás. Az ósz- 203 lábla holdanként li-20 l
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róbálni

ség

teit'iPn'kaít és

hogy El véde!(ezé~t

is fc cr2:sik .oz 11 ....

A sőt

szantásra is a/l~:allna.ssá tette ez
az eső a cson~tá keménJ'edetl
földet; nag;]; szántanak
is a gazdák.

A is
sokat

dÖI

011 Jariaii

id CRV évvel. A7:cn~

i(l'

.-,
uenlOl'il

is édálíák EJ bóbcszédüS0'g

elle;1.

Of,5 a
/d,csé;<1 }\ON

sok Cl7- a!,ia.

a magyar köz mon'
déls. Ez",n '5 véieménven venu
nak cE indiánok is. sól ók már

j,;"-"5/~iIk az il ci~:kcs rnlniszícre,k

2J(, og:" ;::"5rn n en ...

g,.'d;ék ei az idei földadöL éi

aöianaK

k rmál1Y: k,~rnek. >~ kér,,·
lz (·i I~

az évi 300 .veI1Q()S rnezógazdasd§;i
adómentességét.

~ ..4 reUen~tes s.zárazság uron
megjött a vúrvavdrt
A~ UgllS2i~l1S 5. 6. 11 és 14~in

eső a peres i 0""""h,

tlJ11tpl~'r: i(,ijrTi'1Ip,'tén volt 75 mWi·

községben 57 mm.
és i(éthalrnf 6r-

hdzfuil 30 mm

az dl!andó borulds
további esőt hoz még
~5~ _.il~

1C'1,2I\C5 mjniszicrc:;.;C'
gY/lUcik még az Siilg{fS

szükségességét, Az
s29Tnek (fOzságosnalc és aránpDs
nak kell tennie és biztositani keH

.A iÖf7sfónök ;onácskoúlsÉm
nem Ilirik cl sok beszéde. Ha
valarnc szónok sok,á unl·a,l#

íó~;a~,o'l, felszó
egy lábra ál:'/c

.0,nn?>mvalóiL

iV!ondan] se ken" oZ
Ód011 biblete!! szónokok

hanl Ef r e j \~C 5z'í j k egyen:::, u
és sietnek cl ehe!ö ir>0rn>Ulr1

,41.- indián
kiíünőnek bizon éi sajó
szavuk ba szerelmes szónokok·

al szenlben.

állva icJÍán a Jip,
js e!unnák a szava!,

kal való jáiékol és megcsif)tl~

nák fnár vég":re az él sokat eC"J4>

békél

EO-

necq

r,

nmirri.CJof az
CSO~VQrt küldök:

é
iniszter

VégUl oO"m,rr

F m
... :!- ...

.)

elvWe Q szrSLHOlJQ? JI renelór
ség keres esJI urat!
,Ai t VrZszonttátásra

fáradt az úr, aki tudósított.. ,

amelynek értelmében 3000 hO'd~

ná! nagvobb
lehel; k'eíszáz és ezer
zéphítbizományokat és pitraszI'
hitbiwmánvokat alapit.amik és a
mammut b"irtokckat holdon
felUI teljes kártalanítás ellenében
telepítés céljaira vesz i 1-i.

kazva hogy a gazda
adósságok ügyér október 31-ig
véglegesen rendezik, az ősszel a
Ház elé tetiesztik éi

reformról szóló

rokon eladoH édla lok 5,~ámái.
Kivétel! csak cl lovak kl:pezleK,
amelyek iráni il szokolinál a··
gyobb érdeklődés mUIClii(ozo;i.
ÁHiíólag Olaszország sz(~t-e

törlén/ek vásárlások.
A vásái ra !ot!ű1; össze>

sen 1765 drb, szarvösl1larh:§i,

2157 lovat és 590 drb
Eladtak 693 szarvasmarha I, 695
loval és 177 /51.Z ·3rak a
köveíkezőkép alaku!lah: ie1i,z'l
drb.-la 50-250, SZüpü" bo
kg.-ja O~25-0*407 5 Jó elfo.-ja

50.-300 pengő.

álloli helyzeje! a orrn31·,y elé
íárják és segUségel kérnek él

k o r rn á n y I ó L MíndenekeiöH

vetómaghileJl kérnek és azi,

hogya tavé;lyi vclóm öJcsönl
csak kellien visszafízel.,.

Jei meglehetésen l(edvezök. A köl,
csön hosszulejáratu, 5 százalékos

. és a törlesztését 1936-ban kell
megkezdeni aközületeknek. A
vételekhez csak az szükségec.:, hogy
a közületek igazoljak
vannak még képitetlen be!:öf6 u/

jaik, melyeket ki akama ic Jpiteni.

állatot haj
al áli

4500 d
a y

kereskedelemügyi
Icsö ad be

Közel

- Barátom, az a Brandy-gól!
Ccce!

iVlaga "látta J

- Éreztern j

-?
- AUat, hogyldttam hát-

tal voltam arra s én a kai')inic!'fti:5~

kat láttam 1 De éreztem. uram,
éreztem l Azaz, a vége már
nem is igen éreztem semmit.,. El

Gömbös miniszterelnök
31-ig a
a Ház elé terjesztik ca

te!epitésrő~· szóló

Gömbös Gyula miniszterelnök I.•
hétfŐI1 este nagy beszédet mon
dolt a Nemzdi Egység Párljának
országos központjában Külpoliti
kai kérdésekkel foglalkozva hang
sulyozta, hogy EI magyar külpo-,
lilika lovábbra is a római egyez
rnél1yre támaszkodik és a bc};e
érdekében hajlandók vagyunk min
den álC'ozatra, ha egyenrangú té
nyezőnek ismernek el bennünf<el.
A belpolítikai kérdésekkel foglal-

A kereskededelemügyi minisz
ter körrendeietet intézett az összes
törvényhatóságokboz és községek
hez, felhivta a figyelmüket, hogy
a kiépiletlen bekötő utak megépi- I
tésére nagyobb összegű . hosszu
lejáratu I{ölcsönl tud a közületek
rendelkezésére bocsátani. Ennek
az utépitési kölcsönnek a feltéte-

Bé ésvármeg

Emberemlékezet Óla nem voll
olyan nagy állal vásár Oyomán,
min l az idén aug-uszJus 11_-én
és 12-én. Sainos az óriási fel
hajlásJ kénys.zerokok idézik elő.

A iakarmányhiány mial cl gaz
dák lőlük ielhelö/eg ig-yekez
tek megszabadulni az állalaik 
fól, nehogy éhen puszlúllanalz·
náluk. Ez éi törekvésük azon- i
ban kevés sikerrel járt, ameny' ~

nyiben azeiadoH ál!aíok száma
koránisem haladta meg cl ja~

valyi, vagy a íavalyelőíti vásá'

Békésvármegye közigazga
iási bizoUsága héj/én délelólt
ülést lartolt, amelyen viléz dr.

Márky Barna alispán indiivá,

nyára egyhangúlag kimondollák

hogy él TQSSZ tamés miaU elő-

PESTI
(Hi;o;llf;;zlii'l i közvetités.)

A Ryengébbek kedvéért megsu
gom, hogy ez a budapesti főisko

lai világbajnokság és nem a ho
nolului, vagy pláne nem a hawaii.
fnmn menesztek lIát most egy-két

lev;'e,t.• Fut~alm.~cc~. Kergetőzne: I
a Je/nok, hompolyog a nép stu.,
stb. ahogy ilyenkor szokás. Eí- I
lenben kérem tisztelettel) halott ide,
halott oda, ilyent mégse láttam
még! A kis angol egy jól keresz
tülvitt csukamozdulattal a szálas
német lábai elé vetette magát!·
Megborzongfam ! És most jön, amit

nálunk ritkán látunk! Mi tör
tént ?! Hálkéremalázattai átlépte!
Át-lép-te J!! Ugyebár az iermé
$zetes, hogya ló átlépi az embert,
dehát ilyet! Ugyebár, ritkaság,
különösen nálunk!

No, ha ilyen csudákat lehet
látni, kimegyek egy úszónapra is. ~

Sok baj volt velem ott is. Az ő!

bajuk ott kezdődik, hOgy .. kaptam I
egy 2 P.-ős ülőt. (Persze potyát 1)
Hova szól ez ajegy? "F" tribün! ,
Nekem az ára kellene! Az hol van?
Itt! Mibe kerül? 3 P! Nem jó!
És az álló? Feleltünk! l P! Az
jó! Becseréltük. Keresem abejá'
ratot, Mert ugyebár, az álló és >

ülőhely nem egy helyen jár be.
Hátha az ülő állni fog és az álló
ülni; ugyebár ezt nem lehet.

cl vesém!
Uram, az ebédem!

No, megvan, itt lesz cl bejárat,
gondoltam. Tényleg. Beálltam a
sor vég ire. Csendesen, mint aki a
légynek se árt.

- Dehát uram, engem is nyom
nak!

- Marha, a hátamon akar ke- I
resztiilbújni ?

- Dehát uram, engem is nyom-I
nak! I

Azután usgyé! Stop ez a hely! >

"Halló, Béby!" "Mi lesz a ver
sennyei l" cimű orditásak és máris
itt az eső! 100,os hát döntő. Zu
hog. Huj, huj, hairá! jlrfégjobban
zuhog! Cum trucc 1 Huj, huj,
hajrá! Cum trucc! Mégjobban
zuhog! Máskülönben pedig félig
a lépcsöházban heringeskedilnk;
megfordulni nem lehet. (Egy vi
I:asz: fel se.) Közben a vesém azt
hiszem a nagy szerető nyomko
dásTa vándorutra kel. Ellenben az
órám nem tud, mert fogom. Köz,
ben zuhog. Csupa viz a nadrá
gom és a vállam. De nem baj,
mert ki is nyomják belőle. (Igy
mondják: Zofort!)

Második Bitsfcey J Éljen! "Ál
lat, a {ilben 1" Közben csendese
dik az eső. Kimegyünk. Vizipoló.
Huj, huj, hajrá 1 Erre újra esik 1
(Én. nem szóltam 1) Zuhoe.. Vissza
vonulás. Gól!

Huj, huj, hajrá l 5-l! "Ember,
ha mégegyszer a lábamra tapos,
kinyomom a szemit !(( Vége 1 Eláll l
az eső. Haza. 6-O!



,éj, gyomai anYéH\Oll

(ll könyveibe i:3lJguszJus 7~jó!

15-ig iS következő il!?!egvzé p

sek iörlén!ek:

J\(liím l.ajas, 1:$ hónapos, rer.,
Piipai Sándor Laios, 14 éves,
reL rioczmann i':::mó 13 éves,
rkat., Özv. Nádudvary Gáb()r~

né Aranyi Sára,!5<:) éves. ref. ,
T. Nagy RÓZél 11 hónapos, reL,
Sz. :'J;zilágyi Endre György 3
hónapos, ref., Lehoczki !\nd·
rásné Nun Mária 69 éves, ág.
ev., özv. Kéri Lajosné Vajai
f\t~rja 74 éves, reL, Szereló

Bálint 18 hónapos. ref., Pulno-
ki lvIi 9 hónapos, [(Zf

Bere Imréné L. Szil6gyi M1iJ~

fiának leányo. Eielka, EHer
V:. Szilágyi R.özának

e Erzsébel, rel., Karbil1er
józsefné Rácz ze!lának k-

Gizella. rkal., Salamon
Oubner Vefonának le

á.ny", Ilona - Margi1, rkaL,
f,ognár imréné Cstiviir Fran
ciskának leáll Vél, Margi!, rkaL,
Braun Már!ormé () fv'lá·
riának na, lVJárlon, rel'.

k~U~ii$.tlt~]!rii: t

Pólya Pál és ~/!ohácsj ErzsQ:=
!Jel, ~C")vács Pál és
11011(1.

~l:J(aLi l~' 1!22-1 !e. Die gonGil~s

koch;, a sn1m egyéb sLórakozp
!aiásáró! iS. Nédai Pál, Kopp
Jenő inüvé"zcJi cikkei mellel!
Gáspár f/mdós, Nagy Lajos,
L,::;kaios László, Török Sándor

s "'eiük együti a mai magyar
irodaiom legjobb irói írják e
szám pompás elbeszélései!'
h.ÜlÖn ki kell emelni a mos! in q

ÓLlJÓ uj nagy fH m -re;ivénypál 11 ál
zaJC/l, amely a megfeilókd pá
rait!anui gazdag diíakkal iula!#
mana meg. .4 icgszebben íl
luszjráJ.H magyar képes folyóira!

~zzel cl számával még iobban
növeln! logj~ országos ílipsze~

rLls@géL

CXÓiiklis :;"P
c ).?Cizdog' oilya!Zában
váloi:;aiha: éi 1 Cn<(Jl? mosl meg
1C:~2 ; jLigUS/jus~ sz(~mának oJ ..
v c' S01 éj, ,i:.c, \}f25 ~,/.~ !'l.i ö r~bszo iga dl

l::Sg·o . [J,o!li 5Lj~;2!énck kö!lói
. oZ északi fjordok

ks:öi tájai. cl litC1li~ passiojá12~

kClK, <zukrö! ía!ÉJ! gazdagon
íhlszlráii;j él at, elitY kü
lönösen (~I@lekes cikk pedig él

verk2zés kulissZCl-

1e-

vcze-

rengés

levcnl'ék 1

szép
20 hold

k i a ct ó"

az oliásérl
munkadíiai

és a I'ejövc] e~yüíj

elméieJi i'lUnr:{élla. A hézagpól
icnárok és kar~ló mú lan

~c~lárdák. és világi
egyesületek, továbbá az isko
lán knvülj né céJj61ra
aiakuli szerv l2ze!ek részére irt

az
1211c5en
cselleg n-~ini rnán s
ken fizeinL

részére nélkülözhetet
len seg I2(ksúöz..Ára: ~.- j}.

!lelő cl szerzőn·i!:

Pes!szen;er;.r.sé Vas CJere-
ben·uh,~a 1!. is minden ki'í11YV
ker\i:sked<isb\.w.

i,'lenj

cs Társa ki,
Tiboldi

elemi iskolák,
leilnyiskolák,

tan·"

.A vcksügyi
miniszter a l 1935 augusztus
"i·v(?Il BéKéscsabán szervezet j

g U.SiJtl~ C ·~k i fö 1dren g,z srüL

úr11;i; ~llár F:nl 15 Incgcrn!é~

ezHínk. a Béké:O;l dirJa a Ö··

nYO:1ljn ci i·>Özs bcLIerü1eiczr1
körülbelül 12 kémény dól ie.
Nagyon s·:;k ·n é~}[jlel

fai·3 "epedi ,ne;;;', egyes
h'2TJ (} lGI crn rllrnétert nlegho 4

iaJ"a. y(ü[önösen a második

hevesebb lökésre mozgá:ba
a falra akaszI01, tárgvak

. 1ányérok si\:). ).,2

egyik órá~üzJelben az összes

fa!r::! ak':lszloll órák elforduHak,
nGmz! iik ll1Zg is á!lL
Az \il,'cg'kereskcdésben az áll
ván íllegT'C7..Zentek az üve
gek, Ldények. ese iről js
IlCd~ol!li.mk, hogy a falhoz nem

öl jek befóHes
elóreborulL

A Popovlcs-uicában egy öreg··

asszo!w, öki mcné~·ben

vállóbb il1ögyar
rneU rem'2k j~-

v,,,,,,,,,,eL pompás fojy~

ségeL él kutak me(L;ncé

iéből, vagy él niedence körül
nem szabad kocsi: m03-

beli. To!na!

fatásos rcg1znyl és k~-)zzel száz

szzbbnél szebb talál az
olvasó éj népszerű

'ZS mire leHét kJ l'e cl C' z •
TeiJél g

rnia1!

1 s7órckoz~a~Ó és lsn.l~>

reikrieszló cikkeL
raHanok Egy szám ára

eidmann
dmives aug.

l.HCf} ·:;0 s: ánJu báz ....

járr'l'3ág iiJaln1i tábJákcJ állit í-::i
él kulak medencéie mIZ! é. A

,
:T]{? tE . fl,. .

irók novcJlái

iuszlrá!l

csoság'á: ói éruc,kes ci'kkei{~~

~zözö~ ~r uj szá ...

mC:l. aJTL:Y nagy
és gaz ,g ldrlaiomrflaI

ország vic12ki '/3;osai i l~u

dape~1;2 llté2Ó k:'jZÖ[1sé?i;·nck

Az lJjazás~ kön:-JyUés IC
Je3zL c.UgU5zjUS 17,.·\(n él-·
félf-ól us 20~jg Budi.il~

barack

a:{luális
.Aszlnül:áni al

rock
nes

a
Sle'ltmia /J,nya$ és Cs~:cseiT)ó'

véd.ő -3Uizusztus hé ...
napban a rendc\'se',ei

l szomba!Ofl Ja

A rendes tar!iifis S'7cplember
hó O-én dé,ielőiJ 8 Ór:.dwrkez~

dódi\{. fe!hivjuk a szülőI" n"
gye!mél, gyern1ckcike CI
jelzel! ;Irassák be a
polgári mert ba a !ét"
szám nem veheWnk fel
több TanuJó/. tI ta , es

évi ,'?ge 40 p

mdy öss;;:eg havi 4 pengés
résl.!elekben is fizelhető.Beka/
ni a szünidőben is minden ked-

"",!in!'1 ,n ':.c{l, C] ri,.,,", il"';'II] ehel.

k,zrdésról ir ;.. A
M

napos

Londonba, auguszll..lS 26-án,
<:717nlr,)n,h,?" 2<ill, és

hu 9-l indulással. Az ulazás
részvételi 204 pengő. Az
ulazásofl részlvem.li szándéko
zóknaK részletes lsmer~etó~

készségge! küld és jelenIkezé
seket elfogad él Mefhosz Ula~

zási és Idegen JrolJdá~

IX, r"Cl-en,;; 2.

bóllapunkra
alkalommal inrnro'n

számot küld a
BudapesI, VI.

A

Dr.
rne7ó

ber h·6 4-éH dé)elö~,t 8 :5~;akoL

v;zsgálalok

szeplember hé- i5,zll dt?I:z16ii 8
órakor. szeplem

ber hó® és 7~é'l d'ihoiSH 8
Órökor. A tanév ünnepélyes meg

nyitdsa szep~emb':r hó 9·én.
Reggel 7 órakor yes
s1>entr11ise. t !l.tá~J a u lj'"

éClnökc
sze%c~re érkezik L'
1)'2. KivÉlnalosk r:z, a
).),-,,,,,,,,,-,1\ ér1ekezicire minél !öiJb
gazdaUirsunk C:'Öl!lH'•.0, zőld·

ínezóg61zd,ák ~n,ol~ó .:;záij·~? 011



Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁ"RTON.
HU.l'1iária könyvl1yomdavállalat, Gyoma

Fe:lelős üzemvezető: Teket Sándor.

blikáció
E9Y 52ele16.rosta jókarba

levő eladó, k dó
me~tudharó. a la hivatalban

Vizsflyai .Istvánnak vágó malaci1>ai
vannak eladok. Darabonké t ?
20 fillér. n - peng6

l ~'i~é2 Fe~~r ~lihály dévaván ai
KOI c~ma helYlsege Derendezéssel eg \itt
elado. {JgyarlOlt 4 hold föld !';.y . .
0Jadó "".. . . ~Zm\ell
~, . ,Lrlekezl1l lehel a tula'Jdonos~'l
Devavanyán. . "l(,

Fé! ta " ' If·' ... ~ . : ny. ane'y- old elaoo ngy
112,>zonberDe ]{1,,8.0 j:;'rdel'lo·· ~ . I h .

• ,j! . '.-' Il,...,< .. Unl e~lel

111 IIIoell nap M. ll. 63.
<:lábit)!'· I,77~ " . l1cn,es Széchenyi-u.

" ~z. ll.aza 2 klszoptatott kocái2l, l
lova szerszámmal és kocEi'",,1 ~gvütt
elad6. Bövebbet az üzletben .

Ócska ujat. Csináitassa
meg I:as~nált kalapját, tiS1:titás, festés,
vasalas, lonnázás valamint szallao"o7á~

~it~~ valóságos új kalapja lesz. Uji-ér~
fl IlU .<~ ~a"'fák' l·.' c> ~ >Jh Igen o csa
~rban G6th józsef üzletében
\Jyomán gróf. Tisza István II 51 !"
testület mellett. . . _,Jar-

.Tis.~t~le~te! értesiíem il nagyérde
mu kozonseget, hogy kelmefestő és
~e9ytisztiJ6üzemellétesite!tem. Galler

..,h~z(rtás lükőrféllyesre drb.-ként 10 fill.
Kerem il közönség szíves pártfO"á<;ál
Molnár Géza, gróf Tisza István ~t -Sl:
Góth kalapos házában i1Z IpaJ"io'V" tmellett. ..~~ uiC,

,~_~r?:~ Dá,:ic:1ö}öKösének j 7 klh
t~n;,t wld]e orok a,'on, szabadkézböl
,eladó.. bővebbet O. .Naa,· I ás lr'~~l
Jehet megtudlli. b]. .~ Z,,; "ll

_F.élfertály tanyalJ!!ly föld örök árón
elaa~, vagy haszonberbe kiadó é·t-
kezm lehet Mikl6s ut 63 !';z; e
alatt. ' ,4m.

.Férfi és fiu kalapok, sportsaplGiki
11lll1denréle fiu sapkák a legolcsóbb ára
kon, kaphatók, kalap alakitást, festést
SZaL{SZerŰen olcsón vállalok A~t

VincI)]'; kalapos Endrőd Ip,lfíE;sliílette!
sztnlbefl.

Keverékes búzájál legtökéleteseb
~en<. ~ Seiektor vetömagtisztitógép
IlSZlJt]2. meg. Kollmann Tózsef
Miklós. ~!i. házánál dolg()~ik. Nagyobb
;l1e~nYJsegek!Jez él lJelyszinre kihúZI!t
nato.

Egy füzerüz!et trafik és
italmérési joggal kiadó. Érlekezni Jehet
özv. Nlolnár Józsefnéná! Dévaványa,
Széchenyi utca 33.

Kiss Bálint u. 8. alatt Kovács lm
rénél búzaszalma és törek van eladó.

Csabavezér u. i sz. alatt, butoro
Z?I: szoba külőnbejárattal, villanyviJá
glIassal azonnal k i a d ó. Bővebben

ugyanott.
M. Lajosnak I hold és 1400

~é:lyszögöles ugararí szántóföldje eladó.
Erdeklődni le~et Bo:Hhyányi U. 6 sz.

Vete;mag tisztítáS Iványi Aladár és
!stván vasut melJetti magláránál meg
keT-dődött. Bármikor azonnal lehet ve
tömagot tisztítani.

Kruchió Mihálynak a Vidó-Iapo
son 5 hold földje.. épüJetekk~1 eladó.
!Jgyanolt gazdasági szerszám és törek
IS van eladó.

Mindenféle női férfi és gyermekci
pök legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészáros Lajos cipöüzlelében Horthy
Miklós u 2.

Kerll:k'iliS Károlyná! a zamatos, jó b@r
literje 64 fillér.

kir. bir. végrehajtó, mint birúsági
kiküldött.

Dr. Morvai Béla Budapest V. Alkot
mány u. 4. ügyvéd által képviselt Hof
herr-Schrantz-C\ayton-Shuitloworlh
Magyar-Gépgyári-lVHivek r t javára
4538 P. 65 f. tőke és több hövetelés I"

járuléka erejéig a bp"sti kir. TörvéfliY~ ,
szék 1931. évi 16 P. 37773 s,~. végzé- l
sével elrendel! kieléaitési véO"rehajtás I
f,olY~án. végrehajtást ;zenvedöt61 1931.1
eVI Julius hó 3-án lefoglalt 4000. P. be- i

csül.t ingóság?kra a gyomai kir. járás- I
biroság fenü számu végzésével az ár- I
verés elrendelIetvén, az árverés meg-!
tartását elrendelem a végr. szenv. ta- I
nyáján KesIXlyüs 1906 házsz. leendő l
megtartására natáridőül 1935. évi I
augusztus hlfí 23. napjánal< déle- :i

lőtt háromnegyed 12 órája tüzetik I
ki, amikor il biróiiag lefoglalt Cséplő- II

~~psze~r~n~ s egyéb ingóságokat a leg- 'I

tobbet Jgeronek készpén2ffizetés mellett l
esetleg becsáron alul is el fogom adni. I
Azon ingóságokra, amctlyeknek a kiki
áltási ára egyezer pengőn felül van,
osak azok árverezhetnek, akik a kikiáll
tási ár egytizedrészét bánatpénzül le
leszik.

Gyoma, 1935. évi auguszlus hó 2-án. !
Villányi Nándor I

kir. bir. végrehajtó, mint birósági I
kiküldött. I

aiD
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Érdeklődök szerkesztőségünkben kaphatnak bővebb klvílágositást.

!JI Kö{ö~tarc5"Sli '~al1yák Máv. állomástól cea 1500 mét~rre, a
köröstarcsai l1aMrb;zn

5
ké! padozot!~szobás, konyha, kamara é;;; ",;" morr"',''''. _ ,,_ ' álló felső tanya-
é~ü!etleJ, egy közös közös kamarából, ket s'obás cselédla-
~as~6.i, egy 8 lóra és 8 ökör,·e különválasztott alsó i2pületb61 eav
o tenennek való istáJlóból álló, valamint megfelelő ólakl.:al, szinn~l, 10

Gles góréval, jó ivóvizzel ellátot! birtOk.

Ing Pk. 1544 sz. 1932.
1931 vghtói 237 szál1i.

Paraizs Vilma gyomai lakos vch eav

heHelkes lak6hazat B. Kovács Laio', é~
neje Simon Rózát6! 1800 P-é,t. ' Dr. ,~lÍorva; Béla ügyvéd által ké:wi-

Szendrei Balázs és neje lzsó seH Hofl1err-Schrar.tz-Clayton stó. stb,
gyomai lakosok vettek 3 h. 1160 o. ö (csak: Shell Kőolaj r. t.) javára 1500 P.
zsófiamajori szántó! Herter József!ö! tőke és több követelés j3.rulékai ere-
(nös Wolf Kaialirmal) 1800 P-ért. ~jéig a bp. közp. kir. járásbíróság

Molnár Antal és neje lzsó Róza gyű- I 1930 évi 459964 sz. végzésével eiren'.
mai lakosok vetlek l h. 124 n. öl cH- , delt kielégítési végrehajtás
rllkerti szántóI Szmola Ist'Jántól 600 irehajtást szenveó.öl,től 1931. évi
P.ért. I hó Ei-én lefoglalt 2300P. becsült ín-

Arany János (nős Csapó Terézzel) I gós~gokra" gyomai kir. járásbil'óság
gyomai lakos vett 2 h. 400 n. öl Ilagy- ! fenti számu végzésével az árverés el
állási ingatlan Ih-ad részét Kulík G~~I- rendeltetvén, az árverés meitartásá( e]-
lértné Kiszely Rozáliától 250 P-ért. rendelem a végr. szenv. lak2.2.áJl, End·

Kiss Pál és neje Balogh Mária gyű- röd, Selyem ut 47. Mzsz. alaU leendő
mai lakosok vetlek egy beHelkes lakó- megtartására haláridőüJ i 935. évi
házat Kruchió Gáborné Nyilas Eszter augusztus hó i 9 napjának déie~
és tÍ,rsaitól 1900 P-ért. iőtt háromnegyed 11 órája tJzetik

Csapó Bálint kisteleki lakös vett 1 ki, amiktlr a bíróiJag lefoglalt gőzgép,
h. 292 n. öl kölesfenéki szántót Oláh cséplőszekrény, s egyéb ingÓságokat a
Istvántól 340 P-ért. legtöbbet igérönek készpénzfizetés mel-

Weigert József és neje Frei Magdol- lett, esetleg becsáron alul is el fOo"om
na gyomai lakosok vettek 1. h. 671 n. adni. Azon ingóságokra, amelyekn:k a
öl előhalmi szántót özv. Porcszllmi kikiáltási ára egyezer pengön felül van,
Lászlóné Behán Rozáliától 600 P-ért. csak azok árverezIleInek, akik a kikiáJ--

Toldi Sándor és neje Aranyi Lidia I tási ár egyrizedrészét bánatpénzüJ le

gyomai lakosok veitek 843 Il. öl és 3 I teszik.
hold 169 n. öl félhalmi ingatlaEt Ara- I Gyoma, 1935. évi jul. hó 25-én.

nyi Imréné Molnár Zsuzsánnától 1600 N~ndor

P-ért.
Ungi Zsiglllonc.::s neje MéJykuli Anna

kisteleki lakosok vettek egy beltelkes
ház ingatlant Oláh Andrásné Oláh Zsu- i' Pk. 1495 sz. 1932.
zsánnától 3300 P-ért. -

Kovács Imre (nös Szalóki Tef!2zZel) I
gyomai lakos vett 1 h. 711 n. öl fél- i
halmi szántót Kiss Lajosné Tandi li
dia !lS társaitól 900 P-ért.

K. Nagy Gábor és Barna Mária gyo
I mai lakosok vettek egy beltelkes lakó

házat Gecsei Istvánné Tóth Lidia és
1500 P-ért.

Zöld Benjamin és neje Hajdu Eszter
gyomai lakosok vettek 2 h. 172 n. öl
pusári szánfót Homok Pálné Varju
Ceciliátói 950 P-ért

Dr. Kovács János· gvomal·, lakos veül
36 h. 811 n. öl tanyaföldi ingatlant Ko- I
vács János és nej6: wiVlünich .lVláriatól
28.000 P-ért

Eernstein Gizella gyomai lak@s vett
egy belteJkes lakóházat Polanszki György
és nejétöl 1000 P -ért.

Özv. Bogár Józsefné Vincze Terézia
gyomai lakos vett 675 n. öl és II h.
1291 n. öl fatlyasi ingatlanokat Béres
Etelka Hamza Sándor és Béres Erzsé
bettől 7000 P-ért.

Bátori Sándor és neje Dolecskó Ka
talin budapesti lakosok vettek egy bel
lelkes lakóházat Czinkóczki Lajosné
Makcsali Mária és társától 2000 P-ért.

kk. EHer Erzsébet és Zsuzsánna gyo
mai lakosok vettek I h. 1536 n. öl I
zöldlaposi szántót 50/oo-ad rési':ét Eiler I
Mihálytól 750 P.-ért. i

ENLiI ln. "...nUI

Az ETK. v\?ZelOsege számíJ
va továbbra is él sporlszerclö
endrődi közönség pártfogására,
benevezeIt a bajnokságra. A
csapal legnagyobb része fiala- ,
lokból áll, akik már ebb('n az
évben is bemulatták a közön~!
ség előli is ludásukal és csak I
kéi ese/ben hagylák el éi pályöl
veszieskénl, a csabai Törek
vés és a mezőiuri' Szövögyár·
tól kapoli ki a csapd. E7cn
eredmények alapján ió szerep
lést vár mindenki a csaoanól
annak ellenére, hogy a s~ezon;
nem leljes érlékli csapaila kez
di, mivel egv~két jálékosa ál'
igazolás alaU áll. A csapal ed~

dig leigazoll lagjai:
Uhrin J. Iványi M. Timár L.

kapusok, Kovács L. Kerles li.
farkas M. hátvédek, Maluska
Szuió, Simon, Pelyva, Kurilla I:
halfok. Kertes, Kovács P. Hu
nya, I',,-ovács I. Hanyccz l.
Lacsny, csatárok.

A csapat edzésél Kovács Jó
zsef közs. lisztv. vállalla el
amalór alapon, aki u;;Zy ludél·
sával, min1 sporlszereleJével
fáradságol nem ismerve a csa
pat jó szereplésél igyekszik eló
segí/eni.

Az EIk. vezelósége, akik él

csapatot cl bainokságra bene
veziék, él köveH<ezók: Diszel
nők: Dr. Tüköry József föjd~

biriokos, ügyv. elnök. Wallhiel'
György polg. isk. igazgaíó, ai
elnök Csókássy Béla polg. isk.
lanár. Titkár Domokos Laios.
Intéző Maluska Béla. Pénzlár;
nok Hoffmann Ferenc. Jegyző

Knapp Endre. Szerláros farkas
Imre.

l8-án cl budapesli Teslvéri~

ségel lálja vendül él ETK., ki
nek vezelőségeanyögi áldoza
lok árán kölöt!e le ezt él jó

hirü együflest, hogy cl hozzá
érlő közönségének ilyen iO

csapatol tudjon bCllwlalni, biz·
va abban, hogya közönség
mosl, is mini már ö muliban '
oly sokszor, ismét lámogaJni
fogja.

A mérkőzés előll a MOVE
endrődi csoportja első alléíi
kai bemutatóját rendezi, melyen
rész/vesznek az összes end
rődi allélók k. b. 20. í-\z allé
iikai tréningekel Lesniczki lsl
ván lanító vezeli, aki már a
levente versenyeken is olyan
szép eredményeke j éri el a
csejli levrznléivel, hogy a jaras!
vezetók is él legnagyobb elis;
merésükel fejez!ék ki. D. V.
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Egyhasábo3 (55 mm \ cm magas hirdietiOf
20 jT~n'éL ()t~.2r!r; hjrdeiésrnéJ 10 sz~b:alékl tazszcrin0;}
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 sZ"Í.!al& és
félévi hird etés esetén 2:: százalék ked~'ezmény[ adtmk.

'ff '" I"!'\! 61, KO!!;SIJt'h lage>$ ukOl 6'-1-.
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l-:" lrnre

!\ÖZÖ1! scm riadnak vissza
éli • hogy újabb lerü!:?íc
teker vegyrenek javításba.

Ezeknej, a törekvö em
bereknek mindt2gyike egy~

egy magyar ussolini, aki

jövő nernzedékek megélhe
tését aJapona meg. A.ki cl

sajá.T élel1örrénelétől indit
f,at"él eJósegiti és lehcfö\'é
teszi, hogy ClZ uJánunk jö-

vo Lll nemzedék is rm.m
. eil12lyezódést és oek

rwo111án kí?1i la
hon

De em nerne-
sebb, mint azok, akik k(lrd~

ddl - ilyilokkaJ akarni.!ik még
mo is étel i.

mu nl

;1C1 rl Z:I k0p-
vísel(,leslűJel, nschrf,>lh M~r-

tOl] indi!ványára, megí?légcdt>-
sél ~s eli::;mcrés~;1 (. ki
Vilá Cyula ij:?a ak.

Szép ereclnlényekel éri el a
halmagyi iskola. A.z énekben.
raizban és kézimunkában l<iilö p

nösen volt az előmenekl. Az
iskolaszék l\ruchió IvHhály ra-

I
níló!lak kiilön köszönete] SZE!'

vazotl. A Nyilas! és esudabailaí

!I. iskolák eredményei kielégitó. k.
A tvláv igazgatósága az egy

I ségesilell vámdijtélelekhez a
I község hozzájárulását kérle.

I
· A. képviselőtestület ehez nem
. járult hozzá, meri a Máv állal
Ielólerjeszielt egységesilés elfo·
I gadásél a község bevétciének
l csökkenését ieleniené. Ellenben

kimondol!ák, hogy él Máv igaz
galóságával tárgyalnak az ügy

és G iárgyalások eredrné A

hadszíntér és cl osság
folytat/a munkájáL ;-\z egyik

sziklás hegyoldal . mim-
m. magasság-

egy négyet-
mélernyi terület vizszimes
re igazitva, arneJyre cl föl-
der hálon, pu n hord-

fel az ember. Trágyát
szintén. Az utóbbira nk

házilag készüir scu-
t is, L'l \ egy

ma hegyre
a tráf<yáL..

t::o tehát, h kirnond#
jam r érze!·c cl Jcgrw
gj/obb JiszteleHel gondo~ok

ndazokra, a az ui
év alaH a környékün~

kön levő nehéz szíkes iCl

ol.;:at m űködésb e vc! ék.
tisztel nézem

azok törekvéseit is. u
mostani rossz \iszonyok

ill1al 936 [j me~31'(i'r1ik7en-

dó li, 1OITI(lV,cfSen'l

céljaira pengől. a oriÍlV
Miklós uli iirlézíkuthoz cn-
dó vizj[jroló medence kölí3é~

geire 43.'3 peng'ól, El vásárléri
mázsóház épíTési köllségeire

, 932 pengől, El füzfászugi köz~

ségi tany,] . melléképütelének
fel 12pil2si köliségcire 406 oen
gól és Vakokat Ciyámoiiíó Dél
magyarországi Egyesület 1'12-

. szére elmaradt segélyek eimén
, 2:5.60 pengő l szavazotl Illeg El

képviselőtestület

A közs®gi gazdasági iskola
és az elemi iskolák 19i95}~6 évi
jelenlé'3ének elólerieszlést2 so~l fán Pánczél Emil. fóiegyzó

I hangsuiyozla, hogy cl gazda

I sági iskola az idén is kilűl1ő

I
tanulmányi és anyagi eredmény
nyel zámlt. Az évi iisz!ajövc#

! delem 80f pengő 24 filér. A

fl Ö V é n ye k mosolyognak
r-óla felénk. de akkor szep
rerni, amil\Of él kárba ve
sz,etl vetőmag és rllU

fáidalrnéls csalódása é~etl

a lelkei. - ez szinte em~
berfeletli éjrdakarás, hogy
úgy mond iam: fanatikus
földszereier i\eJl. amelyre
csok cl mi nl\. cl ma
gy'ar paraslI képes.

1),.: íalán kissé luJozok
is, enni nem csoda, hiszen
én szeretem ű m.
néha egykicsit büszke
vagyok ni)

rlogy máshol is folytajc
n cl termelö!\: cl földért

. szinte emberfeJe
kiHinik éi Szövelkezőkbz')l.

;\ háború aLjj!. 1 5-ben,
G krai!1,('li ;c,.lpok közt vol g

tunk hosszénbb ideig. 1-\ re~

fület r nem

CiYOf11i.1 kÖ7:o;':g ké seJö·
l /esliHele ':Hlgllszlus 19-én dél·
l elÓI! 9 órakor hovács Gábor
I biró einökleie alatl népes rend
I kivüii közgyülésl lar!oli.

Vita nélkül ekgel JeHek él

felekezeli isl·;oJák segélyezése
iránI beadolI k.zrelmeknek. A

,• JanHók nyugdijjárulékához való
hozzáiáruláskénl összesen2448

, pengól, az egész járulék 1 .s.
ad részé! á!liJoíták be az 1936
évi költségvetésbe. Ebhől al.
evangelikus iskolákrci 389.60, a
reformálus iskolákra 13á.- és
kalolikus iskolára 52640 pengő

esik.

Az utcák és jere~loC'solásárEl

418 pengől, El hŐSI sirok di
szesebb karbanladására 100
pengő!, a közegészségügyi
szempontból szükséges mik·
roszkóp beszerzésére 400 pen-

a gyomai i$kola

lalás

rnond(jm ..
h

is fl Bilörekvés (u
ter,nészeW k~rdés{>k

ntézli-sérc.
11 él ma p()~

liliki;;f. Ami olt nCJgymérték
beo van meg', :fe a
községe~( és egyes embe-
rek is

ria mi ITlob'yarok egy kis~

sé emlékezetnnkbe idézzük
a történelembó! takar,
csak hálatelt büszkeséggel
gon alun k honalapitó
öseinkr\?, akik (Z/ él sok
vérrel-verejtékkel rncgszen ~

rell földet megszerez:ék ne
künk A történelemben
den kc:rnak rncgvunnak a
tH:lgyeseménrei. A népván'
dorlás, Amerika felfedezé$
se, 1) népeknek mással
\jvo,:t háborúi, mi mi
él népi?k és nemzetek jobb
megélhetése. el ved
zödése tek.
Régen Bzbnban ezt csak
dilf\'i.:1I1. egymas é!eiéllek ,zs
vagyqnánök íönkreté!elével.
tudták elérni. Az öjabb idő·

hl!n él nemzetközi élerben

gondoiha tunk
(')seinkre, éppúgy nem ja-

gád uk meg elismeré-
sll azokról, Zl iH, a
m i szíjk eb h h él Z Él II k b EI ll,

Gyomán, E n cl r 6 d ö II ,

Szarvason, vagy az
országban, újabb és újabb
területeke! hóditanak el cl

sdktól, vagy homoktói . cl.

termeiés céljára.

Azt mondiák, a lTI("lgYélr
cl. földnek a szerel

meSl:L Aki ezt nem nni
el, nézzen meg egy olyan
embert, aki egy il}ren szík p

től elhóditoH területi2n dol
gozik. Mert hiszen könnyű

éJ földet szeretni akkor,
amikor
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Béla: F~irdés~
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k{jkra 2567 n~:j.

mcmöfK ;~;v

pályáz6, akik é ;;:5\/,I;':C75

ödták bc.
r'> ""." .r> " l\lli

százalékban ÉJ

gól ál mc::c
közgyi.ilés vé,,:?ei a kélJ'
vi:iclóleslü!e1 Qzo:,bcm eg';~'!r

maradt. meri xéZ! l' rárn
rendiüvüli ·0 ·oi,r
Hjzvt.

Az áHa~án'os er'25eH adó kl-
veiési százöiéJdii a is 5

'SZ!2r és mindcn<-;()rra 200

A második rendkivüli köz~

gyi.ilés! Ifl. perccei később
lolla meg Kovács Gábor biró
és rögtön rátértek él közgViHés
egyedüli lárgyi1nak:a beseny

szegi iskolaépilés váHíJlaJba
adásának kérd~sér~

Ugiiri községi mérnök
röviden ismerl"i:e é. beérkezett
pálYáza~ok é'Tí~drnér\VlH.O:)sz,'e'I
sen 1g pá!yOázal érkeze!/ be.
Et·ból 9 nem felelt .
Iyázölí feHéie!eknek és
ezek teljesen figyelmen

hagyandóI4';.
pályázat közü! Pf,ziffer
kómjvesrr2sier és Megyeri ~s!u

vtmácsme:der
áiis, amermyiben 23 szükséges
épHési anyagok egyrész!?
drágább, min! amermyire ók
ie!iün1eíik őke!. Vál!alkoz~suk

tehát ese~ben ~S ráf~ze.~

A pénz!ár lÁt35 első·

félévi :ésévei kapcsolatban
erre a félévre 2.4 °/9 kamalol
áHapHoílak meg. J353.20 pengő

kerül igy az érdekeHek köp
zöll széioszlásfel.

A OyomJiTermelókfogYéilSZ
tási és Értékesilő Szöve/kezeu
iének azt a kéreiméi,
község járuiion hozzá fi

M.iklós uti üzlet elóll épílendó
belonjárdöl köllségeihu, e!ula
sito!lák, illetóleg;o kimondoHák,
hog';' él ján]j:; él község meg-

és a köifségek 50 szá
zalékál a szövelkezelre kive/i,
m~ri él község eSek biz:o-
sUhatja magát él

i5rda megfelelő lesz és él SZÖc

\:.zlkezei sem jár rosszöbbui,
"led hisz k,irvéllyében is csak
J kö!íégek 50 százalékának él

t11eglérHésél kérleo

nvéhez képest él kérdésJ ujból
ruaplrendre tűzik.

A során 700 pen~

gó! szavaz!ak meg az 1935 évi
köHségve!ésDen ielenlkezó fe
dez:ellen súlkségieiek fedezé
séreo A 700 pengöből pengó
(JI kézbesiíók és más hasonló
alka!mazo!lak éikezési pó!djjá,
ra, 300 pengő pedig porlóköl!'
szgre

Rövid vilál vá!!oll ki él füz
fáswgi 23 kat hold 'lelemény
föld hál.ikezelésbe véteiének
kérdése. A tanács a h§zikeze~

!ésbe véleH indilványozta, meri
igy a község lobban meglalálja
él számilásai!.

Beinschrólh Márion elismede,
hogy házikez.elésben él 23 kal.
hold föld leg többet jÖVQe

delmez, de szociális szempon
tok miaU kénytelen kilarlani éi

bérbeadás meHell. A 23 ho!don
lellzrdel$' legalább nincslelen
kisember keresi meg [lZ eVi

zöldség, slb. szűkp

ségieléL Házikezelés mell eH
ezek mBidn.em mind közsegély
re szomlnának. javasolta, hOflY
a 25 hold földet tovább is hagyu
ják mego éi jelenlegi bérlők ke·
zében, Wetőleg mondiák ki,

a füzfá'3zugon csak a

nincstelenek kaphassanak bér·
lelei. A 3 nagyobb

vagy

~'eildell~ezóket pedig zárják kj Ei

bé,lelbóL
A képviselőlesiiilé! nezél

Emil fóiegyzónek azt ji közbe
velelI indilványát fogadla
hogy házíkezelésbe
vesznek, 10 holda! pedig meg
hagynak III jelenlegi bérlők keD
zen. Balog imre felszólalása
után Beinschró:h Márlonnak a:d
az indítványát is elvclellék, hogy
a 5 holdná! nagyobb földbir
Iokkai rell!delkez6k DC kaphélS
sanők bérletet

kÖ"l.)

északnyugat
az Olaszek cn..-"n.,·'"b

I
·1.<ai:>nprJ"", eOl pH, ;;;';r í ;\'J"C;;...' C," 6~ro.'" ,,-u .. uv',,-, ,- .. iHOl -,,--~. ,,-<c.,. ~C1I·'.... \ I(;;.~,,'l.. ..

des lel rasa;.
! O' o; laszorsz8~g a Cl-

I -10 • 'ó ,., \ 06'VH1zaCl egyeternes efo~k' .... Den ~n"'"

II goztat Ahes:;;zinia iás áUz.
. parifikáiása, az of! uralkcdó béu

kéiien áHapotok, törzsi "oU.".W.\r"'.'·'-",

garázdálkodó,
\ éktbiztonságot ;-"d>

lóbandál, nyerészkedö
rabszolgavadászok
bályozása és fékenlartásáo Ezek
áldatlali1 működése és ve
szélyezteti a már euröp11 h2tal
mak által és köz
igazgatásilag !Oendezet!

I
gyarmatáHamok es be-
kés fejlődésének !ehetöségét

I ~,~-~~---
I A konfJiktussal Rózsák, Diszfák, Diszcseriék,

gyarmatpoiimt:ai tekintetben 01a5z- Gyümölcsfák. B o f: li Ó S-2:í1ümö!csUek,
Ciyűrnőics- va:jc5en1eték;Szegély- és futó~

orszá2"on kivül az érdekel! hatal- ro~ növények, uyqkeres és sima szőlővesz-

mak elsősoioban Anglia és szők, Lomb és tiileveHiek magcsemetéi.
ciaországo Előbbi éi> a:: !( (J L U C;-I faiskola S z l; g e cl,

Plllegyzék ingyen.
Indiába vez~tö ut utóbbi , ~"_."",,,,,__,,,,,,,.,.,_,,~,,_~_,,,,,,,,__

kus viszonyokat, a benszülOltek
fáradsághoz edződö!fségét, vala·
mint a részükre ellátás irá.n
H igénytelenséget és végül, de
nem utolsÓ sorban a keleti népek
összeségének osztatlan szimpá!iá
ját, úgy rá kei! vezetödnünk, hogy
az erőket alkotó nevezőkmajdnem
kiegyenlllödnek. (Szemléltető pél
dája ennek az emlékezetes ango!=
afgán háború, melyben az akkori
hadileoimikai vívmányok összes
ségével fel szerelt és viszonylago-

san biztos fázisokra támaszkodó
angol operációs sereg sem tudott
a hiányos hadfelszerelésű, de fa

natikus afgán guillera esapatol{ka!
szemben jelentős sikereket elérni.
E háború borzalmas voltát és az
európai csap>atoik megerőltető ha
diszolgálatát éiél1ken érzékeltetik
Budyard Kipling, Lord Baden u

Povell és a közelrnullban tragi
kus körülmények kö:otöU elhunyt

Bauer Illés;,

(Folytatás)

A Népszövetség békés eszkö
zeivel nyugalmat szeretne 'lerem J

teni (főleg ál keleten, hol a hamu
alaH amugy is állandóan ízzik El

parázs) s elejét igyekszik venni él

Mborunak, melynek kimenetele az
olaszuhaderŐ kitünő technikai fej·
készültsége mellett is bizonytalan,
mert bá.rmilyen felkészült is legyen
az olasz -sereg él. speciális területi
viszonyok és a mindég meglepe
tésekkel szolgáló keleti harcmodor
könnyen meghiusilhatja a már jó
előre elkonyvelt olaszsikert.

Olaszország főerejecompleH és
harcrakész serege mellett a nem
zeti öntudatbóJ táplálkozó lendü..,
let, de ha ezzel szembeállitjuk az
abesszin ős fanatizmust, a terep

teljes helyszinismeretéí, a "'" ",,;lm
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és ha·

f(5rabbi'

óriási

mondott

neki. J:.);é:kés'íf,im~e-

legfelsőbb fH;iyen is
esz:cníÍöve1

maganevelte diófábó!

lemelték el. A

részben

község

ember is eq:eSj:er:
VOlt.

míni szemlé!ődő és az élet tHk@il

talmas

Békésvármegye Törvényhatós,Agi
BizoHságá,nak, él községn képvi
selótestületnek, a Békésvármegyei
Gazda~ági Egyesületnek, Békés-
vármegye Közművelődési Egye
sületének, él Békésvármegyei
Társaságnak, Gyoma községi gaz~
dasági a Gyermek
védőUga és az Országos ;S!~:tái1i<:\

Szövetség a

Hadröá csoporljának, il. Gyo-
mai Takarékpénztár Rt. igazgató
ságám;l,r) a Gyomai Uri,Kas;inö

Közművelődési

fia:

vdgy csak luinl egyszerű

mO,ködö lag, azonkivül voH
szám lalIan országos és küi-
földi viHarok! löbl')

készű]t Koporsé~it)íi!Jl

és
község képiselőtesWlete

Harsányi
dolt bú-csúbes;:édef, de meg
ható be"zédben bú.csiízt'il, el tőle

a Grafikai és Egyesület,
valamint a Mj~Vt~szj

Az I
közül kidőlt a i Pll,}vé;;;éeHel,

~lezér. aki (J gor.~ - 1',1" lli es
doűat i1J.,:lo;;,d{H}áli,\ .]1- !
WúeHe de soha ;n~l1il ii

csak éle (el ado!!. ö i
,\

'.:satáwH, csodálaltosi
lak ,'eZ eszmék és pazar i,.

az emlberi mOI1-Ga(Jj!
~

valók, lvHivésze volt a nyüii111Iai.ott I
I

szónak, a lavasz művésze l
J. nag)' ti~koka.i és ámulásra kész- ~

tető szépségekel rej1ege~ö s:!ürke ~
kis ' " ,i" aZ olom- i

hogy ~
'. '""a"'o' {'2ine,~,b,~,' l' '1..' !HilL, " ' ,.. ru,Lk 3",!, !

I'

csókolni a leirl sza";:.)- I
egy kiad 011 I

mint az elsö áldozásra ké- j
szi.il6 leány, akinek. rnár fell ér i
-'Ll. h'" ' .., ".. "f" - " . i," dl]am" gyongy l~al ulenerÖJ, i
piciny virágcsokrárói es fehér SZ3.~ I
iaggal átkötöH égögyerlyáról sze- I
mü~kbe az az isteni rrarlalom, I
a~!t, az ember teremtette dolgok ~

kozö! csak a /{önyv tud adni. l
Kner Izidor papja volt al betű· ~

szedésoek, papja, aki apró gyer- l
mekkorától diszes ornátusban di
csérte a GOlfUdolatot A "vinkli'"
\lOU a vizes kefe a szentelöje "
és a "formá/l( végigsimi!ó keze rt l
r' t'T' TI' IIus.o.ole, emp,omma magas~to· !

sua él műheiye és mindig Íökéletes I
terem.té~ lelt abból, ha mint i
zenges1.l orgonaszó, felballgtak él ,I

, gépei. izidor ma már halott, ~Ide a mÜ\fészemb~r !
j az ha!a- \'
j .

l fáig érni tag, mert csaK a l
,I ~ • 1
i em,)er rneg, ól teremtő soha. i

1 *,' I"::: j
;1müwr Szent!

ótaI

le
évi

a
lell!na.~YOJl)ib megértéssel fo~

elöíer
jesztését és kijelentette,

vármegye

g·~.7e kcrü~j él hárr'oclj
lafiÓ szárazság mialL

Kozm il!

A kél,\j:i~JÓkslülel

:Jugus;.: :i 24. én szumba10n
dé~e:löH 9 ór,~kor rendes köz-

s,§gánck kis6'yü~é5C ~vt§ < BBEl!
Hd' dl'. (lEs el~~ökleie alaH I

&

szombaion Clíiduszius j 7" én !.t

l~rlol!a cneg rendes hav! ülé· I
séL Az més elói! a vármegye I
Q közöhe, hogy [)uda-'

járj és K~:I~a "Miklós I
bz ller elOll reszlcJe-!

sen feliárIa azt a sulvos hel\;'.
zelet, a be Békés várme'

16 esztendős

i István
! '! nosszas szenvedés l

kis~ l.az éve;;;r'ed~kl~n I
nagy mel?nyug~ I (jl!),H€!1bero I

! valóságo:; /1őskölíe- I
Usgyülés szá2!izene@~'pon" I' mény, Édesapja ill:

10':.' kéi endrődi 't' "" ..", ""',,.I vol. es is annak akarta nevelni. ,l'

és e~'r =zerepell, I :
,: 'H" ,-,,'1 ('ó.~halároza~ I., J
" , !.JGIl w' eu <il, I

DC)iQ'an isk gya~ I megterem!se a modern íj!

cngQ I ti~~o~[rá~tiai
II I~

;,:lene beadotl I és . I

feH~bnés elu!5isilásávai, I 10 I
CSaK az I I
.. I egész sorá, adta ki a l
ures ügyé- "
b\?l1 hozol! községi haláwzal is.' magyar klasszikusoknak, de ő I

yomc: kezelésében, maga is két év~ I
özv. Simon \s!viÍmné Biró· tizeden keresztül volt (il "Borssr.em I

fszier aiaDilvánv, , . Jank6 li k é s ö b b 'I',
madéssal jóváhl:lgy~ "Agyafurt alakok" cimen I

ös!\ze az oH humoros I
elbeszéléseit, Az " lurkósá- I
gok" dmü könyvében a Kner I
család történeteit irta m~g. I

;;r~ I

g]mn6zium részére a
m,~..g,,7ásáfiOlii.. I .:;zá!1?iikoll ingat"'l

I,orw \70; omH
is 32 I

;;"erin,1.. , i.
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i értékes aiállldéko'

Iismét jeíeni6~s
i Ei S~C',,-;, et,se:f~lOL

ri

köz-a

a /{Drndrn

Ú~l' a
otthon - osztán azzal
bes:d!geitiink. Hát kocoO'ok_ co '."

a

községi

A tengeri
behozatajával segit a gazdák
taliarmány hiányál1Jo Az jW!'n~".<

augusztus 25-ig

beszélgettünk
már. Egy nagy téren volfunk.

, Néov-vaav öt ufra
i s..... 6... ""

egyik sarkon h.entes; a

a

ségházáhcz

I I. szá.mmal
[;;: ! d;§Jcon kivm Bakos

li b' ÓI ga 'Ir , EmU
IKovács biró"
I vármegyei és Thaisz
l, '''''az'';,,~'i,{fj
I~ 5> u ......... '-',~ ..

I ségi előljárók nagy fi·
l gye:em,?el dr. JózsefIíanaCs31t a lucernatermeszlés és

l
ér~ékesités megszervezésére, ugy
sZlrilén a valamint a pul'-

I kál< értékesit~séJfe vOI'la~kozÓan {s.
Az adott íanaCSOK szerHJ:t harnag
fosan meg is valósiljuk mi is
ezeknek az értékesitését

két kocsin kimentek a

I,

' földesgazdaság telki legelöjének
megszemlé!ésére dr, Piukovics Jó
zsef alelnök, len.ő vármeo

, gyei és Thai~z Laio; járási gazd.
felügyelők, Tolvay Zoltán
igazgató, Hiagner
az egyik kocsi n, a
eze

rnin-
alóla.

Ezt már

vagyok

ke~'eriszeti

és nem az el- A gyomai
fl másodikon, ott az l'," szívesen látott vendé2_~e érkezett

sar- "
, II órakor Dr.

rát- li,I józsef a zöldm,:;zőszö-

~ vetség ügyvezető alelnöke ér/\ezeit
I
II',' kőzségűl'lkbe Zoltán GfJil

szövetségi kiket a va-
sulná! Thaisz Üt/os gazciasí1Jgi

l felügyelő, és
, ner Nlártofl zeldmez& ~jiikárok 'JáT-

keresem, A só
!.ft lakik Pesten. Az

Tudjc; most hdt
ividr fát-

rnenni:1 r:rásik

gl'orom;
István,

mész a és gyere,. gye-
re a 29-es házig. Oda gyere
Az ötödik a negye-

nem ahatodikon,
balra ol hete~

;Iézd van rdir
oti lakom.

meg, nem szám ez;
olvassa mán J Mi milyen
szám? (Odanézek Un'tal~sepp

szárn egyik vége
Lehet ·3; 6, 5? 8 J te/'lát

mindegy

azután a

SZENT

a fe,"?e rágfa
én. se tu

iszom a munkáju
táz lesz tőle, A

asszonyt, a sógorasszonyf is
iidvöziöm. István komád."

Ezl [rfo. a komám. Nagyon ala
ember! iUán az első két vil

laJrfl()S5:alvé;;2ziem, csak meg-
találom a harmadikat is Mert

a kcmám ala-
pos ember, minderd úgy megma
gyaráz, menjek el hoz
zá. Hát egye jene, elmék, ha már

vagyok Pesten és ő is itt lakik,
mert mig itthon lakott is sokszor
átszaladiam, igaz, a koma nem

Aszongya;
foglalkoznak. [{elJerik.
megint J1L'7i: tudom e[(ilvCJsni.
.mivel. Mi
meg!.. ,

sogor, most vár engem.
az utcát is, meg itt

van Pesten. ala q

pos egy ember ez az István.
Aszongyahogy, mar hogy ezt
így figyefjen
csak: feliilsz~az öfösre, a villamos
ra" ötös szám ez J - Azu
tán eljössz véle fdf m'~,Q'I1llót.

átszá!sz a nem a "-#l'íí-OS!'i1.

hanem a a

arru[ mán nem
keU átszállni. csak megta.lá
{orn már azt is, ha ezt a kettőt

Szóvalosztán ertül
ötödik megállónál

ha leszálltál} át
oldalra, ott balra

aztán mész, mész a har~

mad!k utcáig, ahol sarkon az van
aszong)/ahogy tejcsarnok,

az utcába,
mész el6re, zlőre,. közben
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nentes ésai lero
ól p h a t

Q,

l\i1érhietetien gyásza van ól Oyo·
mai Országoshirí~

diszelnöke. ill gyomai
mega íajpli!ój 81 hosszas szenvedés
után fáradt szemeit Min
den szépért és nemesért hevülö
lelkt nagy anyagi áldhJlZ3If!nk árán
hivt@ életre 1912-ben a Kntr Spon

s ene! meg!eremteih::
mán az addig ismeretlen
sportoL lJt nyomdászok legendás
hürü fuloallcsapala megbecsülést
szerzett az ő.lapHó nevének szerre
az országban. Nagymagyarország
iH megfordu16 hübaHcs~pZJJad pe-

szerte viHék 31 l{ner
dazalkész és 'Je:r1dégsz~rtlif) Elnb ..
kének hirét. Kö<!:ségiink aram
Sá$Z8 adott la)iillwiZ'ót
egy·egv meccs után rendezeH ke
déli/es klubvacsorán. Sokan fog
nak még vísna@m!ékemi lj feie!t
helellen \;'3sámapeslék gondIalat;
vidámságára

Háboru al"lt!

8
GyTK. ETK, Szövőgyár-GySe,

BISE-MTK, Turul IL-IvL Tö'
rekvés.

Szeptember 15.
GySC-GyTK, IvITK-Szővő

gyár, tvl. Törekvés-813f, Máv.
IL-F.fTK, Tmul H.-KTE.

CsAK U. a szövetségi
indul. (pályaválasztók az
egyesüietek.

neteU Ovo((!á~

az alapHó és esaJádlja pártfogása
foly/án ujjáéi€lut. A Kner SC a
régi :izerint ll.;m
tudván nev'H
Sport vciilioztatta. s Ki1er

miután aktiv réSZt a
rnár nelTl

venni _ .. diszelnökévé választotta,
E tisz1ségében is ól

sport és lelkes barM~

ja maradt. fl. q'iiíXÍl,~í

ség e soroken kel"f1iSztü I ve§z bu....
község

fe[eftheteHen emlékfl rneg
aiapií:ói;~tóJ, f<ner

Szeptember L

GySe-Turul KTE-GyTK,
ETK-Szövőgyár,Máv.
MTK-lV\. Törekvés,

at

J,
J

~ A f:HOmoi anyakőn Jiiva-
l! la: könY'icioC" 19~5. augw:;z/us
li - 1-' (liA .,.. .' - \
~ ;u- O~ ~-~"dg ci I±{Ol,r2ikezo De·,I jegydsek jörlénlek:
II
,I

i Kovács Endréné Izsó ,]olór;d
"

~ nak fia Endre. ref.; Cselei ls!-
il vármé, Nagy !lilk leánya
lj Erzsébe!, ref.; Farkas
1 né B. izsó Erzsébeinek fia Mi-
I fef' návid.
II" _·,~j.'.·.o .. , o
,I Hegcd!!ls 1 ercZlClflak, ha, iSlvan

lLajos rel.

I ~l T. Kiss Li:1jos és Varga Mar
.1 gH Verem. ·Zilahi lrme és 'P'lcHál
': POo7~I IK ... Cl.

II Vincze Mária Eszle!' l (ves.
l reL ; Halvani G'erge!yné Vincze
l El'z'3ébel 69 íves, ref.: ÖZIf.

.1 Vincze Bánnlné Kruchió LIdia

'1
1

76 é~'~es,'Cref~ o tiŐ!íl:'ii1 ., :ajosfl~
j f. KbS Lrz~ebci 41 <;vcs ref.,
'I' CSopó László 4 éves. rel',;
'. Kiss .Róza 1 éves. ref.; Lukács
l . ILi-
I Ölilh Erzsé.,.
,l bel li hónapos, 0:1egycri
g ,

il f"zler 14 éves, rid., SZl..Urovecz
l, Méilvt; 1 é'les. ref.: Varga l (j.I jös ,i9 éves, ref.

I ~ Kol" akliv katolikus or
IgaDUm au:;:uszlusi kelí5s (2.
I száma la~()jlles Mar\j~inIerect.::!i eikké: közli ijj legakiu~
! álisabb kérdésekről. Az K')i"

IAfi'lijí ZSeli!, Baila Borisz és
I Possonyi László sz:erkeszt4sé~

l ben ~8 oldalon Buday

I
S!· l fametszeiév,z! éji; Cl;;yéb

i l' .. ~L' 'í iuszlraCIOl'\hái S7enZilC!05an

i érdekes tartalommal i :neg.
I \'ezetó cikke! ir; a lapba Mi

I I halovic:s Zsigmond az Aelia

IICatho~ca .ors;>;ág~s ígazgGl!őja
: i aZ A.I..... UJ lervclrol. 3zerkes7-

I
I tóség és kiadőhivaléll: ~udapesí,

VilI. 3zenlklrá utca Mu;
II

lalvanyszámo! küld él kiéJ!dóhi~

valaL Előfizetési árak: egész
tvre 8, félévre 4, negyedévre
II P. Egyes sZ~m tlra 40 fillú.

r
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A K6röstercsai tenyák Máv. állomástól cea 1500 m<é,tei're.
köröstarcsai határban

két padozotk;zobás, konyha, kamara és két magtárb61 álló felső tanya
épülettel, egy közös konyhából, közös kamarából, k:ét szobás cselédia
kásból, egy 8 lóra külön és 8 ököne különli'álasztott alsó épületbő!, egy
6 tehénnek való istállóból álló, valamint megfelelő 6laldo1. szinnel; 10

(;ile. górév",l, jó ivóvízzel ellátott bidok

tehermentesen 9 szabadkézböl eladó.
Érdeklődők szerkesztő..égiinkben kaphatnak bóvebb felvilágosítást.

DE

egy liter kadllirka vagy
fehér fejtett Soltvad
kert állomásra kis:nUlitva
sreladva, Vasuti fuvar kb.
<& fillér litel'enkéllí. Csakis
50 meren felüli rendelést
fogadok el. Hordát dijmen
lesen adok a szállítás tar
tamara kölcsön; hord6m
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

Jevélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban , bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
itaiuak. tiszta, tökéletes Zai
matuak és n e m savanyuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pesfmegve,

emberevők

ja
Dr. Dobsa László, az lparles- i A magyar
Jille: tek Országos h.ózpon\ja tm~rrvo,: ~~e/ és .a.:nag~fj~közörl d

igazgaióiának szerkesztésében ~ seg kazaH cl kozvelillo szere-
: f'\ a' ~'oal'oielll"I';'Z'~ pére vállalkozol! él BllVAR. ólez cvo yamo n,,,,e.'" 'UI. .

iparleslüieti inlézmény klszá- i ;en;l.eszeUud~.~~i'lnyos. d

7ados alkalmából az I koaas egyeaUlaIlo k02pes, ma-
- , ii gyar fo!yolrata. Mosl megWlenl
Orszagos 'I, , . k "JI oH I

.j ,I'" ilJ szama:...an ez, il. KUn ura/Is e-
,amelynek gazüo~ larJa .m,a IC.ld i vékenységél a JegJöl{élel.esebd
öleli mindazoka I a h.lclmvado R I ben leIjesHi, amikor érdekes-

i'lrrlellle~{ az szak ... Inél érdekesebb cikkekeJ közöL
szerű és könnyen áI12!·dnlhelő IBudapesl hévvjzeií ismeileli

n az ipar, 'i Kunsz! János dr., a vHodás rc-
l ö If é n y, ipari közigazgalils, I piilés prob!émiliávalfogla!ko·

hitel. lzik Stef Tibor, az ismeri repülő,
köz:szám~ások. lársadalombiz- Ia nyári hőséggei kapcsola!böl1

a iig.gráfiás le~h.',)ika.Oj~á.r ma-josiiás, adéz.ás. szckipari 52Ö-. ,..
l gyaruzza meg i-<'ens Pal. merve!l{Qzeleik. mimkakJó- és mllll- 1"'Inök. Bizonvára mindenkit fog

kaMrszabályozás. a tiszlesség' j érdekeIni Jáki Gyula. taria!mas
'lelen. ve.~5'eflY es iirro~bolás I tanulmánya ill Vél'i]löm!esztésróJ,
ei~l2~n kuzdele:m lan?I1C es ~e# i leopo!d Lajos lanulsag'os cikke
gedug'Y, slb. Slb" lerQ~. fw.. ev- I a. ko~iu~klur~ le~m~~,:'21éról és
k nsmerlelr!! fogja az lp~r- l klhalasalföl, Erdelyn :;önC!or 1712#

minisI lérium cg-ész sz",r~ gYészm~rn.i;)k <:;.i!:ke- .él poelról~-
, I'" umol polio szenolalokrol, mIg

\ '? z DCOSZ,,3sal, az ipari
. a lap kitűnő szerkesztőjeLamb-

é'dekképv'iselelek és ipélrtes· rechl Kálmán él müncheni Deuld
lU;eiek cimiániL A minden ipa- sehes Museum W éves le.
rosftök n~lk . o • _ kiCl~. I vé,ke~ységéról be, A

nöpJar/. VaSi1neilyzekeJ es l BUVAR uj szánUl escruén.,ye il

ipQráSZ"kcim~árl IS fog lada!- j ma~.va~ llJ,dom·~r1Vos ..éJelnek s
j)1iJizni. Az ,[vkörJYv megrelll- 'j a koz~nseg csak halélval fo.:

_ _', ,ij gfldha!JC! ennek éJ Di:Jgysze'l'll
delhelo; a sze.rk·2.SZlosegnel l folyóirainak ill megjelenéséL
l:)udapesl Erzsébel kri. 9.
szám és vidéken az: iparleslü

umál darabonkén!

el Szumblra
. ~hol az emher·

evő lJaJdkok fogságába kerülI.
b'I<"iuo'07.6!"es izgalm:.'!s kalijnd·

rendkiviil érdel<cs képek J

kel illuszírálí 2ikkel ir Tolnai
Viléglapjának és a cikk a nép·

szerű képeslap iq?ujabb szá~

mában meg. Az uj szám
il.agy terjedelemben és gazdag
12'iÍ.::JommaJ leli?pi meg és ab-

ban a legkiválóbb magyar irók
novellái meileU szilmlalan cik d

kel, közel Súlz képel és remek
folYla/ásos reg'ényl ialál az ol
vasó. Egy szám ára 20 fill.

bercegnő magyar
~li",1:regéi1''Ile... Érdekes képes ri-

számol be CI Délibáb
egy jávai hercegnőmagyar éle!
regényél'ől. A kilúnő szinhózl
képeslap uj számában ezenki,
vül nagyszerU iIIuszlrál! rádió q

műsorokal, egyfelvonásos szin
darabot szinházi beszámolókat,
érdekesebbnél érdekesebb cik
keket, pompás filmrovalol és
iöbb mint száz képet talál az

vasQ, a 100 oldalas Délibáb
egy szám ára 20 fillér.



sc

ublikáci
~gy nagy. szelelőros·ta j6t~arba

Je\'\) eladó, Cilll a kiadó hi~'atalban
megtudható.

Ocska kalapb61 ujat. Csillláitas,;.a
Illeg nasznáH kalapját, tiS'ltilás, festés,
vasalás, formázás valamint szallagozá~

által valóságos új kalapja lesz. Uj fér
fi, fiu !<::'lJil.pok és:sapkák' igen olcsó
arban Kaphatók GMh József ü7.1etéb~n

Gyo11lán gr0f. Tisza !Siván u, 51. Ipar
testület l11el'eH.

Tisztelettel é,tesitem 21 nagyérde
mti kÖzÖnsé~el. hogy kelm!!llfest6 és
lI'~gytisztítóüzemet Jétesitetlem. Gallér
tisztítás liikörfényesredrb.-ként 10 fill.
Kérem J közönség szives púHogásiL
}Vl01nár Géza) gróf Tisza István üt 51.
Góth kalapos házában az lpartestiile-i
IlIelletl.

Béres Danie! örökösének 17 ktn
lal:ya földje örök áron. szabadkézböl
eladó, bővebbet G. Nag.,- Lász!óná,
lehet meg\mlni. .

Férfi és fiu ka!apo~ sportsap!d.ki
mindenféle fiu sapkák a legolcsóbb ára
kon kapható\(, kalap alakitás!. festé:::t
szakszerű en olcsón váHaIok ifj. Alt
Vince kalapos Endrőd IpartesHi!e1ttell
szemben.

KeverékeJi búzáját legtöké!e1e~er,

ben a Selektor \"etömagtis:dHógép
tiszlilja meg Kollmailll Jórsef Horthy
i'v1ik16s üti házánál dolgozik
me:nnyise.gekhez a helvszinre kiMul!-
ható.· -

Kiss Bálint u. 3. ::>lal! KovlÍcs 1';1
réné] búzr:l5z1l1ma és_ törek 1'!1.I1 elad6_
Vetö"ml:!~J:jszUtás Ivánvi,.AJadár é1>

Islván "asllt'melletti magtá~á;I/Hmel;'
kezdődött. Bármikor azonnal \ehe~ \-1"

Wmagol liszWani.
Mindenféle n5iIerli é~ gyermekei

pök legelőnyösebb beszerzési forráia
l\.'iészáros Lajos eipÓi.il:ietéb~11

J\iHki6s u 2.
Kereke-5 il l3!l1I:lk'S. jó Ih);

literje 64 fillér.

A s:tegényházmil3 hi::ó nJáldC (lOU
kgr.) vaD elac1ó_ .

Kovács l.ajos 01-
költözés mi".icl házJ bulorai, különíísen
szép ebédlöje van elad6. A sira'!óban
20 hold főllije haszonbérbe kiadó.

J6há:.:b6i va 16 {",noncol aZ'JnnalttJ
vesz Harimanri Simclor pékmester. j(l
kai atta.

K'i1íC:V~,zmi~n)(eS \/"'Sl.I1:1 igJilJílOlld6!-

az DSZI bkberendezési és hh~

tartási vá~ána kaphat6k az iparteslü
letben, vagy a testület jegyzöjéné! Kc,s
suth Lajos !l(e" 26 szám alaH. Az ig::L
zoJványok c'rvényestik aug. ::S.-tói szept.
13-ig.

Vla::snyaí istvánnak \'ágó malacai
vannak eladók. Dar21bonként:2 pengő

20 fill.
nagy szelelőrosta jókarhan le

vő eladó cim a kiadó hivatalball.
A Róm. Kath. templom mel-

, leHi Domokos-féle üzlethelyiség f. év
november hó l-töl három évre haszon
bérbe kiadó. Nyilvános szóbeli árverés
szeptember hó 8.-án d. u. 4 órakor a
plébánia hivatalban lesz megtartva.

; Egy fél fertály föld és egy lakóház

l
eiadó. Értekezni lehet Petőfi !It 4l.

HI"..tl-", rcJlikl6s ut 43 sz. alaH egy

I
utcai lakás kiadó, ugyanott egy vasge
renda olcsón eladó_I _

l Szerkeszlésért és kiadásért felelős:
! WAGNER lV1ÁRTON.
1.
1
HUi1~eiria lcöl1yvnyomdavállalil.t, Gyoma

I felelős üzemvezető: Teket Sándor.

gyo~

810

él Ceglédi V5E·
miaU kiál

Je['Íobb embere

p\ b~r,ö

Ina
Q

f\ mezőn]}

ismét Simon ETK volL

Biíllári János és ne.ie Fekete Margit
csongrádi lakosok vetlek eg:y beltel
ki'ls lakóházat CzinkócZK\ lajosné Mak
csali Mária és társától 2000 P.-ért.

Herter józsef (nős Wolf Kölalinnal)
gyomai lakos vett 1120 ll. öl e]őhalmi

szántó[ Krig?! IvgrtonJH:"~_\N oH ZSUZSWiIl

mitől 280 P-ért.
TóHl István és neje Csapó Erzsébe!

gyomai lakosok vettek 8J4 il -öl ciha
kerti szántót ~. Kiss Jánosné Pekete
Lidia és társától 320 PArt

Fülöp Etei gyomai lakos vet! 758 n.-
öl cS'cpüskerti szántói Lajos
és társaitól 400 P.-ón.

Sziiágyi Anlal és neje Biró Teréz
gy(Hl1aj í2ikcsok vetlek eg\' belteHces
lakóllázat Kerdu Péterné Czinkóczki
)'vláriától 2000 P,-.f;,t.

szán-

"ló ] (j-ad r,-:szé! Or. KáJm~n-

né gyomai lakosWJ 1ro P.-él't.

K~ss (nős Mári1ivell)
gyomai lakos veU 879 és ::)53 n.-Ld kl~

lesienéki szántót Sánr\nrné A.
Kovács Esztertől 345
_____4"'>*'~'.#·~~

Kiss Péter Szücs'
gyomai ~a]<:os veU egy bánOHukerti la

kóhf,z felerészé~ Kiss lJ 250

P.-ért.
Honlük Pá] és ne~e CeciEa

gyomai lakosok veHek 6 hold BBG n.
ö] szántói Kardos irnrélöl
(riös voH Szá'iifw 280n p .-érL

1~·IZV. :üaguLlí1 !\lihúlyn~ !~~~~ Katalin
lakos vett 452 r1.~~jl féihaJrní

szá.I2tót 'GáJ. Enólret5~ 200

Endn.: J\'lclná't 'T'ere71~el)

1:1kos \t<2rl 1 h ..8l9 11.-i;] 286

Tekintetes

'GeCSt:i 1mr,z,,,;-_gyú[1J3.: Lakös ,-'eH egy
';:,-ad. részé, Gá~ortÓJ

Eszterrel) 230 P.-ért.

SZíl]()la Neszta· elldródi lakos vett
Csapó

János .. neje Pehér Annától
T. Kiss Imre ÓS neje Sehwalm Ka-

talill vellek l 1:1. 1210
szánt6t L. Szilág:Vi ..J\n':\ráó>

Sára és -,iársaitól 925 P ~-ért.

Szolnok,

Hálás köszönettel igazolom el
/lunyt feleségem temetkeZÉsi biz·
tositása összegének kézhez véte lit.
Rendkivül kellemesen lepel! meg
az ügy gyors és sima elinté-
zése, lehetővé tették, hogy
n1inden és bajaim rnel#
lett a temetéssel járó
anyagi gondoktól mentesiiljek,

1935. aug.
Oszinte tisztelettel:

Imre

s a szélső

Qyse volt
GySe-ből

véde-

~e

ülrnadás21 áHandóe«
_.- Zö,i-d,-- }<:iss ~

Kmchió il 1?bda

N1aasodik 'féHdöben ,?, kf:res~~lbe

VÓ szél mindkét Z '\"",1 "

!lián él

KisSK,
szabadnlgást Hatv::ní menti, majd
20 Lakaios közeli lövé
sét Kiss biztosan védi_ Győri

ügyes r,n.ssza ofszeidol1 Kisst
A határozottan unalm"ls,
semmi élénkség, 35 p. Bartha
:{ümere szál! kapl.! mögé,
37 Csikós korneréi

·jFé!idő

iátéhos tudás3! ]eg
de közülük is ki-

Bentik l és kapus.
A birÓ mindkél fél megelégedé
sére 'vezette ie a rneccset.

Szent játszotta ezt
a mérkőzését az ETK és az e16-
ző meccstö~ 1gen gyenge

a közönség. Igaz,
az is sokkal gyen-

gébb volt de ez nem lehe! elfo
~ . ~k a gyenge játékra. Oól·

lövök: Kertes 3, Kovács 1 (I 
esből) ETK, ilJ. Vass 2 (egyiket

2500 néző.

kirna!g:a~;lüH Simon

Biró:

nem
Szt
téka. Kitunt még:
ka, Büngösdi és Kovács H. ETK,
ill. Kesze~, Szai{ács, Tamás
é!i Téglás Testvériség.

nek sok akad.
ben lacs!1Y megsérül és eW)1 kezd
ve csak statisztál. A sérüiés meg
zavarja az ETKt és él. 29
II Testvériség
lÍis révér\'
iramot, azonban
góllal a mér,
kőzést

revágott
hálóba
@rővel

az ETK
mindent

A mérkőzés! zászlócsere előzle

meg és utána a Tesh'érisBg kezdi
ól meccseí. Szépiámadásokat ve

zet és 8. 8 p- ben ér
el. kavarodás támad ilZ ETK ka-

puja előB és ~imon I,
kiáll. Csak a 14 egészül
ki az ETK. A. fi Kertes
elfut és· 20 m-ről megszerzi él. ve
zetést 1:0. A lS p-ben Le,cwy
beadását befejeli
2:0. A gyors eredmény nem Wri
meg a Testvériségel és siép lá
madásoka.ll vezet /\z ETK lefutá
sokkal veszélyeztet és a 20 p-ben
i1I. biró Kálazyt feleseiéséct kiámt

ja. A csonka
csak a 35 p-ben tud
elérni az EIK, amikor
adásából Kovács H. a IDeccs leg
szebb gól ját lövi. 3:0. A Tólstvé

riség kiegésztií, meri ÍJeJáll a ,tar

talék bekkje és él

ményes is
44 p-ben ismét
de a biró ofszeid cílTI~n nem ad
ja meg. Az ErK kezdi 0' máso;
dik félidő'!, de a

GySC: Kiss Zs.--fekeie.
-Németh,
hió, Zöld, Kiss S., Győri, Nagy.

GyTK: J Rczs-
nyai-Csikós, Bartik l. Tandi
Lakatos, IL, Valój,
Bartha.
GyTK támadá.saival a meccs

és Kissnek már a 2 p. ben ráve

téssel kell menteni. További
ostrom közben a biró fekete
lit6lagos miatt túl:;zj~:Orllall

l i ~est Hé!, me]yet (,i 7 percben
Bartik góllá értékesít t). 1. O
p.ben labdahordozás miaU szigo·
ritott szabadrugás il ellen



pgyhasáboB nnra 3zél,23) ern; rn:{gi~s

za miér, Őtszöri hirde1ésnfJ W SZáZ';llék, tJzsz",,;-;i;;h:'

15 százalék, 1 negyedé?o/1 lhirdetésné1 20 sz~;saf~r01(

irélé"i hirCle1iésesetén 23 szá'.alék lcecl-\ie;,rr'2:Jlyt

aki esetekben is az é~re !ina213i

j'J" Iliszlvise!ők fizelés2 :1 rnu!'
évi hez képest va!e:mL e!mz

a szolgák fizetése
valan1H csö~{kenL

Kár; -- de [TiE; rnég \"ez,e-

tőnk n~[]CSerL

rnásrész'! az aaait-onncs áská"

esel éj ~\öz-

ség~ voJna ~J3]af~irk

aki egészségles csi-
nálna és benÜTTiK'ét él lHla

község~ a!ka~Inazol1ak i~zeLi3c"

ami egyes b-Súl :8'~y

o5zHk meg: !Íszl'vise;ók :i2>2~l!·"

se ő1.189 peng6, ns;;:~

teleK díja 4160 pzngő, sza
sib. Ílze:ése 25.165

és mindenkivel: szWővel,

vaL kicsivel, naggyal ;~} om-'··, e'; ri c"

hogya polgári ísh)t3í
minden

köHségve~és l,e!árg fc, f~~>"

ló Lajos jegyző, elóadó
letenkén~ [sm:~H'f-eH'2: ~ kö
Ví2!és egyes iételelL

felelőllenül izgaSSi::c:3k
nos és szükséges

ehhez ha:scQ lóa n

lz or

a

I

o

Budapesíen, impozáns disz 3 i
gyűlés kere/ében, Kner lzidor- l
nak 50 éves, 12l'edményben gaz· l

munkáikodástlnak és cége l
fennállásának íubilemcrí ürme# l

- mondoíla többek !(ö- I
zöl!, - IiszlelGíbeli iagjavil vá-I

disz- :
oktevéHel és mnlel- ~

vén ól i
- Érdemdús munkájtmak és i

n6gyszab(ÍSl~ alko!ási.)inak dis s ~

~ereséü! él ányzó I
Ofőméllóság.El is a Signum I
t... aUJdis-""se1~ Hjn[ei~·:z kl,

mind nem é!etbevág6ak i
a polgári iskolánk részérőJ, ha ai
gyomai szülők nagy része nem!
\'olrn valami iskolaelJenesség be- I
folyása alatt D1rek II

szerint arrÓ] is beszélnek a köz- I
sée:bel'l, miníiila az e!emi iskolai I

~ - ,
~anltöink js I.

I l. -. - _. l . 'InOK, aKiK apOlgan ís!wa tan- il
anvagM nem meg[eleíőnek ii

és· e~ért nem véleményezik a I
?~üJ~I{j\1t~i gyermekeiknek polg.áriba i
laratasáL Persze, hogy az mga- li

d0ZÓ szi.llók az i!yen véleményt I
még meg is nagyHják s máris kész i
a pOlgári iskola ellenes hangulat ij

Ha volna egy olyan emberünk, !

- N,em mUlaszlhalorn e! kü-
kiemelni péÍrélllél!l áldozai~

készségét, közismert nobJlis
gondolkodásál, jólékonysá,gal,
aki csak adolf és ado'
mán sok-sol, könnyel
száriloit fe!. Jálékonykodásának
sokasága közül él 8zegél1Y is
Iw!éís gyermekeknek ebéddel, irs

kákkai ~s irószerekkel eHá~

téÍsát emlitem meg, melyekel
mindenkor feiekez'z~ikUlönbség
nélkü! az arra rászo·
rul/aknak. Mindezek Bi

aZ ó nemes]elkGsegét dicsérE~

és emlékezetét felejíbdellenné
/esLH-: ,

és

iná

• 1 .' J 1" , -jSKülanó e[so gyengl:'"

am~kor Endrődön is

dent

ilH;gerö~;ö[;löi!apolgád

a szeghalmi

ii
~

l
enl1+éi,(eaeete, !

Ora" i
- él többi l

ef? n~ ~

ZakrYlájában, TI'"',,"'''''' sok
egyéb

aHn~ró1 mí

ci ,10'11:1 község képviselőles- l
2;(' ClU~WSZ~US 26~fm délelóH

vü!i közgyűlésl
öbbek közöU Ieiár

1936 évi köli·1

l
f",!szólalt Ne~ l

zL~rl ~

f ó
'tarm16knak elmarad egy

lés2e 2 rná iskolárJ~~bö~. Ezek ugyan

",caSe 1éörün meg
nYiLJglaKá!sálra voJna szükségünk egy

aki közmegelége·
levezetnj ;z ellenté-

é"
r,';5"észséges eszméivel és jaV'as-
le ..)~va'; a köz ,t 3zoJgáHa.



koz-

és Szj~

lalba Ei

áskép o!d'í~,k

ai 0101 5Zo-

lés EI immkákal név

YI
ép

szl

BartoU IVl.ih-áJ.Vl:lak
JPétemek

Bariolf 6599
'?vi 2445.50 peogőérl vállalla a
nl un t-záka \' ~ a ~TIe lVek nél Barto i!

deri Ut található ~1l1gósá·

zár alá veszi.
/J. kÚiflFás ~-runkálalai: való-

j':;"n""C'rw~z:a~ köve[kc-/~ó
!~':ódc}s[;o[[ák a köz~·

'vádöh~d hasznáL5iárÓl és a hús ...

vC??eté~ét

h'2ssék. ~. bir~okos-

,u ások részére t?l-

szcl"inlf sZélvélnás5aJ 19 n

és 8 nc sL'cvazaHal, 1í szó-

és

L

Benede c~

jegyző:

él hzhéniar!ó

aJi,íbo
ke1.

Kató

A a ha-
ladékot nem adta meg és

hogy a

halad,iko! kér

:3 é~ '; ~

í/incze E0,{I~f: :-1 ;?\

.i r,5 ~

n Isi ván mérn

Ba
a b

~)irde~

i~'re§1~5nak

Iparosok Sz(jvelkc p

ze~énck aj~nlö'IG d öV,fZ

sona~ a kőrn]VeSnlun~'~É~·

ked Bar!olf ~v!jhá

rmJlíkáí Sz\lá:;zyj
nek·

A kép\'iselólesllilei CZlllc111 ,J

besenvs?e~i iskola épílési mUIl

káialainak kérdéséve
zoU.

, .
Kl.

/e!!e, hogy Hajbach Ádám és
Bartolf aián 1alaiben tisz-

tázIa él és él m 2 fejjijnlelé-
sek kőzöH mutalkozó el\enlé
tekei. Hangsulyozla,
bach Ádám td sem

rnin ...

csak

csök-

leiárgya-

k ei

o szociaiis!a, kisgaz-
képviselő. A köliség
leháí 8 szavazé!llöbb
elfogadják.

a

nok íövedeiméööl. FcLűnöcsök- egy Eisági k
h:cn~~5! 1nnfat az inqaHa á~ru- rctébc:n nan:<

ház(~sj ilielzkből vf,ri)Oln iövc~ ban !H'!!l\?OI add.

ddeJe Enné! a eimnéi

ség, J[:j.

t-<.enne_ hanem mUr'.HH:'"

"_"U'n~''';!'~'Sl az inS3ij"rr,fr1;J-n'",

"':iU"'U,U c5L~kk;:r~és(~vcl

~á53nck elhá~aszU§sái kéd~ az-

sem ell11el.ke:dik,

gyar~! '~_;8;k.

..4 bb bev-'éíel OUClltHJU'

5zárf11aZ~k~ de koránt. ser:n OJ1/éH~~

nc;gy összegben,' a hiány
nélküli el!ün!elc?se fcq
volna1. Ez a szomorú

1üne~ különben országos

Za!, először larísák meg'
a s-ozdaság közgyüléséL mer!
a köJ1ségveléshez a gazdaság
ldl,iiol is szerelnének hozzá
SZÓlni. A gazdaság üzemveze·
1é52 eikn sok El pan~sz es

da 2S a

lehénlarló gazda p

ság 1936 évi köllségveíésének
letárgya!ása köveíkezeti ezu!án
A köItségvciés ismerlelése dőlt

IQ!szól'l)i Vincze Endre kjs~az··

denül v~me!ked~k. Gy{)n"6 e ic

Ki;svelben nl szerencsésnek
nevezhelő, amennv~ben él ki p

adásoka és b2véle!eke! sike p

~ TÜ~~ ugy összcegyezfe!

a a évben

rO'/3,ib·éH: a la

csak

-21(5 az

.~1 csalK
egyszeriolvasasb,all1

el.

köv.)

az olasz vez.etést p hogy megszerzeH
na2:vlnta!fní heiyzeiét realizálva képes
ségeinek és i2:ényeinek Hlegfelelö gyar~

nlat blrtc:{út szerezzen, hol népesedés.~

fej'esneget Eetelep1H1essep óriássá nöt~

és iparo: SzáiTIára
piaco't terein'tsen; mig él ternlészeti adott
ságokkad "fölösen rendelkező gyanYJat

any,l{}fszá)2;ot olcsó és ·y~ánlmentes

1935. aug. lS.-án félbe
szakadtak a pálíÍsi tárgyaláSOk.
ken ~D;.l11g!ia és Franciaországr {)jaszor
szágnak Abessziniában gazdasági téren
D1esszen1enő lehetőségeket ugyszÓllfán
szabadkezel kivánt biztositani,
kailag felajánlotta a Négus mel
Jé 1111nt tanácsadó szerveket olasz dip
lol:1aták kiItevezéset Az olasz áJliispont
eZi az el és ha ~

neli! is jelentette ki ezek feletti
. elégedetlenségét; ugyanaz nap l\!híssorin}
Hadban (az oH hadc-sz
táJyhoz tartott harcra1.iizelö beszÉ~d€:be[jJ

kendőzetlen vá!3Jsz: adoH a békés meg
Oldásban reméaykedö és PAris felé fi."
gye! ö ':iJ!;gciak.

rnely:te]jes ér-tékü gcararlci:H
tani a civllizáci6nak.

Olaszország szüksége és hajlama
szerint a köztudatnak nJ é.r és
az első tervezetet tette magáévá. A má
sik két ~1lego]ciást ugylát~znk nern ~s

hajlandó megfontolás tenni.
Politikailag érthető Olaszország eJ

tökéHsége, a Mditási szándék lClinden
ároni keresztül vitelére, mert Ü!2.5Z0r
szág moruentárni helyzete, 2Lirsláuos fel
lődését, és mindill kább né
pesedését tekintve valóban megköve
teli a területi terjeszkedését AbesszjniC'.
az erre a célra kipécéreH terület mely
az olasz-gyarmatok szomszéctságánál,
földra jzi fekv ésénél fogva 2.
masabb és legelérhe1Öbb.

Mussolini felébni:szteUe az olasz le-
I lek mélyén tespedten szunnyadó aka

raterőt, mely eruptivan kilörJe nagyvo
nalu lendülettel mesésen rövid idő alatt
a fejlődésnek azt a fokát, az eredmé-
nyek olyan tömegét sikere
sen, minden olyan téren, hoi <,zt a kez
deményező elgondolás programba vette.
Ez a fejlődés döngeti eienlen-cáds erő

vel a meglevő kereteket és ké1J\I~;zeriti

asi, lord Eden) tíii<örképe az esemé- 'I'

nyeknek. Mindhárom államférfi érdekelt ,
hatalmat képvisel. Olaszország, aki ké- 'l:

szen áíl a beavatkozásra. A-ngHa, aki
ezt a készséget és a kivitel módját idő- I
eH!5!tine:k tartva, minden erkölcsi sulyát, !
sőt még áidozatkészségét is latba veti I
a békés (tárgyajÓaszt.alnálí) megoldás i
érdekében. Franciaország is a békés ~

11:'2goldás hive, de némileg kényszer- I.'

h::;iYLetben van, mert a közel multban li

ebben a kérdésben elkötelezte magát il. I
római egyezmény kapcsán (Mussolini, i
Laval) Olaszország mel!eH. Laval min-I
den igyekezete odair<inYlll, hogy a há-

b.,arus veszély ~f.rikár~. korlát~ztas,sé~ l
es az abesszimal kontlJktus klhatasal I
'iel ne boritsák az amugy is labilis
egyensulyL

Ha tényként fogadjuk el azt az álJás
hogy abesszínia pacifikálása a

világbéke és civilizáció szempontjából
szükséges ugy a kérdés megoldásánál
három módo7.at jöhet tekintetbe. Ezek.
a következők: 1. legyen-e Abesszínia i
01aszgyarmat, 2, népszövetségi maHl.- i
dátum, 3. vagy maradjon önálló állam, 'i

felvázolni'agosan téIlVeUoöl ii;·óll~lnm

az esenlények str1.1k~t'(rálá! és azok e1ö
revef,ődő iinlV,6',,~in~lk kO:1üHJaiL

A genfi néiEz>övetsée-i

1.4. kOfJJ!li:ldus 'tá;"gya]ásiÍval nenn célja
ezerJ isrnertet~s:Jek azon tekiDltecek iag
JaIéisa, világszemléleti okokból
cszn~ei távolban a világtörté
21eíem iiélös2.éke ené 'iar:ozDaK. Kizáró-

kereskedelenrlnek.

Ah25sz~nla (a önálló af:-lkai
zárt körben van l{örüh.-éíre eul'ó-

hatalnJak gya:;nls:ia]vaL Létérdeke
::; szoros ki a tengerre kény...
szeritL Ke'reskedehni uh"a volna SZÜK

sége
7

n1ely Abesszin knköiőhöz. vezet
ne. 2 iHegaiis
CS,:;~'11 ~:é5Z,2;tre van ?:oz et} op

kereskecle~;en1; mely a haiai-
'lnak éberségét ku játszva csempészke...
déssel tetelEes kárt okoz 2\ ("""'·tTl~ji



1935.

a
Hosszu, fárasztó

után népes értel{ezlerre
tek össze méhészeink a
mult vasárnapi publikáció
uián. Papiroson régói'a meg~

van a derék méhészeink
egyesüiete, de miért,
nem, nem hasznáHák ki
eddig az '2gyesü áltat
nyujtoHzlőnyök lehet6sé
geit. Az aszt1 méhállo~

mányunkat is meglizedeltz,
de a megmaradt méhek
eteiési szükségletével ko~

moly gondokat a,kasztokl
méhészeink vállaira. Ennek
lA sok bajnak a könnyitésé
re toborozta össze Kató
Lajos elnök méhészfársait,
kik s7ép számmal VOHél

1:1Z ~rtekezleten.

......._-~------_.""'-

les;liésérc, EJ nevelés mcgkőny;

nyilésére ,Cl lehetséges gyer
mekek feiKaroiásÉira, bárho!
ringoH bölcsőjÜK, bármiíy
csiny kunyhóban, ,~ rnBl-
gyarság falának rn5ta! ö5él

nemcsak minél d de rn~-

nélélelerŐSQob is iegyerL
.4Z egész rnagYGr f,ársadelnr1l

Idkiismerete elé kiván/am idé2:~

ni mindezeket iJ kérdcZ;ceke1
hogy ezekkel minél S7.é12Scbb
körökben foglaHwniJflak z",
hogy ezeknek feHu;toiásö ~s

megoldása körül legye meg'
mindenki él magá azl. ;'J,mí

módjában áll.
Mindnyájunk szivében oll éi

a gondos és onfeláldozó m,
szerelet emléke, az édesanya
soha el nem halvány ló
Mindenki csak megbecsülésl
és fjszteleh~1 érezhet a magyar
anyák iránI. ElérkezeH a
ső ideje annak, hogy ezj az
élzéslle!lekre váH::'>uk.

pedig falunk Delsó értékei, ka· I

tonai erénpzi és politikai tehet- I
sége nagy megbecsülési szer"
z\?H világszerte, Aid elbukik a I
küzdelemben, az hős. de aki
önmaga Héli. pusztulásra saját
faj/áj,á! és engedn ál másnak i
ősei örökét, az sem sz.Jnalom, l
ra. sem m;zgbeeslilésre nem
larihal szá'nol.

.a. kormán\{ rrogrammjába
velle azokai az iníézkedésekel,
amelYQk a népesség megfelelő

sZJporodása érdekében (lZ az! I

akadályozó káros irányzatok
leküzdésére, továbbá él gyer·
mekeegészségiigy és nevelés
feileszlésére szüks'zgl2sek és
ma megvalósilhalók_ E l s ö I
l1elyen áll ezekk:özi az él för- I'
vényjavasiai:, amely lehelővé I
kivánja f.enni a kisbirtok-hi/bi· j
zományok lé/esi/ésé!, hogy a
kisbir!okosoknak ne k~llien I
félniök további gyermekáldás!
eselén földilik felaprózódásáfól,
viszont cl többi gyermek, aki
nem örökö! földel, még mindig'
elhelyezkedhetne akár más pá- '
Iyán, amely hajlamainak, vagy
tallulmányainak megfele!, akár

él közép- és nagybirlokmezó' 'I
gazdasáQ'i üzemében. Mindez·
azonban egymagában nem elég, .
szükség van az egész ma~n'ar

társadalom közremiikődésére,

AbaI többen kémek enni ofihon,
oda könnyebben kerüljön a

kenyér és nagyobb darab jus,
son belőle. Minden~jnek, nem
csak az államnak és él köz,
tes!ülelekn-ek, hanem él vállaJa
laknak és a magánosoknak is !
kötelessége) hogy egyenlő ai·
kalmasság esetéb,," annak ad
janak munkát és az! alkalmaz,
zák, akinek nagyobb családja
van. Ma, amikor él családala·
pifás nehézségei egyre fokON
zódnak, mindent meg kell len
ni a házasságkötések megkőny.

nyilése, továbbá él gyermek
ágyas anyák megsegilése ér..
dekében és viszont meg kell
nehezHeni éi válást. Az egész
társadalom lordi!son minél na·
gyobb gondot 9 gyerIllekek
gondozására, i'l gyennekegészo I
ségügy inlenzivebb fej-!

3

ulán, meri nincs, aki nevüket
fenntar/aná és csaJádiukal 10

vább vinné. - Mindenkinek meg
kell lennie kölelességél fajával
szemben, ha nem akarja, hogy
ősei lemplomának lornyában
e!némuljanak él harangok, hogy
apáinak házában idegen jöve N

üssenek Janyál és hogy
amelye! nemzedékeken

éi az Ő családjának verejiéke
önlözöl!, él jövőben másnak
hOna cl 8"yümö!csöt.

Az egész lársadalom életé
nek cl a házasság s anna!"
gyümölcse) a gyermek. A CSél'

ltid az él sejt, amelven keresz·
tül él nemze.t iovább fejlődik és,
ha él sejt beleg, éi nemzel is
elsorvad.

\/alamikor a magyar nagy~

sága egyenlő vol! a ma hatal
mas nyugaJi népekéveL A mi

nemzetünk azonban iH, a né-II.,
országulián, a hala!mi tö·

rekvések ülközőponOál1, nehéz
történelmi fefadalo! leljesilell,
!eslével fedezte az ame
lyen kereszHii kelei hódHó vá
gya a műveli nyugalot puszl~~

lássa I fenyegeIie. Évszázado"
kon át lizedellék a' magyar né·
pel él hősies küzdelmek és faj·
fánk egyre vérzetl. Számban kis
nemzeHé leltünk. Ha ma mi
magunk rifkiijuk sorainkat ön·
zésből, vagyerkölcsellenes,
káros irányzatnak hődolva,

könnyen támadhal az a veszély,
hogy él pusztulásnak kitelt helye
ken csupán lörléneimi emlékké'

a mPJgyar név, am~lynek

~!ckhez a ki!p"jselöl,':"!ii1c1 550
pengövei iáruit h07.zá és ki rl1on

dalia, hogy az orsziigzászió
Idbövilésérv ElZ Os

!ekből l-2 nérl.yzelmé
jer! kisajáWanak. A felállífás
időpon(j/mok megáiiapjlására
i{ésóbb kerü a sor, de t(lVa.~

szi!? feltéilenüi helyén lesz az
orszáqzászló, amelynek kör
nvéké! a iavélssza! parldrozni
ío;;iák.

A kö~gyüiés ezzel véget éri.

e

l r

ha arra
az országban

és kiHönösen ezen
dojok~

Szornoruság j'öH

sok hel

egy erkölcsi be!,;;gsé;?, c: rom~
haló irányza i! hódésa éiiall

a vidéken egész

faHá·
az em·

beri élet sorsa lsten kezében
'16m s sokszor megesik,

gyermek el·
ha s él szülőket öregségükre '
ni2.ln vesz; örü" a gyermekek

fvlélye;] áJ..?r'ezve enn,ek él szép
ünf1cps.zpnck nagy cr!,ö[csi je,
len!óségél, az egész, ország
~z!ele megbecsü!ésé! és há- '

kívánom íolmácsollli a70k·
Dak a magyar anyáknak, akik

és ön meg§
x-eszU{ a kÖieJ2.sségé'f él

ElOl chczen küz~~ödó csa.,.

ádJB . a sorsUidöz'öj hüzávclÍ
és a véd lár
sada!ommai szemben, Azok-

ok arnagyar k. akH<
az éleloek ma fo

szenvedéseiéri is
bó'ven ká őket őZ anyai

sziv mélységes örömei és kii··
önösen azoko akik nem tég

v,e'3ztiil{ szem elől, az ls!en
áidilsál nem szabad eJhárilani

zása s em marad
egy puszta fakereszinél él

m'2H5ben, házuk és "r,Lriíiii,1.?

~(özöjl ::<LarVaSflI0 U.L1, 5 és i
7 óra közöl! scrL~", '~Zé~1!9!~~ ~

J slarvasrnar<hz.1. d~ U. 5~'
.. ""'1 ",' J'. •• ~". , . El

cs j ora !~()?O S2':'!(S vag ua ... Ii

I':'",'".;., I1Ó. Az u} ej Pi2g ·o,-,;..u ~j :1

rész aZ r2)zpor! ej, tése~ f
'V"'I'" ;.'0 11 szu'ik- 'IiU,!~:'U .. ~.,\"-' ~ I

. , I . . ' Iai él él Vagasi i
• c ".,. r • r , 1 1
H1ün ü11s [evaghcdoK I . r:

II

~dön RU ~ö~·ténó vá- i\

~szernh:di~iaka~: i



sole

olcSD Ebédet

'Ezért rr2iFfdenki
i!üzze .)fql

a szánzáf

Lesz mlOr"",fr szepség verseny,

laJkosát sZÉlves ,~;2agyaros s,zeretet-

tei

a t!1r.-'~-ej)ei gyer ...
akik egész

/{u,:on,re;f!es ii[,ectlJess,'!f!ü műsort hoz-

szcíraJcoz.isÍ, arn i e5-ész .~lOp vár íZ

Este o[csó vacsora és

eSél f.e a

dozva .
vii anyárem

mentéséről szó sem

nádásteteiű d
menlésére irá
vmosan sikerU

. q

!Tllal'

A özségb2!1

Zlcg\ b luO; a

vjUallyveze~ éket is eSZé:

, ,
mar seren

A strannrnrnr.
[{ár6,j 12

elsodort

[l;.agánvilá
zavar.

az eső

nál!.

aSlIVC;,

kán.
Gvön("rn.~nn

mely
Az

lén sok
. har és

nagy

Hamarosa !
az egész í

Augusztus' 1 és l e ~

óta nem voH eső él határ- i
ban. Végre kedden este, a I

uran; edt meleg után!. - il

sürü villámlás és m'2l1n'/- 'i
,.. , ," l ...!.. I

aO i'g25 KOZDen meglOl! él I
várvavárt eső. Most is na - !
gyon kÜ~Öl1böző az eső I
mennyisége. Bent a köz-!

s81~be~ ~ ~ . méícr eseH, i
a folYdlsen SZlvartvWf:lell1nél l
43 m rrH~t2;, a przres: szi- II

!
\, a, . él 23: már!
l!Q\I5rnOkO(l csak 2 I

I

Szerdán este 6 órakor
füzet jeleztek a toronyörötel
Biró Gyula szolgálatban lé- I

füzoltóórmester azon g I
r:a!. uH a orG és I
:(OCSifecsl:.'2n~óvel é~ egy il-

, a j llzhoz, mely aZ I
A!mos~u~ca 10 szilm alaH!
v özv. Kereld La- I

.,

Zsuzsánna há- i
, 1 'd'" !zallaK na reteje ,

gokban. A füzoHók azon-I
nal rm.mkába léptek, él I

motorfecskendő szűr6je a I
kisvizü azonnal ~

sz,tlvihi'lrt-ornhnlt nosz-

község. .A vil három$
belecsapott a

voltos veze G
'

meg~ .
a villilmháritótel- !

égette, a kapcsolótábLM el
repeszteHe. Több oszlopot
is a har és a

Ka-

ren-

T·:2'~Z]~

k'2belé~

negy
De az egye

oen r'2~

II
'/oH leh,etsé

eddig cl megyéG'
il'i(~Z(>iö facse·' i

~

A egyesület l
QJőfeszitéseket végez,ll
a béké5meg'Y2~ mé-;

hé~7Pk él ~él I
_L-~., kélphas~ák, I

utnak hozzá. l
I
j
I

ges~

na

is.



Bzennel tudom,ísa,í'a
denkinek~ hogy feleségem " IIltlT.nlHi

Endréné született Szász
ad6sságaiért semmi

· séget nem vállalok.
i aUJTl1szfus 30,! e
ilI~- E--;:O\'atban köz6líekárl nern

i. váHal felelősséget a szerkesztőség.
~! M1irwt IT· Mp'W"'&iS'P"%m-i'W"WWWi'i"'~l Bornemis.s.za Géza
l meg tegfJ121p
i Jycsen az Őszi Lakbenen«le·
llzési Vásárt, Közzl öf:czeriÍömí

II el?keló közönség. }ei_e!Jlél~~)er,~
i penjcken d. u. lel i) o rel!\. O l

Bornemissza Géza kereskedel
mi és iparüí<yi miniS7Jer ün
nepélyesel'\ megnyilolJaB Vi-ik
Őszi Lakberendezési és rláz
larlási VásárI. A vásáron nul
lal több, mint 500 kiálliló vesz

l rész!. Az loarcsarnok és t<:'is,

I
csarnok zsuioJasJg leit antval.
Szebbnél-szebb modern és
klasszikus rcngeiegház-Iiar!ási számos, küJönösQn
a vidéki háziar!Bs részére nél·
kj!öznell2Hen segédeszköz és

· felszerelés, lömérdek lakásdisz
lis csecsebecse köli hz 6rák
hosszaiaz elragadialással sé

I táló közönség fegyelméL A
l magyar vidéki kozönség szi,
I vesen vetie igénybe a 3D
· ulazási kedvezmény! és

belélilést bizlosiló vásárigazoI
ványi, mely szeptember í3-ig
érvényes és iTlOS~ is még be
szerezheló 2.20 pengóérl. Az
Őszi Vásár szeptember 9-ig

, marad nyilv!'!.,
I l\'lost messiik az őszibarack~

I fákat: Ezl az ui eliárásl ismer~
leli él Növényvédelem és Ker s

lészei legújal1b száma. Cikke.
kel közöl az idei gyürnölcshul~
lásról, él folyékony gyümö!cs
ről, cl vérlelüről; él gyümölcs,
fák nyári ol!ásáról, a házi aszaló
késziléséről, él boroshordök
fellöltéséről, ct szóló sz(~!ekcjóp

, járól, él szőlőből nyerhelő állalii
póHakarnlányokról S az üdei

I
,sZBrazsággal kapcsolatos íen~

. nivalÓkrÓI. A dúsan Wusz/nil!
kél szaklapból, egy alkalommal
e lalilra való hivatkozással él

Növényvédelem kiddóhivaiala
, (Budéillilest, Kossuth Laios p

, IéI' ll., FöldmiveJésiigyi Mip
~ niszférium) küld mu
I lalvónyszamol.

l A Gyoma! Iparos és Keres·
i kedöifjak Onképzököre· aug,
1alsén szombaf(m~sle 8 óras
l kor cl Holler SzállóbéJllrft kedé-

lyes műkedvelő előadásI ren
dez. Szime kerül;) egy'felvo

I .násos szinjálék, ilIeióleg dalos
vigiáiélc

Országos vásár: Szepl. t .-én

1.1 Kisujozálláson országos kir"·
I kodód és állalvásári tarlanak.
l,··· .... === ~I . MANSZ NÉPŰNNEPIÉLy
1\ szeptember t.-én.I __~__-:.. _

: A gyomai m. kir. állami polgári
! fiu, és leányi13koláball"l ;il javító és

különbözeti vizsgálatok szeptember 4
én reggel 8 órakor kezdődnek. A pM
beiratások szeptember hó 6-án és 7-én
lesznek. iBeiratási dij 5 pengő 40 fillér.
Egyes és keHes előmenetelű hadigyá
moUaknak abeiratás dijtalan. A tan
díjat a vallás és közoktatásügyi mi
ni~zter oly mértékben leszállitoUa a
polgári iskolában, hogy a legjobb szű

lőknek is módjuk lehet gyermekeikkel
, a polgári iskolát elvégeztetni. Az egész

évi tandij mindössze 40 pengő, de ezt
csak a tanulók 20 százaléka fizeti és
Dedig októbertől májusig havi 5 pengés

, ~ész~tekben. A tanulók bizol1yitványai
és a szií!ők vagyoni helyzetükhöz ké
pesí landijkedvezményben részesülnek.
A tanulók 30 százaléka évi 32 pengő

(8 hónapon át 4 pengőt) fizet. 20 szá
zaléka 24 pengő! (havonként 3 pengől),

10 százaléka évi 16 pengő t (havonként
2 pengőt). 10 százaléka évi 8 pengő t
(havonként í pengőt) és a tanulók 10
százaléka teljes dijmentességben része
sül. Az iskola segitő alapja a szegény

I tanulókat a lehetőség szerint ellátja
tankönyvek~el évi 50 fillér haszálati
dijért. Felkérjük az érdekelt szülőket,

hogy gyermekeiket irassák be a polgári
iskolába annális inkább, mivel kellő

számu tanuló esetén lehetövé válik a
fiú- és leánytanulók külön' oktatása. A
tanév ünnepélyes megnyitására a tanulók
9-én reggel háromnegyed 8 órakor
gyülekeznek az intézet udvarán. Igaz
gatóság.

, Anyakönyvi hlrek
,i A gyomai anyakönyvi hivatal
Ikönyveibe aug. 23-tói 29-ig il

Ikövelkező beiegyzés lörlénl:
Születtekr:

Szmolnik Jánosné Megyeri
Máriának fia, Lajos, ric, Tóth

I Jullannának fia, László, ric,
Braún Józsefné f. Kiss Máriá
nak leánya, Mária, reL
Házasságot köt«'tíek

H. Kovács Mihály és Tólh
Julianna, forgács józsef és
Mándoki Rozália.

Meghaltak:
I Szabó Dániel 68 éves ref.,

i.

~zv.. Weige,rl Jó~sefné Ailer
KGlalm 82 eves, ag. ev.

terménybevásárló kirendeltsége
megkezdte mUködését. kéri a telrme.(lkE~t~

megvételre telelDünkőlnL

Mindazoklól, akik
szereliek s UR}" az én igényie

! !enségemet, n-Jin! megbolclogull
férjem emlékéi szívökbe

zárlák s okikiői Gyomáról va
ellávozásom elóll szemé!y~s

nem vehellem, ez ulon
Minden ió léleknek

cmlékéi CI. szívembe zárva és
oU megőrizve, jóságukal és
szerelelöket köszönve, a Ja

!s!co áldó kegyelmíbe ajánlva
iokal, vagyok Hsz-

íeleUel:Özv. Tiba Andrásné.

KoszorumegváUás, !Cnel' lzi
dor koszoru megváHá::ic eimén
a G"omai ólékony Nóegylel J

i nek 'küldlek: "A.z Esi" 20 P.-l,
IBárdos Lászlö dr. 5 P. .

i Búcsúzás, Jó barátok és. j~
~ ismerősöklől, - kiktó! az Ido
Irövidsége miaU, Szarvasra va-

lló áihelyezésünk alka:má;:al
személyesen el nem bucsuz·

Ihal - ezú.ton mondunk
.• búcsút. Gyoma. 19~5. a.ug._ 2~.IKiss Pál főbirósági tIsztvIselo es
I családja. .
i A keddi zivatar tiizvészt oko=
i :lott Kismegyerben, .A. kedd esliIziva!ar az egész vármegyél vé'
il gigseperle. Kismegyerben a.
ri villám egy IBllyaépü-

I él leégelL Mezőbe-
i rényben egy vHlámcsapás sú'
l/vosan megsebcsHe!!e Varga
! Béla földmívesi és' felesegél.
lI LeszálHtották a .kamatláb~t.

! A Magyar Nemzeh Bank 4 es
I fél százalékról 4 sZiha!ékra
l csökkenjelle cl bal1kkamallábal.

! Öngyilkosság Egy 12 éves
polgárisla leány szerdán ma'
rólugoi ivoll. A súlyos állapol·
bem lévő kány nem mondja
meg, miért követle el végzeles
lei/éL Elsó segélyben dr. Szi
lágyi Ferenc jánisi orvos ré
szesiieHe a szerencsétlen leányt

t·plh~ilá§. Közs~g~ iskolaszék
érlesili az iskolázlató szülőkei,

hogy él csudaballai, a nyilasi
és halmagyi községi elemi is
kolákban él póJbeiralás szepJ
!ember hó 8. és 9.~én lesz, a
!anHás szeplember !O.-én kez
dődik. A községi gazdasági

. néliliskola pólbeiralásai szep·
lember hó 14. és ~ 5.·én lesz

~ nek, s Hi a tanitás szeliltemDer
I 16.·án (hrílfón) kezdődik.

és vizeletét

is, l-iIog~v

szomszédok
Q kövefkezókre

!ozók is c1

orvoson és a
sem szabad.

3. A beteg székleté!
mésztejjel félig telt odi',,,rI'!p (ágy-

bocsássa. Az tartal-
mái lehetőleg csak ál-
lás után szabad azcí.rn.yékszékbe

Rózsák, fenYőK, Díszfák, Díszcserjék,
Gyümölcsfák, B o g y ó s-gyümölcsüek,
Gyi.imölcs-vactc"emeték'szegély- és futó
növények, Gyökeres és sima szőlővesz

szók, Lomb és tiíleveliiek magcsemetéi.
,O I~ il U C li faiskola S z e g e CI .

Árjegyzék

l. A hastífusz ragdlyos bete!;-
ség. Aki a beteggel házban

rtem

orvos meg.
10. Ezeket a szabályokat mir/d

addig be amig a ke·
zelő orvos máskérd nem intézkedik.

kir. Belügyminiszter.

kiölzteni.
4. pl beteg ew)eszközeif és a

haszruilt edényeket, mielőtt a be
fe.oszobából kivinnék, tegyük fél
ó:dra mosószódás vizbe és lehe
tőleg főzzi1k ki.

5. A ódegszobábun legyen mos-
dótál az részére. lIalahány;
szor az a beteghez Vil/?y a
beteg áUal _használt tárgyakho;

massorI. kezet szappannal.
6. A lakás összes helyiségeinek

/Ano"" ...'lnt (orl!a.ntln; sűrű

minden szobába pedig
kell

~I ~ o"°l'eaa:el" p&y házban ia-• ,i--1l -:... bö-~ .,.

kóknak csak árnyékszékbe szabad
székeini és vizelni. Az árnyékszék
lartalmá! naponta mészfejjel kell
leönteni. Ahol árnyékszék nincs;
ott silrgősen épiteni ke!!.

8. A beteg házatálát tisztán
kell tartani. A és szeme-
tet hetenkint ki kell hOJdani.

9. A beteg ágy-
lúgos vagy szódás vizben

ki kell főzni. Ha a beteg meggyó
a lakást ferfótleniteni kell.

a kezelo

gedjeneJi.: rneg,
iigyeljiink :

2. A beteg sze/báidlju

H-cn



szeT--

Isi ván vasut
kezdődött. R6,'-m;'n'.;·

H:everékes
ben a S€:~e[~\t'or

tiszt~tj2i~ rrJeg. I{üllrnanll
IvlikJús ÚU házánál doi,<ozik.

SzerkesztéséTt és ki2.dásért

!-Iorthy

Béres Dánie~ ö;ökösének )'
föIdje örök
eővebbel G.

tári tagok, ervosi rendelés csak
közrnapokon d. e. 8-9
óra közön történik~ tvh:nl;ar:c:ló
kül, vagy ner,] ilel'ves"n l;jiálli(olt
jel,enOcezők ,ej !esznek uü~;s~-hra. \7asá-r
nap és ünnep csak klvételies
sürgős esetekben tartatik rend-ej~s.

1-1"",",,,,,,]1',,,, J6;~seqi'lE:~( [él 't3-

nyaföldje "agy
örökáron eladó. GiF:)

_~nlre GL Tisza istván u* 24.

IVíolnár
Góth
mellett

Kovács
főpost,lme,sternél a poslaház

het I{iss BéiJif1"l ~L 25. Schvvarcz Fe
rellenét

finOiTI papt:~kas és füstölt csernege SZ2l
lonna és lnindenféle bentes c2,emege
áruk áHano1ó21lú a ],egolcsóbb napi

\"",/6.11 ner nlészáros
és h~entesné] IVlikj6s fit 15
vács--féle _iláz)~

Rneg ha.sznált kali"pj,iJ, U:,Lllc'_o..

vasalás~ -Jonnázás va.larnfn[ szalló§;oz2Í5
ált2d valóságos
fi fi"
á~b~~ l{apnat,'),:
Gyomán gróf J Jsza
leslület mellett

Tisztelettel értes·E~'ern a n ",n","c·"p_
mű közönséget, hogy kelmefestG. és
vegytiszlit6 üzemel iétesiteHem, Gallér
tisztítás drb ... kérr;:

tes á.rverésen lesznek e]8c\í":].

kerHei azonna]ra kÜldó" Er;:leklődli1i

R

OySC-TAC meccsen sojná p

lajos ',féieíJen esé" kÖlielt-('zz-

iében a jövő i:;?é-
rele, Kruchiő GySe
jobbszélsősúlyosabb természc
Hí könyö!<sérUlési szenvedeJí.
Sebéí él ai kó~ házban ve!
llik ápolás alá. 1\1Hnl most ér
lesü!ünk, állapotában örvende
les javulás á!loil be, de még
hefek lelhe/nck bele, mig
résztveheí csapala mérkőzé

sein.
"Sportélet" rncgic!enó

szinna részleies Jud6siláso!,D
bari fog· beszámolni él ll. oszl
vasárnapi meccseiról. Vásár
roljuk hélfőn regge! a "S
élelel !"

Az Alszövetség évi rendes
közgyülése Imre Laíos GySe
főtilkárl egy évre közgyülési
kiküldöllé válaszloi/a.

Lapunk endrődi sporlmun
kaíársd ifi. DinY::J os. Idhez
Endrődö! érintö kézíralok i~

küldendők.

TEXTIL-MTE: pengő!

A fenti eredményt él TEXTIL
nek abból az alkalomból sike
rü!l elérnie, hogy ügyveze!ő

elnöke és társelnöke állal j!?'gY
zeit levélben MTE-vel szem·
ben súlyosan Sél ló kifejezése
Kel hasznMI.

DLASZ kötelékébe 62 tag<
egyesület tariozik.

Nemzeti Tenniszbajnokságol
él Gvomán is iól ismeri .5ass
tvl á rl-a nyerte izgalmas küzde
lem utáll, aid ezzel él R'Yőze

lemmel rövid versenykarrierié·
nek legszebb állomásához ér,
kezeit.

Csabai [ilavay
szerzöc!leli lrércréne!.{.

a Gvulai ,AC voll
sl-élsóie kiiünően mulő ozoll
be Soroksár proficsepa1ában.

már, hogy a
DLASZ rendelkezése rolyján
ll. o. hajnokságbao sz
o. egyesiiJeleknek cZ a
kasa, aki CI lavaszi rorduló[léHl

leg!öbbször veli !'észl .1. o.
noki rnérközéscken. ClZ őszi

fordulóban a H. 0_ bajnokséÍgér l

nem iálszhai.. A MÁV és a TU"
csapaTában ezek a jáié~

kosok él k·övelkezók: .L~ln·

csín, Csicsely, rualmaL
Hrabovszky, Mesler.
és Zsilinszky;
Oalálh, Gyimesi ferenc. Gyí
mesi János, KlenK. Molnár,
Vass Béla és Vass Sándor.

Malatinszky GySe
intéző és Imre Laios főtilkár

egy közelmuliban löríént meccs·
lekötés köveikezményekénl le,
mondtak IIsz!ségükröl, de él

Választmány felkérésére mind·
kellen visszavonták lemon
dásukat.

(hSC-TU
íi d, r"",;,; ur, 1\'1 c-
L Ö VII V L. í:11':-5 i il 0KY,:f

Ta ka (: S~ SZÖ\}, biró Q le
V..2,zctni.

Ezek a iá:cko~ok csak a JaVEl
s;j~-/ !ban

l
':';f.ha~nék~ lA

Vasárnap publikáció után

mé!lészgyülés lesz.

MANSZ NÉPÜNNEPÉLY
szeptember 1.-én.

~rír1!j CIl;lCV ,J háromjá!éko::!il
nak !liú!Jjid, de, iC!WI,

hogy mégis szépen fOg m(Ír az
őszi szezonban is a csapaf
s;<:,zripelni. Vasárnap, ha ·resz
meccs, ..0lő,dáthatólag ez a
c$apfJ.! az elSO lJamcJkilH)r!·

lüké!'l megkü7.deni,

U g f.i II J.
Kovács L. Biingösdi (Kurilla)

Maiuska. ~imon, Tóth.
Lacsny, Pelyva, Kovács P.

Hunya. L Kovács l.

ELMARADT
SORSOLÁS

Darányi Vilmos csabai egyes
biró f, hó 28-ra ii.izle ki alI.
oszt. őszi fordulóiának sorso·
lá<;ái. Közben a Turkevei A C.
és él Vész/ái SK is benevezetI,
Kunágo/<l pedig az Északi·
csoporiba kérte beoszlását. En
nek kövelk,zzlében az egyes·
bíró a sorsolást nem ejleiie
meg, hanem annak uj termi
nusát szepkmber 4,'1'12 fűzte ki.
Tőlünk Kunágota nagyon

láva! esik, nehezen közeliiheiő

meg és az ut tetemes költség
gel járna. Ezérl Oyomának és
Endródnek már eleve liIlakoz·
nia kell Kunágotáoak ídecsa..
tolásaeIlen.

OyTK-SzSE (3.0.)
/Ji

A OyTK aug. 26-án egy rend-
ldvlil szivélyes meghívásnak
letl eleget, amikor Szeghalom
ra átrándu!l egy barálságos
mérkőzésreaz oilani SzSS-hez.
A Barlik András nélki.ii felálló
és a 25·iki va~sora állal egy
kissé "IegyengiiI!" GyTK halá'
rozoii, szép játékkal bizlositol...
la be cl fenli eredmény!. Bár az
J·sÓ félidőhen még gyengén
mozQgnak il pályán, de él iI·ik
félidőben pólollak minden!. A
szeghalmi csapat, ha hozzáér
tő és megfelelő kezekben van,
úgy idővel egész jó kis együl
tesé válna. De igy is kiemel·
heijúk közüliik egyéni játékával
Hárif, Vincét, Somogyil és a
"kis kapusl", aki néhány bra·
vuros védésével elragadtatolt
mindenkit. A ovTK#ból jók vol
lak Bartha István, 6arlik ].,
RozsnyaL Rau, Valai. TehlZlsé
gesnekigérkezik az ifiusági
Nádudvari, de ét többiek is
megfelelői il yujlollak. A biró
iisz!el Pfeiffer Márton töltötte
be mindkét egyesülel teljes
megelégedésére, .",.".dán.

L

Szeplember L-én ie!jes üzem
meg indul meg él ll. o. bajnok
ság. A résztvevő egyesületey.
erőviszonyaH már ismerjük,
részben él mul! évi bajnokság
ból, az ujabbakai pedig barál~

ságos meccseik alapján.
GYSe ugyan nem ludja ki

állilania vas s z a! szerepelt
kompiel! csapatát, de győzel~

me a TURUL II. egy per·
cig sem lehet kétséges.

GyTK kemény ellenfelei ka-
B Kondorosi TE·ben, mely

oílhonában a közön·
segere támaszkodva minden
csapatr,a nézve egyarán I vesze·
delmes ellenfél. GyT~( melleii
szól ,a nagyobb rutin és állá·
képesség s EJ GyTE: mini-
mális gyó:zelmél vár-
.iuk.

Legnehezebb ellenfeleI kéí
ségen az ETK kapolla
mező/uri Szövőgyáregyüllesé·
Den. Paplrforma szerinI il SZŐ~

győzelme valószinÚ, bár
meglepelés is mert él

Szövőgyáriak is ké!lylelenek
legjobb erőiket egyelőre nél
kül ö zrJ1. érlesüléseillk
5zerirll ugyan El SLövőgyár

meGcséne.l elhalasztását kérle s
az egyesoiró igy is dÖlltöli, de
a döntési az megfelleb·
oez/e. a vasárnapi meccs
meglarlása bizollyíalEJn.

AC. 7,1 (3-l)
tlará bág () ", hif(~: 1\1 él Iél ,in Sí Jq'.

GySe kÖrlfJYÜ gyózc!mcl ara-
toll gyenge föJölL .t;"

nem az
",rovi ;\ TAC.-nak
ezzel a nem volna
szabad részlvennie a JL o. haj·
nokságban. A gólokon l<iss (6)
és Cs. Nagy oszíozlal<. A biró
jól vezeleH.

az
Szepl. l·én jálsza az ETK

első bainoki mérKőzésél a me·
zőiuri TextilIeJ. A meccs hir
szerintvalószinüleg elmarad,
mivel a TexIiI a mérkőzésl le
akarja mondani arra való hi
valkozássa1, hogy Mezőluron

levenie ünnepély lesz és Hité,
kosainal< egnagyobb része kö'
jeles oti mivel ievenle
kötelesek. Az ETK minden! el·
követ, hogy a mérkőzés meg
legyen tariVél. Az ETK vezelő

sége a ,napokban Szegeden
volt a szövetségnél, hogy az
Igazolásokat elintézze, mivel
csak 4 ialékosnak fogadIák el
az igazolását. Az uljuk siker~

rel iárl, mer! Hunya A., Kurilla
1., és Kertes L, kivételévd min·
den játékosa igazolhaió
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Negyeliévre l-30 P; L.:'~,:§~ év:re 2'60 P,
Befize!és~k po,'!acsekke'~

t1>rJungaria.-nyomda csek~:3zán; 1.8.280.
Lapzárta c s li ö r t 5;,: este o óra.
Megjelenik minden szomb2~on H:ggeL

r:gYIt.1asábos (55 ln:l:
20 f1]1ér. Őtszörl hhdet§sTl.~J :~tO szizaJék; ~!jzszerE'né;

15 száza~ék; ] negyedé't;r1 hirt~etésnel 20 száz?Jél:: t~,

rréléYl hirrletés esetén 25 S7~3Z2JJék :'Ö::'Yl!;:

be ,~

en cá

1skoIa Z~

i S.

il1in]3Z~érFUr]lbQ:-~ SZ'?~'~

z~l: c~rlesüté.se sze:'hl; nQnj d...

irdézHink c

feliállilandó i:ziullJ'ói. lvH,
ve l ~öb b déva'Já c:{! [{ ~
nek gyermeke1 a á~

pOlgár} ]skolában ~6IHJLak, va";!y

mos! akc:ríak cCÍraikozr:', érdek
:;:itz1um

ben r)évav~n

g]rnnáZ~unl léh25F , 'vagy
egy I11ás községber~ Jévó ghT1~

názlulll fiókisKOJát,
hULcHTJOS oszi Ok3'j' ánit

szHó :3Z

úgy a tan bCI;';3(kOZt1 L

l:ö\'end,:zkf2knek -a ~0n j~;Ö~J"'i

nak és a szükséges cng,z C? ,

a Vallás és )Zözokiai iVli~

niszíer riói nem lS é"·
ték. H a ·azon ha r: CSEJC g~ rn:1 ,3
zi u lTIi rnag.á n1,TTIZSg álo'lrc Qlők ~~-~

esetleg ar.ta eici,Jel:fet pnClb;211u.r!'f;
szerezni.

a vasárnapi kivév.;o
be a

ner fa~;;ereskedésben.

É.rtesitHik a
termesztÖket, hogy
mezöszihreikségtöl

rost

SL'.~ikséj;?·C's hOZZÉL ogy

~ucerná.,. egy njás községben iévö 1J.S e

- kola f!óUsko)j! lélesile avc-;;",-dia az c-.

akcióban, egyesek

házásáróJ.
inkább sok

dc ennek

zarnos oS71á rc: ....

szesen 1925 igé-
nyeltek a gazdák ezt
az nem tu{lják ?:jel\ie~i!a

feni, amennyiben JI o m á ;; a
mindössze 320 métermázsa
import-tengeri Ezt a meny
nyiséget az igény~ésekszerint
arányosan 52!ét a gaz-

között. szétosztásra
vanószil1iileg a elején
a sor.

SZieptetnbier IS-ig be szadair;,ClS eliárásnak. c

fakereskedésben~ ~l 2~~

ez crednl2:;~)/C.dc nl~t~ciep

a ~\or\né n y;-; aiós tg' 2::"

mert nagy
igEEság van cl népek egyik
kgna erkölcsi tEj[li~

tásában, hogy az uralkodó
genenkiók nagy
ségükben"és a világgalva·
ló megrasonlásukban Ö!l~

magukat elrém i erik, de a
soha.

a kü-

is
és ebé-

ági ak-

ámá~ ol~

ösz-

ÖZ Glra

csáioH az 01íSZl31g gazdaköz'D'n
rerHllelkezésére,

lé vness·?k be

községekb2I'J
nl'zg~év5 segé~)r27és,e~{az

a nIncsen

panaszkodást
a meglévő fekeTe kenyér,
kopott és
ma semmjbevev{~séj-

hOVá r;(:m erü,,,

\lég:e él ~ ációnek.
rnegtárul .az is-=-

gon
aprógyermek
a dolgok ren
évtizedek óta nem

sem ,csa;(
nebuiók let
és - ellyhé!l
kopottak.
legalább
nmcsen

nincsen

~

zjkaHag nem

az áDC
mékeny ér
sémi cl számra
met,
nem
készüHségű, erős

és

hesse
is

könyv-segélY,
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ba vesszük (, PO!QB
ánral!zozandö 1;:,ClU

lóka+,

á]~ ..:chol cl d2Vé1 v ánvai Ls--
n re' s a d gá á/iu,
mol él iás és !<J1701<I·a!ás

l\!inis, lel' Ur eng c
rn ,..."J g

nüi a kiéssz~kus rnüve! ~ adó

11cm
d2}Y l,2'ellcges ~2 crésc
D'<:Dr;:pesü!o<2 az n~küla

l-(os~?'ú id{)fC (~':2~képC5

azok él kiválóbb lanuJók, akik
I a polgári hkolál clvégcZld<,

beíraikozhatnak lali iíóképzóbc,
fclsö-kereskedcimi, fclsó-mezó'
gazdasági és feJsó-jpariskolába
is, s módjukban áll Jannl··
fTIánYdikai l'olyliJ sól 1311!(2!",'-

k vizsgtdaHCl! a

názium öíödik osziá!yábB is
nllf.?"nC1nek. Azoknak a !anu~

lókn3k I)edig,al·dk: RyakorJőü

pályára Olermek: müvei! gezdák,
iparosok, kereskedők akarnak
lenni, nem szükséges okveilc·

ásbön lévó középiskolai
lanárok ci V. tc lvI. rendcIcI
szerin nem foglallwzhalnak
So2m , - scm lanlervkü·,
iönbözeH vizsgálaira való eló
készi1éssc!. A polgári iskolál

özclcbbröl nem érinii a dolo;;!',
meri azok a l1()vcndikek, akik

éleirc clókésziió
iskolAI kivánják eivé'

gezni, ugvsem irajkoznak gim
náziumba, amely iskola a lU·

dományos pályára készülóknek
elóképzeHségeL Viszon!

ez

nem

után
Gon-

nem lesznek abban

megvizs,gfdjuk él többi eu-

rei!2SEigéne:K, aki az

sze~nehenl ki utéídoilTnná.

kívánniva-

kü1dvé

én

es az

r-e- n· d~e· j--r .€;- k·· -a -z--á-]-t# a-]-á ~

esi)
Mit meséljek még.

halá.la után eladtam o:

rniní Háiiá~

:tud rész~ sZ21kÉtanL

fekie['!em,

De nem

közetben

zett meg él

pós,ta vezetésének
bevonuIrL az ezredéhe:
az oiasz harctéren a

A kloevezéséveli

nőHünk

csak ut, hogy az Abesszin
kérdésben a
aképen hangolja, hogya
csak OJaszországra és Abessz:ni
ára tartozik és akét állam ügvé
ben a közvetitésen kivül semmi
beavatkozást, vagy nem
hajlandó eltörnl, acomp
lik elé áHítja il. Népszövelséget is

annak ülésen egyelőre még
részt vesz) amennyiben minden
reá nézve sérelmes megolClo.:st

ve visszautasít és láthatóan
monstrál szandékait l !le,töleg,

Mussolini
szí. Tudatában
az időpon!

kedvező Olaszország számára,
KétséDtelen az ~o)asz nern-'" ,
zet vezére meHelt áH minden kér-
désben és
nek számoHev6 ellenzé e sincs
Az dlenzék hiányá
nak tudható be az a biztonság
és tántoríthatatlan kérlelhe!!enség
mely vOH2dvezetését és an-

I
I Megkérjük) hog;·~eSéJjen

mil ? gyomai pásta 111lIHjábi)\

Egy pillanatig elé
I aztán elhárító mozdulatot lesz.

"I· - Nern tÖrtént semmi 0~ü!önö"
. sebb. Mikm' bne-
. veztek, mindössze hárman vallun::

szemé! yzet. Egv egy k~z'

besitő és én - a Egyellen
egy szobában szorongtunk és bi
zony nem mindig akadl
Akkoriban nem levelezlek és nem
küldözgettek az
mint ma. ;Azóta forduH a
világ és most, amikor
men/em, 15 főnyi póstaszemélyzJe:
hagytam az utódomrq.

- Kedves emlékem, hogy együtt
"kezdtem" s~egény Kner IzidonaL
Akkoriban. alapitotta a nYI)mdáiá1,
amikor én visszakeriÜltem
mára, Még ma is emléksz"m rá,
hogy maga hordta a csomagokat

I
a póstára és zsebl~endőből "gu·

, beráHa ki" a Az-

l"án Ö is mir:; "az én

! is, hogy

az Ókorban is és ez a viszony,
dacára a közbeesö fejlődési folya
matoknak, mindmáig nem vá.lto'
zott meg. Felső Abessziniá.ban
fekszik a Tana-tó, melynek lefo-

lyása El kék Nilus eredete,
Abessziniát elhagyva Szudánban
KhartuDl- ná! egyesül a főággaJ.

Angliára nézve nem lehet közöm
bös az olasz térfoglalás Abesz- '
sziniában, mert saját érdekeire

! nézve sem közömbös, hogy hat211
, mas gyarmalának Szudánnak és az

Angol prolektoriá!us alatt álló
Egyptom legfontosabb vizíutját,
mezőgazdaságát ellátó csatorna

rendszerét táplá!ó folyóját ugy
szólván gyarmati egzísztenciájának
üierét, egy angol jóakaratra gyak
ran rászoruló afrikai állam, vagy
pedig egy igen megerősödött és
konkurrens európai nagyhatalom
tartja-e kezében.

Olaszország törekvése

más vezetője, utana mint postames
ter, majd 1925aug, 27 től mintföpos
lamester teljesitett szolgálatot. De
ez csak kerete annak öl. sikerek
ben oly gazdag életnek, amelyet
Kovács Lajos vallhat a magáénak.

I 24 esztendős korában már tagja
I a gyomai Uri -Kaszinónak, amely

nek későbh választmányi tagja,
alelnöke, elnöke és diszelnöke letl,
Elnök korában Ö épittelte fel a
Kaszinó mai épüldét, jelentős

anyagi áldozatot és kockázatot
hozva kedvenc eszméjének meg-

I
val6sitásáért Horváth János me 3

zőberényi póstamester halála után
éi Póslameslerek Országos Egye-Isi.ilele és Nyugdijintézete minden

I tiltakozása ellenére is elnökévé

lválasztotta, hogy később nagy ér·
demei elismeréséü! a diszelnök~

. séggei is megliszlelje. 1917.-ben
Ferenc József a osztályú polw
gád hadiéremmel lünteUe ki. Köz-
ben választás utján tagja lett a

l
gyomai községi kéPVi.selötestület~
nek, virilis jogon pedig Szolnok
és Békésvármegyék törvényható
sági bizottságainak, Hosszú ideig
viselte a Hármas Körös Halászati
Társulat igazgatói tiszlségél és Ö
volt az, aki a mai Tiszamalmot,
vi1lanytelepet és gözü.irdőt felépí
tette.

8, az
I és

(folytatás)

Ezen konfliktus a politikai kon
stellációk szemponJjábóJ nemcsak
Olaszország és Abesszinia ügye.
Kihat a gyarmaWag közvenenül
érdekelt hatalmak érdekeire is, va
lamint mint íllasusbelli könnyen
inditó oka lehet egy méreteiben
még sohasem látott uj világhábo
nak, A közvetlen érdekellek közül
elsősorban Anglia állásfoglalását
próbálom ismertetni: Az angol
álláspont él békés megoldás
Ezt propagálja még mesz
szemenő áldozatok árán is, mert
a szomszédos gyarmatai érdeke él

status guo ;mr!e-t kivánják. A brit
kézben lévő Szudán és még in·
kább Egyplom sorsa gazdasági
jóléte tudva levő a Nilus áradá
saí1il0z van kötve. Igy volt ez már

Bauer Illés.

Kovács Lajos 857 november
16.-án született Gyomán, ahol
szülei jómódu gazdá!kodók voltak.
IskoJáit Budapesten a református
kollégiumban' és a belvárosi reál·
iskoltiban végezte el. 1876 augusz·
tus l-én veHék fel a budapesti
"Táviróintézethez", ahonnan még
abban az évben Gyomára került
és itt 1887-ig mint a táviró állo-

Közel hatvan esztendei szolgá
lat augusztus 31-én nyuga
lomba vonult Kovács Lajos, az
ország legelső fópostamestere, aki

indu!t el érdekes kar
ráeifJéIlek és Oyomán fejezte be jó
va! mint fél évszázados be·
csületes multra visszatekintő hi·
vataJi működését. Hogy közben
mi mondja el ö maga,

l\i\'e:gsar;2~u!t irásokat tereget elénk.
Kinevezéseket, elismerő okiratokat
és egy királyi kitűnte!ésről szóló
kéziratoL Hamar összeáililjuk az
életrajzát, olyan, mintha örök
napsütésben fogant volna, Egyet
Jen egy törés van rajta, fia hősi

napja, ma is be-
Kovács Lajos örökifjú

arcát De talán előlről.
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adni olvasóközönség'ínck. ha
nem egyszersmind arra is Jö
rekedeH, az olvasók il

IdDO! ióbarálnak lekinisék, ök
hez mi minden ügYlj:d~cl1

bizalommal fcrrlulhalnak. ;\rra
lörekedünk, y lóianfi~sok

27feive! legyünk hasznbra oj~

vasóinknak. Az eg\!fZ D2lJez~~b

hé váló ékdkUzdclzmben egés7

kiadvjn22>
Wnk ragaszkodásukat megh~

amelyek elsősorball ,g: ya ~

korJaíi célokö! szcl!gállak s
amelyek él gyakorlaiban fénve
sen bí2 is 'Jállak. Legalább is
erre val a? 23 ~ény". bogy őZ

Jdók ugynevl2ze!! "aiánd2k
!cönyveiből" közel félmillió pél$
dány van forgalomban.

,!J,. iap fermál!ásánélk negyve
nedik évfordulóján a szerkesz~

lőség és él kiadó szükségél
érzi, hogy él jubiláris évnek az
Ui ldók jubiláris kiadványábaD
olyan ernjékeI áHitso!1, amelv
méHó olvasóink ragaszkodásá
hoz. Éppen ezérl elhaaározluk,
hogy ajándék könyveink
ialása és kiegészitésekén! elő

fíz12lóinke! gazdagon il!lJlsziráil,
korszerU láiékozJaiásl adó lexi
konna! ajándékozzuk meg.

Az Uj Idők olvasói és szer~

kesztósége nevében megköszö
nöm él kiadónak, hogy benne
ennek a nagyszabásu ajándék
nak Ei l,ave felmerül! és hogy
a mai. slJiyos g67dasági hely
zetben lehetővé lette ennek éj

merész eJgondolásnak a meg
valósulásál.

Köszönöm, hogy módot adaI!
arra, ez éi monumen!criis
mli, a magyar szellem, iudás,
könyvmüvészef ~iadala, nl>pvÍ'
lágol lá!hasson és mikénl gya g

kori ali célokat szolgáió többi
könyveink: ajándékként
son el minden magyar CSCi!lád

ahol m(q;~becsülik a ma·
gyar irüdalrnai, él magyar mü·
vészeiel, a magyar tudományt.

Herczeg FereDe beszédére
Farkas islván, az Idók kj·
adóla a következőkben vála
szol!:

nA lexikon kiadásának gon
dolata lulajdonképen csak a
szerkeszlőség eimére érkezó.
ezer és ezer levélbe kér-
dések visszha Aki figye-
lemme! kiséri az idők pO'S-

táiát, könnyen kiolvashaJla be
lóle, hogy milyen könyvre van
szüks~ge ma él müvelt magyar
olvilsónak. Olyan lexikonra,
amely nem némel, nem angol.
nem francia mintára készült.
hanem gyökeréig milgyar és
amely ez! a viláiilszem.léletel,
éle!felfog~s! tükrözi, amelynek
évlizzdek ö!é! az Idók hir·
delóje, olvasóink olyan sze
relettel és örömmel fogadják
az Idők min!

rfs !ellccse o

a négy legértéke#
féltn!l~él)e2:ö gépet, ame~

Távo
bezálrtá,k ma~

lal. a negyediket {egy szakkönyv
és ti gyomai tes~

tületek csapatai nyerték meg. Az
endrődi csapatot Czikkely jános
al parancsnok, a gyomai csapatot
Biró Béla alpara'!1csl1ok vezetle a
versenyen.

Délben a hagyományos körös
ladányi vendégszeretettel megren
dezett ebéd volt.

Tüzollóink este 8 órakor jöttek
haza.

eg

Vármegyénk tüzoHój mult va
sárnap Körösladányban mérték
őssze Ülgyességüket a gyors szere
lésben. A versenyen 11 község
!űzoHói veHek részt A jól meg
rendezett versenyt Dévényi Lajos

vármegyei tüzrel1dészeli felügyelő

vezetésével bO!lyolilották!e, ame·
az első dijat a mezőbe~él1yj,

a másodikat (egy ébreszlö órát)
az endrődi, a harmadikat a gyu-

Ez cl jubileum nemcsak az l hez az anyagol elsősorban ab-
Időknek,hanem a mágyar lap- I a világból meri amely
kiadásnak és cl magyar iroda," nöket leginkább érdekli: á

Iomnak is kedves ünnepe. A Imagva. társasélet világából.-
lap. amely negyven éven K&>' irJuk negyven eszlendő előll s
reszHlI Jegfom05abb feladaiának II a kiad. ugyanakkor ezt igér/e:
azl tadolla, hogy II magyar ol- ! - A nem lesz eg'yellen

vasóközönségel a legjobb ma-l! közleménye,egyellen képe sem,'
gyal' irók váJogaloU mlmkáival amely. muló értékű, éppen csak
lássa el és az élet minden vo- . arra a hélre való volna, amelyen
naHwzásában segiliséglikre le- . Legfőbb célunk
gyel1, él nevezeles évforduló!, megválogaloli irodalmi 1ll1111-

meleg családi ünnepség kere~ 'kákk íehá: regényekke!, 121#
Iében ünnepc!le meg. Az iin- i,' beszélésekkel bŐ,ségescn :lIál:
flepségen felszólaH Herczeg! ni a magyar csa!adoL E!okelo
Ferenc, él 11, i a7 IdólUlek meg- l he! az Idókben a
alapHása óta szerkeszlőie. Inéps;uzrüs!ICl1

- Negyven év előii jelenjek IIB!Va okiaJó, li
meg az idők elsó számai i értekező cikkekben". amelye
- mondja. Negyven eszlendó: I ke! kiváló szakemberek fognak
nagy 'idő él magyar irodalmi l i~·ni. A család nólagjainak ked,
heiiIapok életében. Ha egy véért figyelünk a divaira is. A
friss egészségben éri meg ezt magyar sajátos Jivaj·szük,
cl kori, akkorfd lehe! róla I ségie!eIrc.is lekin!eHei !e~züní'::'.~

hogy hivalásl löll be ci nemzel I .zh Idok szerke::szlosege an
szeilemi hállariásában. i hogy az Időkel ol-

Az Ui Idők ugy igyekezell él I vasóicsaiádlagnak lekin!sék és
I h . ,.rnaüllarsá n kuHurális munkajá# i bizalommal ! azza..

'" <5 I,

ba be!ekapcsolódni, hogy a I Nem bevállolla-e az
szépirodalom s7.olgálalába sze· I idők, amil negyv.zn eszlI21]'
g6dőH. Munkalársaitól, lehel· eló elóll a szerkesztő és él ki·
sé~én kivül, mindenkor kel1ól adó igér!. De ha beválloiia, ha
kivánt meg: hogy érzéseikkcl beválihalia, aldwr ez nemcsak
él nemzeli talajban gyökerez- . él szerkesztó és a kiadó, vala#
zenek és tudatában legyenek lmini kiv~ló munkatársaik éra
annak, hogy m családok ~ deme, hanem e.lsősorban azoké
számára írnak. Ia lelkes, müvelt, érzéseikben és

Milyen célt Jüző/t ki moga I gondoli,ozásukban szinmagyar
elé negyven év eláll az l olvasóké, akik negyven év ófa
ldők ? l párailan hűséggel ragaszkod-

..:- "Szórakoziaini és gyö- I nak iapunkhol,

nyörködlelni akarjuk nökl2l, i Az idők szerkesz!ősége
írással és amelyek; ! flemcsa,k Imi akart

Hozzászólás a
szegi iskola mlJlnlkáilata~a

hol könnyezve bÓlotl.gajloH
erösilgetni akarta hogy bi
zony igy volt, de azért szép volt,
szebb, mint i:l mostani élet.

Ami ezulan arra fia-
talok is emlékezneHelc 1925~ben

kineveztek f6póstamesterré,
voltam az első, megkaptam
ezt él cimet. Nagyságos úr leHem
és öreg; ember. Ma már csak az
emlékeimnek élek. Nélla
tok a öriHök a
időnek, örülök hogy
is voltam fialal és az
berek szerettek és nagyon,
de megbecsűl!ek. Ennél
talán nincs is nagyobb öröm al

világon".

Kaptuk és szószerird közöljük az
alábbi lelPelei:

Igen tisztelt főszerkesztő iUf!
Kérem az alábbi levelem szives köz
lését.

Az augusztus 26-án megtartott
képviselőtestületi közgyülésen Ugrin.
István. községi mérnök Ur, azt a
kijelentést tette, !zagy én át sem
néztem a besenyszegi iskola mun,
ká!ataira kiirt pályázatat és a fel
tételek ismer~te nélkül teUem meg
az ajánlatomat. Ezért ajánlatom
irreálisnak tekinthető.

Kőmivesmesteri és épitési vállala
kazó i jóhimevem megköveteli,
Ugrin mérnök kijelentésére
reflekiáljak.

A műleirás tanusága szerint 53
tételre kellett ajánlatot tenni. Ho
gyan képzeli el Ugrin mérnök ur,
hogy valaki tudjon tenni

munkára, ha át sem nézi a
pályázati hirdetményt. De ettől el
tekintve, Ugrin mérnök Ur csak
akkór kockáztatta meg a fent is
mertetett kijelentését, amikor mások
figyelmeztették, ho~y a pályázati
hirdetmény hiba történt.
Egyik téte/énél köbméter
négyzetméterre kértek ai/ín/aU,! és
én ezzel a feltétellel is pályáztam,
mert nem tudhaiom, a hoz
zám eljuttatottpályázati hirdetmény
hibás, illetőleg hogy pont az én
hozzám eljutott pályázati hirdet
menY,fJen történt fatális elirás.
Szóval a hibát nem én követtem
el és ezért titakozom az ellen, hogy
mérnök cl jfJhirnev.emnek ártó

szerepeltessen Gyoma
község közönsége

Levelem közléséért Szerkesztő ur-
nak köszönetet vagyok

Gyoma, 1935. Sfiept.
tisztelő

HA/BACH J"I<J'fim

kőmí1Jesmester.
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terménybevásárló kirendeltsége
N az Iványi vasut meUetti telepén megkezdte müködését,

terményeiket eladnák, saját érdekükben kinálják fel azokat telepünkön.

Takarmánytermesztés őszi vetéssei
lés céljábó1. Ugyancsak őszi

vetési takarmánykénf terme,sz.t
heljük egyikmásik kélnyári és
évelő takarmányt is, mini pl. a
kétnyári somkórót és bailaci
met, iucernát, amelyeket vci
heijűk ugyan iavasszai i:'3, de
ősszel is és ha eléggé rneg~

crősGdve mennek a Iéibe, a
következő évben már rendes
termésl adnak.

Külőnősen érd8mes az őszi ve
tésii takarmányfermesztést jelka
rolni szárazabb talajviszonyok kö
zött, kavicsos gyenge homok
íaiajokon, melyeknek az ősz'

sze i velhető kisigényü pillan
gósak a ledbiz.losabb takar
mánynövényei,ugyannyira,hogy
csakis ezek révén válik lehelő4

vé az intenzivebb állalladás még
mostohább viszonYOK közölt is.

Az őszi veiésü iélkarmányok
lermeszJésénél fonios kivánél~

lom él ~ermeszlendő fajlák meg
választása, meri az egyes
lák kiilönbözó igénvüek s erre
különös figyelemmel len~

nünk. Legigénytelenebb őszi pil
langós a szöszösbiiklcöny, Il1dy a
leggyengébb homokon is meg
él és jó termésl ad. ZöldIrá
gyanak is érdemes iermesziení,
merI nagy tömeget ad. Augusz
lus végén szeptemberben rozs'
zsol, buzával, vagy őszi árpá
val, még pedig takarmányfer
mesztésre kaL holdankini szö
szösbiikkönyi 40-50 kg.-ol,
rozsból vagy buzából 30-40
kg. velőmagolszámilunk. Eze'"
ket összekeveriük és gabona ..
sorlávolra rendesen elvet jUk
ugy, mint ahogyan a liszta ro~

zsof, vagy buzát vetjük. Apan
nonbűkköny már igényesebb nö
vény, iobb lalajl kiván, de le
hel később is vetni, egészen
oklóber közepéifJ. Vetőmflg

szükséglet kai. holdankini 50-60
kg. pannonbüköny és 30-40
kg. huzi'l kev.eréke. Abiborhere
szin/én a gyengébb lalajok ér
tékes pillangós növénye au
guszlus-szeptemberben veljük,
számHYII 12-16

nozíák. Igy teszik ehelávé, kg. veiómagol, vagy pedig ke 4

hogy egyébb kulturmunká- verék vetésben 14, 18 kg. big

hoz, magy(lf testvérei nk borherét 50-60 kg. őszi ro-
zsol. Előbb elvejjiik a rozsol

előbbreviieiéhezanyagi esz- és erre keresztben él biborma-
közökhöz jussunk. gol, de a kélfé!e magol össze

Részletes beszámolót a is keverhet,ük és igy veliük

Iap kövelkező s~ámában Takarmánynyerés céljából érde-
adunk. . l mesebb él biborl rozzsal ke-

a MANSZ vezetősége. I ver/en jerrnesz!eni, meri igy
íöbbe! lerem. De vetjük liszlán
is, főleg magtermeszlés cáljá
[}ól. A kétnyári somkóró a leg
igénylelenebb pUlangós, a leg
rosszabb talajokon is megél,
csak legyen Q!egendő mész!ar-
laima. A pillangós takarmányok
a cSillagfüri kivdelével általában
mészigényesek. Szeptemberben
velik rozzsal, .számilva kal.
holdankini 16-20 kg. somkó-

. ró és 20-bO kg. rozs velőmagoL

UlaHunk már arra, hogy van·
nak kisigényü. pillangósok,
amelyek felkaiOlásával az ál
lattenyésztést gyengébb lalai
viszonyok közöit is kellő fok
ra fejleszlheljük. feliélienül
szükséges azonban él ialait

I·gondos munkával l11inéi iobb
l állapo ba hozni. Nagyon gyen

ge tala/oknak legalábp annyi
isláilótrágyál, amennyi legalább
él kezdeli feílődésl eiősegili.De
minden eselben megkivániák és
meghálálják a foszfor és föbbi
nyire cl káli mülrágyák haszná-

I lalál, számiiva swperfoszfálból
I 1~0-, 200 kg.-o!, a 40 o/ű-os

kálisóból 50 kg.-ol, kal. 1101
diilnkinL

A pillangós lakarmányok a
la javHják, mélyen járó gyö-Ikereik a lalait átszövik, a nyers

Ilápanyago! feltárják és a gyö-

I·kérmaradványokban a? utánUK
,kövelkező kalászos gabona

elegendó kész tápanyagol kap,
Hogy él piliangósok mennyire
képes'd" él iailaii megjavilani,

I ulaIunk Werner vizsgálatairél, lilki

I
pl. 4 éves ballaeim után köze~
pes téllajviszonyok meneti 26

l cm. mélységig kat. ini
, 5S q gyökél'mennyíségei

l1leJy kereken 80 kg. nitrogén!
I larialmazoH. ,Öj, rövidebb életü
I pillangósok ennyi nitrogén!
~ nem gyüjll?nek ugyan, mind·
I azonáHal ilillentós ta dómarad
I vány iÍs ebben kész növény-

tápanyagol hagynak vissza.
!3iZjoSélb~ alap0kra fektethet-

jük él pillangós lakarmányok

Ilermeszlésél azzal, ha veió~
.. magjukat is magunk lermeszl
I jük, mert velőmagjuk rendsze-

rint drága s igy olcsóbb lesz
él !akarmánylermeszlés élZ ál,

,lajunk termeszlelI mag után.
Mivel pedig a pii!angós0k ve
íőmagja iól értékesithelő, azért
eladásra is érdemes t~rmesz,

feni. Tóth Lajos
mezőg. kamarai titkár.

l1ZH'Ifl él turkevei kis juhászo-
kjs csikósokaf és a

mézeskalács eredeti, népies
játékát. Az esti táncmula.t
ság a. hajnali órákig tartott.

Itt köszönjük meg a gY04
mai közönségnek a meleg
érdeklődést,amivel Q Mansz
fáradságos munkáját viszo g

ÁllaHenyésziésünk azon fOl'·
dul meg, hogy az állalállomá
nyunk fennlarlásához szüksé
ges szálas takarmányt minél 01
csóbban és minél biztonságosabban
tudjuk m eg t e r m e l TI i. Ebből a
szempontból e l ó ! é r b e kell
helyeznünk az ószi takarmá
nyokai, melyek főleg azérl ér
demeinek figyelmei, mert fej
lődésünk fő időszak~ él kora
lavasz, március-április, amikor
él téH csapadéktól még él szá
raz természelü ~alajok is ele
gendő nedvességet 1arlalmaz-
nak és ezzel fejlődésük biz/o'
silva van. E mellett az őszi veiésü
takarmányok lehetőséget nyu;tanak
a kettős termesztésre is, melyre
f 6 l e g olyan gazdélságokban
gondolhaíl.lnk, ahol van elegen·
dő islállótrágya, éi mellett hasz·
nálnak mülrágyál is, ugy hogy
a földek jó erőben vannak, meri
e nélkül a kellős termeszlést ha 4

szonna! nem üzheljűk.

Az ősszel vethető takarmá'
nyok fóleg píllangósa!c Vannak
nem pillangós őszi lakarmá
nyok is, az őszi rozs, őszi

árpa, repce és ezek keverékei
(rozsos repce), de álíalában il

pillangósokai részesiljük előny

ben, illetve ezek keverékeil nem
pillangósokkal. Legálléllánosab'
ban ismer! őszi vetésü takaru

mánykeverékek: a szöszös
bükköny rozzsal, vagy buzával
vagy őszi árpával, CI pannon
bükköny buzával, őszi árpával,
a biborhere tisztán, vagy rozs
zsa! keverve. Ezek az ősszel

lörténő velés után kora tavasz·
sza! adoélK egy jó kaszálásl és
utána a larlót rendszerint fel
szánlják s ha a föld ió erőben

van, akkor ujból bevetik rövi·
debb tenyészidejü kapással,
vagy más takarmánnyal (tengeri,
burgonya, bélb és csalamádé,
szudánifü, köles, a gyengébb
földel pedig ugar módjára elő

késziHk őszi kalászos alá. A
szöszösbűkkönyt hagyják íobb
talajon az első kaszálás ulán
kisarjadzani, főleg magtermesz-

déssel mi ,Joigazunk azon, hogy
minél szebb, gi:lZdi:lgdbb, Ji:n
lalmasabb legyen - elériük cé·
,lunkai. "

Értesülésünk szerint a lexi
kon, melyel az Uj Idők negy·
venéves szüietésnapj€m aján
c~ékbél ad előfize!6inek, nem·
csak ajándéknak, hanem lexi d

konnak is kivéleles lesz. A lel·
jesen modem, gazdagon illuszt·
rá:!! huszkölefes mü egyesili
magában a szaklexikonok és
a nagyközönség számára ké·
szül1 lexikonok anyagát és min
den előnyét. Erdekessége. hogy
magyar lexikon lesz. Nemcsak a
nyelve lesz magyar, hanem a szel
leme is, Mindennel foglalkozik,
de bővebben és Hizetesebben
avval, ami a magyar olv8"-ót
kiilönösenérdekelheji. Az acia u

tokhoz, eseményekhez és for:
ga!makhoz füződómagyar vo'
natkozásoka! különösképen ki
fogja domboritanL Nemcsak fel 4

világosiJani akar, hanem sZÓ 4

rakozlaini is s ezért a szer4

kesziők arra lörekednek, hogy
CI lexikon minden cikke lebi
lincselő olVaSl'llány legyen.

/:J,z Idők minden évhen
ajándékkönyvvel lepi meg elő

fizetőit,ez a monumentális aján
dék azonban már nemcsak az

Jdók hatalmas táborál lepi
meg. Ez már "irodalmi megle 4

petés" s ezért szükségél érez
íük,hogymegemlékezzűnkróla.
MéHóbban magyarfolyóirat nem
is ih:mepelhelne.

minden várakozást felül
mulóan sikerült. Községűnk
minden rétege megtalálta a
neki való szórakozást és
és igénybe IS vette, reggel
től estig. Ilyen sok embert
még nem láttClk a liget öreg
fái éJ széles, hűs utakon
sétaini. Vidám zaj hallott
egész nap s a tarkán nyüzs'
gő sokaságot nem zavarta
semmi időjárási szeszély.
A ligetben felállitoH sátrak,
ban ki nem fogyott a vá
sárló közönség, mig a sá
tor ki nem ürült. A délutá
ni előadásokat a helyszüke
miatt nem láthatta minden
ki. De aki odajutott, élvez4

heHe a helybeli 2 sz. ovoda
aranyos magyar, apróságai!
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nál és csép!ésnéi az állagos
kereset 4 mázsa buza. Egy öl-
ogu családnak évi Duzoszül<

séglele pedig 12 mázsa. 1 és
fél millió mázsa huzára volna
még szükség él mindennapi
kenyér biztosi!ására. A mUI1

káscsa!ádnaka mindermapi ken
nyér~n kivül más nélkiliözncn
lellen .szükséglek: is van.

Ennél fogva munkásnépiinkei
az anyagi és erkölcsi pusztu
láslól való megmcnlnefése vé
gei más alkalmas megoldási
mód hiányában El mindennapi
kenyér bizlosilása érdekében
szövetkezeii bérlet utján terem
tendő munkaalkalomhoz kell
jutlatni. A földmunkások (kubi
kusok) annak idején a mező 8

gazdaságbói indultak ki és ma
is" hogyha hozzáju!nak, a me,
zógazdaeágban dolgoznalc s
igy él gazdálkodásra való kész
ségüke! és képességüket kéj
ségbevonni nem leheL

A _munkanélküli föidmul1ká
soknak megfelelő kiválasziása
után földbérlószövelkezelek ul·
ján leendő lelelepilését, illető

leg foglalkoztatásál dr. Sliwer
György legsürgősebbkormány
zali feiadalnak lekinti. A délvi
déki német telepilések elé is
annak idején él legnagyobb ne
hézségek gördültek. ADélma·
gyarország gazdaságát a némel
lakosság szorgalma, szivóssá·
ga és önfeláldoz6 mnnkássága
melleU, a halhatatlan íelepitési
apostol, gróf Merey Claudius
hadvezér, él kiváló nemzetgaz
da, öl szigoru és IZeriell1elellen
lel(opJlesl Cll~;U!IIOrzseniális, illaz
ságos és áldozatkész mUflká!~

kodása alapozia meg. LVl!Ha,Q'

láritli gazdasági és műszaki

szakkö21egek voltak, akik a vie

zek lecsapolásával, patornák

és ulak épilésével, él mezőgazo

daságban él gabonatermelés

mellell, a kereskedelmi és

növénylermelés bevezetésével

él bl?!lerjes gazdálkodáli! hono.

silollák meg, a virágzó ipar és

kereskedelem azáita!ános anya·

gi és kulturális jólél

megvef.zHék.

A magyar lelepitési ak

is egy magyar

hivatva él magyar

!l{)sen öl sorsra érdenles

munkásnépünkel igaz válás

sa! és la!1 rátermel~

séggel a telepítés ulján, jele.

pi/ési szövelkezetek,

is munkás föidbérlőszöveJkc8

zelek iélesitésével, az anyagi

és erkölcsi meg.,

menteni és isten segllségével

a jobb magyar reményé

ben a boldogulás, -::1Z anyagi és

erköicsi r i,

jelentek meg első kiadvá·
nyai, melyek között külö 6

nösen egy, az ősziek ter
mesztésérői és trágyázásá
ról szóló olyan,
melyet a gazdaközönség az
őszi vetések előIt különös
haszonnal forgathat. Ezeket
a kiadványokat gaz-

meg most
'''''''''''n>n is az

Mezőg. Kamara. e ki
advá!lV01k rendszerei/J megkül-

igényt be
eimét a hozzá területileg
illetékes mezőgazdaságika
marcin vagy pedig köz

az Orsz. Mezőg.

'.UU' "' u, " j osztályá
, Aulich~u.

szélyes, Jl!1essziriil keriUd! A Sil-

lábán Kabátot ritkán hord.
Mert minden kabát kicsi neki, vagy
hogy úgy a kabát min
dig kicsi neki.

A Bodri közeput. Sem kis, sem
nagykutyának nem felel meg. Te
hetségtelerl.. Ezért birkák őrzésére

alkalmazzák. A ellen vé-
dekezz. ki is van

hogy vigyázat, ku-
tya. De több helyen nincs kUrva.
Ere veszélyesebb. A kis kutya rend
szerint megelégszik il nadrágoddal,
fl nagyaszemeli ki ma
gának. Legbiztosabban egy még
nagyobb védekez/letsz el

lene.
Végezetili hogy ezen

rendszer a nevű állatok rend-
szere. Az ember nevű még

köd

békediktáíummal löri~nt meg
csol1kiiása folylán hazánkban
250.000 kereső munkással több
van, mini amennyit ertartani
képes.

Ml1nkanélküliföldmunkásaink
foglalkoz!alására pedig elegen·
dő közmunkákal végrehajtani
nem hIdunk.

A legtöbb mezőgazdasági

munkásC'saládnak tltlagos évi
keresele, amire dr. S! e II e r
György a kormányhoz inlézelJ
emlékiratában rámutaiolI, évi

Aratás~

rsz.

A földmunkások vállalkozó
szövelkezeleinek ors7ágosszer
vezője, dr. Sleuer György nA
munkáskérdés és a telepif~'s"

eim alatt ir! tanulmányában a
mezőgazdasági és földmunká~

soknak munkaalkah"mhoz Vé!'

ló juítaihalása érdekében, azok·
nak földbérlő szövelkezelek ut 9

ián való le.telef'lilését, illetőleg

fog!alkozlatását sürgeti. Mezőe

gazdaságunk külterjes és ezéri
mezőgazdasági ml1nkásaink
megélheiésél bizjosilani ~em

Az or,szágnak él irianoni

Az OrszágosMezőgazda
sági Kamara terve, hogy
együttmüködésben aZ öSZ P

szes vidéki mezőgazdasági

kamarával, idővel gyakor
lati szakszolgálatot épitsen
ki, amely a mezőgazdaság

minden ágában rendszeres
felvilágositó munkát folytat
és gyakorlati irányu
mun szervez az okszerű

mezőgazdasági t e m e I é s
nden égetően fontos szak-

szolgálatának első osztálya,
a taJaitani és műtrágyázási

osztály. a taiajerőfenll 6

tartásnak összes gya
kérdéseivel foglalkozik, már
ez év eleje óta működik. Az
ezévi őszi vetési idény előtt

bát anyagára és fazonjára vonat
kozóan nagy zűrzavar és rendet-

. lenség uralkodik. Ezek ugyanis a
gyermektelen családok kinőtt, régi
ruhadarabjait viselik. Ezek a ku
tyák nagyon kicsik, hiszen mire il

120 kg-os hölgy átalakitgatja,
szükiti, karcsftja fl divat szerint
két vagy három éven egészen
kifogástalan ~ a

Tehát ugyebár abban maradunk,
hogy öklömnyiek, akár a göröngy.
A meghatározásuk is ez: olyan
göröngy, amely kabátot hord, ugat
és az ágyon, vagy az ágy alatt
él; télen fázik és nyöszörög, nyá d

rOn strandol. Épen ezekért a
paplan alatt, nyáron a függőágy'

CL gazdája kebelén pihen, né·
a fején s légzési za-

varokat okoz.
A nagy az, amelyik nem

kicsi. (Ez a második Ve-

ugyebár, nem egy csoportba tar·
toznak, márcsak azért sem, mert
az emberek a kutyákat külön csa·

sorozzák. Azt pedig, h015Y
a az embert az állatvilág
ban hova osztják, még nem tud
juk. Vegyük e két nagy csoportot.
Én a kutydkkalfoglalkozem.
nem érdekel, most hagyja abba.
Ám, ha olvassa, magára vessen s
ne engem szidjon. És nem azért
irom, hogy valaki a maga
keresse rendszeremben, mert mint
mo,ndt,am, én csak a kutyákkalfog
lalkozam s rendszerem is annak
rendszere. Az emberé még zü!za
varos! Borzasztóan zavaros 1) Te,,:
hát vegyük a kutyát. Először is
két nagy csoportra osztom:
kutyák és nagy kutyák csoportjá
m (az utóbbi igen veszélyes egye
dekkel büszkélkedik.); vagy egy
mdsféle osztályozás is lehetséges:
kabátos és kabátnélkiili kutyák cso
portjába. Tehát mestmár néSY cso
portunk van. Keveredés is lehet
séges. Pl. kabáios nagykutya. és
kabátfIS kis kutya stb.

Vegyük sorjába. Első csoport a
kis kutyáké. Nem veszélyes. Olyan
azonban, mint a nagy kutya; any
nyi van, annyi fiUe, farka,
szája .:csak mindezek kisebb mé·
ret/lek. Vannak azonban olyanok
is, amelyek azt hiszik
hogy nagy kutyák. (Messziről meg
ismered: nagy hang, ennek előzmé

nye· a nagy száj, de egészében
mégis csoportjának jellemző tulaj
donságait viseli, hogy kicsi. Nem
veszélyes,
Tehát a kis
nagy, csak egy kicsit kisebb (és
akkor is kis ha szája kis
sé tulméretezett, de egyébként cso
portja jegyeit viseli) borzas, a fe'

elói van rendszerint. Nem min
dig. FfJntos! Mert három
szor megfordul, nem tudja az em
ber a feje; e,észen addig, mig
el nem magát. Akkor

az ember cuJJ"t ,:;
neki, de addig nem, mert ugyebár
a szájával és addig nem

végén van. a
akarod megfogni s bekap~

ja a kezed. Még egy
közös tulajdonsága van a

hogy neki is U.RJvanamv
van. is csak gon

dos vizsgálat állapilhatja meg.)
De. Igen, itt van valami. De nem
mi,nái'g használja. Ezek rendsze..

kabátot is viselnek. Itt
kapcsolódik a kabátos kutyák "SZ-

A pedig azért nem
igen használja, mert nincs arra
alkalma. Ezeket, kéremalázattal,
viszik. Mégpedig rendesen hölgy
viszi. Gondosan, vigydzva, behaj
Utott jobbján, a szív közelében.
Ezek már, mint rend
szerint kaMtosllk. Már mint a

a A ka-
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Tóth János.

ját úgy, hogya talaj felLílele 2-3 cm.
mélyen finom aprószemcsés tömöt! ré-
teg/c}őJ Vigyázzunk azonban
az alsó rélegeket ne tőmHsiik ' ha
nem azok lazán maradjana,k.

\felés elöU ajánlatos a bőséges

"O:szfOIl'Sill'ifalS mlJitráSlftlzása. m"ert
ezzel a lucerna életét 2-3 évveí me _
hosszabbitjuk. Hazai viszonyok kö~t
eHe a céira je l enle.g csak a SEuper.
foszfát műtrágya jöhet számításba és
pedig katas<:lrális holdanként legalább
1 q. mermyiségben. A rnészszegény ta
laj alapos l'lieszezését a lucerna ü!'ell
meghálálja. ~

3.) Vetésrecs21k magyar Il.lcell'.l1l!1~

magot használjulJk, mert iz:V ~ucerná

sunk jó szárazság birÓ, bŐtermő és
hosszú életű lesz. Katasztrális holáall
kint 15 ~g. magot vessünk.

Vet!!is előtt, mütrágya kiszórás
és beboronálás
meg a és ebbe vessük el il.

lucernamagot 'letögéppel gabOll2lSortá
volságra úgy, hogya mag felét hosz
szá ba, felét pedig keresztbe rá vesgiik
el; ezzel is védekezhetünk a tavaszi
szelek száritó hatása ellen.

A lucernamagot tisztán,
tehát u. n. védőnéivény nélkl.il ves
sük, ezzel biztosíthatjuk a lucerna
egyenletes, zárt fejiődését

A vetés után járassunk seprűboroná!

és utána hengert.
5,) A lucerna ápolása a vetés évében

ő?szel alapos fogasolásbÓl és ~
következő években minden kaSzálás
utáni fogasolásból tm, Ha a harma
dik év őszélJ mészmíitrágyával vagy
pétisóval fejtrágyaként (50-60 kg kat
holdankint) megszórjuk a .Iucernásun
kat és azután alaposan megfogasoljuk
élettartamát legalább 2-3 évvel meg~
hosszabbitjuk.

A lucem2l növényi és állati kártevői
elleni védekezésrő! egy más alkalom
mal kivánok ugyanezen a helyen
ugyszíntén a Il.lcerl1amagtermeszléuőJ.

Abban a reményben, hogy ezen rö
viclreszabott utmutatásommal a gyomai
és endrődi gazdáknak új és talán ec
eIig elhanyagolt, figyelmen kivül hagyott
hímponlakat a lucerna ter
melés eredményessé (éleléhez, kiváni)m.
hogy minden haladó, tanulni akaró
magyar gazdának a zöldmező eszme
szellemén ek megfelelöen az olcsó ter
melés mellett a jobb jövedelem legfel1
osztályrésze.

élő feleségem Tóth
Jánosn.é Béres !dáért íelelősséget

nem és adósságait ki n.em

LÉSATE

, !ekedeteinl< t II bennü.n~

ket". És hogy a jócseleke
deteket is feljegyzi és meg~

emlegeti az emberek jobb}1\:
és nemesebbik része.

Én szívből kh'ánom n-
den embertársamnak, hog)"
teHeivel éÍllithasson magá~

nak kedves és marada
emléket hozzátartozói és
felebarátai lelkében . .Aki ezt
megnyeri, az nem él hiába.

fülöp Imre
kisgazda.

3 ujjnyi mélyen és tarlsuk a lalaj fel
színét az őszi mély szántásig állandó
an gyommentesen és porhanyóan az
esetleges fogasolással. Az allonnali lar
16buktatássaJ megakadályozzuk a talaj
kiszáradását. Ez igen fontos, mert szá
raz éghajlatunkmellett minden vizcsepp
re szükségünk van. A tarló buktatás
után J-4 hétre (az függöen)
szántsuk meg a talajunkat legalább 25
cm. mélyen u. n. őszi szántással.
Ez elengedhetetlenül fontos feltétele az
eredményes lucernatermelésnek. Ezzel
talajunkat kitesszük a téli fagy omlasz
tó hatásának, a levegő kémiai munká
jának, utat nyitun!{ a bő téli csapadék
elraktároz6dásának és a léli fagynak
kitett állati és növényi kárlevők is el
pusztulnak.

Kora tavasszal, amint <tlzf a ta~

iaj meg€ngedi,.ke2!djiik ei a "vet6
ágy" ellikészitését. A vetöágynak,
tekintettel a lucernamag apró voltára,
igén finoman eido!gozott, valósá
gos "kerti föld,s-szerünek kell lel1
nie. Ezt tárcsázással, fogasolással, ta
lajsímitással és hengerezéssel érhetjük
el az adott körülményekhez mérten.
Ezen munkálatot mé~ a talaj fefszinén
lévő rögők kiszáradása előtt, megszik
kadása után kell elvégezni. Tavasz-

. szal ne szántsunk, mert ezzel na
gyon kiszáritjuk talajunkat, pedig a
fiatal Jucernának sok nedvességre van
szüksége. Használjunk fel minden
alkalmat és m6dot, hogy a
ned'lesságet megtartha~suk!! .

Ig.m fontos szerepe jut a lucerna-ta-

Ila j el6készitésrlél a hel'lgerl'lek. Köz
vellenül a vetés eI0t!, a mi.Hrágya ki

, szórás utár, hengereuLik meg a táb-

CER

Máiv. állomástó! cea 1500 m:H~ffe, a
köröstarcsai határban
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i
~
:Ikét padozott#szobás, konyha, kamara és !{él maglárból áiló felső tanya- :I

épűlettel, egy közös konyhából, közös kamarából, két szobás cselédla- i
kásból, egy 8 lóra külön és 8 őkőrre különválasztott alsó épületből, egy:.,.'
6 tehénnek való istáJlóból álló, valamint megfelelő ólakkal, szinnel, 10 •

teher~:n~Ó~::~~ :;:;~~!~t;~~~~k I
Érdeklődök szerkesztóségünkben kaphatnak bővebb felvi!ágositást.

fogadhatott és noha igaza
volt, mégis elmarasztalták,
a t á r g y a ! éÍ s ujáni napra
ment nagy baját elpana·
szolni és Öldeszközölte,
hogy az ljgélzsséÍgtalan ité w

let meg lett véÍ\lüztatva.
.Az ezekhez hasonló, Ilé~

hai Pálffy Béla apátplebános
életéból való esetek eibe e

szé!ésében szinte kifogyha
tananok ezek él jó embe
rek. Itt tehát beigazolódott
az ci mondás, hogy "Cse-

Irta: TOLVALY Z. GÉZA old. gazda
az "Alföldi .zöldmező Szövetség" központi felügyelője.

Az okszerli lucernatenneJés titka 5
tényezöben rejlik;

a talaj minőségében és tápere-
jében

2.) a talaj előkészitésében

3.) a vetőmag származásában
4.) II vetés helyes és időben való ke

resztülvitelében
5) a lucerna ápolásában.
Vegyük egyenkint tárgyalás alá a fenti

feltételeket.
1.) A lucerna megterem minden

talajon a futóhomokot ás asziket
kivéve. Kétségtelenli! a legjobban dísz
lik a mélyrétegű, kőzépkötött agyag,
vagy váIyogt<ilajon. Igen fontos az al
talaj mély rétegeződése és összetétele,

I
mert a lucerna élettartama szoros ösz
szefüggésben van a talaj mélységével.
Gyökere a neki megfelelő talajrétegben
tud csak lefelé haladni, addig terem,
mig gyökérzete kavics, vagy hOlllokré
teget, vagy talajvizet nem ér.

A lucerna egy és ugyanazon helyen
több éven át diszlik, tehát főkövetel

mény a talaj jó táperőbe hozása. Nem
ajánlatos azonban ci lucerna alá
könetlenlll istál16trágyával trá
gyázni, mert elgyomositjuk a talajt,·
vagy a trágyával a földbe került gyo
mok elnyomják a fiatal, zsenge lucer
nát. Hogy talajunk mégis kellő trágya
erőben legyen, trágyázzuk meg alaposan
a lucerna elóveteményét. Legyen az a
szabály: lucernét mindig jól Istálló~

trágyázott kaplis növény után ves
sUnk, igy a lucerna j6erőben lévő

gyom mentes talajba kerül.
.2) Az istá1l6trágyáz6tt kapás (tengeri

vagy répa) tarl6ját a terményok letaka
ritása után azonnal buktllslIuk alt 2-

h levél
2, rOSI, rnij al ember

'Dtr,r"on ies)', rendesen Jú!·

éji él jó gyakor/a sírba
száll 'lele." - mondoHa egy
kiváló nagy ember. Mily'en
jó hogy ennek az ellenke#
zőjével is találkozunk néha
él mai hálátlan, irigy világ~

II is. kor ezek a gone
dolatok felvetődjek a lel
kemben, egy szétszórt, csu
pa tanyarendszerű község
kitünó, jókarban lévő műutJ

ján . Ezt az utat
pedig, úgy tudom, az egyik
jóne,iü gyomai vállalkozó
épiterre. Hogy melyik? azt
én nem ide. Tudják,

tudják. Ez a mű mes
tel'ét dics0ri. És még vala-

Valak aki még pár
évvel ezelőtt testi-lelki jó'
akarója, vezére volt annak
a szegény elhagyatott nép·

vaHáskülönbség nélkül.
Beszélrem emberekkel.
akik elmondták, hogy a

ebben a községben a
köz, a nép érdekében tör,
tént, ii:lnnak meginditója, ki~

eszköz!ője mindig az az
emlékü ember volt,

aki ha még élne, sokka!
ol á s k é p p ciIIanánánk 
mondottá.k..Az egyik 12\'
mon ,hogy kér szegény
asszony ment be az Uzle
jébe kenyeret venni. Köz-

kezdték a pénzüket
számolgatni, ami bizony
kevés leH ahhoz, hogy a
kiválasztott henyeret meg·
vehessék. .. O történetesen
odaért. KifizeHe a kiválasz-

kenyerek á.rát helyet~

tük, - akik ozután alig ta
láltak szavakat, hogy jósá
gát megköszönjék." Más
kor a gyerekek egész se
regétő! körülvéve ment va-
lamelyik bollba, olt azután
cukorral és egyéb, a gyer
mekeknek kedves és hasz#
nos tárgyakkal megajándé w

kozvél őket, távozoH velük ...
A feinőHeket is ol i n d e n
ügyes bajos doJgui{ban se
gitette. Igy az egyik, aki va·
lami peres ügyben szegény~

sége miatt ügyvédet nem



hanem ~{inában :rende~eic~l ~oz.."

lak, amely szerini SutyosGlrr
lelnek minden kínai

eid kiondolália!ia a hajá!.
Jen du
dons-Jgról fJOni

és cikkek ben szemol be a P6~

T1STI Divc1~ alegnépszerübb ma·
gyar divaili'lp. szamj
ban köze! száz párisi toalcq
és kézimunka ered'21j
közlL Remek rovaiaL cEdzei él

háziasszonyoKnak 65 di'iam,:)]
gyekrek nélkü!ÖzheiQ~jenek. ~\

gazdag fartairml Párisi Divat uj
szárna 60 finé~.

A hivatalos lap szeptember
keddi számban rnegjele!1t a kor

má~lynak a gazdalariozásokn vo·
na1fwzó rendelkelésekben megáJJa-

egyes haiáridök meghosszab
bítása tárgyában kibocsátott 8300
1935. M. E. számu rendelete. U
nye él következő:

I
I
, ~'~~""~"J'i\1Zj:'",_;:YU4.~~~
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ref.,

Luka Jánosné Molnár
77 éves~ ÖZ'/. AranySára,

reszles! \7eronlka~

éves, ceL Islván 22
hónapos. reL. Ö7V. Mészáros
i.mréné Csukó s EsiieT 52 éves.

Molnár Erzsébe! 25 hóna-

1. Olyan esetben, amelyben a birósag
a védettség törlésének elremlelését il

gazclaadósnak az 1934, évi rendkiviúi
sulyos aszálykára miatt felfüggesztette,
a felfüggeszté·s határa J935 október 31
ig meghosszabbodik, hacsak a tőrlés

elrendelésének tárgyában hozott hatá
rozat jogerőre nem emelkecieH. A fel
függesztés (ehill a fel
folyamodás! eljárás során is el lehet
érni.

2. Ha a gazdaadós hiteltérdemJöen
kimutatja, a védetlséggel kapcso
latos fizetéseknek egyeESre azért nenl.
tudott eleget tenDi, mert az 1935. évi
terrnésében fagy, jégverés. szárazsá.g
vagy Hl8.S ~1asonló természeti csap2.s
rendkivliJ suiyos károsodást Ok020tt, z,
biróság a védett birtok feljegyzésének
törlése iránti eljárásban az érdemleges
határozathozatalt ugyancsak 1935 októ
ber 31-ig felfüggeszthe'ii,

3. A gazdaadós biwnyos nélkülöz
hetetlen ingóságai, valamint az
ingatlan tekintetében, amelynek védett
ségét az előirt fizetések elmulasztása,
okából felfüggesztették, a biróság azI árverés határnapjának ki1üzését az elő

~ irt előfeltételek fennforgása esetén az
j adós kérelmére 1935 október 31-ig
II gőben tartja. Ez a rendelkezés áU arra
I az esetre is, ha a biróság az adós ré-

Is:aére már korábban engedélyezelt ilyen,
1~ö~tötteJlii: ~ ~ a védettséggel kapcsolatos szolgáHa!2-

Kiss Gergeiy és Laczkó Ro- I sok pótlásától és teljesitésétől függő
zália, Csomós ferenc és 1'\e~ i árverési halasztást.

i~m__ ,"'z

I
I
I

I
i
I' me!;-'l:en,:JE~ri

Sipos Lajosné BCi'cczki Re~

bekának leánya, RÓla, ref.,

\/aszkó lslvánné An·
nának fia, ISlváfJ Lajos, rk"
Szalmá:-i Lászlóné JuH·

B. ['\ovács Jánosné Kruc ilió Sá·
Erzsébet. rel.

ial könyveibe élllguSZJus
szep!ember 5. a ig a kövcl!<-zzö
bejegyzések lörlénlel(;

00-1'"17"'''.'1 1,10 iC kút vizéR és ugy
;-, i,,-,-vn f11n rne\'y-

ola tar!alrnöz. Cson-
pnlgarmcslere szakembe~

reket k~r:t 3(róL :1()gy
azok E'zetesicb:tle:til
meg a kuta!. fj;lTcr n \111 ho' II

szakemberek a2Y áii
hogy al kú ala!t
VéHl[llck$ a környékén ha
marosa" meg- induí az ~;léHl'l

kula/ás.

c1álc~os kisér!eíC'ke'i
ameíyeknek célja oZ emberi

12Si vegyes részeinek halh61lc:
!anná ié!ele. /\ hjres ludós ki·
sérle&ci eredm járnak. Er-
ről a é.lianul nagy fonlos-
5agu felfeGczésrö~ ,'c!'d!<ivüi
érdekes cikkben számol be
nai "\/i!ál5lapja szÉlma. A
legkJY'i1lőbb magyar :rők novel·
lái Elel!eH számtalan Idlúnó cik

fo!ylalásos regényl és kö-
7121 száz' képei laicil az olvasó
a Tolnai Világlapjában. Egy
szám ára 20 fillér.

sZRnésznő szereimének
kulisszatitkai. Egv hires ma·
gyal' színésznő szerelmének,
élei ének és házasságának kup
lisszaliikairói közöl pompás
cikke! El uj száma. A
kHüllŐ színházi képeslap 100
oldal !erjed:zlemben és gazdag
lartalommal jelent meg. Remek
rádióműsoroKai, slágerszöve

egyfelvonásos szinddra-
boi, színházi beszá-
moJók al', ren

Uu-

holdal meg akar-a

özség Uóiárására vonalkazó
észlcleil (csapadé~, hömérsék=

cl Vármegyei Oaz
nl

óZ adalo-

dr. j.)}t::~cv[ch józsef z'ö1drn,ezó
szövz:ségi alí2ll1ők is rész! vcH.
.t:,. csabai gc:zdék
hei uradal-

venni

Az ev. eg"ház-
tllC':;t:/C' szeplernher 3 .. én 1ar

toll':! Békéscsabán rendes köz'

bocsá
á. Szüks'zg ese,!én ezekkel

,32 adaiokkal érvelheine a vár
rne;zye az Wc/ékes iényezók
2 i Ó1l a mezógazdöiságra vonal
koz,~ ren d:2]k ezések alkc]ma~'

~dö -

sii!el t':l!gl:'-'~'

a
gála, megszervezésére ó·

közsé R

illető

rendez
·álíami [,ár·

szegedi

a
kél millló

több ml.m'KBiBitj

SzarvasO-:l. A hirek szzniV
nagygymésen az lPOK elnöksé·

kivül
!slván WISf,)ö!l,

zoli.

gos Orvosszö'12~ség' Békés-

ök

múködésé\ 6 SOt<

zó

a
a

. ,
vacsorC!

uián

1cHl

ban.

képzó
G az o~U51ni

házban.
egyetemi



Gyorna
1NAGNER

Hun.gária kÖIlVVlwcmlClaváll,i!at,

Béres Dániel örökösének 17 kth
tanya földje örök áron, szabadkézböi
eladó, bővebbet G. Nagy Lász]ónáJ
lehet megtudni.

"'l Róm. Kath. templom mel-
letti Dornokos-féle T. 'CV

november hó l-től három évre haszon
bérbe kiadó. Nyilvános szóbeli árverés
SZE:pti;miber h6 S.-án d. u. 4 órakor a
pJÉ:bánia hiv:;rt31ban lesz megtartva.

Szerkesztésért és kiadásért "f€[eIós :

fele!·ös üz,emvezetö: Teket Sándor,

Ul h. liu'. ac
Iskolába mei15 fii.lí{,~t3!k diák sap

ka 7D és 80 csakis Viri~e
kJlaposnál Endrödön az lpartesWlettel
szemben.

EnJchió a vid61aposon
5 hold épül etekkel· elad6. Ugyan-
ott törek kapható. ~~

:Friss húsok, világhirű csabai-kol
e bász a iegfinomabb hideg felvágottak,

finom paprikás és füstölt csemege sza
'I !onna és mindenféle hentes csemege
: áruk áJJ,mdóan él legolcsóbb napi áron
I I h I,' 1 .". - 1 TI Kap .alO". Hj. h aHner József mészáros

I..
és hentesnél Miklós ut 15 (Ko

I vács-féle ház).
e '

I Ócska kaiap!:l6! CsináJtassa
l meg használt tisztítás, festés,
ii vasalás, formázás valamint szallagozás

I ~lt~,~ valóságos új kaJa~!a j~sz. Uj fér-
i, h, JIU és sapkak H,:en olcsó
l árban G6th József~ üzletében
ii gróf Tisza István u. 51. Ipar-
I testület mellelt.

I
I Tisztelettel értesitem a nagyél"lie

mü közönséget. hogy kelmefestö és
! ve:9ytisztit6 üzemet létesitetlem. Gallér

I ti~ztitás !ü!~ör.fén~esre.c!rb.-k~i1t W ml.
'I.·. Ker_en: a~y'ozon.seg s~!ves pa:tfogását.
. MOlnar ueza, gróf TIsza Istvan ut 51.
I Gáth kalapos házában az
'mellett. .

I
· Keverékes búzáját legtökéleteseb

ben a Selektor vetőmagtisztitógép

I tisztitja meg. Kollmann lózsef Horthy
IlVliklós úti házánál dolg-o;ik. NagyobbIme/Ji1yiségekhez il helyszínre ],ihúzat-

ható.
Vetöll'l1ag tisztítás Iványi Aladár és

István vasut melletü magtád.nál meg
kezdődött. Bármikor azonnal lehet ve-

I töm agat tísztitani. .

! Győződjöi1 meg, hogy dlvatkala-
~ fPi1.llt, sC!pkát Jegolcsóbban ifj.
(: ,~H Vi01ce az
I lpartestLi!etteJ szemben. KaJapfestés i

javítást szakszerüen készit .,
áron.

Mindenféle női férH és gyermekci
legelőnyösebb beszerzési rorrása

Mészáros Lajos cipöüzietében
Miklós u 2.

Kerekes Károlynái a zamatos, jó bor
Jiterje 64 fillér.

~(oTJlács Lajos föpostarnesternek ei
költözés miatt házi kül61lösen
szép ebédlője van eladó. A Siratóba II

20 hold földje haszonbérbe kiadó.
Egy fél föld és egy lakóház

elad6. Értekezni lehet Petőfi ut '~1.

Mikl6s 43 sz. alaH egy
vasgerenda olcsón eladó.

16-os kalibell"a kétcsövü, ka~

kasos, Lankaster vadászfegyver olcsón
eladó. Megiekinthetőa szerkesztőségboo

i~~ildó:s \,ll; 89 sz. ház nagy
kerttel azonna]ra kiadó. Érdeklődni le
het Kiss Bálint u. 25. Schwarcz Fe
rencr1éL

R

SZÓDA VIZI
mi
DE NEM iS

f i Á."=1'

egy liter k:adar~(a va"y
fehér fejtet! Soltvad
kert állomásra kiszáJJitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4, fillér literenkél1l. Csakis
50literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve

.küldendő vissza. Szétklil
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kül
dők mintát il. borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
italualk. tiszta, tökéletes za
matuak és n e m sallanYiIJsk.

Cim:

A gyomai kir. járásbíróság mini
telekkönyvi hatóság.
2960/935. tk. szám.

Anterési

I Rózsák, L'íSLták.
l (Jyümölcsfák, B o g 'l Ö s-gyűmöJcsLiek,
! Oyümölcs-vadcsemeték,SzegéJy- és futó
~ növények, Gyökeres és sírna SZÖ1Ö\'cSZ

I szők, Lomb és tíiIevelűek magcse-netéi.
( K O l A U C H iaiskola S za el e eJ.

Árjegyzék ingyen.

Endrőd Gyomai Takptár rt. végre
I hajtatónak Hajducsi Ida végrehajtást
I szenvedő ellen inditott végrehajtási
I ügyében atelekkönyvi hatóság végre-

hajtási árverést 1070. ar. P. tőkeköve

telés és járuléké'i behajtása végett a
gyomai kir. járásbiróság területén levő,

Gyoma községben fekvő, s a gyomai
389. sz. betéiben A I 1-2. sorsz. fm 6.
1011. hrsz. a. 146 és 182. öl területü
végrehajtást szenvedett nevén álló 8el
telkes lakház, udvar és kertre 2000. P.
kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1835. évi október
hó 1. napján déi. e. 9 ólI"i!'J!<or iE!.

telekkönyvi hatóság h i 'IF a t al o s
helyiségében fogják megtar'llani.

Az árverés alá kerülő ingallan il. ki
kiáltás i ár felénél alacsonyabb áron
nem adható eL

Az árverés alá kerülő in!!atlant a
kikiált!i.si ár felénél alacsonyabb áron
Mern adható el.

Az árvereIni szándékozók kötelesek
bánatpénzű! a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyammal
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 felté
teleket aláirni (1881: LX. t.-c. 147., 150.,
170. §§. 1908: LX.: t.-c. 21. §.J.

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
imáI magasabb igé,:et;o[ tett, ha többet
igérní senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint ,negál-

bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegésziten-j
(1908: XL 25. §.).

Gyoma, 1935 évi hó 12. napján.
Dr. M.olnár Kálmán sk. kir. jb.

A kiadmány hiteléül:
kezelő.

!<iss kjic",résfzit csak egyszer kft
séric szerencse e~~v rcm(;kbc
szabolI gól alakjában. O\'őry

Idfünő technikai ludással pó
tolta lassuságáL

GySe erős nap ellen kezd 3.
p. balszélső árlallannak látszó
beadásál a bekkek elkörmyel
mJsködik s él jobbösszekötő

belövi (l-O). GvSe erősen táN
mad, de t8. percben mégis a
Turul mgja az uiabb gólt- Is
mét a balszélső ad be és Kiss
kapus meg sem. kisérli védeni
él center kön Jövését (2-O)
GySe szünel nélkül os1romol.
34. p. korner közben Zöldel
félullolják s él ll-est fried az
alsó sarokha lövi (2-l} Máso p

dik félidőhen nyomasztóvá vá·
lik a GySe fölénye, de Wébcr

kapus remekül véd. fried iál
szik ba!összckölól és kilünó
passzából 34. percben Kiss
felső sarkos góílal kiegyenli
(2-2). Meccs végéig óriási bal~

~zerencsével támad cl GySe.
t\'lcgyar dr. kiHinő hozzáéríés~

sej és lelje s megelégedésre ve-

zelte le a meccsel.
IREK

Vasárnap lesz él gyomai fiók
derbi, ETK-GYTK mérkőzés.

Az eiórelálhaió eredmény: dön
tetlen. A GYSe Mezófurra megy
a Szövőgyárhoz . .A GySe - ha
a szoL olt formáját kiiátsza, 
Ú!;'y otthonában is j,efogjagyóz
ni nagyhirű ellenfeléj'

az egyesbíró él muJl va
sárnapi GyTl-\ -l,zTE meccs
botrál1yokozói felelt Tóth 4évei,

(Magyari) pedig 1 ével
kapol:.

B a r t fi a GySe já-
tékos fegyelmi bünleiésének
hátra!évő részét az .AlszöveI
ség elengedIe s ha ügye va~

sárnapig végleges eliníézésl
nyer, úgy él Szövőgyár ellen

már játszani fog.
Oyőry aGySC flatai iátékosa

beiralkozoll a csabai felsőke·

reskedelmi iskolába s igy a
l-\ISOK kötelékébe fog larlozni.

Szerdán eiteHe meg él csabai
egyes biró a ll. oszI. szep!.
22.-i fordulójának sorsQlását,
melyben már Vé5zlő és Tur
keve is helyet kapo lJ: Szepl:
22: 513E-GYSe, VSE-MÁV
ll., GyTK - TAe., KTE - TÖ
REKVÉS.

Szept 8.-i mérkőzések: Kon·
doroson: KTE-MÁV II. Béké
sen: BI5E-MTK, Szarvason;
TURUL IL - TÖREKVÉS.

ETK-Körösladányi 2-O.
A Szövőgyár kéreime folylán
a bajnoki mérkőzés elmaradt
s igy az ETK Iréningmérkőzést

jálszolI.

n. o. hajnoki, biró: dr. p,,1agyar.

RégláioH, nagy küzdőképes

ségről tetl bizonyságot a GySe
szezOIJnyiió bajnoki mérkőzé·

sén. Acsapal jálékán már is
meglálszik az ui Iréner mun
kája, Idnek műköl<llésélől sokal
várunk. A GySe minden ré
szében !ciitönb játékol produN
káli éi Turulnál, amQly csak bra·
vurosan és nagy szerencsével
védő kapusának, valamini a ki
Jünően jálszó békésszcnland·
rási bekknek, Bencsiknek kö·
sZÖl1heli, hogy az egyik baj
noki paDlol megmenlhelte. Raj
luk kivül még a ceníer és a
balszélső iáléka letszeít. GySe·
ből a közve!len védelem az el·
ső félidóben az erősen !űző

zavarlalva nagyon gyen p

gén funkcionált, minek 2 polya
gól lelt az eredménye. Halfsor·
ban Mallak minden dicséretei
megérdemel, de Németh hamar
kifáradl, fried a szokolt jó voll.
/::. csatársor jobb oldala dere
kasan küzdöH, de a baloldalon
- mig Nagy Béla játszott szél,
sőt ~ akció elakadt

Kondoros. Biró: L6wy.
GyTK a következő felállilás

ban szerepel!: Papp-Hatvani,
Rozsnyai-Kerlész, Barlik .A.,
Tandi-Laka!os, Rau, Barlik J.,
Valai A., Barlha lstváll.

Erős, durva mérkőzést vivott
a GyTK első bajnoki meccsén
melyet az I-ső félidő körülbe·
Iül 10-12 percében Bartha I.
szabadrugásából eredő góllal
meg is nyerI. Magáról a mér p

kŐzésről semmi jót nem irha
tunk. A OyTK muta/otl iskolá
zoltabb játékot, amil a KTE,
csak halárlalall durvaságga biri
ugy-ahogy el!ensulyozni. És
ennek is köszönhette a KTE
hogy nagyobb gólarányú ve·
resége! nem szenvedelt. A KTE
durvasága ci ll-ik félidóben rob
béml ki teljesen. amikor is Tóth,
él csapalkapiiánya, szán
dékosan ugy térden rugia Bar
nk .A., hogy rög!ön összeeset!
és löbb hélig tarló sérülési szen
vedelt. A biró erre kiállilolIa
TÓihio:. miTe ez több játékos·
társával cl blrója rohant és azl
meg is ÜiÖIlí2. A biró annyira
meg volt fé!emlilve, hogy csak
a intéző közbelépésére,

lelve figyelmezteiésére fuHa le
a mérkőzés!. A GyTK minden
jál:ékosáról csak jól irhah.mk

magalariásukróL
-dán.

- GYSe: 2-2
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Hirdetései[ díjszabásai ~

Egyhasábos {55 mm Ezéles} 1 cm. magas hinletí:z
20 fillér. Ötszörl hirdetésnél 10 százalék, tizszerin<é'1
15 százalék, l uegyedévft !l.irdetésnéI 20. százalék é"
félévi l1irdetés esetél1 25 százalék kedvezményt adunk.
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,"-'''', ...... ,. az Orszákos Baromfi ÉrtékesHő
Bizottság

2·3 tagja kint legyen a piacon s
az eSrtiieges panaszokfeLvétele cél

a gazdaközönslfg úendelkt
zésére álljon. Mindennemii PCUW!S!z

fellmentette ál- műliödése alatt a·Kiilkereskedelmi Hivatalhoz to-
A ko],m.an~fzo l B Á.r. lJ'ábbitassék.

iásátó: dL István békéS-I' is 5iokat tett ék~s vó:llrmegyc
k" l u A f1elyt bizoUság képezi .t<Jl'\!ármegye~ főispán! és egyt~t= érdekében, olyan lLl'IZóa1 ommau

I é R" A o UL' Ok kapcsot CI gazdaközönség ésatal. Zemplénvármegye főispán- ~ 1t1ézUnli vit:il nCSiU'1 m~m

nevezte a II működése elé fó- Külkereskedelmi Hivatal között.
slékb,en i'. földmivelésUgyÍszakem- ! 1., A helyi fJizottsdg köieles-

nh,j""riik Béla föld- I ber~ ebben amim). sége jellJilágositl1ni a gazdákat
, . 11.0 0 )1 az irál'1vám/( l'Jetart,a-i':i1l~veUé§Ugyi minnszted osztály- " ségbedl is bizonyát'a hamar EP

I :fát a Hivatal csa/{ az ap(JI'tOrfjk~íra'lácsos Rett rijvidesern megtaláJja azt az ame y
.r:. ' nél <ilk.özvetit6l]n:!1!el)él:ve~;en Udatr01ak be egyi.Umu' i

vatalábao ködés terén egész Békés vár- II kereskedelem, a kofák irányitása
azonÍJan hatáskörén k.i~liU ./ts!k,&mlcmíllyhre ""llJjiHii:lC!ji.!íJ11. Ár lI::áv megv~re éS!'

no ~. 'l.I • ~. '" ;p"" Ezéri teh.át a f1a3dák 'reszére 6:.
lföjlSP~1!1 távozását, aId kat !hozha.t, 'I

minimális árat iCsak a~ export{;.
'-----------------"""""'--~...--l rfJfméllehet biztositani. HaI ezen drakat el akarják Imi,

I az exportórőknek kiJzvetleniil ad-

\

I[ ják el baromfi állományukaf. A
~ i:öz1)etitl5 kereskedelem és a kofák
\ a hatósdglJk
! körébe tartozik. A helyi bizottsá

gok kiitelességea helyi h.atósd~

cokn.dl ebben. az, irányban. eljdmi.
8., Az irányárak be n.em tar.

tása esetén a KiJlkere$kedelmiHi
vatalnak haladéktalanul tudo"ui~

sára hoJtandó:
mher Jcén C.! é u! á n I vásárló helyeken, igy Oyomán k~, mikor, miiyenmem:1yi

Q

bor községi biró el- i és Endrödön is, ségii baromfit, kinek adott
alaH érleKezlel voH cl I A helyi bizottságok el azelőittnálalacsonyabb

ház.Q i s e ifi ti'b e fl 1 exportőrt az Or$záaos

I -, A ai

er;\?- !, nak minden Bizottsdg blinleii meg.
'C'0".;'O~';'G'" W""C"''''''",? i'! ba a ! tik a ténylegesen fizeteU óawmfl 9., A kelyi bizottság oktatja

ki· l árakat. a fenvésztóket a minőség eltJálli-
21muil ·zvben i i tdsa és a piacra el6kisziiés mó-

i,: búotfság tn nden
" k· 1M'~1 dozatai tekintetében, A kereskedők• • ". C'IJ",'c". '''. l fwpon meg apjaanll -

mm! í.)\lZij(~n. ~ kereskedelmi IfuvafaUlot és gazdák kőzlitU ilyen nézeteité-
E:.~~_,: ","~_b~r;~~f: I táviratilag, vagy le~lélben {Ii kiil-' rések ügyéfJen II helyi bizottság
o,_,h \ ll~~La<-h:.;:,,<-c' ~ földi araknak megfelelő paritdsos dönt.

H.mOOrene,;., 61 ulkere5ke~ l termelői ámí és ennek alapjdn el- Az értekezle! nag y fjgyekm~
deimj hivalal megsurvezésé-! lenorzi, hogy az r.xporfórök itl ter- mel hallgalla Bordács Dezső
ÍJen mega m az Országos i melőknek ennél árat fí2IüQyeló részletes iSmer!eléséL

Er/ékesitő Bizottságo.f, I nem fizetnek.. _ Wagner Márton hozzi:iszó~
anL'nek a baromfi- i 3, At exportörök kötelesek úgy tásáb~n arra kérle Bordács fel-

meg- I II telephelyen, a piacon a ügyelől, legve szóvá él KilllH?ft
nóero ol y ,i'm ak- ! jól látható resKl2delmi H;valalban a le-

ej(: kezd.eménv'zzése, am~!y a fábldn, megfelelő nagysága be· nyésziólmek az! él kivánságál,
DBronifjérlékesHés ininé! töké- tiikkel kiimi az egyes baromfifaj- kölelezzék dZ exporlürökel
Icíesebb icbollVolllásál ('";101:.2a. í tákért kg-kérd fizetett bevdsdrldsi élrra is,

A. I amely azonban a HilJf1tal, hogy ft megállapított
!'J ül- I által el?irt, minimális drn~l kisebb ~ nimálls áron kötelesek le-

.;:iérl1clö árakél[ és ennek· nem fenet. Ennek ellenorzése ft \ gyenek a tenyésdók
ct nw!? cl helyi bizottsGn feladata minden mennyi-

é:·vényes minirnáiis -4, A helyi bizottság kőfeles, el- ségii baromfit átvenni, ha
irÁn.IJ?Ú·"kBI. lenóriz!1Z, hogy a mérlegelis~k kö~ az a megkivánt minőség-

OrSZái!?05 Dizoilság vj~ riil visszaélések ne történjenek. l nek megfejel.

Gsszes ~::r;~\rQkel alaki! az A bizottság gOlUiosko- isoni()oll
pás nem

.csövek
Ma???
Bl

a siralmas
teszi aggódó

f .. p M'• -! ·U12 tUrifire, ~ .a5"':or, TIlyeli1

husszú ~wcsisorok hozzálk
be a1: ma
gasabbra (""C",nnn.7á1'tI!

sárga
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A leSllkbleb>ib lTlunkebér és

mUl'lk~id6 $';:lil!bIUY,(::;l.ll:~iíi}6'él1;

A

Szövetség legU~óbb m"·O'*;;;1"trr.H ta,.
ni:csiiiésen követelte ci

és hé1~égi munkaszünet törvényes.
reDdezeset, 21 legkisebb munka
bérekl]ek és munkaidönek a. n!a
gánHsztvise!ökre és magánalkaj.
mawHakra kilerjeszlőleg való Sür

gős megall;;!pi/ását k! ülés !ováb~

bi folyarnán a s;:ővetség debreoe,
ni tagegyesiiletének a Debreceni
Kereskedelmi Eg'Ye-
sűletének a Kere;ke-
delmi Betegsegélyző Pénztámak
az OTl· ba vaió beolvaszlása el.

-leni tiliakozását tárgyaHák le, azt
magukévá tellé/{ és: elhatározlák
a vidéki magánalkalmaloHak be
tegségi és öre\2:ségi bizt~sHása

egységesilése és rendezése ügyé
ben egy országos mozgalom meg
índitásáL Ulána ismerletésre ke
rWt a Biztosítási Tisztviselők

szágos Egyesiilelének reorganizá.
ciója. Az egyesület nemzelí és
polgári alapra való helyezkedése;
az alkalmJZotli erők összefogása

irámi Öl1Izet'en törekvése lehetövé

[eszi ti Mágnes-ben tömörillt.ipari,
kereskedelllli, p~a~in.!é:u~ti.

kedési s!b, tisztviselőkkel való

együttműködést, akikkel karöltve
kivánják a.z általános érdekek elöbb

revileIéI és hathatós védelrnét is
megfelelőképen biztositani.

ón

óO-dkor ·is

sz gi
ás

ese.
I

n

é, rdö ilfmg

Hcir..hx B'iL:: v2ZQ rÓ· arnagv
f,;lvé~ej fC~(6U dfin

densse! kapcsolalbon HBUi:llldZl

Kasnya Béla orsLágg-yii!ési
viselö eílen jndiioH bünügveL

íön mcgkllebbezlék.
A f,!lk.:bbe7.éshen él munKa·

ícllOl( ldadasánök Ineg"emmiSi·
tésiÍl és leldnh'lId a szabálv·
iöianu iiri pálvázalra, valamini
éJ s'.:ociálís ~zempontok melló
zés2re. Lii zal kiirásál ké·
rik,

követeit.
A járvány lel<{izdésére a ha·

lóságok minden szükséges in
iézkedés1 meg\(2Hek,

bezté a
latai

y Iniszter

egfeUe
is la

A gyulai kir. szé:;
szep~ember 24 én lá:'gvalja 2:Z

endrődi verés v,áiaszlási inci p

"'''''''''''~-'''''''''-_......._-------------_...

Koz.ma fvlikiós . I la
ier szeptemb~: 20'iH'! _keL~i . sorÉi!l valószinűieg éira
m'cg szemleuljé!! -:izi3:3zafvsrJj- , is enálogal.

I

Ismeretes. hogy a besseoyp I

szegi bkoi31 feiépilésénel; mun·
kálalaíl a k-özség-i sei/)-
Ieslüki BcHlolf Mihál é,..

Szi!ál-!yi P~~em'2k adiél ki. Ezl
él halározatol mos~ Beinschrólb
MárIon és Szabó józsef kép'
viselőieslüleli fag ok külön·ldj·

-==._"Uiiiiii&J&2E_SJ&SZ I
as ás bélhurut JárványC'3yomán I

Az ufóbbi napokIJan vérhas,
bélhurut és vastagbélhurut jár
vánv !épeH fel Oyomán, amely
már több hól!álos á!dozö!oTI és

C~$r,/es bQ'~ a~ik(?l l'I

gei i Q"/6gy Z~~n2~ feik,i
gel és érzekkd cn,,:gFiid~)it,

véte'i~!{ célicibéd B.

kedden és pémek,zn <::'5 le 7
órakC)f meJtI,!artand.é' d,f~h3Jd.§· ..

Fel rvásl

kell válla!ni és
'IégeznL L<;,:ghelyesebb
ha ől? ohrasókörökllek oszfan,3
ld a bizoílság ;zgy-egy hÓíH'l!J1~

fa az ellenőrzést

!-\:ovács Gábor bíró megkö
szönle Bordacs Dezső fe!ü~\l!2

lőnek eióadásá! és kirnond~a

az érlekez!v-i halllrOZBiál, me!y
szerint e hó iJ'2t-ike . közöl!
összehiviamégegyszer a Da
l'OllJfjlcnyészlökel és akkor vá
laslljak meg a bizo!/'ságol.

Bordacs Dezsó fí!li.igyeló az
érrekezlelröl Endródre men!,
rlhol al heiyi bizclltság megalá
kilÉhái 57inléili későbh mi!g

A Gvo~nai Ddlárda elnök
sége hazafias és da!osteslvéri
szerehz:liel felkéri' községünk
énekelni slereIŐif!uság'al es 'az

idósí!bb generációhoz larlozó
porgáriár",akal, hO!lY a Gyo
mai Ddlárda miiködő·tagiai ~o

ráha sziveskedienek,
~~eres!-:~dó!,

él kar lagiaií
és él iöbbi inlell2kluel egyéne-

szívesen iárja és örömmel
üdvözli láhorában él Dalárda
és elnöksége, tehát mindenki,

Bauer Illés.

OLASZORSzAG
ABESSZINIA ELLEN

!elen !~SZ annak hadi.fölényét ej I
Ismerm.

Anglia 21 politikai okoktól (haj
lama ellenére) nem avatkozhat be

(folytatás) egyelőre fegyveresen. ha bár presz·
Olaszország a hatalmak iránti' tízsét és gazdasági érdekei! veszé

figyelemböl, de csupán udvariasp iyezteti az olasz térfoglalás, ame-
sági aktusként befogja talán vár· rossza!, de amely elien hiába

ni a háboru:; veszély elhárítása tiltakozik.
végett törlél1Ő népSlo'lvetségi . tZl- A brit világbirodalom diplomá-
nácskozások végét és addig táma· . ciájának látszólagos kudarca lesz
dólag nem lép fel, csupán csapal az olasz hóditás, de az angol
és hadianyag szállításra szorilko- lomácia gemlemcm, hoz mö hideg !
zik Kelet-Afrikában. A jelek azt I ennek ódiumál viseI-
mutiltják, hogy hóditó szándékát l olyan eredményt. ame
befolyásolni, még inkább letiltani l ~~'e~. <il szerenc~és világpolitika,i po
semmiképpen sem engedi. Kiláp' ZiC10 hozott let re. KénJiszerűség-,

tásba hel vezett retorúÓktól Ilem It böl ezen ügyel egyelőre ad-aktá I
fél. Kompromisszumos megoldás-. teszi, addig, _mig. él leszárnilolásl il

ba nem megy bele, akarja! végleg megeJiheh. I
hóditani Abesszi azt gyarma· ,I Anglia és Olaszorsz.ág érdekei l
tává lenni és ült ren- Abessziniát illelö/eg egyiránYl.Iak, I
dészelileg és gazdaságiiag beren· de egymássa! szemben ellentétesek. I
delkedni Helyzeladia kitűnŐ le- Ezen érdek ellentétek ha l
hetöségeit természetszerűen ki az új gyarmaton osztozni nem i
akarja és fogja használni. akarnak vagy nem tudi'lak, előbb· l
hogy az intak! Olaszország olyan utóbb kenyértörésre fog közHik I
haderő! valhat magáénak, ameiy- az ügy kerWni. igy Olaszország I
nek il magára hagyatott Abesszi - részére Abesszinia birtoklása Ilem '
nia nem tudhat ellentállni és amely· lesz zavartalan. Kérdés, hogy ZA

Iyel megmérk5zve (rövidebb· hosz- katonai birtokba vétel után ::l. gaz-
szabo kény- daságHag éi tő· i

ke által ilwcszláit föidterli!eteket I
Oias70r'szág ellenében meg!
f

' - , . II
ogjii' e rn~n ha nem,'

~l'kr'l' él "'"'"'''''''1'''''1'(.);'''1''' "'(]OO,éü\t Ict rI, v bY ''1 t ~~~IJ., ..'~"" ta .... d. Ul

olasz mostani sikerét él I
későbbi lmdarc nemcsak semrnivé I

han,.~rn az erkölcsi és. anya - i
gi javak elveszrését, a!' anyaor
szág sem fogja nél,
kül kihlmL

. . ~ ~. !most magaraelOsza~;olt I
iürelemme! kénytelen \J'lseIJdlli e

kérdésben, de ~int cl gyarmat he-II,
gemóniával renaeHH;ző világhata
lan" nehezen fogja hogy
a tér!nyerő O!(1sZürszág abesszi~ I
•• 'l é ' 7- Imal Sli'ler II meg a red oeZ'ie I

életbevágÓan fontos india í . ulat is l
veszélyezte!hesse, Olaszországnak: l
ilyen aspirációi ugyan nincsenek"
de ennek netáni leheiősége közle "
és Anglia között elegendo és ál
landó ok arra, hogy az egymás
közti állambékét aláá.ssa. Olasz
ország, mint Abesszínia tmtoló:osa,
még annak ,!alóságos me~hódHá

sa elM kénytelen ezt Je:: eHenté~

tet - teher/tételként - eikönyveiinL

Tudja ezl az oiasz vezetés, ami
impooalió eráludatának pregnáns.
bátor megnyilatkozása. I

Hátra vallnak al~m hata l.. ~

maKnak feifogásai ebben a kér
désben, akikel gyarmaípolilikai
szempol1'lból érint éP; gyarrr.;:,
~osilás, Hozzászó!á~i jogukat nem
lehel elvitatni. Ezek részint a
Népszövetség égisze foglal
nak helyet másrészt oda nem far
tozva aikoülak egy külön csopor
lot Polifrikail3g külön mjai
kon járnak, de adoft helyzelek#
ben a egyemwly fenn
tanásaérdekéban hajlandók
működni az eHen, ha
hatalom egyéni akd6jával más ha
t3.lom, vagy il ália~

mol< összeségének rovására fel~

a7 egyensúlyt Nevezete
sen áll ez különösen Japánra és
az Északamerikai Egyesült Álla-
mokra, metyek dipJomáciája még
ebben a kérdésben érdlemlegesen
nem meg_ Ez ;'I lM-
szóiagos haHgatás korántsem je
lenti azt természetesen, hogy ké
sőbbi vo
naU:ozásban nem szólnak e kozbe
vagy, hogy les!'
áUásfoglalásuk.

11'1ussoJinj szerint a kOflka e!
van vetve_

Deus ex ma~hina!
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lanilónöi, \fagy z"n~:i

Iyáro sziwdékoznak menni.
mer~ az iskolában él növel1Ck'-

zk efökészilésiikel és kik2P
;'ésiikel is megszerel-helik.

A zeneiskolába beirél~ko""H

növendékek ól kui~us7.mínisz"2r

cng~dé!ye alapián ~ minden
tl!ániárás és fdrad!ság nélkül
k<2dvezményes Jarmló bérh~icl

ak. melvnek havi össz;
',ö!lsége ;) P.

pc 7eneL'-koiáha bl:iralkOló
növendé!,ek havi 10 pen~ó,

b,zifalás! dii (e~ész évre) 2)

mely összegért heli kél órát
kap minden növendék.

Felhivjuk kedves olvasóink
figyeImét e nagyjelentőségű in
1;~zményre. mely nemcsok ~,,1e~

zólur városnak, hanem az egész
Aiföldnek nagyszerű kulluráHs
elóhl:llad~silt jelenti. Bármily
nemű felvilágosililsi - válösz·
bélyeg beki.ildó5e eiJ,?nében 
készséggel ad az in!ézel igaz
galója: !fj BáihorV Sándor, (la-

: Mezóiuf, Rákóczi III t

g~! leállyt!, másnap. sZí?ptem~

ber 5-én hónapos kis
szivhúdés öllGJ

meg, tegnapdöll maga az
apa: Debreeeni jános is meg·
hal! vasfagbélhunJ!lln:m.

A Iragllws sorsu család irál!\1!
az egész községhen óriási rész:
V2:~ nvjh;~nul meg.

nek megírt! driJ'
gálDb íesz ,BJ közé[e!mezési
sLemponlbói etsóJrendílí fontos"
sággi'!! biró sza!orml'l élii zsír,

Végn! beiden~eflék, ,~

kormány cll vármegye íerü!elér~

tO,OOO mázsa imporHengeri
benozataia! el1gedétyezí~, i:ímilr
az igénViogosulíak héffszerese:n
luijegyezlek,

EGY HÉTEN

az
A m, \laJilá3 és közol\!a I

rriisngyi miniszter ónagy"!I
mél!ósé\gfHl 11 214!19li5 sz
íZngedélye ésfennhaiósilgál alap- .

zeneiskola (k Oluenratórimn)
meg szeptembell hóban

ifj. B6í SiÍlndor l
igazgaló, az Orsz Zellttmiivé:
szeli fóiskolái! zel! gordon~

ka~nihnJ.sz vezelésével. A ze~ I
nelsko!abi:H! o[·deve!es, Zene- ~

mÜ1Jé5Ze~i Fóiskoiá~ végze!! !é1- ~

nárok zongorál, h.Q'gedÜ!, me!vQ I
1JeQedJJf, gordonká~ és gordoni I

fow~ak

ianszakOK me!lell mmaen
növendék szakszerO ~>eneelmé#

le!i okiaLást is nv€\i". A zene
iskoíába Jbeiraíko?oll növen
dd(~:knek meli? nw az: O1Z '?!Ó~

éi ZenemiivészeH

főiskOlánmag?invi<!:sgálalof le. I

helnek ,zs al.lamérvényes bizo
nyeme!c Kmőnöseri

Q zeneiskolába való I
hellnHkozás~ azoknak. i<lll- I

. A sorsiragédiákra ·;:;Ylléku
lelő hafá!os 5zerencséllenségek
soroza!a ríUd/oiRa meg majd- I

nem él fe~ere rövid egy hét ie~

forgáSa ala:1 Debreceni János
541- éves VI. [,erüle!i l szám
élaH lakó gazdálkodó család 6

3zeptembel 4-én vérhas·
Onfl meghall él 6 éves kis Mar-

A héifón megFanm! várme- 1
gyeft közigazganási blizoH~ágill
rendes közgyü!éscfl megálla l
~ol hogya. hengeri a !t2rrnis!1
katasztrális noldBnJ,[énl és csö- il

vesef! széími!'Jd a má7..3ál il
nem fogfCi megha!adni. A nagy I
!.ak~rmá~vhié'my múaft az ~!laíQ il
arak erosen ,~s!ek, ,egyedüi <cl ~

kövériószá!g ára em\?U<edik,ami I

az

3'

f.

eUhutás! HaFbach Ar-

nem nYlfbJliímlS {js§2·efi.i'etel,~ke'n

a

0Z(Ci!miJr~c(jf't.öf1,qs!J,en ;:;unvf~d6 ap

azonban oíthon kell
"~j.,Y'"o.' imert azoknak dgyban és

van

Tátka Terézben, aki igen iigYf.Jen
fíincol egy szubrett veszett el.

A darabok stlinetrifJen

p

szam
e rrn

kalmas
lef;-ezet II teUcKtfJ,jSZ10r 8z(i/11,101,
de semmiesetre
vezetésére, miJikedt'IJe!6 e,iöadó(ól

., "" U,"" kis f!!lvfel'lIolulsost

kezettel és sak

il tartalix7d7an

kdr. a
kenetteljes. szólamot is

és Mester Ferenc aia·
kik Szifl~szi

kés,~se:J.i:gel ~$ rliJitiJ"inai :~zep'elJe,Uek.

~~:;::11:,:~~:::,:::~~::;~~~:~~~~~:::::=~'_~9',~~~~~~~:::::~~ ...~;:::r~'~-~_:::.~~~~._~.~".~~~~~~~~~~~~::: iliilf'~

~~~~~~~
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cri~~J h~cH1Hnkci do~ -'J _.~-.T
.Li ''::''~_

ti kÖtL:lménli, men C'zustös
íóságos. v!g'kcdzl Ó~ ';II]'~_

- "-'4 il!.;.. U

zöíkési: dis7clnökül1Í<:ei l1"2m !ál
hBiiuk jöbbé, Érdemekben gaz~

dag munkásságál cr
képviselö[fZslü!ei elölt, a
utóbbi

nyil kii/ánok meg

6 dalárdánknaK
is negénó, áldo7a!késJ: !ámo~

galója, mecénása voll s mid
i áldott emléke a déi.
íosok szivében örökké élni fo~.

M0'31 pedig cl ieleniévö ül1nep~

lÓ közönség szíves részvé!elét
megköszönve, emelem serle
günkei s kérem éi Mindenhatól.
hogy c~ységbcn összeforrva,
egy boldogabb, szehb JÖVŐ!

adion cn magyar nem;·etnek."
Bzszéde! tar/oil Szőke ferenc

ekmi iskolai igatgaló-Ianiló, él

OyolOdi Daiárda lelkes, kitartó
müködó iagja. ki beszédében
él községi ElóIjáróság fagiai
nak szives megjelenését, Ne.>'
mereYPé!er a dalárda. dllÖ\«(~

nek L:'lradhalaHéll1tQvél"enysé q

g'i~ és az összeiöveíelmegren
dnését köszönte meg, maid 51

jelenlévúkeJ ~ Dalárda~lovilbbi

tárnogatására s él múkődördgo

kal lelldismere!Q!s, pon~os da!
órai megjelenesre és kilarlásra
kérle

BeszéHméQ'Dr. 'Leg-zza Ti
bor ügyvéd is, ld nemcsak a
spor!, hanem a ~C; lé;.
iogosull:'\ágális aposzlroi:álta,
megjegyez vén (.121, hogy miild~

kéj kullur!evékenységnekkEJ;"~

öllvekell haladnia és egymás!
kiegészítve, él megérdemelt lá
mogatás nem maradha! el.

A Gyomai ezuián
mlsorának elö(lcUisáho7. láloH
és él kövelkező szebbnel-sz13bb
műda!okal énekeile ei:

Hajdu Béla: Jelige, Lán
MagvaI' Visszhang (versellyda.
rab). Schuhmal1l1: Ábrándozás,
K{!csóh- PongráGz: Késó ősz

van. Hajdu E\.éla: Szeressük egv
mási gyerekek. Tengerész a
súnégelók közl: finn~dai.Kie·
mlf; H.:'lrdangeri nászut. Ivánka:
Szerenád.

Vid oó/aszó és fMka-
sinszki imre kedves, s,zivhez
szóló muzsikája meHell i'2-

kedélyes, börálságos

hangulatban szórakoz!akés öl

Dalárda hasonló megmouhJlr
lá$ának megismétlését kérl'ék,

CIcs

2, nl1~,v,<[i[-( lj nóp, r;rog' I
J[~ . Di:2 : ;~.: \~t ; ,r ~ Z 2' ~--I ::~ -: 12 lJ . I

(1' ,j~:;-j r-i~· ~

'eJr:;! jci,.;,,;·zó l
fi ,(!.~. ~.2S :;:;y~)r-,:,\o ö"Ut< 0..;.-,., ~

ór(} 30 iJdckof a Tis-~c; i
foi pari iZ lel'üió borkiái
IiI.3s és 'Xlnású mcgn\f1/lsa
a -Psza !Jn,'ljBn :evó lia 1.!is z·
csánlc!ldJatl iZbétl.D é ~ u án;
Nagyszabásu szabadtéri elö-!
adás, borl{ÓS~OIÓ, sJ'ilrcl', slb. I

=-1
I

II

I-f~)kozásálr,a; ö5z1önzöH bcnnün~

kel, hogy nJiol Békés-vármegve
reprezclllánséf, nem-

CSelk közszgün II hanem
is himevel, di- I

cSÓ'illgel SZ'2rczzünk. Ez~ sike
rilt~ is kivivDUlIk, merI cl kÜI1Y-

múda1csoporroön, mely
ben rész veHüllk, II-ik díial
I1verlünk, amit a mai eSlénken
f<zlaviiHandó c'üs!sericg is big
lonyil,

él k,zrüíeii ara:l\'éremmel 'üillet
tc ki Ennek a
delÍosajnk halái"lalönu! tek,
men 5zcreled fárad
lla~aIIGn. odaadó t'2vekcnységéi
.:'1 zoí!ság- éskel"~i!eli el
nök méllóanhol1orélllé!L

Mindezek uién ked\'i2s kö/e-
iességemnek a
je1ren!evö da!baréÍlélink elöíI ~

. ~

rbldu Béla tilrseínök barátom, I
\feleló karnagyullkl1ak és da' l
íosainkllök a méhán ffH211érde~ I
mell kifünfeléshez, eléri

sikerhez gnllu!áfiak, egví1el1 pc&
. dig arra kérem őket, hogy a
szépséges magyar dal szolgá G

lalábdl1 lovábbra is kHar/ással,
szorgalommal és odaadással
munkálkodianak, meri a mö·
gyal' da! s7crele és k liváiása
öl nazaslcre!ei egyik megn yil
vánulása, amire sohasem vol~

nagyobb szükség, mint ma,
Mai össz,zjövefelünk kere

Iében nem mu!aszthaiom
bogya dalárdál1kal ért sulyos
v€szteségró! meg ne emlékez'

Dalárdcl szerep'
is

o5ziallan ic!szésíari'lloH s min-
. denolda.lról él :;:Il"tllulildók so

rozatát fogadluk,rnelyekkel éi

közönség és idegen dalosok,
dölosainkal e1ha!mozlák.

Az eté,'! siker jelcnlóségél
il f}éta ,ársel
vacGIÓ\;~! kedllcsbarálom
kHünleí.zse. cl bjn~ló- biloll-
ság lavaslaL§ra, kerületi
c!r:ök Uf~ k~vdJ,ó kar\.'ezek?~cér~ I

cH
ega

vény ~s -ingycD tdl az
z(-:~k rende~~\'2zés,irrz~

SIC

szürcii fiapra az
s Európa m II il iZ II rész.zb6i
többfállé:'es vonal érkezik öml·
kor is a filléres vönélF menel
jegy.;:; melle!! oorkóslo!ó 32121-'

folyó hó l-én szomba 025:2

8 órai kez(kH'2~ ,j öi De
lárda az Uri Kaszinóban lár

SdSVaC:-iOfdl rend,:zcii, a!

~:aiommal az Orsí~ágos Ma'
gyar Da!osszövveb:2g X Kc~

t'ülelenek, 3,.-01 fol G ni I

[unius hó 29-én meg!anol! ke
rülelÍ dalosversenyérl nyerI ti
ik dijas ezüslserlegéi avatla fel.

A 1.acsoráll 150 személY ve~1

részi s a dalosok állal saiál
elkésziiell vacsora

í'F1dn1e!hen a ielen·vol
ig'ényet feljesen kielégileHe

A vacsora izlel12s és kilúnó
voll, ami Imre Sandor ny. va
sulas és SLi!ágyi Péier oszlo
losmesler érdeme. Mindkelló

5zakéne!cmmel1udnak fóz-
hogy lelíesH bárrne~

!vik kiváló háziasszony í('lie~

siimél1yévef velekszik. Készsé
ges szolgáialukéri öl Dalárda
elnöksége miodkellójükneke.tu
íonis hálás kö5zöneJií

szüret.

A vacsora, ÖSSZ121ovc-

ld fényéí.a szép slámbéw meg~

és a Községi
Előijáróság emeile, utób,
bi Kovács Gábor községi bí·
róval az éleD,. leslí.ileiileg vo
nul! >be az 'iz!ésesen lerileH i
f!éJgyterembe. ' !

Vacso,5-1,özber: N<'m.zrcy Pé
ter !akarékpénzlári igazgató, ól

Oy.ömoi Dalárda elnöke ser~

!egavaJó beszédei
mely él következókben hang·
zolI el:

310moru, őRgódó fáidalom- Az OrsléÍlI<OS Magvar Ddíos,
mal, reménykedessd el szövelség- X Kerüleie folyó évi
éVI.izedek ulá!! immár negyedik juoius hó 29-én Szolnokonlar.
évi nagyszabású szi.ireli napjái ~o!ta meg. kerületi vel'seoyél,
rendezi Tokaiban szeplember melyre községünk dalárdája, a
22.-éill a Tokai zári- OyomaiDalárda is henevezei1, I
ierüleleL A világ leghíresebb Odáérkezés~nkkOrmegieDe!és'l
bora, ól iokaií bor ! fei iH Isel konslaláiluk, hogy Békés.!
pazar váliozaiban,pazar kiálii· vármegvéből Cf!yedtil él OvoG I
Máson. A Tiszaparl borpavi!lon- mái Dalárda ieleni meg él ke
jai löbbszilz eszlendő~ osszu- rüleii dalosversenyen s már ez
borok kóslolásávai, édes és a kqriilmél1Y is önDizalmunk

Ipari, közigazgatási gyakorlata köré
ben a kereskedelemÍigyi miniszter ismét
Wbb érdekes elvi jelentőségü döntést
hozott és több érdekes itéletet hozot! a
belügyminisZleríu!1l kebelé~e!1 műkődö

Kihágási Tanács is a közgazdasági éle
tet közelről érintő kérdésekben.

A kereskedelemOgyi miniszter
döntései SI következők:

Kávékimérők csak felmelegitést nem
igénylő l-:o!1zenreket szolgállalhatnak ki.

Kézmüiparral foglalkozó közkeresetí
tarsaság, ha üzlete a kisipar kö,ét nem
haladja meg,. sem cégbejegyzésre köte
!ezve, nincs.

Az ipartörvény, amely pontosan mcg
hatArozza a mester eim viselésének fel
tél éi eit, nem nyujt módot a kereskede
len\ügyi 'miniszternek arra, hogy külföldi
meskrbizonyitvány alapján a mesIeri
cim yi;;elését megengedje.

Minden ipad üzemnek joga van arra,
hogy saját készítményei forgalomhaho
zásához szük~éges hordókat elkészit
he:3se és ebből a célból kádársegéde
ket alkalmazzon.

Uradalmi bognár nem esik ipari be
jel.elÍlési kölelezellség alá.

Ékszerész vesnöld ipart nem gyako
rolhat.

Kit'áglási ;ranacs döntései
a következők :

A jogosulatlan iparüzesnek karhata7

lommai való megakadályozása iránt nem
a rendőri büntető biróság, hanem az
iparhallÓsag íntézkedik.

Hélelben nem lehet kölelezni akonlár
cimtestőt, hogy az általa festett táblák
ról nevét utólag távo!itsa eJ.

Hamisitott tej forgalomba hozatalá
nak vádja alól nem mentesit az, h'l!gy
a tejet nem közvetlenül hozták forga
lomba, hanem a tejcsarnoknak szállí
tották.

Egészen lefölözött tejnek fözött tej
néven való forgalo III bahO?,atala kihágás,

Az üTI-hoz a kontárkodásieplezé
sére tett bejelentés nem menetesit :l

büntetőjogi felelősség alól.
Kiflinek az előírtnál kisebbsulyben

való forgalombahozatalamialt al ke
reskedőt büntetőjogi felelősség nem

. terheli.
Nem 'kihágás, ha a kereskedő az

üzletkörébe tartozó cllkrászárllt aHa
jogosHo!t iparossal raktárra készitlet.

Gyári üzemben a bizottság cél.jából
telt iparhatósági meghagyás nem tel
jesilé~e kihágás.



Swrovecz Má~yásnéSzegedi
E'5zternek József MrJlyás,
rer., Szakács Anla!m~ Domo~

kos RÓ7ának leánva, Róza, ref
Píllz józsefné Wa»ll1er Zsu
7sarmána!< fia, j0zsef, ág. ev.

:vlcu gH 6 ev es,
reL, Debreczeni Hona II hó
napos, ref.. Vajda Lajos, 75
éves, ref., özv. Kéri Péiemé
Kocsis Erzsébe! 59 éves, rd..
farkas 22 nonos,
özv, Csa!ah istvánné

82 eves, l)ebreczeni
János 54 éves, ref.

Kőszőnetnyilvánitás.

Mindazolmak, kik felejthe
tetlen drága hit'lesem \'ég
tis<ltességén megjelentek és
engem mint bánatos férjet
vigasztalni igyekeztek ez
uton mondok hálás köszö-
netet GAÁL ANTAL

Jk~iua~[t~~k. ~

Csomós ferenc és Kere5z~

i;esi

A gyomai an va könyv! hiVa
tal könyveibe SZI?PI. 5től 1~Hí?
ol kövelkez-á bejegyzések !ö['~

tén!eiC

l\'li:!Hia!zoi!mak, ídk
heteUei:J. jó férjem, édes
atyánk végtisztesóéglételén
megjelentek és r-észYélüket
fele7.lék ki, ezzel mérhe
tetlen fájdalmunkat enyhi

'teni igyekeztek, eZllton
mondunk hálás köszőnetet.

Gyoma, 1935 szept. W-én
őzv. Vajda lajosné

és csalágja.

R
étterem söröző Budapest,

FERENCZIEKDTERE 7.
M E G IN Y I I.. I K szeptember hó

közepén
Tulajdonosok; Károlyi László és Tau
szig ferenc <Il Belváros kávél1áz és ;Jl

Hangli kioszk volt fÖpincérei.

~~~WWUUtM.

LokomobU és sta bil iwztm
miök IClnfolyam~ IHndódik old.
t-éndéh.lián lB órakor Szol~

1101<011.

Országos vásár. Szepíernber
15.,én Turkevén országos ld·
rakodó és áHclvás<ír lesz.

E FE E ÉL
KOSSUTH LAJOS UTCA 36 SZÁM

I I

ff'

asa

fz.! ~

cl lzárhoz mé['
adókenvezmll§nvi a

IV

lett az eleki

Ölébe kapta
szelltJ kar;a
s iigy ringatta.
Este felhasadt,
ma kü'mJ~'i'U

Bohókás, vig gyerek.
VáUára kap házat,

mü~e az álom.
ufán is csak köll1n]~et

találfiatsz

az utolsó leJJél.
Egyszer eg;." este
elkapta a

·Mi/ven messze lJiUe
Mégis reád esett,
a sZ{lJedr,'! (Cs,

száll
föld felett

egy éhes madár l
és mégis megremeg . ..

, lis lehajfott fejjel
összenézrlefc

emberek.

SUi'Í§liija.! Már leszakad a' Amehészekfigye;mébe.Kaló
hibcL Hol keressen lakást, hava Lajos községi IfigyZÖ kihivja
menJen a négy gyerekélfe:l? (Fel- 1 Q méhészekel, hogy akik még

-r: méh"te!ő cukron 'akilfnak be-c: kis fröccsöt, rnegkösző· ~ . l .'-y '. 'A ~ szerezm, .egkesobb vasárnapig
ru.l ci nez-ne<-, gondolko-! je!erllkezLcnek náli)'.

ujjaival szlirke sapká .,: ~I b' k ,- "~tt t"
Fo ., • Jl. yen ~ la Oa mogu lSZ-
jorgodja (~S hallgat és mmden- .' taság és rend van a lakásban.

.. h fl ' A' t' '11 d l . p tkl (ugat. zu an l e e mes JG' l: Vitfófény, csapkodó rzsóviz,
éjszakát és nyikordul az ajtó. Ii fülled! nyár, marcona vél
,iti üusen II és mindenki i ~i!1.degy, az db!akt~bla ..makl;«'
h.allgat, olyan nagvon nallgat.) ! lallan. se foí!, se köicoias raJ-

. (C~ , I ta: ~50daszere van .,ennek él

§l'-,!!!~,!!!"!é!' '!!!,*~!!!'!!!!!,!§!§!!!'!!!!'!!!!""!'!!!!""!~-!é!'~~ I'i. !1azlosszonynak? Onnek is
. lesz, ha igénybe veszi él Vim-el.
! Vim mos! sokkal olcsóbb, már
I 20 fillérér! kaphaló egyeredeli
Idohoz.

esomagolásáról~ él pa
iorinás ui modjárúl, a legjobb
pemle~ezőR'épekrői, a téli per
melezés e~óké5zi.i!elelröt,él szó
lószürelról, a gyümö!csösben
véiFendó aktuális 1i7l7nc!t'kró!
stb.frA MAGY;),R GYÜMÖLCS
kép.zkkel bőven jllusdrÉlh !eg~

uiabb száma, me!) ból lapunk,'
. ra való hivatkozással inlilyen
mll!ialványszÉJmo! küld él kiadó
hivata! Budapest, Andrássy
úr 8.

Aszálykárbecslés JBékésme-'
gyében. A pél1zilj.!yigazgatósá~

lüküldö!i m'zgbiw!ljai az
eg'ész mer;;vében m(::Q~[ez

asz.,:íIVOkGzia
becsi.Hése!~,

f!cn
gazdáknak.

Kincsek a Vidé;
kell a fő Idm tivesek gyakran la
lá!nak c s o d á l él o s hol"
mikat, amelyek többezer éves
sírokból kerülnek kL Ezd<ról fl

régiségekró! pompás kznekkei
ii!usz!rá,!! cfl~kel közöl Tolnai I'

ui sztmj(j, nagy
terjedc1ernben és s;t3?dt1g iar~o- i'

!o,,mma! eleni. !l;.:g. A le~,tdVá·I·'
. magvaI' [rok nove!lm mel-

ll::lt r,zmek lo!ytalásos ucgényi, I

számos 1{ÍlúllÓ cikkel, SOg 'Ír
dckes rovata! és közel száz
képel taJénl az olvasó él néD'
szerű képeslapban. Tolnai Vi
iálJ1apja egy szárnt; 20 [Wér,
1:, Felment El függöny, A filg.
göny felmen! és megke2dódik
az e1öadás. PZ ui s:dnhbi 5Z·2

zonrój l:~S az el-Öi:Ó l.1crT!;u~ajók-

r~,l D.a' npá ~ _l~ é,p.~I,:'el iliU~~! rá II !
b',.szómolohC: [{%l B Dc!lila!'; l
Icguial'D s7flma. P0'11pés ké-!
pes rádiómúsorol, éli, egyfelvo·
násos S?illdaraboí, remek fdm·
rovaloi. sok ripodo', dkkel.
slágers7övegekel és több mini
száz nagyszolJ képei taLál az
olvasó fl !{ilúnó szinházi ké·
pe,:,:a A. Oí!ííbjk egy szá
m (j 20

képviselő. !J.. z eJd-d kcrü!elbCI1
Rl.lbinck blviini1el sz.:mben 183
sz 6 ~<eresz~

szüret lesz
be,' 22 in, meljire Feiér ~,ndor

i,§rási röszolgabiró és Tasnádi
ferenc tol<őii főjegyző gyo
mBiakm es endródieke, is meg
hívják.

5zakrB!iz am í
ke::dódik szep1 d,"Ulfm 5
örök er S7olnokon

ZE,) ETJ7QG777Hi

OSCSőbo9

Szegha TL3zafö 1dvéÍr, TÓ!·
!:wrn:ós, TörökszlZCilmik Tur·
keV0 VéSZiÓ községekke!

kerüled;)l~ kerüli
a kerijlelben

onnay 1SIván hd! az. igaz~

min

Alie enrwli<l:""

ugyebár, ieritéken van. A' Kor-
mányzó Ur nagy be·
szédet az egyke

negy gyereke van,
ben beie.g
volt in r,mnda
elvitték II

azután eg)! kis
abból me/!.
rnagasGiI nedves a

gol 20 színkcrülejre

szeriJzk a
szóval benne lW'~lI"''''V

lEg'}}
illedelmes

ház,

Wredezeli

tá/c,
élni három
fröccs, azután hu!! a báru:dos
délben, amikor ma el-
indult 'lakást . két óra óta
lakást keres és nem mert négy
2}!!eri:ke van; hogy nem mond-

gyereket alklldnak vele,
me.2/LEdj,rik. nem kiadó a

éses-tenge
a

sze
á II
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária kÖllyvnyomdavállalat, GYl)i;]$1

Felelő:! iizlmvezetö' T"ket Sándor,

l$ki:>lálba mel'l6 fiukl'lJlk
ka 70 és 80 fillér, csakis Alt
k",laposnál Endrödön az lparte:,tiJ.llettel
szemben.

KI'uchi6 Mihálynak a vidólapQson
5 hold földje épületekkel eladó. Ugyan
ott törek kapható.

Friss húsok, világhirü csabai-kol
bász a legfinomabb hideg fel\lágott~k,

finom paprikás és füstölt csemeg!t SZél

lonna: és mÍfldenféle hentes c~emege

áwk állandóan a legolcsóbb napi áron
kaphatók Wallner józsef mészáros

I és heniesnél Horthy Mikl6s ut 15 (Ko
vács-féle ház).

Ócske kelapból Csináltassa
meg haswáH kalapját, tisr:titás, ,festés,
vasalás, formázás valamint szallagozás
altal valóságos új kalapja lesz. fér-
fi, fill kalapok és sapkák igen olcsó
árban kapható/< Góth józsef üzletében
Gyol1!án gróf Tisza István u. 51. Ipar
testiilet mellett.

Keverékesbúzáját legtökéleteseb
ben il Selektor vetömagtisztitógép
tisztitja meg. Kollmanl1 józsef Horthy
Miklós Úli házánál dolgOZIk. Nagyobb
mel1l1yiségekhez a helyszilHe kihúzat
ható.

Vet5mag tisztítás Iványi Aladár éi>
István vasut mellelli magláráná1 meg
kezdódött. Bármikor azonnal lehet ve
tömagot tiszlitaili.

Gyib:i5djöllI meg, hogy dlvatkafa
pot, sapkát legaJcsóbbaokaphat ,fj_
Alt Vince f.;alaposnál Endrödön, az
Ipartestületie! szemben. Kalapfestést,
jallit:ist szakszerüell l<ész.it jutányos
áron.

Mindenféle női férfi és gyermekei
pök legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészároillajos cipöiiz:letébell
Mil{!ös II 2.

Kerekes Károlynál a zamatOs, jó OOr
[Hene 64 fillér.
. Egy fél fertály föld és ei:(Y lakóhiiz

eladó. Értekezni lehet Petőfi 1.11 4L
Horthy Miklós ut 43 sz. alaIt egy

\'asgerenda olcsón eladó:

A Gyomai Egyetértés OiY~só·

pá!yál:alot hfrdet az i~aImérés

ben megüreS1edell üzletve7etői állásra.
A f. hó 23-án déli 12 óráig
".dandók be, az egyleli elnöknél vagy a
gondnok!lál.

Weigel't il. görbekld-
laposo!! 4 és rél hold földje eladó, '{agy
haszonbérbe kiadó,· Értekezni lehel
Haibach Ádám Zrinyi ulca 36 szám.

Elhasznált női és férfi fekete cipő

r ket \leszek, meghivásnlfuiázhoz jövők.

Harmati Sándor Katona józsef u. l sz.

VI2'q,nva; Istvármái vágómalac kap
ható darabonként i pengő 50 fBlérért.

fil. Hartenstein Hermann és fia cég
tisztelettel értesiti az épittetö közönsé
get, hogy frisségetésli tégla és tetőcse

rép ismét jutányos ánm állandóan kap
ható a cég tégiagyárában.

3 da~abnagyon szép mintás tlj
cserépkályha jutányos áron eladó, kü
lönböző szinekben. Bővebbet Jámbor
Győrgy Körösladány Damjanich u. 19.

Endr5dön Kossuth u 21 szám alatt
modren három egymásba llyiló szoba
olosón kiadó. (Üzletnek is megreiel.)

B Ff
aszódav~zJ

NEM IS SZÓDA,

f i I I é
egy liter kadarka vagy
fehér fejleH ulbor Soltvad
kert állomásra kis7állHva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
-'11 fillér literellként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. HordÓI dijmen
tesen adok a szállitas tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő dssza. Szétk!H
dés utánvéttel. JEgy pengő

levélbélveg ellenében kül
dök mintát a borból nJÍn
lálsdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
ItalUlllk. tiszta, tökéletes ze,
matlJak éli ll. El m savanyuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegve.

Egy 16-05 kaliberü kélcsövlí, ka~

kasos, Lankasler vJdászfegyver olcsón
eladó. Megtekinthető a szerkesztőségben

32

Érdeklődök szerkesztöségünkberl lGl.phatnak bővebb felvi:lagositást.

A Ktlrtl~tal"GSai 1;arnfs.K lY.Jáv_ állomástól (:l:':i<; ~iJ.'QO mH~l're, él

k~!J'ij$tafesai tu~tárbmft

két padozo!t~szobás, konyhá, kamll.ra és két maglárb6! álló fels6 tanya
ép\.ilettel, egy közös konyhából, közös kamarából. ket szobás cselédJa
kásból, egy 8 lóra külön és 8 őkorre külöl1vá~asztott ~isó épületböl, egy
6 tehénnek \faló istállóból álló, v:alam ill t megfelelő óiakkal, szinnel, 10

öles góréval, jó ivóvizzel ellátott birtok

nagyon veszélyes. Barlik I. rc
~,ekül irányi Dar!na. Rau
és Lakatos is megfelel!el{, ETK
ban Ugrin re a bekkck
köúi! S/uló voío íl cl

ha!fsor ar:onban HI is nagVan
megérez:e Simon h.iányar.

Lacsny gyors és veszélves, Hu
,lva azonban lassu,ác~oú

!d!!Uk mái js iáb!"i'llii_

A ké; összizköjő szürkén moz-

lövL (2:2) Egyenliiés után
lOt/ábbm is veszéiyesen támad éi

GySe, de a tömörülő turi véde
lem meJielt ne,n íud elérni. A
gyözelrrcet góít 36 p-ben
G2ibor szerzi meg a kapus I
hibajb.bóL 3:2.

Elsö félidöben Szövőgyár voH
némi fölénybe'1. szünet után
GySe volt a többet támadó fél
de tartalékos csalársor.anak nem

galL TaKács biró mindkél rész· menl a gó!löves .. A gyöl.elmet a

re elnéző voiL GySe jobhan megérdemelle vol
na. GvSC ben Kiss Zs. agólok
ell.ené;{: is lT!i: i2.fde l I, Ftke!~ és l

- I
igv'ek·eztck, haif,mb2f1 egr'

torman jól küzdö!, vi
szont a cSí1tár:;olban csak Kiss,
Nagy és Iroltak Mácz

Szövőgyári SC-GySe 3:2(1:0) és t:hrmann nem bírták
fl két A biró vezette a

Mezőiur, Biró: dr. Magyar. l'

S . D' B' P mérkőzést.zövögyar; ann-o ana, eres li G" '
Dévay tZ.a'l- Kovács, Herczegh, Szarka - .

Szabó, Tamássi, Sárkány, Gá~ l iiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ li

bor TibéL I Grf Tisza István ut 64 si. házánál

Gvse: Kiss Is.-Fekete, I3 utcai szoba, konyha speiz s egyébb
• f,ff, l! F' d -Ih .1 rneliékhelyisége~ azűnr:ali beköJtöz:ésre !

- Németh) Ihat il <, .! le • - t.v..,r- I és Kis ui,ca 18 szamú házmii 2-

malEl, Sebők, Kiss S. Mán, szer 1 s,;oba kor.yha és mellékheiyi-'

GySe kezd s tarnad Az ' ségek &z<lHlnaii beköHözé,m:; kiadók.
E.nlel<lödni ietH~t UIe\!2iJil.ott

első percekben l
adódnak jó he!yzeiek, de, a csa- "I·.

tárok lekésnek. p.- ben Tamás ,I

si, majd él 26 Gábor l(í- j
véseit fogja Kiss. a 36 p-ben I
esik, Gy. Szabó lehH..és 1\5 os~ól !
erős lövést Lovését .KISS I
fogja, dekiejli és a résen álló I~

Gábor a hálóba he!vezi, (í ft.
! <C'" -~ c ct lvárat an gUi ulam erosen 1ama ·r al

Gyse, de oí belsők sona ronta- I
nak. I

I

Szünet u~án szél segitségé~!ela
GySe van fölényben, támadást
támadásra de ;-,:ó!t mégis
él Szövőgyér ér ei. 6 p ben Sárc

kány !ővését Kiss ismét kiejli és I
a szemfUies Gábor ér~ékesili (2:0)
A két gól előny e!ienére rál{apcsol \
a GySe 12 p.-ben Nagy lövéset i
Darin csak kiUtni tudja és a lőni I
akaró Sebököt Tamássi fau!lolja. l
A megHéH II -est Fried biztosan!
helyezi a hálóba (2: 1). GySe most
már nagy fölénybe kerül és sike·
rül is egyenlilenie. Nagy lefut és
beadásából Kiss a me~cs legszebb

A Gyomai Testedzők Köre
folyó hó 22-én délután 6 óra·

I !"or a :ldHÖl11 I
l\:özgyülést tart, I

Gyoma, bajnoki. Biró: Takács.

Mindké! csapal több larla

lékka! állI fel sigl{ a várI nagy
iüizdelmel czullal néiktilöz!c él

mes:!ielenl szépszánm közön
ség. Hullámí'ó jálékkal a I
meccs inkább az ErK {j íama- 1

dó Tél, de Halvani és Rozsnyó I
iól védekezik. Maid GyTK ve a I
szi ál cl lámadó ízl szerepe! I
és tO p-b"'rl B,ulij} elói, majd I
t 2 p- ben Lakílios elől szedi!
fel él kapus ci labdál 16 p ben I
ETK eefllerhalf fövésél, Popp
védi közben ól kapuba nyorn- i
ják. de li biró !lern ilél góll. I
20 p ben. Er12dménV 1elen k ora II

ner az ETK ellen 23 p. Hel!- l

'\faiIi korner! vél, ulana nagy l

összefulás a kapu elóH, de
helyezkedik. 30 p.

ulból Hdlvaíli vél korneri, de
me' lé lövik f.zlidó véRéig erős

GyTK 05110111, Je U}.!rin öbb
veszelyes he I h.·.,.·,",·~.0

~iszláz.

Sújnel uMm szé! segitségé
vel G vezel vcszéiY25 lá·

maJasokai, amil a 4 p. ben si
ker koronáz. Vdl'ai erősen of
szeidgyanus heiY7<2Ibő! Banik
remek 5zöklelésével la e

pos IÖ'Iésé! a kapus veíódve
de él oefUlÓ Lak alos él

grólvonalról begurilia (1 :0). Gól
li~án ETK 50rozalos lámadá#
soka indi!. 8 p. Lacsny reme# I
~ü~IVe~~~z ~eI~:~~~d~:~11e~un~: I
Lacsll1i és Kovács nagyon vc
szélyesek, 24 p-ben Lacsny
bombaiövéséi allilólag
vonalon belűi fogja, de biró
nem reagál a reklamálásokra
25 lová bb-ol inI. 29 p. korner
az ETK 12111211, de Csikós me!,
lé ,,ő. Közben CI biró egy izga·
loll endrődi nézői kiveze!lelell.
Milidkél csapal sokat, de rend
szcrlelenül járnad 34 p. Va!ai

5 méleres ofszeidról
halalmas lövésl küld él {",Isó
h~cre, maid Hunya liszta hely,
zethe o rug 39. Eredmény
lelen korner GyTK ellen. Mér~

l<ózés végéig erősen küzd az
ETK, de az egvenlilés nem si
kerül. 44 p ben més:! Laczny
küld erős szabad.rugást 16·os
sarkáról, utána a biró sipia a
meccs végéi ielzi.

GyTK közvetlen védelme igen
iól wűködölt, de il haifsor na
gyon érezle Barlik A. hiányáf,
mert Kerlész nem való centera
halfnai< Va/ai él sl.élsóposz~on
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:'J.egyedév!e l-30 P, F·él évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken ;
.Hungaria-nyomda Gyoma" csekkszátm 18.280.

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

l='<llfll& .521erKillsdiS; WAGNER MÁRTON
Szerk~sdg$ég ef! klad6hlvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNVOMDA
G JI om 8, Kossuth Lajos utca. 64.

Telefon: 22,

I Hirdetések dijszábasai:
Egyhasábos (55 mm széles) i cm. magas llirdeté8
2Ofílfér.· Ötswri hirdetésnél' 10 százalék, ,tiz8zell'iné!
J5 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetél1 2~ százalék kedvezményt adunk.

át

Az előirányzott200 nagy részét már lej<egllle~~té]k,

Gyomán az als6részi olvasókötben, Endrödön a katolikus
népszövetség kisgazda körében jelentkezhetnek még azok,

részt a lucefflltd<;;le}:litésiakcióban.

.!\.z ősi szokások eSzerint va- .mhliszterek kilátásba hely@~

ló ürmepélyesfőispáni beikta- I ték elj:ÖveteUlketabeiktatásra.
tásra dr. vitéz Márky Barna Abeiktató klizgylUés' a
alispán Sleptember25-re hívta i tisztelgókmdöttségeket fogad~
össze a törvényható~ági bi~ laz új föispán p ezután ft

z~ttságot. Komló~száUodaéttermében-Un·
Dr. Kozma és dr. Darányi nepi ;ebédl$z.

öbbször írtunk már ró
la, hogy.a zöidmez6 szö
vetség - ismerve él gYOn
ma-endróditalélj és idő

járás kiváló éllkalmosságát
lucerna termesitésére - sen
gHségére kiván lenni gaz·
dáinknak abban, hogy minél
több !ucernöt telepitsenek.
ezért él szükséges veíóma·
gat úgy adja a telepitók
nek, hogya kölcsön adoH
mag felét az 1937 évi ter·
mésból, a másik felét az
1938 évi termésb61fizetik

I gis csak testhez á ha
az ember egyszeri vetésbó!
10 éven át arathat.

Különösen azok igyekezn

zenek szaporitani él Iucer~

Illa telepitésüket, akiknek a
földjük közelebb van él víz
hez. Akiknek módjuk volt
az idén öntözni a lucerná

. jukat, rájöttek, hogy seme
miféle mezőgazdasági ter
mény nem tud a jÖ 1

vedelmezni, mint a lucerna.
Gyomán az alsórészi 01
vasókörben, Endródön a

vissza. katolikus nápszövetség kis-
Talán mondllllunk sem kell, ,gazda körében jerentkez

hogy nálunk a sikerült lu_o zenek azok, akik még részt
cern~ hozza él legtöbb hasz· akarnak venni aZ akcióban,
not. Sok gazda €lvéhezis l' A zöldmező szövetség
lellkötEelebb áll, mert mé- kölcsön vetómagot csak a

kedvezllíen alakul. Közlekedési po- l pengörö! 15 pengő, hasonló, sőt eladási árak indexszáma 1929 óta
litikáját a kormány teljesen él gaz-I fokozottabb olérvfi javulás mu- 25 százalékkal, az ipari ;árindex

Al egész ország közvéleményé- dasági élet szolgálatába áHitolla. talkozik a többi gabonatermékek7.6 ponttal csökkent. Ilyenformán
nek ;jrdekiődése fogadja a sóJjló~ Örvendetesen fellendüIt idegenfor-! áraiban is. A mezőgazdasági ár· i az agrárolló 15.9 ponttal, tehát
ban ismere!lenüí is oly sokszor 'I ?almul'lk, erö.teljij!s~n fejlődött gYár-I index 8.3 ponttal javull, a gyári I körülbelül 30 százalékkalsz.illdJlt
pertraktált "Kék könyvet", amely Iparunk, amit az Ipalbanfoglal- i ..v"";rI!lll...""...c-""..""....""'4""%""'''''''........''''~A_''''''..A~'''''_A%''''''4);...%''''''''''...%''''........''..'''',...%II'''1::..Ilí'I%1I"'~Ilí'I%o.\\ll"':..,.al~~
,,1932-35. A Gömbös kormány koztatoHak számának,20-:-25 szá· I
háromévi munkássága" cimmel zalékos emelkedése bizonyit. A I Vitéz RicSÓII- lari
most jelent meg. A Kék könyv belső nyersanyag szükséglet 75 i :t:II
bevezetésében vázolja a világkri, százalékát hazai anyagokkal. látjuk" Békés egye fői
lis kulminálása folytán a Gömbös l el, megindult akis· és középipar
kormány uralomrajutásakor Ma-I helyzetének intézményes javítása szeptember ...én iktatják
lIyarorszéi.gra nehezedő állapotokat;,' s az ipari munkásság szociális

ct ' , , . t I';;' k I. l felemelkedése az állam gondoskQ~ ,gaz asagl elszlge e.so:gün et, hŰ - •
pe.litikai \zoláltságunkat a mező- ~ dásának tárgya I€'U, A kormány

d á' t lé 'I;;' h' ;; Ihároméves tanügyi politikája élgaz as gl enne s va sagat, P<;n1:- .
ügyi .bajainkat, amit sulyosbitott, nemzeti míivelődés és az iskolai,
a jövőbe vetett bizalom telj@s hiánya Inevelés egységének alapelvéból
is. Majd a kormány belső politin ,induHki. Az ig.azságiigyminiszte
kai munkájáról olvasunk a Kék fium hán:.>méves reform munkájá
könyvbe i1, akülpolitiká. I luka főfelUgyeletijogkörbőleredő,

ra vonatkozó része különösen Id-I valamint él iogszabályalkotás te
emeli a revízió.gondolatának ha-:: rén végzett sokoldalu eredményeit
tározott hangozlafásáL Ezt a céll i ismertetve, .számsze
szolgilta Gömbös Gyula él régi l rű összefoglalásokat közöl a Kék

baráts~ok mege~~sitésével : olasz: I.. k~nyv l~ ~áromes,z:~nde~ ~{~rmány~
országi, ausztria], németországi Izas tG.]esltményenol. Halom év
lil1gyelországi és bulgáriai tárgya- I alatt az állami kiadások 1388
lásaival, amelyek által sikeriill kül- I millió pengőröl 1176 millió peng
politikai eJszigeteltségünket meg- i göre csök:e~tek.,,~deficit 1931
sziintetl1i. A három esztendő kfil- I ~2 ben 1/9.1 mdM pengő volt,
ügyi vonalvezetésérHlk. Következté-I.. 1934:-35 ~el1 a k?rmány, takaré
ben ma már senki sem vonia két- kossaga következteben mar Gsak
ségbe Magyarország egye~jogo- I :8 8 millió. 175.9 millió pengőt

sultságát a fegyverkezési egyenlő· I .ordított a kormányzat állami be
iég kérdésében, nélkülözhetsllel1- I ruházásokra és közmunkákra, mig
ségét a dun.ai probléma megol.-I az áJ1amvas~t~ beruházások ösz
dádban, ami utat nyit a revizió- SZige 49 millió pengőre rugott
nak békés eszközökkel való @lő. 50 millió pengövei 280 kilométer
mOKditására. Részlelesen foglalko, I modemkö:,mt és 1735 kilométer
zi~ a könyv a gazdaságpolitika l1gekö~öut épült. A fol!óköH~égn
haromeszhmdei eredményeivel, kU- vetéSI évben a beruhazások OS2

löntárgyalva a kormány pénzügyi szeg€ meghaladja a 80 milli@ pen·
~olitikai, agrárpolitikai, kereske- göt, az auton6miák háztartásában
dlilmi- GS ipari politikai int4zke-pedig sikerült 100 millió pengös .
déilliit. Ezek kezöH legföbb gond g megtakaritást elémi. Az általános
lal/olt a kormánynak a magyar hit@lkamat az 1932 évi 12-14
lazctatársadal()m nehéz helyzetének szá.zalékról 8 százalékra, a ] 1
onl'o~lisa. A gazdavédeiem nyu- s:lázalékos birói kamatmaximum
galmi állapotot teremlet a gazda- ugyancsak 8 százalékra, az álta
adólliokjaváraugy, hogy eJérke- lános gazdakamat 8 és fél száza·
ztU az idő és a lehetőség <il kér. lékról 5 és fél százalékra, a vé,
d6S végliges r~ndlzésére. A K8r3 relt gazdák kamata 4 százalékra
mány c-éltlil.datos tevékenysége kő. csökkint. Ezáltal a mezőgazdaság

vetkeztében ma már az ország össz~s ~vi kamatterhe 224 millió
kÖ:2v4:I~rn'rlVe is elismeri az ag-' helyett leszállott 95 millió pen l

rárpoHtikai szempontok elsöhbsé- göre A gazdasági helyzet javu-
és jogosnak tartja a mező- lását jellemzi, hogyamagángaz.

l<lzdaság állami tá... daság 1932 óta milliö pengő

mogatását. A kereski- külföldi adóssá~ot törle8itett, a
d l rt'k' l t' '". k betétáHemánv Viszont 1932 Iilktó-

Iii ~mpo I I al aK ivna§,ma ered a b étól ,1A35 'I' "',
Á 4 ti. .. . . er U' JU ms"'IIg

mli;ilye mUlil, n.OZ!K aMan, hagy liópengövel emelkedett. A buza
k@reskedelffll ismét árjivl.llísa az 1933 decemberi 7.l5
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A zöldmezó szövetség
igér! magJisz!íJó
megérkezeij a

iOQ±JCSZ, ft"2

liszfHíatni,
lelükeJ a
fáJásl a zöldmező
fe~Ug)! IZ le)) ell el(

megkezdenünk és
\iclség áLar megálluulCull
kezd!ü;cmeg a ros

A magiiszHlásérl egy sZÉiZal'

lékoi Kzll fjze/nL
Ezzel él roslálással alkalmuk

lesz lermes7!óinknek s sze

rini is meggyőződniarró), hogy
mennyi szemét és ideg.zrl mag
van a lucemájukban.

évi ítlgsági 2
haldig 2 pengő 50
253 pengő., 35 hol-
diQ 3 pengő fj
holdig 4
5 pengő. 6zérr ű

dijérJ- minden tög
Mező gazdt:lsági hel

vitéz t\/lárki Barna alis
pán szepíember 27-rc hívla
össze a vármegye !örvényho p

lósági bizoiiságál rendes kÖ2~

gyúiésre, melyen cl vármegye
háztartási-, közuli~, vaJtJminl
elJadóalapjának jövó évi köl/,
ségvelés01 is Jelárgyalják.

A gyomai járást érdeklő tár~

gyak a köveikezók:
Az endrődi róm. kal. Egy

házközségi Tanács él

iskola nönfldékQi,
Gserkészek és levenlék szá
mára épí/endó !ornalef2m épí~

lés! kölJsége!re segél)! kér.
Özv. Harmati Zsigmondné

gyomai lakos házéplic?sre se
gélyt kér.

Jaluls Károly, Braun Li és
Bagi L6iszJó gyomai lakosok
elhullot! lovaik DóHására se~



trón

es

sa uszéna

iegészen ,elen,véSzó*.

! ben v~hak felvevorr a miJ-
! gyar lIsztnek. Az eVl

vagonos lisúexpor~

íunkból ugyanis 4500 VB

, goní Ausztria veH ~t, 225
Iva.gont Olaszorsz6g, 100

vagont Anglia, 46 vagont
Finnország, 12 vagont Nor
végia, 315 q-t Hollandia.
és 260 q-t Dánia. Ijzzel
szemben az idei vago
nos korai H3ztexport
nyomó része Hollandiába,
Finnországba, Norvégiába
és Dániába irányult. Ezek~

nek a piacoknak érdeklő·

dése a mGJgyar liszt iránt
ezévi lisztexportunk Cllmku. ...

, hísa íekjntetéb~n ig~n biz-
'tató auspiciumokat rejt ma~
I gában. A távolabb fekvő
~ országokba irányuló líszt-
exportunk első kéthavi ered
ményének örvendetes kö

Ive!kezménye, hogy ezen a
l réven félmillió peogót meg~

Ihala~ó devizóhoz jutott az
orszall· .

Uenében

Jó a huUámté

magyar
U ztat expo

A nagymérvű takarmány! ebben több tápérték van,
hiányatengeriszár árát is Imint cl tengeriszárben.
felverte. A kereslet nagy, - A hullámtéri rét sar·
kinálat nem sok van, igy iuszénája és legelője sokat
a venni akarók egymásra enyhit a takarmány insé·
licHálnak. günkön.

Aid számit, mielőttmeg- vasuti töltéstől, nem
veszi hiányzó takarmányát, egészen az endrődi határig,

rájöhet, ha a 16 Szeghalomról hozott mint~
filléres tengeriszár helyett egy 170 birkának bérelték
ugyanolyan értékű szalmát Iki. A juhásznak csakugy
és erőtakarmányí szerez be gömbölyödik az arca, mert

jobban jár, mert van él nva'iiinllik

te

A. malmok a
nemrégen megin uj kam~
pányban igen élénk export
tekékenységet fejtenek ki.
Egyelőre különösen a tá'
volabb fekvő országol(ba

exportálnak él ma.lmok, ami
nek különösen azért van
nagyobb jelentősége, mert
az előző év hasonló idő

szakában ilyen exportüzle·
teket a magYl'Af malmoknak
egyáltalán nem sikerült le~

bonyolitaniok. Ez év au
gusztus közepéig a magyar
malmok 180 vagon lisztet
exportáitak a ídvolabb fek*
vő, különösen északi or,
szágokba. Bár ez a liszt
mennyiség a 5000
vagon körül mozgó egész
lisztexportunknak még á °io
át sem teszi ki, mégis fi~

gyelemreméltó eredmény
nek tekinthető, mert ez a.
lisztmennyiség kizárólag
olyan országokba irányult,
amelyek él mult évben vagy
egyá nem, vagy csak

cs,
sőbb .)
ágyus

Nagy események a szi.nházi
fronton. Minden szi nházi ese
ményrő! szinészróJ
és sznnésznórói remek 1t\.\CIUl:I~Q

kel iliusz1ráll ben számol
be él Délibáb uj száma, amely
100 oldal terjedelemben és
pompás tartalommal jeleni
meg. Nagyszerü képes rádió-
miisorokal, egyfelvoná.sos szin
dara vüi érdekes film 6

roval01 és több millI száz ké-
pe! az olvdsó B népszeri.i
képesla n. A D·Ziíbáb egy
száma 20 fillér.

egy liter kadar~ vagyI
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladv8!. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 meren felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adOK a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belűl bérmentve
küldendő vissza. Szétkü!
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kill
dők mintát a borból min
tásdobozbem, bérmentve.

Soraim kellemes édeSikés
ítaluak. tiszta, tökéletes ZQl6
Matu<ilk és n ~ m savanyuak.

Cim: Székely
Soltvsdk0t"t, Pestmegve.

HsziIcI, a!1íszfJci és füzirCl
OT(?I n·ir! fe] hi \·i uk arra. !log yez-

redünk kgkhálóbh
kiSzszereleloen álloli iislljé!, vi~

léL Béla dr. volJ
cs. és kir. iari. tüzérróha.ana

rOfszág kormányp
zöja Békés vármeg·ve fóispán~

nevezle kl.
Szerqtelf bajlársunkéH e hó

25- én d. e. él vá;-megye disz~

gyii!ésén ikjalittk he magas
méHósÁgába.

,6, kalcmai ':>ajiársi szellem?
nek lar!ozunk azzaL ezen
az ün;lepségen mzHóképen ki~

vegyük részünke! és szivvd~

íélekkel adjunk kifejezési örö·
münknek él nagyra.öecsült és
szerelve lisz/eH bajlársunkai
éri kilűn elés fölölL

felkél'ünk iehát minden cz
redbeli lnljjársat, jelenjék meg
él beiklalás szerdem·
ber 25-én Gyulán, hogy tcslü.
!elileg vehessünk ré::z/ vitéz
Ricsóy Uhlarik Béla főispán ur
fogadásán és ürmepélyes beik-
lalásán.

Azok, akik megjelenni óhaj
tanak, jelenlsék szándékukat
levelezőlapon Doba)' jenő eim-
re Gyula. Városnáz-u. 7.

Találkozunk szepkmber 25,
én délelőtl fé!Hz őrakor Gyulán,
V árosház'u- a Békés szer
kesztőségében.

ár motor
re lünk

J re
nél

a j

tanévre
Békés-vármegye iskoláokivüli

nápmüvelési bizottsága megkezdte
előkészületei! az 1935-36. tan
évre. A bizottság küldte már
szél a megye m~!ékes tényezöinek
tájékoztatóját, részletesen
vázolja a leendIDke:t.

Nagyon fontos és lényegbevágó
a tervezel szerint az adminiszt
ráció pontossága, mert határidőre

kell beterjeszteni a miniszterhez a
tanfolyamok terv€zetét és ha eZ Q

zel elkésnek, az illető csoportok
a most következő évben elesnel(
a tanfolyam tartásával járó tisz~

teletdijaktól. A népművelési bi-
sulyt helyez ana, hogy

vallarnlfmnyi felkért előadója rész Í

vegyen 1:1 munkában és azokat,
akik a népművelési tevékenység
ben nem óhajtanak dolgozni, fel
szólitolta, közöljék vele az akadá-
lyokat, hogy módon
el liflh€ssen ;;1 ke·
rUlnL

f'rankfurl őiéren olyan
kisérlelezések folynak hónapok
ófa, amelyek rövidesen át fog ..
ják alakitani a repülés egész
jövőjéL Haesler és Willinger
némel mérnökök feltaláHák a
szárnyas, emberi erővel tUljtl

haló kerév.párl és az első be
mutafón 185, él másodikon már
2;iá mélerl repültek vele. 1\ kí
sérletek lázas munkával
nak tovább, ci fellalálók remé Q

lik, hogy CI jövő évre már min
denki által vásárolható olcsó
repülőgéppel ajándékozzák
meg éj világol.

Az olasz-abesszin
most már is
kapcsolódott bele. A
öráögét most már nemcsak a
könvöl~ünkkel hanem
.al - szerhlt hamarosan fm ig
lesz benne al egész világ
megint. .

Még nem láthatjuk. a nem
zeti erők hogyan csoportosul'
nak, Még nem tudjt!k~ csendes
szemlélői, vagy vaJameiyik fél
mellett megn;vil;alíl{()zó
gesen leS:lÜtl!H: e.

A feHla!tno2:on nernz€:H ér
zelmek, sérelmek, v á g Y a k,
akarások, erők nyugtalan hip
zassággal mérlegeInek, számí
tanak.

Jaj iesz annak, aki rosszúl
számított! ! ! Reméljük, mi most
nem ezek között leszünk.
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A Gyomai FelsőrésziOlvasó
kör ifjusága szeplen ber 29'én
esfe táncmulaiságol rendez. 5e
lépöd1j1 pengő.

A baromfiértékesités m<215:
szervezésébe:! l<ovács ~ábor

községi biró ma déLc:h5li 10
órára hívla ()SSi:C azt a l?yülé61,

a helyi bizollságoí vé
laszlja meg.

Mibe kerül a gyömöies te
lepifése és karbantartása, erre
él kérMsre ad felvilágosiiéíSI él

Növényvédelem és Keriész:el
Iegújabb száma. Cikk<'ket kö
zÖJmég.a hasznos.rovarok

irlásáról, él ~yümölcsös ie#
lepitéseról. él szölőiiltelés helyes
idejéről és módjáról, az alma
és körle szedéséről, él szlireii
mlJnkáluól, él kaliforniai pai7s~

leW ász! hlds8róJ slb. A didsan
illusztrál! kéi szaklElpból egy
alkalommal e laprö való liivClj-

. kozással él Növényvédeiem Id-. ,
adóhiva!i'lía (Budapesl, V., f":;:os·
sUlh LajOS-IliI' 11., FÖldmive~

lésügyi Minisztérium) dijialcilul
küld mu!aiványszámol.

r

Új tb, Fáv :51-/
ván ·féisplm dr. Domokos Ká-
roly várm'2:gyei alicgvzőt lb. fő· "
swlgabiróvá neveZle ld. .

Halálozás. Veres Laios, néhai
Veres József orosházi ev. es
peres. országgyűlési k,~pvjseló .
ÖCC'3c. az Orosházi ság 53
éve.n 61 voU ldadója és szer# I
kcszí6k, Orosháza iegöregebb
nyomdá:iza 77 éves korá.ban
rnegha1L

A wel$zi herceg ha! napo!
iőitőli Budapeslen és isrnél
oiyan kellemIZsen érezte magát;
megini kiJáiásba helyezte a kös

uli e!íövl2'ielél. Vajon nem aka- Versenytárgyalásoknál az
d.§[yozza meg majd ebben a üzleti életben szokatlan felté
szándáilban El küsziibön álló teleket kikötni nem szabad. ,Az
háború él hercege!? épií0mesterek iparleslü!ele pa-

Békésvármegye uj közcgész:- nasszal fordul! a kcreskede
ségügyi felügycióíévé dr. Sajó lemügví míniszlerhez a buda
Lajos m. ldl'. közegészségügyi pes!i ügyvédi !,Qlnara
felügyelői bizle meg él liH:lügy# amiérl él 5zentkirá ulca 5.
miniszrer. szám alaH lévő alapiiványi ház

Téli ismeretterj~sztö tanfo- tatarozási. munkálaiaira kiirt
lyam. A helybeli községi gaz# versenytárgyalás feliéielei kö
dasági iskola november, de-' zöil él vállalkozót az épület ál·
cemb';r~ és ianuár hól1éljJokbal1 lagában netalán rej!ell hibák
a mull évihez hasonlóan léli ból eredő károl<éri is fi!lelóssé
lal1folyamot szándékozik iarla- tette. Panaszában CI verseny
nl elegendő hallgató jelentke~ tárgyalás megsemmhiiésél kér'
zése ese/én, A tanfolyam tá.r- le. A kereskedelemügyi mi-
gya gazdasági számvilel és ko niszler áliralban arra kérle a
sÉlrfonás lenne. Amennyiben beliigyminisz!erl, hogy figyel-
m·zgl'eliZlő szárnu női hallgató meztesse az ügyvédi kamarái
is jeÁenlkezne, megkísérli az El kÖzsl.állilási szabályzat ren
iskola egy házlariási lanfo/l,-.am delkezéseireJ ömelYl2k szerin 1

sze! vez0sél is. Ugy jelentkezni. az üzíeli élei ben szokallan ki
mini bővebb feivHáflosilásl kap- köksekel a vállcdkozókkc!
ni viíéz Pajor Gyula go;:d, isk. szembén alkalmazni nem sza·~

igazgajónál lebeL bad.

incs
61 kedl'esíi'k, szeretők valamennyien ők,

GsakiJhesek és fene házakban virrasztanak éjjel: nem
szivnak tiidejükre elég levegőt, szomorurlil hervasztják
magukat sok semmi vannak nyüggel, rossz a
sitemii!c, nagynak hiszik azf, arIll apró és nem veszik
észre, fQrdos. Miattuk nehéz az de azért szép
dolog tini, csak nem közöttük. Egyedül szembe
haladni a széllel, ázni, bús megszáradni,
ha . süt, szánon siklani, mif! a pihék csillagra e-SQ

{Jongnak s vatfacsomáként ülnf§k a vállon és a
Nagyszerű elcsat'arogni, bolyongani, menni örökké, fé
zengeni, gondtalanul, ftifyörészve ballagni, erős, nagy
örömmel a szivben s cinikusan : Csodaszép,
ésodaszép ez ag semmi sem jeliil. Légy cson~

beteg, bar, mégis öröm szippantani fényt,
vakon is megtapogafni a nap tüzes arcát.

Szdzszor, ez(!,rszer sz~p. még is az
ember . ..

Házas!Jág. Viléz Czapáry Je
nő alezredes, légüR'yi aligaz p

ga!ó Dudélp2slen folyó hó 14
én házósságol kölöH özv. Dr.

breczefli Ivánné szülelelt !vlá
nyi Olg'ával. (l'vlinden külön
érlesi/és helyeiU

Koszorumegváltás. Kner Izi
dor koszol'iJ megváilásti eimén
CI Gyomai Uri Kaszinó 10 P.,
él Gyomai Sport Club lOP., i
él Gyomai Önkéntes TiizolJó
testület 10 P.D l egy később

meghatározandó jótékony czl
ra Eldománvozoii. Dr. Tardos
Gáspár Iwszorumegviiltásul él

Gyomai jótékony Nőcg'ylelnek

éldományozoli 10 pengőL Az
augusztus 31-Hd számunkban,
i!Z "Es!" koszoriÍmegváliása
kénl nyuglázoH 20 pengói dr.
Vogel Károiy adományoz/a.

Az Uj Magyarság az uj idők
egyeilen hivatoii szószólója és
egyel/en saitóhalalma mo.s;1 lé
pet! második évfolyamába. !(12r·
jen mutatványszámot tvl ti c z .
Ákos megbizoHöL

Gyógyszertárs ~Hat•.
ÜnnepnÖf)OkOfl Q:s éjjel minden

1 15·ig a Mddaj! és
6-lóI él hónöp ulolsó napjávai

be:láróan cl beéri Balogh. gyógy~

szertár larl szolgálalo1.

Dflktorrá avatás. Dr. Kovács
jános sZ!övdkezeii propaganda
igazgaJól ma, szeptembe!! 21
én a Pázmány Péler ludornánYN
egvelernen jogi doktorrá oval- .
iéik. GrBtulálu!llc

Járt. min-
}\lern is akartTJk

egy naplóból (nem a
!uinelTl egy p-esti !lre~·

részleteket súgok ff.

De ne mondja' senkinek !)
Ma reggel kimentem az állo

máshoz. Dit 110ft a háziúr is; igy
kén}'telen voltam hátrább somfor
dálm: mivel már ll.-e van s ve~

lern kapcsolatban mindig a házbér
jut eszébe. jöltek-;öttek az embe·
rek. milldig hátul' voltam. Va-
laki a lépett. Pont a sza-
bóm egy részlettel tar-

. tozom. Az elsővel, (Pecll) Nem
szóltam, nem káromkodtam.. mert
ugyebár, ha a herceg jön, ilyen
kicsiség,ket fel se t'esz az ember.
ilrrébb sántikáltam.

É' I P' I- :...,llen ... Lljen ....
Ma a borogattam és fe-

küdtem. Délután elmentem a Kis
pipába. Hátha odajön a herceg.
Ott voltam egy óráig. Nem jött.
A kis Royalban '110ft. Ha már itt
vagyok, .gondoltam, ifimaradok
JJáróráig.
. Ma a kispipában vol-

tam. kis Royalba nem mehe·
ugyanis ott ,<incs hitelem.

Viszont· a herceg ide is jöhet! Ő
jőnet minden/lOva.) Nemjöft. Zár-
óráig reá.

feleségem ma hítta a herce
get. Részletet akartunk a
kalaposndl, hogy nem' akar-

a Váci utcában. Belesod
rrJi1'trU:fk a tömegbe s egyszercsak
ő is ágaskodni kezdett, hogy ott
van! Hogy nézd, milyen kedves,
milyen cuki, hogy mosolyog, neki
intett! Őneki A Griinvaldnénak,
aki a Királyutcai villanegyedben
lakik 1 Milyen édes! NfJh.át! l
Nahhh . .. (Behúzott. valaki az!
üzletbe.) A kalapos. Ajvé! A fe- ;
leségem elsápad. (Nem értem.)
Végignézi a segéde! úgy lágyan,
simogatón! (Ahá, a herceg!)

- Szemtelen! Gyerünk!
(Rákacsintottam akalaposra.

Es mentünk. Húzott a ketuemnél
foglJlJl ós fújt! Hogyhát ilyet) de
ilyet; vele, II Grúnvaldnéval! Álá
való disznó, még neki mer inte
getni e3 a sehonnai! PfrJ}!...

-'- Látod, mQndtam, II kis !?@
]Jaiban ...

- Svindli az cg!s~ !
* **Majdnem láttuk a herceget. De

még jó, hogy nem ő volt, mert igy
megmaradt a kalaprésillet s a kis
Royalba is elmegylink !

*. *
*Azt mondják, már elment.

- Látod, mondtam, hamarabb
jOjjllnk . . . .

(A feleségem fáradt és nem bir
ja már idegekkel. ts most itt ülők
il kispipában dél óta. A felesé
gemmel elmentünk elős~ör a kis
Royalba, ó hazament s egyedül
nem maradtam, hazakisérfem, ezu
tán idejötfem.)

(Mégegys:ler kérem, ne mcmdja
senkinek, mert ha az illetö lir Je-



J-
I
illi

-'

eSSél

lor
erR

I
II

Országos magyar nófapá
lyázat. A "Magyar Zenealbum"
péJlzázalol hirde! kizárólag ma
gyar nólára, oklóber 5-Hd ha
táridőveL Nevezési dlj 2 pel1'
gó. Pá(yázni csak "Pályázflii
íVCI1" lehel. A pál1rázalok a
Magyar Zenealbufll közpol1!i
szcrkeszlőségébe (Budapesi,
Vi!. Wesselényi u!c~ 69) kül..
dcndő!(.

Az akliv kaioHkus 01'-

ganum szeptember 15-i számá·
ban Lullor ferenc {il valikání
magyar követség kánonjogi ifl
iácsosa és RoberJ Garric él

párisi Equipes .5oeaiies igaz
gatója írtak vezető, aktuális cik
keket. Az Aradi Zsol!, Balla
BorisZ', Possanyi László szer·
keszlésében megjelenő folyó
iral ewltal is huszonnyolc na~r\f

oldal leriedelemben jeleni meg
s közli él fenli eikkekenlkiviH
I)laskó Mária larmlmánváit ől

gyermekvédelem ui ufjairől,

Sluhlmélnl1 Palrik O. Praem.
főigazgaló cikkét korunk leg..
sürgősebb nevelési feladatairól,
Boldizsór Iván cikkél él magyar
diaszpÓrákról. Léoll Verschave
él Pax Romana sajlóközponl..
iának vezl2lőil2 és Halmossy
Dénes él Nemze/közi Kajolikus
Diákszöveh,ég prágai kong
fesszusiÍról számolnak be. Dé..
nes Tibor él szinházi szezon
elé ir érdekes sorokat.
ialja a lap Harsányi Lajos ér&
dekes cikksorozatdl él faluról,
ezullal a falu vallásosságáról
ir. Neuberger Bonaven!ura OP.
aktuális Szent Tamás cikke,
Claudel és Riviére leveiezésé&
nek folylalása köveikeznek ez
ulán. Sinkó ferenc a szlov12nsz•
kői Prohászka körök fejlődé

séről ir, Rónav György a Ma~

l?jlafLi rikusok sorozatban Kosz
folányi Dezső porlréját rajzol~

ja meg. H. Boros dr. él

szenl gyermekekről ir ö kato~

Iikus naggyüIés lémájáva! kap
csolatban. Aktuális cikkele él

pápa az abesszin viszáiyról, az
!:l!ám meies e!őrelöré,e. él

negyvenéves film és az

azon bő ó és

könyvrcwalok egi!fszi!ik ki az

uj számoi, melynek ára negy

ven fillér, Kiadóhivatal:

~zerdkirdiyj-ufca28. enütl

phaló!

Anyakön't'vi hlr@Jk
A gyomai anyakönyvi hiva

ta! könyveibe szepl. 14slői

szeptember 21-ig él kövelkezó
bejegyzés lörlénl:

Nagy vörös hangyák táms# !

dása egy szálloda ellen. Erről

közöl rel1flkivm érdekes cikkel
Tolnai \'iláglapia uj száma,
ameiy nagy terjedelemben és I
gazdag larfaiommaj jeleni meg.
A legkiválóbb magyar ürók no
vc!lái meUe" sok pompás cik
ket, nagyszerü folylaiásos re
gényt és közel száz képet ta ..
lá! az olvasó a népszerű kéc
peslapban. A velszi herceg bu
dapesti vendégeskedésél remek
képsorGllzatban örökiH meg Tol'"
nai ViláglaJ3ja. Egy szám ára·
20 fillér.

Az kisebb gazda- l
iágok adósságait kölvénykibo- I
i1:sálással, a nagyobbaké! kény·
szeregyességgel, a 20 holdnál
kisebbekél adósságálvállalássfll
rendezik. A gazdaérdekeltségek
körében az él hir terjedt el, hogy
él kormány az 50 holdnál ki·
sebb gazdaságok adósságainak
végleges rendezését tervezi; él

nagyobb. biriokokra nézve még
nem lesz végleges él rendezés.
Az OMOE érlesiilése szerint,
az adósságok egy részének köl
vényesilésél tervezi él kormány,
Eszerinla 20 holdtól 50 holdig
IGrjedő birlokkalegóriákban 30
i~ livi leiáratlal ~-D.5 száza=
lékos kamatozásu kölvények
kibocsáiásával rendeznék él lal'
tozásokal olyképpen, hogy

egYél1.enkinl.. bíriiln.ák eL rneI Y ',·
gazdaságok keriilhelnek az ál· .
lalános rendezésbe. A 20 holD :,
dig lerj€dó védel! birlokok
adósságaii olymódon rendez

hogy az állam az adós=
ságok egy részét .készpénzfj· I

zetiZs és könyvjóváirás formá
jában magára válléJlná. Ennél
az eljárásnál is figyelemmel.
lesznek az eladósodás mérvére.

Szmoi a Julian-!
'Vl",",~,t I

na\1fal\i~!iaJ,1~Ol" " I. " • ;: I
,OZSCI- )00 NlarlO, j

- V~alofla Mária.
r".Ie'4JJh.allt<i:lK ~

Gaál Antalné Juhász :Róza ref.
éves - Némeih Ist'V~n f.

9' hónapQs,
ref. 10 hÖDBpOS.

Közérdekű

A belügyminiszter az OTI
munkaadóigazolványok e1ijá!
a házíarlási alkalmazoilak ki
vételéve! - 20 fíUérről W W
lérre szálliíoHa le, A gyóg-y
szerekél'I az eddig fize!el~ 36
fiílérl tovább is keU fizeilli. 
Az Országos froniharcos ia ..
lá!kozól október 6-án tariják
meg Budapeslen. - A bankok
kölcsönt folyósUanak él termelő

gazdáknak bllzára. A készlei-'
tulajdonos a iegyze!t buzaár,
értékének 10 százafékál veheti
igénybe 1 százalékos karnai,

A posiatakarékpénz- il
iár él belélek után 3 százalék!
kamalol füzet. - Belügyminisz~ i
teri rendelel érleImében a köz
ségiirodák munkaideiéi min
den községben a helyi viszo
nyoknak megfelelően szabá
lyozni fogják. - HJa6·ban az
egész országban kalaszteri uj
rafelvélelezési csinálnak.

FélárVl vasuti kedvezményel
lehet utazni október 17-31

a Magyar Egészség
Hétre. A Turul Szövelség él

népegészségügy felkarolásf:l
érde!,ében országos mozgal
mai inditoH és október máso
dik felében megrendezi él Ma~

gyal' Egészség Hélel, amelynek
egyik legnagyobb eseménye az
o!dóber 19-28 közölJ rende
zendő Országos Egészségügyi;

. ,lilás lesz, Ez él !-dállilás I
olvos, , modern és uj· !
szerű kifejezési .formáival és l
anyagának me1ldöbbeniő reaH-l
iásáva i valósággal élő proPO· I
gandája a Korszerű reformokra
szoruló népegészségiigynek. A
kiállitással kapcsolaiban meg·
rendezendő kongresszus ha
.osziályra osziva kezdi meg SOa

rozaJos üléseil, ameiyen il néa
p'2sedéspoHiika és él leiqúlés.·
a népélelmezés, a jövőnemze.

dék egészségügye, a népbea
legségek, él város és falu egész
ségügye, a társadalombiziosi·
tás és munka egészségügye és
végül él magyar fürdők ügye
és a reuma elleni ke
rülnek megviialásra. A
Egészség Hete alaH féláru va
suli kedvezményt bizlosiloli a
Tuml Szövelsé~aZ orSZ<5Q: min
den részéből felulazöknéic A
Mc:gyar E~észség és él

kongresszus előkészüldeiről

fclvilágosiliisí f~ende-

zóség Központi
fón 3ámdor u.\?!.

Levente A levenJc
Egyesüle! f. évi vasárnap
d. u. 2 órai kezddtel
szokásos szüreH mulaíságál és
regmlabucsuz!arójái az Erzsé D

bel szőJió-Iopással,

kabaréval 51\). A JánGolni óhajió
kedvéérj most elmarad

az esti előadás és a tánc már
esJe EI kezdeiéi veszi.
Délután sok~sok móka lesz,
éjfélkor egy nagy szől

lókoszoru elárvcrezésére. A
csekély 50 fill·ér sze~

méjyenként. Az érdeklódés
nagy s reméljük, hogy él LCD

venle Egyesület cl sL"ezon! egy
sikerül! mulatsággaJ zárj.a.

mókákal Molnár
Gyula rendezi s ugy d. u. min:
este farkasinszky és cr Levenie
zenekar a kö ..
~önséget

a tVldtam: ez I
rcndes és liszlél ház Csillogó I
kHincs, ragy~gó név~á~la, min- i
den szomszed megerz!, I
odabell! is mInden ragyog ól

lisz!aságíól. Mi eHnek a ma
gyarázala? Vim! Vim most
sokkéli olcsóbb, mé1r 20 fillér=,
éri egy eredeii doboz. :

nagy . Ali: Est-lapok ol- .1

1

'
':Jasóil'll~k "PESTI KŐNY· i

%11::1,(". A:f 2l111Ur - i
tár!'!. Ki lfúem ismeri a Filléres Klasz- ~
;;zikus !Regényeket? A kiálli- •
tágu értékes ott val1na!{ min
den miivelt család könyvtárában. Hu
szonnégy kötet jelent meg belőlük

egész l Egy-egy kötetet rend
kivül olcsón kapt2k ebből ol remek ~o

rozatbó! Az Est-lapok olvasói. Ez <Ji

sorozat befejezödöH, de azonnal ujat,
még gazdagabbat, még vonzóbbat in-
dítanak Az Est-lapok, amely va- \1

lóblilln nem egyetlen kultur- l
ember könyvespo!cáról sem. n Pesti Nap- l
16 Könyvek" - ez lesz az ui sorO'lat I
neve, amelynek első kötete októb~r

j -én jelenik meg. Ez az első kötet Mau
roisnak, ;j, világhirü francia irénak
legujabb regénye lesz, Ezt havonta fog
ják í;övemi aviJágirodaJ'l)m és a ma
gyar irodalom uj remekei, a
legnagyobb élő 11Jagyar irók uj írásai
és szerkesztett tájékoztató
lUlWkák a tudomány, a művészeI, a
technika; a divat,'a sport slb. mindeo
kérdéséről. Páratlanul lIzép . könyvtár
leSI: ez a 36 kötetre tervezett lIorozat.
Egy-egy kötetét 1. pengöért kapják ki
vételes nagy kedvezménnyel· Az Est, a
Pesti Napló és al Magyarország előfi-

zetői s ugyanezért az árért meg
a lap o]vOl",ói is, ha és

"1 darab szelvényt,
amely Ae Est-lapokban fog megj.llenni.
Más mint Az Est-lapok előIit:etöje \Ís
OIV3llíÓ,ia cl könyveket semmi pénzér!
gehol meg nem kap,hatja.

es-te
óa

z
I i
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Ldc és Vargavdl"

Grf Tisza Ist\Jllin u! 64 sz. házánál
3 utC:Jj szoba, konyha speiz s egyébb
meJlékhelyiségek azonnali beköltözésre
és Kis faludy ulca 18 sl.ámú há,má! 2~
s:er l szoba ~onyha és mellékhelyi
~egek az~nll.ah beköltözésre kiadók
Erdeklődni lehel ugyanott.

. Egy 16-05 kalibeÍ'1:i kétcsövű, ka.
kasos, Lankasler vadászfegyver olcsón
eladó. Megtekil1thetőa szerkesztőségben

Használt székeket, hosszu asztalt
szekrényt egyesület részére keresek.
Vitéz dr. Haviár Gvuláné

Árverés. A néh~i Va!:ga Károlyné
féle !:Iuoyadi utcai ház 1935 ok!ó,ber l
én d. e.9 órakor árverésre kerül; Ked
vező feliételek megtudhalók az Endrőd

Gyomai Takptár fiókjánál Gyomán.
Bogár Lészló. Arany János utca 2g'

számu háza örök áronela.dó .értekezni
lehet ugyanott.

Kiadó szép két szoba-konyhás la~ál\;

mellékhelyiségólkkel Tomp.ai Mihály u.
23 5Z. alatt. .

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER NiÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyom~

Feleli!> üztll1l'reIetö: Tek~t S~n<ll1lr,

Hirdetmény.
A Gyomai Testedzők.Köre foly~ hó

22~én. délután ti ómkor (a TAC-GyTK
mérkőzés után) a Holl<ilr-szálloda .kü
lön termében tisztujító kUzg)'tll6st
tart

Tárgysorozat:
I. Pénztáros jetentése.
2. Titkári jelenté,;e.
3. A tisztujitás megejtése.
Kérjük a t. tagokat az Ugy fontossá

gára való tekintettel, lJoi:!:y teljes snim
ban jelenjenek m~g.

Gyoma, 1935. szeptember 18.
Az Elnökség.

Felkérjük ?a t. tagokat, hogy él kőz

gyülésig tagsági illetékeiket rendezzék,
nehogy ellenkező eFetben szavazati ja
gukgyakorlásában akadályozva legye
nek.

Ingatlanfo
. G. Szabó József és neje Földi Ágnes

veltek l h. 38 n.-öl félhalmi szántót
Domokos Sándortól 450 P.-ért. -

Ifj. Fekete Péter és neje Beinschr6th
Katalin gyomai lakosok vettek 5 h.
1258 n.-öl kölesfenéld szántót ifj. Zs.
Timár András én neje Homok Mária
gyomai lakosoktól 3300 P.-ért --

Ifj. Zs. Timár András gyomai lakos
vett l h. 17 n.-öl kölesfenéki szántót
ifj. Fekete Pétertől 540 P.-ért. - .

Elek Mária budapesti lakos vett 2 h.
1459 n.-öl kölesfenéki szántó! itj. Fe
kete Pétertől 1500 P.-ért -

Balogh Laios és neje Domokos Mária
gyomai lakosok vettek 902 n.-ö1 cífra
kerti szántó felerészét Molnár Antal
és neje Izsó Róza gyomai lakosokt61
:JOO P.-ért

Tandi Sándor (nős Danka Juliánná
'lal) gyomai lakos vett 378 n.-öl köles q

fenéki szántó! Seprenyi Dániel és neje
Láda Mária gyomai lakosoktól50 P.-ért.

H. Kováes Lajosné Toldi Eszter gyo
mai lakos vett 1031 és IOS l D.-öl fé/
halmi szántót Zöld Lajos és neje .Csö
könyi Erzsébet budapesti lakosoktól
825 P.-ért. -

Fekete Endre (nős BaráthRózával)
endrődi lakos vett 745 és 763 n.·öl kéi
lesfenéld szániókat Gubu~z Imre és
neje Gubucz Ilona endrődi lakos@któl
45() P.-ert. -

likációDu
Iskolába mel"l6 fiuknak diák sap

ka 70 és 80 fillér, csakis ifj, Alt Vince
kajaposnál Endrőclön az Ipartestülettel
szemben.

Kruchió Mihálynak a vidólaposon
5 hold földje épületekkel eladó. Ugyan
olt törek kapható.

Friss hÚlllOk, világhírű csabai-kol
bász a legfínomabb hideg felvágottak,
finomp3prikás és füstölt csemege sza
10lHlii és miudenffle hentes csemege
áruk állandóan a legolcsóbb napi áron
kaphatók ífj. Wallner József mészáros
és hentesné! Horthy Miklós ut 15 (Ko
vács-féle haz!.

Ócska kalapböl ,ujat. CSináJtassa
meg haszl1ttlt kalapját, tiszti tás, festés,
vasalás, formázás valamint szallagozás
által valóságos új kalapja lesz. Uj fér
fi, fiu kalapok és sapkák igen olcsó
árban kapl1atók Oótl1 József üzletében
Gyomán gróf Tisza István u. 51. Ipar
testület mellett

Keverékes búzáját l~gtökéleteseb

ben a Selektor vetőmagtisztitógép

tisztítja meg. Kollmann József Horthy
Miklós úti házánál dolgozik Nagyobb
ll1ennyiségekhez a helyszinre kihúzat
ható.

VeUímag tisztitás Iványi Aladár és
Islván vasut melletti magtáránál meg
kezdődött. Bármikor azonnal lehet ve
tőmagot tisztítani.

Gy6z6djön meg, hogy dlvatkaia
pot, sapkát legolcsóbban kaphat ifj.
Alt Vince kaJaposnál Endrődőu, az
IpartestUlerlel szemben. Kalapfestést,
javitást szakszerüen l<észit jutányos
áron.

Mindenféle női férfi és gyermekei
pök legelőnyösebb beszerzési forrása
Mésdros Lajos cipőüzletébenHorthy
Miklós u 2.

Kerekes Károlynál a zamatos, jó bor
líterje 64 fillér.

Egy fél. fertály föJd és egy lakóház
eladó. Érte.kezní lehet Petőfi ut 41.

Horthy Miklós ut 43 sz. alatt egy
vasgerenda olcsón eladó.

Weigert Adámnek a görbekut
laposon 4 és fél hold földje eladó. vagy
haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet
Haibach Ádám Zrinyi utca 36 szám.

Elhasználit női és férfi fekete cipö
ket veszek, meghivásra házhoz jövök.
Harma.ti Sándor Katona József u. 1 sz.

A Hartenstein Hermann és fia cég
tisztelettel értesiti az épittető közönsé
get, hogy frisségetésü tégla és tetőcse

rép ismét jutányos áron állandóan kap
ható a cég téglagyárában.

3 darab nagyon szép mintás uj
cserlipkályha jutányos ároll. eladó, kü
lönböző szinekben. Bővebbet Jámbor
György Körösladány Damja,nió>!I u. 19.

Endr6dön Kossuth u.21 szám alatt
modren három egymásba nyiló szoba
olQlión kiadó, (üzletnek is millgfli:h;;L)

Kölos1:afcsai tafl)'ák Mál/.állomastól cea 1500 m~terre, a
köröstarcsai határb~n .

két padozoít~szobás, konyha, kamar<l. és két magtárból álló felső tanya
épülettel, egy közös konyhából, közös kamarából, két szobás cselédla
kásMl, egy 8 lóra külön és 8 ökörre különválasztotl alsó épülelbŐJ. egy
6 tehénnek való istáHóból álló, valamint megfelelő ólakkal, szinnel, HJ

öles góré<ri'!.l, jó iv6viz1.e! ellátott birtük

tehermentesen, szabadkézbői eladó.
Érdeldődők szerkesztöségünkb~n kaphatnak bővebb felvilágosítást.

Bartik J. oldallécl1ek lövi. Meccs·
döntő volL Ellanyhul a
játék s a hátralévő időben m~r

nem .az eredmény.
Veres nem kifogás-

\alanuL

(2~O). i
u. bajnoírj, biró: Takács, l

A kezd és HLindiárt tá# l
madólag Nagyobbára lll,;' l
zönyjáték és csak a 24.!
p.-ben van eredmény, amikor is II

Kovác~ kitör és megszerzi ól j
vez.;tésL A. gól felleIkesiti az ETK-t,
azonban ujabb g6lt csak ó', 36.
p.- b~n elérni, amikor is
Lacsny sarokrugásái Kovács H.
kÖ:lelröl bepöckpli. Szinet után 6.
p.-ben Hanyeez kavarodásból be-.
rugja a 3. gólt Az ujabb fei
rizia a MÁV esatársorát veszé
lyes támadást vezet az. ETK vé~

delem megzavarodik és igy szerzi
meg sarokrugásból egyetlen gól
ját 5zafián révén. 26. p.-ben Ko
vl1cs III. kiu~rasztia Lacsnyt} aki
beru.gja li 4, gólt 42, fiL-ben a
Máv kaplil közelében. dob taccsot
Tóth, kinek labdáját Pelyva az
5~rö[ a bámuló kapus meHeJt a
léc ahi küldi. Kovács IL fl 44 p.
ben 20 m.·rg! fordu!ásból jobbal
amérközés j(lgszebb gólját lövi.
A ~okak liisepüitcsatársor
eredmény§stm játszott, azonban a
~ok gól €Uenérlií,s nem voll a
já~ékuk meggyőzö, mert a halfsor
nagyon bamar kifáradt és igy Jab
dit hátulról n~mkapoH, a fiatal
tsatárok pedill még nem birják a
halfösszekötó sZ€ll'apél játszani,
hiába igyekeo:utk, mert f}gy-egy
itmulatoU ~iszakál igazán nem ja
vithatjaa játékol!iikondicióját.Re
méljlik, hogy ez volt az utolsó
Iilzombat~sti kirándulásuk és be
kelJ iátnLegy-,kél ját4kosnak, hogy
most, amikor a csapat a legjobb
jaH nélkülözi, nem iillgathatják a
kedélyaket ilyen . kirJliC~amisokkal.

Ravid hirek: Simon igazolása
megérkezett 45 vasámak már jitl

szik: az MTK ellen. Az iga!:olását
még pénteken ~ste fela4ták, de
valahol elt'vedt ~~Gsak hétfőn ér
kei~tt m~. - 22-én legnehezebb
.1I~nff:lével mfrkölik az ETK,
ugyanis <\1:1 MTK esapatát kapta
allenfelűL Tipp: 3·1·~s ETK gyö-
zet~m. Ifj. DinyaVilmo5.

l
I·

l
o, bajnoki, biró: Veres. l

Nagy érdeklödéssei várta Gyoma I
iporUársadal ma a két honi esapat l
találkodsát, mely az eddigi tra··
dieÍóknak megfelelően - ismét
GySe győzelmet hozott. A gYŐ-l'

zelem dacára, a GySC nem ját
S'lotta ki szokott formáját Nem·
vette elég komolyan a meccset és
túlkényelmesan játszva, inkább al
első félidőben fIlért eredményt
igyekezett megtartani , ami ieljes
mértékben sikerült is. OyTK ez
z·el szemben nagy kedvvel vette
rel a harcot. JA sziklaszilárd GySe
haUsoron, valamint a Fekete-Ugor
láton azonban minden akció
megtört, ugy, hogyKis~nek a ka·
puban sok alkalma volt tudását
fsiHogtatni. GySe haifsol" s egyben
II mezőny legjobbja Matlakvolt
KitöRő formában van, ideális :sze·
reléseivelás pontos passzaival
nagymértékben hOlzájárult a
zelem kivi vásá hoz. Kiti.lnő társa 21

védekezésben jenei. frjed a S~O~

kott JÓ volt. A csatarsorról már
nincs ilyen jó véleményünk. Kiss

Sebők agilitasát nem kisérte
nerencse, Cs. Nagyon pedig meg
látszott a tréning hiány. Nagy és
Zöld sok jó helyzetet hagytak ki
aknázatlanuL

OyTK egyenrangu ellenfél volt.
Papp bátor kapus, jól helyelke·
dik, de nincs biztos labdafogása.
Hatvani és Rozsnyai biztos őre a
kapunak. A halfsor lelke Bartik
A. volt. Élvezet nézni intelligens,
@szszerü játékát.

Tandi fairan játszott Kurcltl1lilk
minden igyekezete az ellenfél le
literelésére irányult. A csatársor
DJiIl Bartik J. Bartha és Csikós
mutattak elsörangú játékot, de
Vatal és Lakatos is megfelelt.

GyTK kezd. nap ellen éis több
veszélyes tá.madást vezet Majd
feljön a Oy~C és Zöld és Kiss
lövései foglalkoztatják Pappot.
16.-p.-ben Bartik A. - Barlik J. 
Bartha akciót utóbbi nagy lövé$e
fejezi b@. A ;;I pontot jelentő gól
<ll 28 p.·ben esik. Sebők kiug
rasztja Kiss!, aki a kifutó Pappon
keresztül hálóba emeli a labdát
Közben Papp összeütközik a nagy
rösiel befutó Hatvanival, akit sé
rülten visznek le a pályáról. fél
idO végéig 10 emberrel is ve~zé"

Iy.sen támaci a GyTK.
Változatos m~zönyiál~kkal in

dul a második: félidő, de il csa
tárok éi jó védelmek miaU nem
tudnak Iflredményt elérni. 13.
ben Matlak fault ja miatt 20 mé
teriS szabadrugái, közben S,btUt
hendszet A II
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··ELOFIZETI.!!SI ÁRAK:
Negyedévre l-30 P, Fél évre 2"00 P, EgéBz évre 5'20 iP,.

Befizetések postacsekken ;
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280_

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

relelfi. azerkeszt6: WAGNER MÁRTON
Szel'keszt6$ég élll klad6hlvatal:

_"HUNGA.RIA" KÖNYVNYOMDA
G y (Il m a, Kouuth Lajos utea 64

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) i cm. magas hi.rd;::t<':~,

20 iillér. Otszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné!
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2;) százalék kedvezményt adunk,

niszter intézkedése fn~'V~'';;ln

I{étegybáza i1UhJlmá~Ofi

rendelkezésére_

egész sorának megoídása, POJ
lilikai feifogási] me:ggyózödése
azonos a mirlÍszlere![Iök prog
ramjával.

A megye mai súlyos hely
zetében s' gazdasági
szociális kérdések lépitlek
előtérbe. Elsősorban e
adatok megoldására
fekszik minden

Beváilhatat!an TIgérelekel ilem
lesz, de kiielen1i, hogy

a mezőgazdasági! munká~

sok számára munkaatlkale

mak biztositásáról gon
doskodott és öket úgy ft

megyében~ más vár~

megyékben meginduló ár
mentesitó mUl1kálaíoknái

helyezik
Kiielentelfe, hogy kérésére a
földmivelésügyi miniszter az
eddig adol! ölezlZrmázsa buza
velómagon kivm

további ötezerötszáz
zsa vetömagot engedélye-
zett és az
tPIl1IUíP'l"ihiU is Ilii ag y <o h lb

l'\iliZlemeHe,sú!y! he~ye;.-: él

kkezelek és a
köz~i békés s él

megye egész lakosságának 763

varialan együlimüködését ki
vánja bizlosílani.

A nagy éljenzéssel és 'd'i:pSe
sai fogado!! beszéd után GeisLI
Oáspár üdvözö!!e él fóls a
törvinyhatóság Ilevében.
len lelle, hogy rvehezebb
nehezebb időben még nem ne
vezlek ki fóispáO/!. Ulána

TiJdy a Független
Kisgazda előlegezett

bizalmálll"ól biztositotta a
fóispánt.

Ezulán I:IZ főnspán m~l?~

köszönle i!I földmivelésügyi mt~

niszler megjell2l1ésél és cl köz,
gyiilést bezárla.

Darányi:
mányban van
minden szándék a
vármegye b aj a i e

nak
Délben 250 leritékes bailk~:l!

él KomlószállóbéHL Az ebé-
~el1 RhicsóyelUarik ól

ye
át

zölle Darányi Kálmán földmi
velésülyi minisztert, mhll a mi~

nisz!erelnök képviselójél.
Megjelenése - ugymond 

nagy öröm, meri kőzéieli sze·
replése mindig őszinIe bizal
mal és megbecsülésI váHoli ki
6 vármegye közönségebói, !ile
et zé,l is, mer!

a túlnyomórészben fmdmi
velő vármegye lakossága
jelenlétében a vármegyére
irányuló figyelmének meg-

nyilvánulását
Kovási Albert bizo115ági lag 151

távozó fóispán érdemeit mél e

lalla, majd küldöttség hivia meg
II közgyülési lerembe 6Z új
főispimL

A terembe lépő, diszma
gyaros Ricsóy-UlilarikBéla
fóispánt lelkes taps és

jenzés fogadta.
Márki Barna alispán üdvö

zöl/e ai új fóispánL 5eszédée
ben kiemelloz; ho~y feladata: nem
lesz könnyü. meri s\ilyos meg- ,!

próbá!lalásokal élt át él vár- I
megye lakossága. Ezután a
főispán leleIte az eslült, majd
zi! vármegye négy fóbirája, ősi

szokás szerinl, székével három..
szor levegőbe emel/e.

eikt
ékésváp~

is

Vitéz Ricsóy"Ularik f6ispán: nE1s6sorban il gazda
sági és szociális feladatok megoldására törekszem"

Ricsóy·Uhlorik Bél61 ~zék" segilhel. Méllafl61 elődje érde-
foglaló beszédében kiemelle, meil, maid kiielenleHe, éléni El

hogy nem ide:ill2n a vcirmegyé.. feladat s!Á!yál és tuda~ábai1 van
ben, meri sok katona bajtársa annak, hogy főispán! köteles·
éi W. ÖrömmellöIIi el az él sége II jelel1l1eh<iz heiyzet kö
tLid~t, h9~y ai? Ó sorsukon is velkezléb€11 elóálloil feléltlatok

A munkanélküli mezőgazdasági munkásokat a
meginduló ármentesitö munkálatoknál helyezik ei

Darányi földmivelésügyi miniszter
Békésvármegye érdekei mel

fóis
utatkozása

gyében és hisszük, hogy rüftekintést. tapintatot. tu
nem akad majd senki. aki dást és áldozatos munka
ne szeretejTel és odaadással készséget kiván6 munká- I
támogatná vitéz Ricsóy Uh· jában. lsten hozta közénk

A dolgok különös vélet Q tarik Béla főispán!sok kö- az uj fóispánt
tenjéből vitéz Márky Barna : """QaFW'P"""..zttIP'JJ:Jl-III'I'''''''''-"''''%'''''''!AI%''''''1f.Jtjill;SlJ;''''''1tti:''\il-c''''''-''....,...........; ....p ....-.Ii?''''''r''''.JiP'"'''-P'"'''·Ji.IP'~!IlI'l''''''''t."''''.."""1t::btA%"""%jilI;.."""%:"\il.......-"""fili....' ....-''IIII''''''-'''''J''''..,'"''';''''''4Dlt.--IP'~!IlI'l%'''''''t.''''''%''''''~rI'oIP
alispán él főispáni instal-.
láció előtt adta ki az elo
mu!rnegyedévről szóló je- .
lentését, amelyben szigoru
tárgyilagossággal megálla ~

pitia, hogy Békésvármegye
közgazdasági és szociális
helyzete tovább rosszab Q

bodott. Rideg számadato
kat tár fel és olyan köz
ismert tényekre hivatkozik.
amelyek a legóvatosabb
megfogalmazás ellenére is Szerdán délelőtt f-ínyes lin
elénk tükrözik azt éi mér- l112pség keretében ikiatlák be

hetetlen nyomoruságot, hivatalába Gyuliln viléz Ri·
csóy· Uhiarik Bélái, Bekésvár-

amelyet. a világgazdasági megye fóispánjilt, Az insliSll~

helyzet elmélyülése és a lá~ión.~eg~ele~le.~: ~ar~ll~i Kál-'
sorozatos elemi csapások mao foldmivelesugYI mmiS7!er,
zúditottak il nyakunkba. PLllr~lvEmil ny. földmivelésügyi .

Kétségbeesésre azonban miniszler, Tomcsányi Káimán
bl2!iigyi ál!élmliikár, Tomcsányi

nincsen ok. A kormány tö- Gyula miniszteri tanácsos, Bor,
le telhetőleg mindent eikö-· bély György, ráy IslviÍln, Ba
vet, hogy átsegitsen ben.. ranyi Tihor, Kozma György,

nünket a súlyos válságon. I· feliliizsch berlho!d báró, Rdffay ,;
Erre vonatkozólag hatá- I Sándor evanrelikus püspök, I

rozott igéretet kaptunk vi- Belhuay Géza, Szeberényi Zs.
Laios, "ongrácz Jcnó gróf. Ur..

téz Ricsóy Uhlarik Béla bi1n Gáspár báró, Csizmadit'l

fóispántól, aki beiktatását András, Tóth Pál, Lányi Már..
azzal tette igazán ünnepé· ton, Seksik György, Andal1ázi
lyessé és mindnyáiunk szá- Kasnya Béla, lová bbá fl kalo..

á fl· h I ' h nas~g. !il papság reprezelllán·
m ra e ~Jt etet enne, .ogy sai, li tisztviselőkés a törvény-
mindjárt bemutatkozásakor halósági bízoltság lagjai.

egész lényével mellénk állt Az alispán üdvözli
és kijelentette, bogy II me- ti földmivelésügyi
zőgazdasági m u n k á s o k minisztert
számára munkaalkalmak A beiklaló vármegyei közgyü·
biztositásárói gondosko- lést mege!őzően a kü!önbözó

dott és hasonló értékű se- felekezetek templomaiban ün
gitségben részesiti a gaz. nepi islenliszteletet tarlottak,

dákat is, Ennél többet mi majd Márky Ba nUll alispán meg..
nyi/olla él közgyülést s üdvös

sem vártut;lk é:5 jóleső

örömmel állapitjuk meg,
bogy vórakozásunkéli l'J

főispán teljes mértékben
igazolta. Ilyen bemutatko~

zás után most már hisszük,
hogy az idén sem sen-

nélkülözni BékésviÍrmee



ei-

egy
F12m voU

EgJ)

modem híj/g)/.

és a cipő-,

De
fenség

és

mern-·
Az őszi éived 110-

hires órát) most tn
1!zéri csak itt talál-

még,
de nem

zarták őssze OL ruhát
már péntek van.

je,f/ér táskát
őt nézte. Aztán

kui'lIáJ'a nyafog. OlJeg
lenne . ..

CS. ff,

fl töme-
a.z is. A

mindenki haU-

E.gy mellé

a Nernzetivel.
előtt emberek

Sokan
/vlost egy' vak ember

Kn"tm'-({,fJn,ry.f,mrln! ... É's
egy őzőnviz

az em~

AZf'm~

rnii,deJCt lóthat úZ ember.

SdJl.cÓszelc, szinész
cl í!ewH

kiJ'. 10-12 em.-re
;TidS'(ól~ j~Z a{~ó

És vole egy

rOlJi· kis3zaka3zt ad

szerne mimili!

A
Qa:oma[a.•

lér:-:st. Egy sziirke
cse tld/,:sen vált és 11' 2

ati vollak lái~

az összes

;'et,

a
iólag kÖSZDneff;l nlond ra hölgyek

akik ezt a sikert
1oltúic.



TJE

H.lzel6 és élei
;:)"'I.M!~~~'q"Il'<,;~ijketsem

E

való

amikor is ?Ii aL'

ddlársad,lnH:Ji él kaiasz,rófálls
mat a

mUi1ka~

néznek

évben a
leriil.zlén lévő városokat

és jég"
a? állalá~

to. és
kőwlakbói le: álminÓsilv12.

Az állami és th. köwtak for
mának 1927-1928. évben

lőrlénB

kihágásé!"l, főleg

lenlés ér-

A keresk",d",~ei1l1iJl;)'Vlí

ter megál aZ egész
szá g főközlekedési uliliá,n-"",,,,,"
él há kerülő u~i:JJk

lése. r"'nnlarlási:! áilami
iol képezni. Ezen
ked,zsi
szanras -

ben áilapl'ia i ol1 me~ ug V,
ielenc '/ánnegye 19 kőz,'

van Serf<2SpeSlbse! fer-
16lve A ;') !;ő;::-;égb(7[]

~s B~ké~csa v~ros·



,-. '
~-l';:rCle,:;

oz-

5 pos ric !< iss
Dáníe! 55 éj.es ~e ~(!ss

ESLícr,
kon i S"Fd.

en JOI'OS és ZÖld
Z~')uz~ann,ö_ Ndgv ~s~t:án és EKe

CCi:l]. LéJ)OS és Bea·

TELEK e~ZDA]AGBAN ~inkuti

12Q'1l··~s ;3'Z~rr!lú búza ['~a~'

haté1;o ~'-eszpé),zértt a BijJ,j;~lPes-t~~~·l

jSf;yzett ao t~5ZZ2'yi-

vesen szo!g(jj L6SZ"

~ó laiskol(jj ;3Zav.!dnácsöd;) ro

dája, [)Udéli.:W:SI IV., V,Hes Pbin'Í
ulca 8. T'2 . 8833 j,

Az o~a§z·

~QhoqiL:.(r ::~ ::::P(pf~=

,;án.

nagyszerű

és közel száz pompás
ialá az olva:"ó él

peslapDéHl. A nagy
és s;;azdag ,arL::l!mu Tü:nöil Vi·

láglapia egy száma 20 fil I ZC.

Oömbös minisz'er-;::;,-

nök Némelors7ágban vao, c~hün

nan vaiósziml!eg !lem ikes kéz'
zel !ör! Iy'issza,

s ·~g~(2:w'e:si<e'.C:{~-z:,'t:;S;ff·" 8·~~:ee't

e:S2(N..i;jzc~nIT ..

Országos vásárok. S: 'cIn

b,err 27~e~1 .. 28 á~~ és ~~~n B'í:'-
·29" e [j T örÖY.:3;':2 lit

ti FUTURA ér1J:,z,siti a i~";oss;§I~~©t

hOClvmC:lljj!8l:;:al'l k,nll"". cr1I1!~ltéii1~l<t"llnd

természete:,
sá\92a1Yu bo'rv~z G~i:c~ gYOr...
mal kereskedőnél jutányos árban
kapható. Javssoi'lr3 gvo·
morégés és ellen. iIIlint !bor~

viz is kiUín6,

P. u5-60~ ~d'T;;i t'~,ú"~'11'ésa:

te,,~e;~~~it p" 14..60 LTt::~:,2~";~N1~~é;'fltijéf\On

~; ~l21gy rn;~trlka '~:végzésére fi rnliHi·í}
nratl\i2;ot! elS 13. A ioö~

a második iépcső 111egépHéséE:, éJmely
Békésig> nUeive LJ rrnisjk iZörösö·n tc~

dá.ny]s ~~eszfr ~~hetb~,té 2. Körrösöl·Jin )'21

16 rl2'~~bZ~5!. Te::'1?,észe~e.sei1

fáy főispán

késmegyétől. Vilp?

Uván dr. Bek.ésvármegyc
Ióíspimia, okH ö korrnán

plénvármegY'Q"

nevezeH szornbEl!on
:wli et CI

zó
Barna OdVÖZÖ H'2.

fáV főispán rno\~cJoH :1c~"{on

bucsu beszéden.

Áthelyezés. Galambos József
~dr~ ef; dő~nérnökö,t a

.A nagy ~ehat é~kezdödöH

végrelJajtásához lIem ken egyéb, mdnt
a szi1kseges péIJzös5zeg e!öteremlése,
Reméljük, hogy cl szükséges pé:nö"z
szeg ,cndelkezésére áH maíd a kor
máuynak s a megkezdett m;J!!lka. l!lcVm'-

talanu! folyhat tovább,

Győ g yszertárszoig
Ünnepnapokon is éjir.~1 m;"d<2

l-IŐt 15~ig '3 12S

16 lól a hónap u!o1só nü!):á",ü'
ben'il'óiHl a beéri üuw[;'rz

szertár tari á~aloL

Megsemmisitették él debre"; I
ceni es Siiyirba!ori VáliiJSZíásokat

lMagyar táncosnő kalandos li

a nagyvilágban. E?!y hires:
magyar láncmúvésznó ví1ágkö
rWi kBlandozásairól remek cik
kei közöl él Délibáb uj száma
amely 100 oldal lerieddemben
és kiHinó U:lrlalommal íelznl
meg. A pompás illusztrált rá- ..
diómúsorokol1 kivül, egvfelvo
násos színdarabot, szinházi
beszámoióka!, elbeszéléseket.
szebbné! szebb képeket, slá
~e"szövegekei és nagVSlQra
fi!mroValot la!á! az olvasó a
néps7.erú szinházi képesJapban.
A D~!i o@b !zgy számi1! {Wér. I

erdóigazgatósti;;:hoz
flt A békéscsabai kk. erdMil!
Üi.Eyelö5élsveze~esél Baldoczy
István kir. erdófőmiÍmök velte

akii Gvörbói he! ide,
G:llamoos lózseÍ kir. erdómér,
nök 1 éve múködikBl vánne·
R'yénkben. Az ő műl{ödéséhez

hhódik cl vidék-űnk fasHásának
erősebb megindulása és köz~

utaiok nagyobbmérvú fásitásB.
Galambos mérnök löbbször
hJJl'!oH előadásl GyomÉm is a
ftilsHásrói é3 azzal kapcsolatos
gyakorlali eS'2te!uőL P. [10ZÚ]b

fordu!ókl1ak mindig segiíség'Íre
ezérl őszintén sainálják

az ellávozásál. Csak alt re-
, ménük, Baidóczy István kir. fö

mérnök is segilségünkre iesz
és ugV majd óH is meg5zere!
jük.

r:[,1S0Ó.~b;: 'épr;ső;;:e,,:: H:~~gepi~ése

=<;:.onb~n ,:;~ére~rre'3q ea?rr-t:~.r;;a

a FEnoosi
ke'iZskedók közölí aés

nern egvség~2S r~ndezés

Ján cgyen~óife[c

J"emLKh'ánölos tehál a
vasárna munkaszűllelei a \rá

l'@sok és falvak dHferencHiláJ
sa r:,zikül eg'jfségesen az egész
országra

kezete
Meg keH lVíé-

Les JánOSI, a [oelűg-yminiszleri

számvevői kirQnde~;,ség V127Z

a oelügymil1isz!,u Bajára
ál. él be!iígyn

miniszter Vincze számv,
/anác-,os ;;zyulai lakos! nevezle
ki. a!'d ill -már régebb óla
Ielje"H szolJ5álalOL

'\légUI jelentem,
hogy az időszakban

KniZr b::idofis !s!ván
jönr, hat bizofls5gi 121-
ha lak. Kner ki szerénv
kezd<zibód i.vIg'yszabásu 2S kül·
földnIl is ismeri ipari iizemel
f<zjleszlelo, ki Ovomáfl, ől ,'ár·
m1c'",,'one!{ ködJCc,űléshen és
~{ö,::liszjeielben á~IÓ

Az ei:;ész vármegye közgazdasági éle
tére kiható nagy munkálatok indulnak
meg Csongrád közelében, ahol il bö
kényi duzzasztó zsilipjét javitják ki és
emelik fel. Ennek a nagyíelentőségű

munkálatok elvégzése után lehetövé
válik, hogya Körösön Öcsöd helyett
egészen Békésszentalldrásig, sőt a
szarvasi vasúti hidig feljöhessellek a
hajók. Milyen kár nekünk, hogy nem
Gyomáig jöhetnek fel a hajók. A bö
kényi zsilip rendbehozására 100 ezer
pellgl\t bocsátott a minisztérium a gyu
lai folyam mérnöki hivatal rendelkezé
sére, melya munkálatokat vezetni fogja,

Amiért hosszú évek óta annyian har
coltak s aminek szükségességét mi is
annyiszor IJangoztattuk: a Körösök ha~

jÓ7halóvá tételének minkálatai ezzel
megindulnak.

övidesen megkez...
dődnek él Körösök

ózhatóvá tételé-
ek éltaL

kÖieles-
ségludö voll. HdJláJa osz·
ial cl ul részvé/el vállolJ

ki Ei !ársada1om minden ríie·
gében. Temelésén ill :Örv. hal,
képviseleiébelll megielenlem,
sirjára koszorui ilelyezlem. Osz
iailan sajnál alo! és részvéfel

. :keHel Kovács ls/ván gazdáI·
kodó endrődi lakos halála is,
aId régi idők Ófel CI !örvényho
:\óságnak szerepl ó lagja voll.
.A. liemcMsén cl lörvényhaióság
képviseleiéről gondoskodtam.



6
öber

f"G~1J!mag2.33:rr e;1l1e,1~>~c>eH

~.rGH2

dat aki ki;il'ó of"eidrő!

zi az [viT/{ [1;1&,
beieIJt1TI'ődil~~ 2 '!Jeresé,~bc? 2~n1ir(.Jr

Ko~r3CS il ~]'áxa~]én tüvé§s~;l

ra veze1 az
nem töri le. EZ ETK· f, több sa
rokrlDJg?'st él" el, de c,:ak a
van ered

'liSSZai.

A s0rsjeg'jek JJr'át 
- vao ideie mi:ndr::nkinE,í( LF.:gkéscbb
~1l.1zás eIöit mcglu;celiú
Csak sorsjegyekf1ek ,'an nVE'reI11élrivíiD.gC!',uH,iigulc A be-

, .t!Letést ~egcé1szeriíbb a S(lI'sj1?gY!llez: csataH [}o~;ta~J:efilileltési/,apOLl
eszközöl il!.
Akinek még níncs kérien
ánJS[iótólJngyen és b0;rfnef1t'/~kU1Jrk .~ fIlV·'fl"m;;

pl. hú/ásak lJlán hivai2tlos !WE,reirnéilyiegj,zélket
sitók. Nagyobb nyereményekrö,
azon1!1il1 felei ket
Senki se feledie el, sorsjegy néikiil nem nyerhei se kis-, se
nagy-~ ~·e fönyereIllényt

MindenkiUlek es miilden egyes
llH:nll ~eteznk

!~., <l,~jfi'~'lJ állami felii.crv["f'!

5'. Ha valaki okbó~ "eiTt akar most rész~ venni az úi sors·
. iá!,~klJ',iól, f<ü~áie azoi1c]a~ vissza a kar:)t'~ az ]iUet'2ke:s

rőá!flJl,;itémak, mert kárt és ',J 1<0".:" ha nem küldi

1

eseiben VóQY, kapu mellé,
kerülnek. 25 p ben GyTK

talál és atve;;zi az irá- 11

30 p Vatól köxeHö! meg- .
mérrkö"és gól I

!

Szünet l1.Iián ~eiif'<if'n urBi- !
la: a he!yzettet És sze-I
gezi a tun:evei !''''C,Pi1!''c/·,,,~t LÖ'i
vést, lövés 'liede- l

!
'I
I

ttező véd~~'e:'~(ti1ek
el1 védJ) P~r., ,-,A. c, ~ l.,

dent dh'~";h"~;

GySC nagyon gyenge
mU'!f!.IOH. A védelem iriÓzo[\ a lób

az e!Jenfe:et a ki-
sér;e és nem vúH ereie a ~áma

dásoka,t még a! 1h .. 'I'-,O,n

megakadályomÍ. A
kifulladt, de EI csatársor

I1nHi:1íoH. Az
nagyon szépen
Ügyes és bálor fulballisl:a.
sokat várunk !öle a

GySe 30 p. Kiss, 36 p.
SZáHIÓ, félidő 11 p. i sm~~ Kiss
:Öite. Második feiidö 28 p Fried
egy t 1 es! mellé !öH. mSE javá
ra .kél 11-~st iiéH a gavallér biró,
Az eJstJ'! a második,,!
Kiss kili'édte.

A biró kerékpáron Bé!{ésíe
biráskod ni és. a közelmu!!ban a
kőrgátűfII !eszedliék közlekedési
esl!{őléről és megmagyarálíák neki

Békésen fJ.c:m veszlhet ö' honi
csapat! l L

sége meglepte a :QVü[lV!d vé:,aeim,el

és jg3f az 5 majd il 8 P
lövést küldenek kapura,

~~at §'l:épen

Tac, ki?ér~e~e;~ést

támad~s;aikezaödHk &

csatán)~

gyözteScí1L Azéri
hogy it 5zereCiicseseho,

JiT'tert él nak BS 2~~;ah1rÍ'Q! voH
az elsö félidő 5 percéig l

de cl. csatárok lövc2:s~H ~

nelfl1 kfisérr~e 3zen:':I11~S'!.;:" li},

fl, kereskedelml.s1a G JI ő

li i aKISOK köte!ékébe tartozi':
s kiadatás nem szere~

Cs. N ag y bpes,n
egyetemi ha.ligató ieU és él OySe
hivek nagy bánatára DUCi;ut mOf!

doH ,a kék- fehér szineímek.
S z r e II k á il V i t munkája gátolja
il. való részvéteíébeli'l.
M a l a k munkaJ,özben kisebb
balesetet szenvedett s ezért nem
járszoH él. mSE eHen. P a p p Va.·
wi lemondott a OySc.bEm viseli
háznagjfí üsztségéről. A sok:
felvert B ill r t il is befejezést

Eredmény: W pengő bir
ság és 2 GyTK '~'ezeiös'2gí
2-2 havi e! W!iáSii; a szövetséggel
szen-,ben minde!! ns:!:tség vise!é
SélŐL A iehelséges 2 B'lrll1a fivér
;HlépeU a GyTK azonban még
hJ$sZU nem vehetne1J;
r~szt mérközéseken.

Északi Il. o.
IX. 28-án:

l GyTK 4 3 I ') 1 fi..J

2MTK 4 r; 14 4 5"3 Törek :2 2 6 3 4
4 GySe 4 i 2 8 8 4
5 ETK 3 ! I 8 4 "]J

OJ

6 Turul 3 1 i 1 HJ 7 :3
7 BlSE 3 I "I I 5 7 3
8 Máv IL 4 l 2 l:) 9 3
9 MSzSC 2 l 3 9 2

10 KTE 3 2 2 8 li
n TAC 1
12 VSr 4
13

Szept. 29-i n7l"'"''''''''''''~tn

mán GySe-ETK, Tu~

w: H. - Níez6berényben.
Törekvés - Szüvögyár, MTK 
Máv H. Vés2:tön VSE--KTE, Bé·
késszen Ic. ndráso'l BISE

·H,' .... Ua, I{ r il c ii éi
lászlÓ kartörése örvendetesen
vu!. A gipszel már levetlek róla
s hJa az orvos megengedi, ugy az
ETK eliel'] már elfoglalja régi

l!. is sok mindent meg
próbált már, de nagyoll nehaen
iut révbe. Leguióbb Berenyben
a Tex\ilné! pr6bálkozott, n,osc
meg a GySC-hez került
Egyei,:re próbaképen vezeli a
csapat trél1i!lgleiL

A fenti kis közlemén)' az ,A Sport"
hétlői számában .íelent meg. Mjnt lát
hatjuk, a eil<ki.ó szánakozva adta tu
domásunkra, hogy Malyas II., a meg
·szünt csabai .Előre" volt jái~kosa, 
miti/án már más egyesüle/nél ered
ménytelellül próbálkozott elheíyezk€d
ni, mint a GySC al11atőr"'ü'él1ere ideig
\enesel1 ré\'oe jutott

Miután fdtételezzük, hogy a cikldró
- Malyas ll. szánalomra méltó sorsa
releUl bánatában - e dkkecskél előze
tes és megbi7!lató információ nélkü!
irta, kötelességűnknek felhivni
a figvelmét arra, hogy :al 26 e\'es Ma
tyas li. egyelőre még nem az a legény,
akinek az alosztály teriiletén, vagy még
azol1kivii.í. is elhely,;zkedési gondjai le
hetnének. AWl11dvül, hogy négyszeres
déli válogatott-játéKos és több kiló
érem szerény tlllajdollosa, jelenleg
csorlJi!atlantil birtokába11l vai!! l-2 év
előtti kHlin5 játéktudásának,
lehel az az ügyvezető iga1gaió. kim:k
csapatát ez a nagyhírű és ÍlagyludásÚ!
lutbalista oktatja. Tamást ~

GySC iránt érzeU szimpátia hozta Gyo
mára és spol1tán kl!.lbszeretetböl, - aI
elnökség elózeles felkérésére - vállaJ
la ei acsapal edzését. !:Jogy
,(JI Textill",1 tárgyaH VOI1121. Ellenben igaz,
hogya Texlil szereteIt volna velE: ősz
\izeköHetésl de II. nem
allt sz6ba 'Fe!ük. Jelenleg a GySC ama
tőr-trénere, 3Zünban szernelyéflez távo
labbi kombinációkat HiZli1li még korai
vol mt
Ma~yas B. az "Pl. Sport" dkkéIÍlc vo

natkozólag lapunk munkatá,sának .3)

következő telle:
Ugy val1!lak e!,:yém;k, ",k;í(

szeretnek más Sp,)rlI::mlbeu'ek
bele avatkozni, a saját Sp0líÍ-
dolgaikat sem kell ,elir,-
tézf!i. Inkább aZ fl.HÓlJlJh'2 f,Y'd1Hs,H),ak
nagyobb gondot rólam trl<e ter··
jesszenek \faló!!?o hlirekeL
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OLCSÓBB
A B R O M
mint aszódaviz,
DE NEM !S SZÓDAVIZ!

f i I I é r'
e!!y IHer kadarka vagy
fehér ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
" fillér IHerenként Csakis
50 literen felfili rendelést
rogadok el. HordM díjmen
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkfil
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélveg ellenében klil
dök mintát a borból min
tasdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
itah.llako tiszta, tökéletes za
matuak és n e 1'1'I savan)'uak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegve.

Szer\cesztésén és kiadásért felelős;

WAGNER MÁRTON.
rluJflgá.ria könyvr;yomdavállalal, Gyom:.

üzemvezető: T",ket Sándor.

terme~6k ! 201~d6 olCSÓn
IS,Kó'!!2Il:J,G n~elr!ő fiiJl(~h<:JK:.iiák sap- i iroda-

ka 70 é3 BG h!lé~, csa bs Ajt '\fkice . felszerelések, ugynlint: hordók, demi-
Endrődön az ,l zSül1ok, üvegek minden nagySágban, fa~

s:,e:-dYen. 'I' :ádák, '.'i~~artálY,.. tolókocsik, . paszleri-
&< ru,chi6 3 Laló-készulekek, uvegmosógép, sörfejtö-

:5 11 old! földje 0pülecekkel e'ad6. l gép, légkazán dinamóval, dugaszológép,
ott törek ]·;ópható. II sörfejtö lel}es felszereléssel, 4 ajtós iég-.

Friss l'uJsok, vi!<ighirü csabal-kol- szekrény, aszokfák, továbbá álló es ülő-

bász 3. bideg felvágoHali:, I íróasztal, székek, divány, stb. Érdek-
finom és füSlÖH esemegt: sza- I- l~dni lelJet Békéscsa~ál1, ~zel1t. István-
Ionna és hentesc:,emege l ter 3 szátI1. alatt a hazfelugyelonél.

áruk áJl2ndóan a napi árüH ii Árverés. A !léhai Varga Károlyné
·,(2l!JI1'dók. ifj \VaHner mészáros féle Hunyadi utcai ház 1935 október l-
és heníesné! IVlíkiÖs ut 15 ~ én d. e. 9 órakor árverésre kerül. Ked-
Yács-féle ház). ~ vező feltételek megtudlJat6k az Endrőd-

ÓcskSiJ CSiFáibssa ! Gyomai Takplár fiókjánál Gyomán.
'Heg használ! tisztitás, festés, I Bogár lászló Arany }ál1os utca 28
vas?his, formázás valamin! szaHagozás i számu háza örök áron eladó értekezni
aaéJ valóságos új :esz. fér- ~ lehet ugyanott.
fi, fiu kaiapok és sapkátk igen olcsó ~ Kiadó szép két szoba-konyhás lakás
árban kaphatók Gölh J6zse1 üzletében- i melJékhelyiségekkel Tompa Mihály u.

Tisza i.stván ll. 51. Ipar- ,~,' 23 sz alatt
teslLiíet mellett I Két igás ló és két fejő:;; tehén eladó

Keve,ékes iegtökéleteseb- . Aiier Márion téglagyárosnál, megtekint~
ben a Selí~~tor vetőmagtiszlHógép ~ hető kin a téglagyámáI.

I liszíitja meg. Kolimann József özv. Oláh Lajosné R<~k6czi ut 10
Miklós <ili házá!1á~ Nagyobh számu házánál két utcai szoba konyhás
mennyiségeklJez a jJe!yszime kíhúla;- lakás és egy szoba kOlDlvhás lakás a7.Ol1-
ható. nal kiadé, "
Vetőmag tiszmés ;'l!adár és Magános asszony, vagy gyermekte-

Ist\"án vasul meiletti magtárálliil me!;- Jen házaspár takaritásérl ingyen lakást
[,ezdódőt!. Bánnikor azonnal lehe(· ve- '1 kap. Jelentkezni lehet Kiss Bálint u. 310
Wmo.got tisztitaní. ;: Kézi fíírészpép és egy nagy kétfele
Gytíződjön meg, hogy dlvatkala-! nyiló ajtó eladó. Beinschróth borbélynáL

pot, sapkát legolcsóbban kaphat , JO:J::x:a::nOl iliI J1I1 111«ll! ll( I J1! JU "

Alt Vince EmlrödŐI1, az E or, N
Ipartestülettel szemb"fL Kalapfestést, ,. n r o n, d~{7r~~e~
javítást szakszerüen készit jutányos kishoJdföJd, Décspáskumon 20001légy-
aron. szögöl, valamint 1866 négyszögöl, Dávid

Mindenféle nöi férfi és gyermekci- dtilöben 2340 négyszögöl föld. továbbá
pök legelőnyösebb beszerzési forrása Mez6bel'ényben, vasutállomáshoz kö-
Mészáros lajos cipőüzletébenHorthy zel 60 kishold föld tanyával kedvező

Miklós II 2. i· fizelési feltételek mellett e I II cl! ö.
Kere~,esKáro]ivná! a zamatos, jóbor . Érdeklődni lehet Békéscsabán, a Bé-

literje 64 fillér. késmegyei Kereskedelmi BlInknál.
Egy fél fe!'t?í~)' föld és egy lakóház ::DJ.O!]ljUf:l!ti:J!Jl[U:XXI:I{UIO!llf

eladó. Értekezni lehet Pelőfi ul 4L
Horthy Mild6s ut 43 sz. alatt egy

vasgerenda olcsón eladó.

Weigert a görbekllt-
laposon 4 és féJ hold földje eladó. vagy
haszonbérbe kiadó. Értekezni lehel
Haibaci; Zrinyi utca 36 szám.

Elhaszná!1t női és férfi fekete cipö
ket veszek, meghivásra házhoz jövök.
Harmati Sándor Katol1aJ József u. l sz.

A Hartenstell'll Hermann és fia cég
tiszteiettel értesili az épitlető közönsé
get, hogy hisségetésii tégla és letócse

! rép ismét jutányos áron ál!andóan kap
ható a cég téglagyárában.

Gl'f Tisza István ut 64 sz. házánál
3 utc:á szoba, kOl1yha speíz s egyébb
meHékhelyiségek azom~a!i beköitözésre
és Kis faludy uica 18 számI.Í háznál 2
szeri szoba konyha és mellékhelyi
ségek azoi1naíi beköHözésre kiadók.
Érdeklődni lehel ugyanott.

800 kén: csutka eladó. Érdek
lődni lehet SzrnkánvHánosná! Bocskaí
utca 24 szám alatt" •

~"lasznált székeket, hosszu asztalt
szekrényt egyesület részére keresek
Vitéz dr. Haviár Gyuláné.

Egy 16-os kaliberü kétcsövű, ka~

kasas, Lal1kaster vadásúegyver olcsón
eladó. M:::gtekinthetőa szerkesztőségben

"Központi" rádió üzemébe.

Kossuth Lajos u. 15.
NHklós cl. n.

t'~i!lmK'lj!I~IX~'~j~

ti gyomai kir" járásjj,jróság nji'11
hatóság.

4279/935. tk. szám.

Békésvármegyei AilaJ,arJl)~

pénztár rt \/égrehajtatónal;
lós és János végrehajtást
ellen inditott végrehajtási a
telekk1i>nYI1! hatóság I.ItóajanlatFaaz ujabb
árverést 1600 pengő tökekövelelés és
j;huléka behajtasa véget! a kir.
járásbíróság terüleién levő, Endrőd köz
ségben fekvő. s ;1Z endrődi 1004. sz.
tkvi, betélbell A. t l. sorsz. 683 hrsz.
297 n-öl lermelű végrehajtási sz.enve
dettek nevél1 áUó beltelkes házra 1000
pengő kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1935. évi november
hó 2·ik napján délelőtt 9 órakor
Gyoma köz:ségházánál fogják 1'1'I199
tartani.

Az árverés alá kerülő ingatlant a
kikiáltasi ár felénél alacsonyabb áron
nem adható el.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltásiár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyamma!
számitott óvadékképes értékpapirosban
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek elóleges birói lelétbe helyezé
séról kiállitoít leléti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláirni (1881: LX. t-c. 147., 150.,
no. §§. 1908: LX.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlallérl a kikiáltási
ilma! m<lgasabb igéretet tett, ha többet

. igémi senki sem akar, köteles nyomban
I a kikiáltási ár százaléka szerint megál
I iapított bánatpénz! az általa igéri ár

ugyanannyi százalékáig kiegészíteni
(1908: XL. 25. §.).

Gyoma, 1935 évi szept hó II napján.
Dr. Molnár Kálmán sk. kir. jb.

A kiadmány hiteléül:
Láng kezelő.

Ing a
Erdei Imre és r,eje Lidia gyo-

mai lakosok veHek li h. 744 R-öl fél
halmi szántót D. Kovács Lajos és neje
Eszteró Eszter lakosoktól 870
P.-ért -

D. KOltács és ~1eje Eszter6 Esz-
ter gyomai lakosok 'Jellek l 11. 716 11.-öl
félh<lJmi száll tót Bácsi János (nős Pető

g)lomailakostól 950 P.-ért.-

világmárl<ás

á d i Ó k
és a Ika trészek.

Villamos főzö, fűtő készülékek.
Csillárok:

3-5-12 havi részleto

N
Nyilatkozat.

Alulirott felszólitok.
nagykoru Béta fiamnak, aki

a szülői háztól eltávo2oU, senki se
adjon semmit sem kölcsön, sem
hitelbe. mert azokat én nem fize
tem ki.

Gyoma, 19350 szepl. 28.
Iván Zsigmond

* E rovatban közöllekért nem
vállal felelősséget a szerkesztőség.

A Köröstarcsai tanyák Máv. állomástól cea 1500 miétE~rr!e.

köröstarcsai határban

:=2 ma
lucerna)

két padozotteszobás, konyha, ka'nara és két mag~árból felső taIlya
épületiel, egy közös konyhából, közös kamarából, két szobás cselédla
kásból, egy 8 lóra külön és 8 ököne külörwálasztott alsó épületből, egy
6 tehénnek való istáil6bó! álló, valamint megfelelő ólakkal., színnel, iO

öles góréval, jó ivóvízzel ellátott birtok

szabadkézbő!

Érdeklődök szerkesztőségül1kbel1 kaphatnak bővebb felvilágositast

azormalra is
lehet dr. Prónai Emő

Békéscsaba, Ferencz
József-Iér 21.

jI..;iOU;:XC1Ol:XDJUDilDUt1Tll* i!! II IX

teljes beren
Bekéscsaibán, a v;írüs

legjobb helyén jutányos áron
e :st d ól. Fel\Jilágosilást

. R E I S Z j Ö Z S E F ügyvéd,
Békéscsaba, ferencz József tér 3.
JiUi u JI: t::UUlClJu u n» u lU II11C'l\t

át
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- Hirdetések dijszabásas:

Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdel.éó
I· 20 fillér. Ötszöri hirdletésnél 10 százalék, tizszerin~l

! 1.5 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

p

-"'--
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

NegyedéHe 1'30 P, Fél évre 2'60 P, !Egész évre 5'2C
Befizetések postacsekken :

•Hungária-nyomda csekkszám !8.280,
Lapzárta c s ti ö r t ö k este ED óra.
Megjelenik minden szombaton regge!.

Fel~lij5 szerkces:ztó: WAGNER MÁRTON
Sz""rkeszt5ség és klad6hhvatal:

GI HET L p

érez/-z, hogy állőHék, össze'
eseH és El kórházban Iért ma
gához. Az elnök él nyolc hal
lálos áldozat és él nyolc Sll

Iyosan sebesült neveit olvasta
még fel, majd a bizonyilás ki
egészi/esére vonalkozó indít
ványok hangzoltak el.

Tompa Gyufa dr. ügyész
ségi elnök errevonalkozőlag

indiIványi llC?m lelt, Ulain Fe~

renc dr. védó azonban 67 tanu
kihallgalásál kérle. A biróság
hosszas tanácskozás után hir,
deHe ki határozaiát, amely sze~

fegyverét használ1C1 s köve Ile
ől ebben a többi csendőr is. A
tallLl balározol!an állilolla, hogy
nem adol! paré!i1csol él fegy~

verl1aszl1álalra. A esendórök
közül senki sem séf!egelle
Andaházy·Kasnyál, maga is cl

főszolgabiró ulasitásához ké d

pesl mindenben laloSon
igyekezett eljárni.

Gál józsef dr. községi sc;
gédjegyző szerin! a lömeg íe~

nyegelően viselkedet!. Anda,
házyn.asnyál többen vállukra
emel/ék, él hősök szobrához
vitték s a képviselő onnan ki
abélta az embereknek, hogy
várjanak, meri Budapestre ic#
l i. bclügyminiszler Q •

gccWyezrJi fogja él

JÓzse.f dr. községi Ol'·

vos szin lén hal!oHa azi, amikor
él ki/livó hangon SZÓff
litolla él íömege! hogy ne
oszojjon,

EHe AndaiJéllY' BélEl
kÖ7.beszóii, hogy ci tanu áliilá,
sa vakWan. ci lanu 17
gaila az emberekel arra,
botrány! rendezzenek. Az ei,
nötc figyelmez!eUc,

meg szavaiL

János község] írnok
ingadozó vallom6s1 ielL
után az elnök El tárgyalási fél
bcszakiloJla.

aromfi-irányárak okt5JVén.

A és védőbeszédek

nimális

A délu!áni tárgyaláson foly- l
laHák a ta~1Uk~h~!ígatásokat. A I'
tanuk a dele10th larmvallomá
sokkal egybehangzóan mon- l:

dollák el az eseményeke!. Az.
uián az elnök felolvasta DinYél

Franciska endrődi asszonynak
a kórházban jegyzőkönyvbe

velt vallomását. Dinya fran
ciska, aki a kórházban bele
halt sérüléseibe, e vallomásá'
ban elmondoHa, hogy a köze!'
ben állol!, az! azonban nem
lálla, hogy a csendőrökel va-

meglámadta, csak azt

meg fogja bánni. RJ2ndelkezé'
sé! különben sem von vol
na vissza, meri másirányu hi·
valalos elfoglaltsága volt Gyo, I

mán. A véres eseményeket nem
lál!a, mert akkor már gépkocsin
haladt Gyoma felé. Wain Fc,
rene dr. védő megkérdezte a
főbiról, mOl1dla u e Barta orvos·
nak, hogy ha kell, fegyverrel
is megszerzik él többsége!? A
lanu tagadla ezt él kijelentést
és azt is tagadja. hogy a gyű

lés megzavarására leilaíoii em
bereke! küldölI él tömeg közé.

Jároly józsef gyulai ujságiró I
azt adla elő, hogy Andaházy I
Kasoya meglehetősen kihivó I
módon viselkedet!. ami, il
,., [I
Kor az egym c vala:íi (
n'1eIHJ.eíöl,le s ez éj csendör .~

hasznáHa előszőr fegyverü ,
Paritz csendőr al had, !

nagy azt mandoHa) hogy ula·
silásl kapolt él gyiil<is színhe,
lyének ki.ürilésére. Ezután a

ti köz:ségházől előtl he'
lyezkec1el! eL I-iangosan izgal
lak a cscndórök e~!e!l, aJdknek
ekkor utasítást adoH, vo
nalban álljanak majd azu,
lán él községháJzÉÍról (jyomára
leiefonáIi segilségérl. Gyomá·
rói két lovas és kéi kerékpá- I
ros csendőr c.-rkezeu, t\em sok- 'II

kal később az egyik csendőrl

téglával melíhe verjélí, mire '2Z

csene>'

ei

ya val a

em

dör lörlelcií keresziü él Jöme
gen, az egyik revolverrel ha'
donászolI. A ficánkoló lovak
elől· síko!lozva menei(üllek az

órál késel/. már ő uta-
silást a gvülés fdosida.
jására. A képviselő vilalkolOi
kezdell vele, felelősségre von.

megfenyegelle, ezt még.

nagy szavait, ezéri füléhez lei'
re p(jrjj?~ meg

!ávc7zorL r
nagyon dühbe lllKaD Iré~ I

fára ig-yekez121i él dolgoi
QS ig-V fefeH; II ,csa'k
C!ÓbD más ej úzok". A to-
vábbiakban f;'yorsaság·
ga~ p2l'cg'iek az esern EJ

tömeg ilá:-nzaní kezde!j és
pár perc mU;\TQ egymás ulán
ropoglak a fegyyerc-k,

melletle hárman-négyen I
e=tek el. Pánikszerűen mene,·
k~lIek aZ emberek, alig egyu I
kel perc mulva már senki sem i
voll a községháza előll, csupán i
éi nyolc súlyosan sebesü!!. I

Vallomását azzal fejezle be, i
hogy nem izgaloH senki ellen, 1
nem keresi, ki a lelles, csak
annyi bizonyos, hogy nem 6, .
A leghatározollabban tagadLa,
hogy él fószolgabirói betiilő

rendelkezés ellen izgaloH volna.

ct I
I
I: csirke (l kg-o"n ahd) 90~95 imér.! Nagy csirke (1 kg on felül) -105 fillér.
I kg, 90-95 iillér.
l Kövér kacsa (drb.~ként2,5 kg-on felül 95-100 filiér,

I~",:"""",,,!~~K!,!,,!Ö!,!,,!Vé~r~li~ba~~~~~5!!!!!,!!!!1~k!,!,,!g!!';,~~~8~0:'5 fillé:

lá meri a képviselőválasztás i
során Endródön 935 március li'

20-án délután 4-5 óra ;
AndahiJzy-l'\asnya a népgyü- ~
1.z'Sre kiküldöl! Bakos Józse'f lb. !
g"'olllói fósz ak ama I,- ~

rendelkezése ellcll, hogy él nép· I
gyiilés berekeszlésér\~ és a tö
meg felos7!aiására az endrődi'

parancsnokának
ulasiLásl aóoli, a !i.özségháza
előll összegyül! löbbszáz
lömegc1 ellenszegülésre izgaífél.

d6ralhadnagy lép12t! ezután hoz-
z.á "2S rászóH: Ji' innen?
haWija el a községe: i"

haIloHa tisztán a c:3end.6ra!bad~

.
Iendrő

"S gse

.l\nclaházy· Kasnya Béla
lentette, hogy nem érzi bűnös
nek magát. Március 20-án egy
máslól lávoiesó bárom helyen
k gyűlések iarlására en-
g,zdélyl. Az gyiilés elóH
r<ondoroson voll ahol
már lá1l'a, hogy nem tud hJe
jében Endrődre érkezni és
jényie~ tizenkét percei késeit
Bakos fószolgabirö akkor már
feloszlala él E miaH a
községházáról a postahivatal,
ba sietell és ci belüf?,yminjszlé~

riumba telefonálJ, ahol orvos~

lásl igériek. A posi6ról ú'n,i;~"

visszatéri él községházához, él

lömegel azonban már kiSZűri·

loHák onnan és ót sem enged·
lék cl gyűlés ! szinhelyé
re. Oépkocsiiához ment és min!
mondja, nem is bán/a öl gyü~

lés e!marBdéSÉJi, meri részinI
fáradt voll, részin! pedig arra
gondoli, hogy poliíikailag eló,
nyösebb egy beliIlotI gyülés,
mini egy megiar/oll. Tagadla,
hogy a gyi.llés feloszla/ása el
len izgaloll volna. Gépkocsija
mellett ál/oH, leveiei olvasott
s akkor egy csendőr durva
hangon szólt rá, hogy menjen
tovább. Közben kéllovascsen~

Anda

ítél

Ezulán megkezdték a tanu,
kihallgatásokat, Az első lanll
Bakos Józsefgyomai főszol
gablró voll. ElmondolIa,
Andaházy·Kasnya Béla nOd",ur,f'l

A gyulai lörv,zoyszék Ungváq/
ianácsa kedden le
Andaházy !{asnYd Béla isme·
retes bünperél. A váda! dr. Tom·
pa Gyu\a gyulai ~dr. ügyészsé
gi elnök képviselle, cl véde
mer dr. Ferenc ügyvéd
országgyii!ési képviselő lálla
el. A vádiralban cl Blk. 172 sza·
kának I bekezdesébe ülközó
hatósági rendele! elleni glülö»
lejre izga!ás bünieltével '. ádol»
lá\< meg ~l\!.lclaházy·KasnyaBé,
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aho! a SZ'Siencse állandó

A 300000 juialmat 1934 szep
tember 26-án, él 200000 pengos főny~.
reményt, 1932 szeptember 19,én, ismét
a 200.000 pengős fŐrJj:ertll1énvt 1929
szeptember 3-án sok egyéb []v~reménv
mellectt él Belvárosi Válit6tl;iet R. -r.
Budapest, VI, Teréz-körut 37. (Tele
fon 22-3-29.) ügyfelei nyerték.

MindenKinek sajá! érdeke, h012v di
rekt rendeljen sorsjegyet, meri így
tito~dartásról biztositva van és a
nyereményt a leggyorsab'ban azon
fIIal megkapja.
~~~~~"1lI~~~~

Gyoma község /(ö,zművelőclési

Egyesülefe ol közelgő estéken
egy-egy szebb vetett ren-
dületlen akaratta! ujbé! nU!n-

kához lát és sorozatos
közmiivelődési előadásait, a már
szokásos szerdai estéken. Az egye
sWet legutóbbi gyülésén ismét fel
vetődött ezen előaddsok egyf!elyn
re való összpontositásának kérdé
se, de salnos, megfelelő helyiség
(KllUurház) hiányában egyelőre

kénytelen továbbra is az ugyne
vezett vándor előadások tartására
szorilkozni, azon a!uasókörbe, ahol
a mult tapasztalatai alapján az
esték iránt fokozol/abb érdeklődés

mutatkozott. Ezekszerintaz ]935/36
évben az Egyetértés!, 48 as, Kis
réti és Németvárosrés:i!i Olvasókö
rök helyiségét 4-4 előad.ás, az
Ipar/es/üle/e! pedig 2 előadás tar
tásának áfengedésére kéri tovább
ra is il Közmiív. Egyesület. Az
előadássorozat 1935 november hó
6 án este 7 órakor veszi kezdetét
az Egyetértés! O[vasókörben. Sor
rendbeni : Szőke Ferenc,
Fehér István, vitéz Gyufa,
dr. Legeza Tibor, Tari János, Ne
merey Péte!~ Ruszka Sándor, Wag
ner lvlárto!1, Gecsei Zoltán.

Afinden ismeretterjesztő eiőadást

kisédJmiisor követ, {ne/y szórakoz-
és érdeklődési falfő

bejegyzé.
szolgabiró

GyuLa,

1\ születési az
első beJegyzési októL-:er 2-an vé
gezte szolgab~ró

anyakönyvvezető, amikor bejegyezn

le Ailer Lajos ág. h. ev. és Ba·
log Zsuzsánna ref, szülők ág. h.
ev. vallásu Lajos fiának
aki még szeptember 26 -án déiu
l' n 4 órakor szUietek

Ebben az évben, október 2v r6!

december 31-ig 73 születést je~

gyeztek az anyakönyvbe. A kö~

vetkező 1896 ik esztendőben 433,
mig a mult 1934 ik esztendöben
csak 264 születést jegyezlek be.

Gyom

zés
Az első halálozási bejegyzést

1895 október 2án végezték: Sal
lai Anna ref. 72 éves. néhai Ná
dudvari János aggkori végkíme;
rülésben eJhalálozoti feleségéről.

1895 október 2·től december
31-ig 84 haloItat jegyez/ek be,
mig 1896 ban 318 at, de 1934 ben
csak !65 halálozási jegyeztek be.

Az első anyakönyvi
seket Jantyik Mihály
végez.te, ő utána
aztán sorrendben Kiss
Kató Lajos, Debreczeni Géza,
Laczhegyi Dezsö, ViJilghy Elemér,
dr. Szász Lajos, Ham:éiy János
végezték a b-ejegyzéseket, mig most
Arany Guszlá'll végzi közmegelé a

gedésre az vi munkála
tokat.

e é

e s6
zések,

Házassági beieCiV·

zés

1895 október 9·én megjelen/ek
Jantyik Mihály anyakönyvvezetö
előtt mint vőlegény Diószegi Ká
rolJ! ref. földmíves, született 1871
november 12·én, atyja Diószegi
József föidmives, anyja Szendrey
Teréz; mint mennyasslODY
Eszter ref. földmíves . leány, szü

letett 1879 március 28-án, apja
Kocsis Sándor; anyja néhai Kov
esis Sándorné Szendrei Erzsébet.

Tanuk 'vollak: Ligárt Mihály és
Ágoston József.

Ebben az évben október 9·től

december 31-ig 75 házassági be
jegyzés törlént. A követl{ező esz
tendőben, 1896-Lan 98 bejegyzés
volL Tavaly, 1934 ben 105 házas
sági bejegyzés, volt.

Nézzük, kik voltak azok, aki·
ket először jegyzett be a gyomai

állami anyakönyvbe Jal1lyik Mihály
szolgabiró. az első gyomai anya
könyvvezelő.

Hosszú politikai harc után, We
kerle Sándor minisztereJ.nöksége l
alatt kezdték meg az állami anya- I

hivatalok 1895. oklóber ],én
működésüket. Úgy látszik. az el
mult 40 esztendő nem volt elég,
hogy az állami anyakönyvelés!
'elejétől ellenző klérus belássa,
hogy ebből a felekezeteknek sem
mi kára nincs. Feléledt erővel ké
szül a támadás az állami anya-
kŐ.nyvelés de a győzelem I
legkisebb reményével.

tengeri
pengő.

lás kicg,fszilésérc

vona ai c!ula-

liyula dr. LiZyész
ségi elnök mondolIa cl czultin
vádbeszédéi. .sZigOTU blintelésl
kér!' mer! éppen ,6,ndaházy,
~(asnya Bélának, min voi! íőr

vényhozónak, kellell \'olna lisz·
leleIben tar/ania EJ törvényI.

Súlyosbiló körülménynek kéri
betudni Andahözy-Kasnya Bé
lának cinikus és sér!ő viselke
désél, mely nagyban hozzájá;
mli ahoz, hogy az endrődi

események beköve!kezlek.
Utána . Uiain Ferenc mon-

doHa cl védóbeszédél.

sijja. 11101 (~l':.~n

70linEk l C.

A biróság este 8 órakor hir'
del/e ki iiélelél, meiy szerint
Andaházy-Kösnya Béla ország·
gyülési képviselőI bünösnek
mondolla ki halóságsértés ki·
hágásában és ezér! 500 pengő

pénzbünlclésre Hélie, amely 25
napi e!zárásra vállozla/haló ál.
Az izga/ás vádja alól a biró
ság Andaháy~l\:asnyáj felmen·
teHe.

.5,Z iiéiel ellen úgy az ügyész,
mini Anda!lázy·Kasnya Béla
képviselő fellebbezés! ielenlel
lek be.

. 500 pengő

zbüntetés

A Futura főbizományosaelő
jegyzéseket fogad el novem·
ber - december hónapokban
száHitandó morzsolt tengerire
mázsánként 1650 pengő. Az
doÖjegyzést a Wagner fake
:res~~edésben veszik fel.

Bárl.11lily'cn memnyiséget je-

do~

minálunk nem veszteni
el a kedvet, az önbizalmat.

Erre a másik veszi át ci sz6t,
6 pozsonyi, illetőleg csallóközi,
nem panaszra, inK3bb bence-
gésre lázadó természet.

- Ez mind igaz - mondja 
de nem az egész igazság. Van
még egy (jagy panas:mnk, nem is
panasz, hanem vád. Ellenetek, ma
gyarországiak eHen, hogy érezzük,
cserben hagytok min};et. Nem tő

rMiök velünk, mintha nem volna
nek'iek fon/LOS, hogy az elszakitoll
felvidéknek irói is legyenek, akik
kifejezzék az ~ t t él n i magyar
kisebbség lelkiállapotát, érzését,
vágyait, bána!ait. Pedig mi tartjuk
elsősorban éi. lelket magyarjaink·
ban. Az erdélyi irók iránl érdek·
iődtök. Ezl nem irigyeljük tölük.
Jó irók, megérdemlik, mi is olvas
suk öket De él mi iróink sem
olyan utolsók.

tudni, nem történik-e odahaza ba- nincsenek. Kí adná I
ja abból, hogy itt nálunk panasz- bizonytalan üzletre? A Ka=mc?;y~ l
kodik. szövetkezet ad ki évenként néhány I

. 1\ "f' I- Beszéljetek már valamit, mit könyvet, - ez ]0 orman ClZ egye-j
csinállok, hogy éltek, van-e kő- . düli lehetőségünk. Nmcs i~odalmi I

zönségetek, egyáHalim mi van a I ~öz.po_n~i1!1k, ?fszápészünt<: .fu:csa I
felvidéki magyar irodalömma:? I' földraJZ:! alakja miat! nem IS Igen !

A másik veHe át a szót. O a lehet Arván tengünk-iengünk a i
köz!ékenyebb; abban a kedves I legkülönbözőbb helyeken. Jó h2!
ragyogó gömöri tájszóJásban be- ketten hárman vagyunk egy vá·
szél, - melyről mérföldnyire meg· rosban, de a legtöbben egyedül
ismeri a fajtáját. élünk, ahol én ott magam

_ Ha kiváncsi vagy, hát jó, vagyok író és képzeld micsoda
beszélek. Nagyon, nagyon vagyunk nagyon rossz az, hogy évszámra
hozzászokva, hogy ti magyaror- nincs senkim, ak.ivel irodalmi dol· I
szágiak - már én is csak igy gokról beszélhe/nék, összera- I
mondom - kiváncsiak vagytok kom iróink lakóhelyeit, be·
ránk. Hát élünk, dolgozunk, de lője az egész Felvidék térl';épe PO·
hogy milyen körülmények között, l;sonyíól Beregslászig: Ha felsoiO
azt ti itt Pesten el se tudjátok iom valamennyiünk polgári fog~

képzelni. Próbá!@m mégis meg- laJkozását-azt gondolhatod, hogy
magyarázni. nem az irodalomból élünk - ki-

- A közönségünk, azt tudod, jönnek jóformán az összes foglal- I

száma is kevés és tulnyomó rész- kozások nemzelgyülési képviselő·

bi:n nagyon szegény. Nem bir el töl a ké/ hold földellskéjét tur6
sok könyvet. Kiadóink persz~ fiatal földmivesig. gon-

CA
Beszélgetés gömöri

al

Színhely: egy budapesti káVé-!
ház. Jelen vannak: két magyar

író az elszakitoH feJ vidékről és
e sarok írója. Téma: a felvidéki
magyarok küzdelmes élete. Mi ér
dekesebbről beszélhetnénk velük?
Nem mondanak vidám dolgokat,
amiről beszélnek, csupa panasz és
küzdelem, az arcukon a felvéte
lezés alatt, hogy egy kis szabad
levegőt éJvezhetnek, az elnyomott
emberek állandó szomorkás mo
solya. A gazdasági, politikai és
nemzeti panaszok után végre
megkérdezem:

- És ti irók, hogy vagytok?

- Köszönöm rosszul - felel
az egyik. A nevét nem irom ki,
pedig jó név, de sohase lehet
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legelöszemlét és ismertető előadást tAlfh"tt
8 zöldmezö szövetség

Cíklóber&.'án megjeleni End-l van meg\'iHl, a községi lei?e~

ródön Tolvay Z. Géza, cl zőld-l !ők minianivára e'melhelők,
mezőszöveiség központi gaz~ l a '1
dasági fe.lügyelője és Kovács I t-\z ősz folyamán rélhasog,j~
Sándor községi gazcUiva! meg- 'Ilóva! (skarifíkálor) feliazilandó
tekillleHe cl község' i.Ulöidonál l" alalal, merl ezzel cl téli CSél'

képező legelőket Wána a szép. padéI< róklározásál elősegiljLik

széJmban a községháza!al1ács~i és a tölajt is s.zellózíeIjGk.

:ermi~~n megj~lel1lg~dák előlt I A legeltetés szakaszonbíol
!smcmede él zoldmezo mozga- i eszkőz!endó és él delelési
lom célját, annak . nemz.e1gaz' i il vakaródzófák felállilásávlll é!
dasági jellZrJtőségél, majd rá- I állandó helyválrozt.a!ásáva: cr
lér~ a legelósz.emle alkalmával I szakasz más és más részén
lapasztalíak iSI.nerlelésére és az I történiék. A delelési hely vá!
~~'l!ell hibák javilásának mÓcl-11 10210:Iá50 után a szakasz Jánc-

!alra. boronáva! megboro!1álandó.
legelőkeihanya-I Szélvédő pászták felállifásá-

goltak ' val él jalajt él ldszáradásfól le-
A hullámléri legelők gondOm hel óvnI.

zaHanok, mert falaink lullömött, Nincs trágyagaz-
sohasem fogasolják, a fekle- dálkoGlás
léses trágyázás! és szakaszos A legelójószág Irágyájál ré-
legei!etést egyáltalán nem is, szint éi gulytisok, részint ö sze
merik, szélvédő fá·sHás nincsen. ginyebb emberek !üzelésre el
Hagy i'lzonban a legelő még hordiák. Igy a legelő egyfJlta
most is, dacára a nagy aszály- lán nem iul Irágyához, ezérl
na\{, elfogadh.aló állapolban van, pusztulnak ki lassan él jó gyep
az él hullámtéri al!ollságból ma- növények és szaporodnak cl
gyarázhaló. Egy kis igyekeze1- él káros gyomok. A Kecskés
lel, mely az endrődi gazdák- és Harcsás legelók !Qljesen ell

A legoko-

1\J"it... ,~. Zoltán,

üssük.

Ez már b'iiszéd.

- Tenni fogi.wk 'IalamiL Ma~

gunk megyünk, mint M.ol1amed a
hegyhez. fogunk rohanni ti
tekei egy erős üffenzivával. Meg
akcrjuk mi is iu-
dtmk valamit iH
rni keHen hogy elt

sabb gondolat

- Tárgyalunk kiadóval köny
veink kiadásáróL

Próbálunk egy nagy szerzői ei>
iét rendezni, belekényszeritjük ma
gmJlkat a magyarországi közön
ség tudatába. Nem akarunk meg
fu!ladni.

- Nem is fogtok. Sikeretek
lesz, ebben bizonyos vagyok.

A szomszéd asztalná! valaki az
ujságja m0gül figyelt ránk. Figyel~

mesen, gyanusan. A fiuk témát
változtaHak. Közös ismerősökról

kezdtünk beszélgetni.

szól

vesz másodremlili sütőport és V2dfllH

lh'l.cukrot mikm- a világhirfi

E
g .

mlilrUl'i::l1 í'iiszeriizletben megkaphatja
l\ll E!a "iJ'eCUK !1uí!?<OaSU f1envkécIQS I

- ]::ul1kovics NIarceH, Tamás
Darkó István.

A másik keH5
közbe:

- Szombathy Viktor, NGubauer
Pái ...

Szenes Piroska - mOriHYOm
én.

Az első panasz: a kiskereskedöi mérlegek nem
megbizhatók,

A Külkereskedelmi Hivatal irá- i plJrtörőket tudja kényszeriíeni il.

nyí.ása meHeH múködó helyi Ba- l p:uitá:;os árak megfizetésére

romfi Értékesi.iő BizoHság akl6b.er ! Kérjük teb,át ,eLen e~..vet. a !eg~
2·án megkezdte miiködését. Az ~ szélesebb mertekben kozh.mé ten-

~Ivasókörök.~ltéll .ki.kül~ött el,lel1- i nj és a gaz~ák~al k~lÖI~~,.. h~.~y
örök Kruchlo La.lOS foelien6rrel i ne.i.n. export,omel valo ehekesl,'.es
szorgos körültekintéssel jártak- I eseten a Hwatalnak nem áll meá-
kellek. és tanulma'nyazták az e.'r- II' j.~b.an a m!ni~áHs ár n.Jegfizet..ését
tékesítés apróbb részleteit k!.kén~szer:t:l1l. Amely gaztfa te-
,. . hat közvetltoknek, kofáknak ad el,

.Mmt mmde~ kezdet, .ez IS ne~ vessen saját magára, ba nem kaip
hezkesen kezdodöU és igy az el- ja meg él kivánt árat. ,<
lenőrök tariózkodtak az adás-vél Vagyis: a termelő tudja mgg
lelhe való oeavatko1.ástÓI. AZOíl l elsőbb a minimális árat és e sze;.
ban az egyik kiskereskedönek a rint adja ~I az áráját, a mérlege*
mérlege olvan szembetiinŐen mu- lésnél pedIg I~yen óvatos és, ~~
tatolt kevesebbet ezt már le kel- lehet, mérlegelte~se le az áruJat
leU !eplezni.·' . előzöen is,. ,

Maga a lakosság sem tudja D U t Y•b a acsaioi re.ég, mi a. reánézve . elö.~.yösebb I mérlegekkel
i. elJá~~s: Majd ennek 15 elJon még Bárkinek, akI észreveszi, hogy
, az Ideje. . I I '1. é l
II •• a piacon va ame Yln. m r eg nem
II: Kulkereskedel 4 megbizható, az szóljon l!l legkö-

_~""f'.r'f',",,""'>·__"''>,;._:''__'''''··---------......."""""""""" 'I'.' :~i~::tal o~t:r;:; I~~~:~1á~e~~Ő~~~érle~:~e~s ~~Y~~
• tényleg rossz, jelentsék be a fa-

a 1 1men. szolgabirói hivatalban és a ren-
esték! . .. l "Közöljük, hogya minimális dőrt' mindjárt tanuIlak kell beje-

"'1 h t' l ' th j lasz-::::lJbesszin a'r"k"alr ." gyakorlatban való ér_lel1~eni. Majd a hatóság gondos-
tOlt e. t e aZQ,[a aSZl:1o· 1

1
'M ~ '-' .. fi '" ct k h ló é l ktől

vényesülése és áBa.lában az egész ko i. , lAogy a csa n;l r egesan és kellemesen? " megtisltitsák a piacotl gazdaár védelem csak úgy IlIhet- Annyi bizonyos, ha a termelők
A gyomai Egye- l é II. d 'k b f"

l s ges, na a gaz a a arom II 11'Ö!!!"k' j's nem ;OIIVekeznek a sa-slJHetelőadásain.. ~.. 't1J

Látogassa szerdaües1];én.l<et. I Október 3-án az olasz csa- közvetlenül az exportöröknek ad- ját érdekeiket megvédeni. maguk'
Várj'uk, I'; lY"1.11{ és e!vári'-ilk, l, iák el, mert a Hivatal csak az ex-, ra vessenek, ha me!!r5vidülnek.w • • l patok átlépték az abesszin _ . ~
Kérji.lk, e:a: évben is ieg;w'en se· l

gitársurak, akarjul'llc egyet: cl. maD határt és megütköztek az
gyarság iUjjászü!e'llését, mert a abesszin esapatoli:kai. Musso-.
nemzet életében minden a letike· I
ken fordul meg. Az. :állam össze- ,~ini 20 O!~szt . ~l~zgósi# !
omlását a. if.dke!" összei)mMisz előz- wtr. A mozgósHás ceijáK egye--I'
te meg. l'lemzeI m,fi;:JE;G1 jal/2, lőre nem ismerik, bár Musso
minden jó vagy ba"scrsa cll lelkek
a!akitásánal< fl.iggll'énye, a lélek az, linl kijelentette, hogy abban
ami a testet, a $zeU!em 812, az esetben, ha Olaszországot
ami épiti és az áliai'llot, Eunípában támadás érné,
a látható világ ezen él iáthataU3r,
világon épill fet fegyveres védelemre is kész,

==~~~~~~:::"'~_~~~""~.P-a?~"""__~~

1 irányitott baromfi értékesités
j

első piaci napja

ligen - fe1e! a g:ömőrL 
Ö az egyedüli, aki! Budapest is
észrevett Csillag a köny~

ve óta. És rajtunk kivül még vagy
huszonö~ iró, fiatalok és időseb·

bek, akiknek csak levegő kellene,
hogy kifejlődjenek. Ezt a levegőt

azonban bajosan tudnák odafenn
nálunk megkapni. Ezt tőletek vár·
ják, egyelőre hiába. De nekünk
az az érzésünk, hogy ti elfelejtet·
tettek minket" felvidékieket

- Igazatok 'Jan. Egyike ez azok
nak a mulasztásoimak,
amelyekkel mi magyarok önma
gunkat csonkitjuk meg. Tenni ke!~

lene valamit
A pozsonyi ráütött a márN'áml~

asztalra.



ide/ét a 1:0\i.

mévaJ be·

s zá tn V~ ~e J~ ld
isk.

tól fi!
rn]nd~' ~lélcn
esli . fél 7 --
Je II ne ill C'~ ró rl v Q,

ez órák pon!os
6·j lás

nlester -veze,:rué~

iéi:
igazga;ö adná.

szélnók meg közösen él hai·~~

lókI<al. Kosárfoná"í az
li,

fŐSlo!ga~

a bün eikénl e!kobzolt
és ga/dálliJn i6száeok érlékc#
silésére f. évi' oklöí;er O"én a
főszo!g'abiróság ti d Var Él b é! II

.~rlomdó árverés! iü.zöl! ki.
/:..!. árverés aiá kerülő létrgyak
közü} iÓSí:(~[Te

csak az n<2k
ver, il vásárlásra
érvényes
van.
e A gyomai anya és csecsemó
v;:dóinjézc; oklób,zr hóban cl

leki rendelését szombaH
meg.

kedvező részle z(?-
01H' ,r.r r1 ,,,',, r C\ IIa !j él a

modernebb EkC1
Ithi'ips viIágrnád<ás rildió ké-
szü eket
rádió szaküz

szá.rnÚ \!adász~

",~,:;~nl"n viióásulo1 larL
akarnak venni. t·

a Bácsy 37-

!V.'lllirlPk Iisztüzíelében \'2Jgy il

fa kereskedésben.
este vagy

",,,,~~,~~ dnyi-

gazdasáfIi n ..' ola
szervezése-bt.2 novernber hó ó"

~.,J dtluJá.n fél ~2 óra-
az iparos Jöflonciskolai

nl A
s2.ükséges haH

ga!ók k\sz6ma már meg van.
klvétn3tos i1zonban. ha rnár

7
én Dévaványán országos kira·
kodó- és áj aIvá sári lariailak

A
Közegészségügyi Hélre

j'zhel apeslre ulamí.
lól

Mátrai "CSEViCE" term-ész:etes
savany!.l borviz GUJcK Ármin gyo
mai keresked6nél árban
kapható. Jlavasolva sárgaság, gvo~
mo,ré(~és és ellen. Mint bor
!Ji", is kiUinő,
~""~%'37W'_. "",,",,_W_·_-_""__~_

be kell fejezni.
ígiJzol'!án darabonkén12.tJO
p,~ngöérí a községházán (az
ik!éltö hivatal kophölÓk.

az

15.

A Dr. OETKER
su

illeivc [id nau
nok ítéL:?;\! ala
azér::, meri él rnagya serlcg
Ilem az oszirák, ha;;em az
orOSl el611 leHe Ic él fegyverL
~(i5s t::,.n.ő, Scwei(hcí lóz5'2f,
Dessewffy Ai'lszlid
ka és Lázár Vjjnlos ezredes!

Laí.os_
Vécsey

I~;

Gy gyszertéírszúlgálat.
é:s éij~'l minden

hón p !-iÓt töig él

ló ti.J1 EJ ,2p uio!só apjhvi:ll
bCi<3rÓan '\ beéri Balogh d

szerldr 'ari éHüL

i\ Dr. OI::H(ER
sem TÉ:racísá-

nem y;.imél és már okl6"

berbell nek IV.
kiadását ci háziasszonvok '2[1=

delkezésére Kérie Ön
ls ez! EJ IV. kiadásu cs
receptkönyve!, az első

második és harmadik kiadás·
tól teli esen eltérő

larta!maz.lngY'211 és bérmenJve
Id.ildí: Dr. OETKER Budól~

pest 25.

Pályázatok. Közs(zgi szülész

női állásra okióber
22-ig. .5egédjegyz:ói állásra

Békéss2'cnlandráson
8-ig. Tisz!i orvosi
Budapesíell okíóber W·ig.

Békéscsaba löb álíaJvásár
tarlásái kéri. A RLldoif reál·
girnnáziurn inicrnálus' céljárCi
1100 négyszögöl Jerülele! in
gyen ao. cl város.

kdf~ vi;1arnos

lcsJl1le' '. 51
István. villamos szaküLlelébzll
Gyol11án o Z:·;ldó jempiommal

és Kosp

BölJbáílY Lajos az elsö
magyar ·mjnísz!crc!nököt. Az
aradi
n'iez~:iében JS fe1há sj
keHeL, ami czuíái1 .5zcnlíy2icr·
j/ár és 5~:C5 bora.il kapcsola~

az ember fenyege
Hf.l:IlJ!attam én is.

tlé!5US ott, a négus minde-
nütt. Ezl az ember il vit··
larrwson, látja a filmen.
lJ..f:;y€bár, Önök most Abess2iniá·
ból várnak tőlem . hogy
elutaztam, azt hiszik, hogy most

.4bebából küldöm e sorokat
s arról irok, a négus bal
lábán a sarun lyuk volt s
hogy cl szakálla megrezdűlt a kí
váncsiságtól, míkor a gyom.. i kö
zönség hódolatteljes üdvözletét át
adtam. Nem kérem. Az Önök
munkatársa most az ágyat nyomja.
De tegnap még négus mi

husmérgezés következtében
meleget érzett. És márcsak
is Abessziniában éreztem

mert az orvos ugy lát
szik, a Tana tó vidékéről jött,
rtiat négy óra muiva érkezett.
Abessziniai dllapotok. Csak az
volt a szerencséje; hogy Hem igazi
négus különben kegyvesz
tett lei!' vo/ml., De iga,z, ezt előre

megint nem mOl?dhattam volna,
mert .. . . más jut eszembe;
a borbélyhoz bemegy egy úr. Pus
kával. Hogy, ha meglJágídk lő.

il/as meri megkéselni csak.
Mikor elkészülnek} megkérdezi az
úr.. hogy merte megborotválni.

megl!ágtam t'olfia; in
hamarabb észre veszem s ekkor

a is

RÁADÁST
is küldök. Egy aggledny, aki

civilben trafikos, !eánylakásáról
elköltözött. Persze, rendőrség i kl,
illetőleg bele/entólapot is kelleN
küáUenie. Kitöltötte cl rovafokat,
hogy született, hol, mikor, miéít.
Panaszkodott, hogy az őrszobár6l

visszaküldiék, azon útasilással,
me!y szerint nem irta be, volt-e
katona, rangfokozata, felesége;
gyerekei neve és elköltözés oka.
Az aggleány bosszut és
visszaküldte, persze ráirta centis
betiikkel, hogy nem volt. Ujra
visszakiildték. Miért nem volt.
(De, hogy mi, katona-e, vagy ...
Nem mondta.) Viszontlátásra!

Sipos Sándorné Gábor Mária
ieánya Teréz, halva született., 5zi
lágyi Lajosné Tímár Erzsébet le
ánya Erzsébet r. k., Czínczár 151#
vánné Purger Margit fia Islván
ret, Cs. Molnár Józsefné Csapó
Eszter leánya Ilona ref., S.:abó
Lajosné Forgács Mária-Franciska
fia Lajos ref., Juhasz Lajosné Pet~

neházi Piroska fia Sándor fef.
'If~gn,a.It:<i:lIl.fi 3

Márton Bálinlné 44 éves ref.,
Gál Lajos 30 éves ref., Szabó La·
jos 4 napos ref., Özv. farkas jó
zsefné Kolompár Rozália 76
éves r. k.

Házasságkötés nem volt:

luceTTlei

u u

részt

A pászJorok cl

egyáltalán nem

p

gvom:rlással
löródl1Ck.

a ietl€:lliQ öntö~~eSiel'

.Zl,ddig nem ér az öntözés
semmi!, amig éj legeló helyes
gondozására, külö!1öscn pedig
trágyaerö JarU§sára kellő gOl1 m

dol Den! ök, merl az

eredrrényes öntözés erős trá
gyázás! kiván. Kár pedig,
a drága kihasználal-
!emu! el évről'évre és él

ios7.ág fl hullámléri legelóre
esak koplalni jár ki.

R~~Ua'JitálS és szán-

ermeszlési akció és ai ezzel
kapcsolóJos iucemamag tiszti·
:Iás.

Tolvay Z. Géza központi
gazdasági felügyelő érté!<cs
előadása u/án él ielenvol! gaz
dák Harsányí László főjegy·

J;ővei azl az óhajukal fejezték
ki, Endrőd is bekapcsolódik él

zöldmező gazdálkodásba, egy
ben megköszönlék a zőldmező

szöveTség segilésé!, amit cl jö p

vőben igénybe is akarnak venni.

ut SZ.

,,~~~~"""*'V

mányok közül

Akinek egy használt 180-200 cm.
magas, circa 80 cm. szeles dupla aj
tója (a külső tele, a belső üvegtl1s) van
eladó, jelentkezzell a föszolgabirói hi
vatalban.

rüob tcrmeszJésc
!eribc. Példa ·erre a ,O

a zöldmezó szövel~

'&i első felléjc!e az
őszi fogasolás

A .5 Z!:'TIfl! o :ZH (j]

ingyenes gazdasági szakia·
nácso!>. adásával hozz<Íiscgíli az
olcsó 1ennelésnez és az érlé~

kesilésnél-kikapcsolva él feles Q

leges könelifój, 20-30 száza
lékkal magasabb eladás! árai
ílld cl iagjainak biziosilani.
Ugyanez] érhetjük el éi beszerp

zése!zné! i.;;; A.zonldvüJ egy

. szaklapo! ad ile!enkéní a lag
jainak.
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Magyar Királyi
Osziálysorsjáték
első 'Og~táiyának bttzásaii

október 19-én kezdődnek!
~......_-_... ' :---....._~

QYTK: Papp,-Rozsnyai, Kurlz,
-Lakatos, Bartik L, Tandi,- Hat
vani, Nádudvari, Bartik Bartha,
Vatai. Egyenlő erők küzdeJméből

a rutinosabb Turul megérdemelten
került ki győztesként, főleg a csa
társar szép játéka érdemel elis
merést. A GyTK a közvellen vé.
delme és két szélső halfja gyen.
gesége miatt vesztette el a mér
kőzést, a csatársor megfelelő já
tékot nyujtott.

A GyTK. kezd nappal és szél
lel szemben, változatos tapogal
tódzó játék folyik, az első gól a

8 percben esik, Pelykó a tél pá
járól kapura iveli a labdát, az a
kapus feje feleU a hálóba esik
Óriási kapushib,l, Kezdés után Bar~
tik H. 15 méteres éles lapos lő

vésével egyenlit a GyTK. A 10.
percben Baukó a Turulnak sze q

rez ve:zetést, amit a 20. percben
Baukó m. 31-re növeL A 35.
percben Bartha 3-2-re javit. A 40.
percben Lukács ll·es-ből szerzett
góljával 4-2-vel végződik az l.
félidő.

A második félidőben a 9. per~

ben megint a Turul jut vezetés
hez, Bal.lkó m. kapura Jövését,
Lakatos, elluflolja, Papp kiszalad
a kapuból és II gyenge gurulós
lövést lábbal akarja védeni, de
ő is luftot mg, igya labda aka.
dálytalanul jut a hálóba. A.21.
percben Hatvani szerez gólt, mig
végre a 43. percben Vatai góliá
val 5·4-ra zárul a mérkőzés. -

Jó volt a Turulból a íJsatársor
és Szirony, mig a GyTK-ból ~gye

dül csak Hatvani tetszett.
Salgó biró a szokott gyenge volt.

~C§,

-----

LegnagVobb nyeT·emény
9zewencsés ,ese'tben

500.000
400.000

stb., stb. pengő, öSSZEsen

7,722.000 pengő
ÁUandó állami fe1ügye1et

és ellenőrzés.

84.000 sorsjegy, 42.000 nyeremény
A sOTlIIjegyek áraaq: összes f6árusJtC>limál

)-HgéS~. . ~féi--I [Negyedi IN};Oi.. c=-L
! 24 " I 12~ J I 6 I' .3 I'
~ ~~ Ipen~ ~ngöl

Rendelien még ma
kHizetni van ideje

legkésőbb a huzáse1őH.

Máról holnapra gazdag lehet!

BékésGsabán: fv\ÁVIL-Szövőgyár

Szarvason: TuruIIL-ETK
Békésszentandráson: Hunyadi 
KTE.

Mult vasárnapi eredmények:
Törekvés-Szövőgyár2-2 (1·2).
BlSE-Hunyadi 2 O (I O). MTK·
MÁV H. 10 O (6 O). VSE-KTE
meccs él KTE meg nem jelenése
mial! el maradi,

GySe-ETK 1-1 (O~O).

Gyoma, bajnoki, birÓ: Takács.

G y S C: Kiss - Fekete, Ugor
Németh, Zöld, Fried, - Szrnkányi,
Szántó, Kiss S. Sebők, Nagy.

E T K: Timar, - Kurilla, Ko
vács L - Pelyva, Simon, Matuska,
- La~sni, Hunya, Kovács HL,
Tóth, Kovács Il.

GySe kezd s aZonnal támad.
3. p. Szántó tiszta helyzetben fölé
ló. Utánna feljön az ETK s ál
landó támadásban marad, iile a
GySC védelem jól áll a lábán.
félidő végéig mezönyjáték.

Szünet után, GySe vezet tá
madást Nagy révén, akit a kor
ner vonal melleH fautolnak. Nagy
szabadrugása laposan megy a
kapu elé, a kapus és a 2 bekk
elhibázza és Kiss S. közelrö! meg
szerzi a vezetést (1-0). Gól után
teljes erővel támad az ETK. Kü,
lönősen a Lacsny-Hunya jobb
szárny veszélyes és az egyenlitő

gól! is Hunya szerzi meg 24.
ben Lacsny szöktetésétöl. Mérkő

zés végéig ostromol az ETK, de
a jó GySe védelem míndenf ment.

A mérkőzés ETK fölényét mu
faHa, amit jó csatársorának kö
szönhet. GySC tartalékos csatár
túra nem tudta tartani a labdát s

. igy a halfsomak volt sok dolga.
Kellemes meglepetés volt Zöld
játéka, A védelem volt a csapat
legjobb része. Az egész csapat
lelkesen játszolt, többet ilyen tar
talékos csapattal elérni nem is le·
hetett.

Az ETK nagyon jó, kiilőnösen

a Gsatársor. Minden helyzetböJ lö
nek kapura. A halfsorban Simon
nagyszerű játéka emelkedett ki.
Nyugodt és fair jáléil:át élvezet
volt nézni. A védelem nem volt
olyan sokat munkában, hogy igazi
képességüket bemutathatlák volna,
de a gólnál nagyon hibáztak. A
döntetlen eredmény megfelel az
igazságnak, mert az ETK fölényét
a jó gyomai védelem munkája
kiegyenlítette. Jók a GySC.böl a
védelem, Zöld Kiss és Sebők, az
ETK ból Lacsni, Kovács m. Hunya,
Simon és Pelyva.

A biró jól vezette a mlCGíi@t

- Báthory. -

TURUL It-OyTK 5-4 (4-2.)
Szarvas, bi.ró: Sajgó.

TURUL: Wéber. Bencsik, Pety~
kÓ,-Melich. Valen, Szirony,-Bau
kő Szentpéleri 1., Lukács, Le.
hocki, Baukó m.

Északi H, o, bajnokság
X, 5-én:

1 MTK 5 3 l l 24 4 7
2 GyTK 5 3 2 7 6 6
3 Törek. 3 2 1 8 4 5
4 TurulH. 4 2 1 14 11 5
5 BISE 4 2 1 7 7 5
6 GySe 5 ? 9 g 5.J

7 ETK 4 :2 1 9 5 4:
8 MSzSG3 1 1 5 11 3
9 Máv H. 5 1 3 6 19 3

10 KTE ':> 2 2 8 lJ

]l TAe 1 1
12 Hunyadi! - 2
13 VSE 1 - 4

'TElEK GAZOASAG8t.\N bánkuti
12Ci1-es számO vetőmag búza 'kap
ható, készpénzért !ól Budapesten
jegyzett 80 kilogrammos tisza.vi
déki búza középárfolyemán, vagy
csere i 5 kilQgram felárral
Mil'll:llen egyes métermázsa uttJn
1 peng5 fuwartéritést ad a Nővény

termelő hivata!.

Zenekedv,dőI{ fig Y,e Imébe
il " Zenealbum- «

oi, melynek leg'ujabb száma
mosl jeleni meg' rendldvü nívás
'25 gazdag larlalommc.!. A zenei
foiyóiral, Ilogy minden zene
kedvelónek lehelóvé legyemeg-
s7crzésé~ eiófízelés'21 50 szá
zalékkal szállitotta ugy hogy
évi 3 P-ért cca 25f) zenemii.fzöz

hozzá a folyóira! elófizelóje.
Ezze! az olcsóságávai egyedül
áll nemcsak hazánkban, hanem
az egész konli!':cnscll a "Ma
gvar Zeneal bum ".. Közpon li
szerkesz ós<:?g és kiadóhjvalal
BudapesL \'I!. \Vesselényi u.
69 Poslacsekkszáma 27.144.

Szines egészségügyi riport
kiáHitást készit elő a Magyar
Egészség Hete. féláru vasuli
kedvezmény él kiálIHásra oldó
ber 17-;)! közöH A Magyar
Egészség Helén rendezendó
Országos Egészségügyi I<'iáí
litás külsóségeib,efl és ujszerü
ségeibell valósággal ludomá
nyos riporlkiállilás lesz, éló
propagandája a korszerü re
formokaj felölelő nér;)cgészség
ügynek. Nem csupán él ludo
má[lY száraz síalisziikai adatai,
( anem él modern uj tdf<2jezésü
formáknak vállozalai döbbellJik
rá a közönsége! az egészség·
ügy mai állapotára é'3 végig··
vezelik él faiu és a tanya egész p

ségüt?yének minden szivelszo
moriló és minden reménylkel
16 rész!elén. A párallan érde·
kességü kiálíilás elókés2ülelei
lázas iramban folynak s azok·
ról bóvebb felvi!ágosításl ad-

ak él Magyar Egészség Hete
kö irodái (IV. Pelófi Sán-
dor utca 9. Te!: 890-75.)

Okt. futbaUprogram:
Gyomán: GyTK-MTK
Vésztőn: VSE-GySe
Mezöberényben: Törekvés-TAC

R GÉZGB

borblély üzlet <Gyomán, 'a
Gróf Tisza István ut ss sz. alatt.

Deu'béll)' és fodrász ertesití a nagy
érdemlA közönséget, hogy borbély
és fodrász Uzietét október l1ó "l-én
megnyitotta. Kéri a nagyérdemű

közönség szives pártfogását.

~W~~~~~

NapOl'lti!lJ 5000 pengő kereset.
Ennyi a jövedelmük a világ leghireSlebb
ir6inak. A regényírás nagymestereinek
művei Jelennek meg a "Világhirű re
gények" cimű példátlanul olcsó könyv
sorozatban. Uj vállalkozásról van szó,
amelynek párját nehezen találjuk : 96
fillérért "dunk egy pompás diszes lél
bőrkötésű 320 oldal terjedeJmű regényt.
A világírodalom gyöngyei( @dju!" Min
den hónap elsején száJlitunk egy-egy
regényt pompás lélbörkötésben. Csak
olyan hirneves iróktól adunk ki egV
egy regényt, akik az európai olvasókö
zönséget már meghóditották. A legkö
zelebb megjelenö kötetek a következők:

Ríder Haggard: A gyöngyhajadon,
William J. Logke: Az uri ~savargó Ra
bindranath Tagore: A hajótöröttek frank
Norrí,;: Az örvény, Maurice Ronard :
Lerne doktor, Francis de Crolsset: A
malaccai asszony. Kérjük vágja ki és
a megrendelést küldje be az alanti
eimre:

Tolnai Nyomdai Műilltézef és
Ki,'ldIJlIcWQrlat l? T
Budapest, Vll. 1,Qcca 12.

Megrendelem a Világhírű regények
10 kötetét díszes félbőr kötésben 15
pengő bolti ár helyett 9 pengő 60 fil
lérért, tehát kötetenként 96 fillérért
Minden h6 elsején a mü kézbesitéiekor
fizetek 96 fillért. Ezenkivül senllnit sem
tartozom fizetni. Vidékre 96 fillér elő

zetes beküldése után, bérmentve küld
jük a regényt. Utánvéttel 75 fillérrel
drágább, mert ennyi~ számit a posta.

1935 ....

Sziovenszkói ma9~'ar irók és kö]'
tök elbeszéléseit, arcké
peit közli októberi szái]1ában a legszebb
képes folyóirat: a TÜKÖR Nl,éc3 Lász
ló és Sebesi Ernő köiterrlen:f c!,

vics Marcell (a Toidy~Kör elnöke) uli
rajza, Szombalhy Vl!dor novellaja. Kas
sai Zoltán, a hirl1eves kassai amatőr

fényképező művészi felvétele adják meg
ennek a gazdag tarla!mu számnak jel
Jegét A súovenszkói magyar irodalom
ról külön cikk tájékoztatja az olvasó!
a Tátráról és a magyar pusziáról, Al
girró! es az Eszterházy-kastélyról, az
amerikai rádióról és a Nemzeti SzJnház
ujjávarázsolt palotájáról nagyszedi ri
po(tok számolnak be. Zádor Anna az
ösz müvészettörténeti vonatkozásairól
ir. Az októberi szám irodalmi szinvo
[Jalát az említetteken kivUí Bibó Lajos
és Török Sophie noveJlái, fenyő Usz
ló, Hegyaijai Kiss Géza és Zelk Zoltán

költeményei jelzik. A mulatságos film
rejtvény-pályázat folytatódik s melletle
értékes díjakkal jutalmazott uj pályá
zatot ís ir ki a TÜKÖR. Az állandó
rovatok ebben a hónapban kiilönösen
változatos tartaImuak, most is sok uj
ötlet ga~dagitja a legszebb magyar~fo

Jyóirat uj számát.

.~~~J'I1ii~~ft*1'

Ha!i6 ! Halló!

.. . foglalkozás

....... Helység

· ····· ·.· , név



Szerkesztésér! és kiadásért felelős:
WAGNER MÁRTON.

Hungaria könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős üzemvezető: Teket Sándor.

IE n d ő d ö n ~~l~}'tfe;:·e~
I kishold föld, Décspáskumon 2000

szögöl, valamint 1866 négyszögöl, Dávid
dü]öben 2340 négyszögöl továbbá

, Mez6berényben, vasutállomáshoz kö-
I zel 60 kishold föld tanyával kedvező
i f.izelési feltélelek mellett e I a ci ó.

!Erdeklödni lehet Békéscsabán, a Bé-
, késmegyeí Kereskedelmi Banknál.

IlJn]OlTfLXDO)l: 1l111ULtJLLL'QOlC

I Du likáció
l Iskolába menő fiuknak diák sapIka 70 és 80 filiér, csakis Ait Vince
'II., k31aposnáJ Endrödőn az Jparíesiülitlel
. szemben.

1\ Garzó GYl.lla utca 7 szánJU ház
azonnali beköiiozésre kiadó] eseiIeg
eladó.

Kovács lajos főpostamesternekegy
kazal gyepszéná.ia a lógerban és két

i hintója van eladó.

I Vendéglösok,korcsmárosok,bor_
. termelőI< figyeiméke! Eladó 0lcs6n
I ~örgYári,.borpincésze!i,vendégl5í] iroda
I telszerelesek, ugymmt: hordók, demi~

zsonok, üvegek minden nagyságban, fa
ládák, viztartály, tojókocsik, paszteri
záIÓ-késziilékek, üvegmosógép, sörfejtő
gép, légkazán dinamóval, dugaszológép,
sörfejlő teljes felszereléssel, 4 ajtós jég
szekrény. ászokfák, továbbá álló és ülő

íróasztal, székek, divány] stb. Érdek
lődni lehet Békéscsabán, ·Szent István
tér 3 szám alatt aházfelügyelŐnéJ.

Két igás ló és két feiős tehén eladó
AiI~.r l'{lárton téglagyárosnál, megtekint
heto km a téglagyárnál.

ÖZV. Olét. Lajosné Rákóczi ut 10
számu házánál két utcai szoba konvhás
lakás. és egy szoba konylJás lakás a~on
nal kladé.

i Kézi fíírészpép és egy nagy ketfe1e

Inyiló ajtó eladó. Beinschróth borbélynáL

Ócska kalapb61 ujat. CsináJtassa

Imeg használt kalapját, tis?:tiíás, festés,
vasalás, formázás valamint szalJagozá:s
által valóságos új kalapja lesz. fér
fi, fiu kalapok és sapkák Igen olcsó
árban kaphatók Góth József i.izletéb"n

l Gyomán gróf Tisza István u. 51. Ipar
testület mellett.

Keverékes búzáját legtökéleteseb
ben a Selektoi' vetömagtiszlitógép
tisztitja meg. Kollmann József Horthy
Miklós úti házánál dolgozik. Nagyobb
mennyiségekhez a helyszínrekihúzat
ható.

Vetőmag tisztItás Iványi .'\ladár éj
István vasut melletti mag!áránáJ meg
kezdődött. Bármikor azolJnal lehel ve
tőmagat tisztitani.
Gyözi5djőn meg, hogy dIvatkala

pot, sapkát legolcsóbban kaphat
Ait Vince kalaposnál Endrödön, az
lpartestülettel szemben. Kalapfestési,

. javitást szakszerü@n készit j~tányos

áron.
Mindenféle női férfi és gyermekei

pők legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészáros lajos cipöüzletében Hortny
iViiklós II 2.

Kerekes Károlynál a zamatos, jó bor
literje 64 fillér.

A Hartenstein Hermann és fia cég
tisztelettel értesiti az építtető közönsé
get, hogy frisségetésü tégla és tetőcse

rép ismét jutányos áron állandóan kap
ható a cég téglagyárában.

alng
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bereil1~

V é S Z t Ő kőzség föterén levő, a
községben egyetlen száHoda és
vedéglő azol1l1alra is bérbeadó.
Érdeklődni lehet dr. Prónai Ernő

ügyvédnél, Békéscsaba, ferencz
József-tér 2L

vár)s
legjobb lleíyé.: árotl

. e l a ct 6. FéJ'iI!agosíla!;t

l Dr. R E I S Z J Ö Z S E f ügyvéd,
Békéscsaba, ferenc:~ József.tú 3,

. ::LU::t::.lLlL'U':::CCDDDl'Jút'CTIT1í7...:a

I Szakillas !~tváJl és neje Csík Erzsé
bet gyomai lakosok vettek 347 n,·öl
kölestenéki szántót Cs@pö Dániel es
neje ö!'ököseitöl 100 PArt. -

G. Szabó József es neje Földi Ágnes
veltek í lJ. 38 n.-ől félhalmi szántót
Domokc's Sándortól 450 P.-ért.

lfj. fekete Péter és neje Beinschróíh
Katalin gyomai lakosok vettek 5 .h.
1258 n.-öl kölesfenéki szántó! ifj. Zs.
Timár András és neje Homok Mária
gyomai lakosoktól 3300 P.-ért.

ifj. Zs. Timár András gyomai iakos
veH 1 h. 17 D.-öl kölesfenél,i szántó!
ifi. fekete Pétertől 540 P.-étt.

Elek Mária bndapesti lakos velt 2 h.
1459 u.-öl kölesfenéki szántó l ifj. fe
kete Pétertől 1500 P.-ért.

Balogh Lajos és neje Domokos Mária
gyomai lakosok vettek 902 n.-öl cifra
kerti szántó felerészé! Molnár Antal és
neje Izsó Róza gyomai lakosok!ÓI 200
PArt.

Tandi Sándor (nős Danka JUliánná
val) gyomai lak@s vett 378 n.-öl köles
fenéki szántói Seprenyi Dániel és neje
Láda Klára gyomai Jakosoktól50 P.-ért.

H. Kovács Lajosné Toldy Eszter gyo
mai lakos vett 1031 és 1081 n.-öl fél
halmi szántói Zöld.Lajos és neje Csö~

könyi Erzsébet budapesti lakosoktól
825 P.-ért.

Fílkete Endre (nős Barálh Rózával)
endrődi lakos velt 745 és 763 n.-öl
kölesfelléki szántókat Gubücz. Imre és
neje Gubucz Bona endrődi lakosoktól
450 P.-ért.

Erdei Imre és neje Fekete Lidia gyo
mai lakosok vettek 1 h. 744 n.-öl fél
halmi sdntót D. Kovács Lajos és neje
Eszter<f> Eszter gyomai lakosoktóI 870
P.-ért.

D. Kovács Lajos és neje Eszter6
Eszter gyomai lakosok vettek 1 h. 716
n.-öl félhalmi szántót Eácsi jános (nös
Pető Máriával) gyomai lakostól 950
P.-ért. '

~liiil~llllirK.J~J"111

OlCSOBB
A O
m a szódavíz,
DE NEM IS SZÓDAVIZl

36 f i II é r
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kislállilva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fmér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. HordM dijmen
tesen adok a szállilás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
i'l:aluak. tiszta, tökéletes za·
matuak és fl e m s8vélInlfuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.
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A Köröstarcsai tanyák Máv. állomas'i:61 cea 1500 méterre, a
köröstarcsai határban

32 magyar hold prima szántóföld
(ebből 5 hold lucerna)

két padozoU-szobás, konyha, kamara és két magtárból álló felső tanya- i
épülettel, egy közös konyhából, közös kamarából] két szobás cselédla
kásból, egy 8 lóra külön és 8 ökörre különválasztott alsó épületből, egy
6 tehénnek való istállóból álló, valamint megfelelő ólakkal, szinnel, lO

öles góréval, jó ivóvízzel ellátott birtok

tehermentesen, szabadkézből eladó. J
Érdeklődők szerkesztőségünkben kaphatnak bővebb felvilágositást

I, A i{YOiJl,1~ kiL iárásbJrÓsá? nl~.-d

i u:lekkönyvi bat"Ó3ág.
I, 4279/935. lk, szám.,
I

I
I Békésvármegyei Takarék

pénztár rt végrehajtatónak Iványi Mik-
, lós es; János végrehajtást szenvedök

ellen inditott végrehajtási ügyben a
telekkönyvi hatóság utóajánlatraazujabb
árverést 1600 pengő tőkekövele!és és
járuléka behajtása végett a gyomai kir.
járásb;róság terWetén levő, Endrőd köz
ségben fekvő, s az endrődi 1004. sz.
tkvi. betétben A. t 1. sorsz. 683 hrsz.
297 n-öl termq:W végrehajtást szenve
dettek nevén álló beltelkesházra WOO
pengő kikiáltás! árban elrendelte.

Az árverést 1935. évi november
.h6 2-ik napján délelőtt 9 órakor

. Endrőd Id)Z5éshéz#inál fogják meg
tartanI.

Az1ltrverés <llá kllrülő ingatlant a
kikiáltási <Írnál 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
számitott óvadékképes értékpapirosban
a kiküldötínél letenni, vagy a bánat-
pénznek elóleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott letéti elismervényí a ki
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláimi (1881: LX. t.-c. 141:. 150.,
170. §§. 1908: XL.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az il1gatlanért a kikiáltási
árnál magasabb igéretet tett, ha töbhet
igémi senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint megál
lapitott bánatpénzt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni
(1908: XL. 25. §.).

Gyoma, 1935 évi szept hó 11 napján.
Dr. Molnár Kálmán sk. kir. jb.

A kiadmány hiteléül:
Ugor kiadó.

Szövőgyár leigazoUa
(Hc)fhrlallltl) volt 33 fC já

tékost, aki vasárnap már játszott is.

játékosai közzül Pickó,
BaGladk és fa.dgyas VOl1u1! be

Csatára. Lukács pedig
- valószimlleg - a Szeged fC
játékosa lesz.

GySe hírei. Győrit kiadta a
KISOK, de kiac!atása formahiba
miatt még nem érkezett meg.
Kruchió tarsérülése meggyógyult
és vasárnap már izerepel is Vész
tő ellen. Németh János katonai
szolgálatra vonult be Szegedre.

Sport Uga 1935. évi or
szágos egyéni ökölvívó bajnokgá
gal október hó 12 és l3.-án ke~

fülnek lebonyolitásra Niezőíuron él

Mezöturi MÁV SE Őkö!vivó szak
osztályának rendezésében. A verg

senyre a MŐSZ vezérkara is Je
Játogat] föként azért, hogy az ujon
nan feltűnt Csaló nehézsúlyú me
zőtúri versenyzöt az olimpiai vá
logatás szempontjából megfigyelje.

Biróküldés: Gy T K - MT K :
Róth. VSC-GySC: Veress.
űyTK: megóvta a GySC ellen

elvesztett meccsét. Matlak Márton
és Cs. Nagy Gábor állítólagos
szabálytalan i g él Z o I á s a miatt.
Ugyanezen okból óvott a Szövő

gyár az MIK ellen Havas és

Szentesi miaU. Mindkét ügyet az
országos egyesbiró fogja kivizs~

gálni.
pályáját nem hitele-

osztályban szereplő

egyesület megfellebbezni
szándékozik az Alszövetségnek azt
ci döntését, hogy néhány ki"egye
süle! nevezését elfogad
ra, Ebben az ügyhen e héten már
m'cgbeszéiést is tartottak Mezölú
ron, ahol az MTK képviseletében

Pá! intéző jelent meg. Nem
helyeseíhetjük ezt az akciót, mely
föl,éppen a nagyon szegény, de
nagyon ambiciózus falusi kisegylem

tek ellen irányulna. A DLASZ nag
heJyesen cselekedett, amidőn

az nevezéseket elfogadta.
a bajnoki küzdelem nem

lehet a Déhány tőkeerős egy~smet

prh'ilé;Q:ü,m:líl l

heti számában fenti
cím alaH megjel~nt cikkünkre VO~

natkozólag kötelességünknek tartq
kijelenteni] miszerint meg",:iö

ződWnk rója, hogyaz "A 3port"~

ban megjelent inkriminált cikket
nem az )JA Sport" gyomai tudó·
siióJa irta. Cikkünkben szereplő

kiMtekk -- fer mészetesen - fea
nem vonatkoznak.
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d§jszabásai :
. Egyhasábos (55 mm széles) n cm. magas hirdett'::,

20 fillér. Ötszöri hirdetésnél. 10 százalék, tizszerinél
15 százalé!{, l. negyed.évi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk
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Ezután az adóoiiórói beszélt
Nádor Jenömkár. MegállapiloUa,
hogy az adózók !eromlolt teher
biró képessége és az adókivetés
fordHatt arányban áJHanak egy.
mással. Szendy budapesti polgár
mester épen <li

toUa meg, hogy
az adózók 'UU'llh ir",..lh",t

nem et
Az adóalapokat és (ll adóku!cso
kat le keH szállítani. A reformot
azonban sem a kormány, sem ;'1

kereskedők egy. része
sűrgösnek. A kereskedők azért
nem, mert

ma kereskedő ellenes
litikai befolyás érézteti ft

hatását és félő. hogy ha
li reform most következne

a kereskedők rO§Sl~.l!I

tasi költsége pengő, éi polgári
haszon 10 nem 33 pengő!

kémek, hanem 48 pengő!, mell
az We/őcikket 18 pengös
ma! védi az állam.

Ha az ittlilorll
sokszor drága, az

. olcsóbb be-
hozni,

mert tóiünk is csak akkor vesz
nek, ha mi is veszünk a lnrilföld
től. Ne a gyáriparosokra, hémem
a vevő Ofeiségére legyenek tekin
tettel. Végeredményben a vámta
dfa téte!ek reviziójára van szük
ség, mert ha a gyáms és ennek
következtében a kereskedő o!csób·
ban tud adni, is tud e:l·

p~dig amugy is sok méHányla.
lanságban '!Jan részük. Nagy baj
az, hogy soha sem tudják, merny
nyi tulajdonképen az adójuk és
ezért nem tudnak kalkulálni. Ma

. már összesen 21 féle egyenes adó
van. Budapesten 86 féle cimen
fizetnek adÓI..Ezeket össze kel
lene vonni, hogy végre akárki ki
ismerhesse magát az adódzsun
gelben.

tényleges eredmények
után vessék sz

lA kereskedők kivánsága vég
eredményben az, hogy

ft tényleges ert::dnlény
adóztassák meg.

és az alsó adóhatóságok vegyék
figyelembe él és

a

e

E.-t
kelni, mert nálunk nem a világ- i
piaci árak érvéuyesililnek. Sajnos, I
éi vámpolitikánk rossz, i
hogya gyáwsok a mai magas '
ipari árakat könnyű szerrel tarta·
ni tudják és ha

a kormányban meg is van
a hajlandóság a váltnt~~te·

lek IeszálJlitására,
a Gyáriparosok szövetsége min
dig megakadályozza azt. Arra a
kérdésre, hogy honnan van a
gyáriparosoknak az II nagy befo
lyásuk, Szontagh Jenőnek egy fel·
sőházi kijelentésével felelt -Szon
tagh ezt mondotta: Ne higyjük,

az illetékes tényezők nem
tudják, hogyakartellek ellen mi
volna a tennivaló. Igenis tudják,
csak nem cselekesznek, mert ha
üres a kincstár, éi gyáriparosok
mindig rendelkezésre ánnak.

A kényszerüség hozza ezután
magával, hogy nem bántják ők~t

és főleg azért nem bántják öket,
mert esetleg a jövőben is rájuk
szorulnak. Ha a kormánya me·
zőgazdaságtól is kaphatna,pénzt, I
a gyáriparosok befolyása is rög
tön alább szállna. De igy enge·
dik keresni öket.

Van egy egész sereg olyan gyár,
amely csak azért él, mert maga
sak a vám/ételek. Ezek nem ugy
kalkulálnak, hogy az . előállitási
költségnez a megengedettpoJgári
hasznot csapjákhozzá, hanem

mindig a vámtéteiekre
néznek és aszerint
pitják meg az ánlkslt,

Például, ha valaminek az eIMJIí-

E.· titkár e;őadása

és az adó oUóról

az

keres
. E. gy

sze ai lés

Támog IOI.-::l1LD u

jövedelemmel kereskedő-I'
ink is cSClk úsznak az ár- I

ral, ők is elégedetlenek, !
mert a I
nek és munkáiuknak sem-l.
mi eredményét nem látják.

Ma már ők as máról I
napra élnek. mert gyüjtés· ~

re nem marad nekik és I

ezért a ag-go- I

dalommal az I

öregségükre. II

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

Az Országos Magyar Kereskedő
Egyesűiés a gyomai, endrődi és
dévaványai kereskedők, valamint
a kiküldöli Nádor Jenő

titkár és a vendégként megjeleni
Szigeli István Máv. intéző, helyet
tes állomásfőnök és Thaisz Lajos
járási gazdasági felügyelő jelenlé
tében október szerdárn este;
gyéren látogatott körzeti ülést tar- I

toU a Klein féle vendéglőben Az
ülést Wagner Márton társelnök
nvitotita meg és miután szivélyes
szavakkal üdvözölte a megjelen·
teket, szomoruan állapilotta meg,
hogya látszat szerint főleg a
gyomai kereskedők nem törődnek

ól saját ügyiikkel, meri különben
többen vennének részt az ülésen.

Összefogni.
Utána Nádor Jenö üMKE tit

kár szólalt fd és rámutatott arra,
hogy abban a plBan31ban, amikor I
éi. kereskedők egyéni szakmabeli i
bajai közös bajokká avanlsálnak,
megoldást csak összefogással le·
het elérni és ezért igenis szükség
van az egyesületbe való tömörü'
lésre.

/Beszéde további során az ag~

rároi!óró~ tartott igen szakszerű

és mindvégig nagy érdeklődési

kiváltó előadást. Hangsulyozta,
hogy végeredményben

nem az árak nagysága
fontos, hanem az árak
közötti arány.

Nem volna baj, ha :il búza csak
1 pengő vo!na,· ha ugyanekkor
a gazda 1 pengőért .vagy másfél
pengöért csizmáttu.dna venni.

cikkek árát i

l!PAt~!PAt mérsékelni. I

Magyarországon a gyáripari l
árát még lehetne mérsé"

Lea.
t:> ,

a kereskedők i
I
!
~

vek'et, sem él

ket, hanem becslés
olyan magas I
nek ki rájuk, se8 i
hogy sem birnak és két, !
ségbeesetten feUebbeznek ~

!

adófelszólamlási bi
zottságok, amelyek ben:

lTvr,nn;;;i1l'nl a keresbedőkből ;
nincsen megfelelőképvise

vagy

és
államok autarchikus
dezettségében ma csupán II

összegyüjtő, vagy \
j~IIegü munl~~~rá degl'~dá-I
lod A Ifo eladasou,
k '· l Y. at, vagy veKeHer;:et
bizottságok
több
bevonása

nem , ...,""""""
megvédeni és

így az állandó túladóztatás
és a megcsappant

a
nül érintkezésben lévő kis
kereskedelmet itt nem
látjuk ezeket a
zásokat .A
böző SZi:JKrnéllJíW

dó/{ egy része jelentős for
galmat bonyolit le. Egye-

a szalócsok helyzete
súlyos nagyon sok eset
ben, mert ebben a szak
mában megszaporodoH I

számban tevékenykednek.
Általános kereskedőipa

nasz, hogy az adóhatósá- I
goka kereskedőkmegadóz~

tatasánál nem figye N

iembe sem az

Igazd1asi!gi
,.,.";Y,,·~r,,,",~a kereskedők rég~

helyzetét is nagyban I

!1agyke
a
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töl1lheti el azokat bas,zo«)
san és kellemesen?

A gyomai Közm(ivelödl6sl Egye-
sület eUSadlásain.

Látogassa szerdai esténket.
Várjuk, és elvárjuk.
KérjUk, ez évben is legyen se·

gitál'sunk, akarjunk egyet: iii ma,
gyardg ., ujjászuletését, mert ft

nemzet életében minden III lelke=
ken fordul meg. Az állam össze
omlását la lelkek összeomlása elöz
te meg. A l'1Ie,"zet minden java,
minden vagy balsorsa a lelkek
alakitásának függvénye, a lélek az,

. ami épiti a testet, a szellem az,
ami és fel'lntall'tja az államot,
a látható ezen a láthatatlan

fel,

szitett
vünk
Tolvay Z. Géza így fejezi be

értékes bes1.ámoIóját.
Az engem kisérő gazdákkal, az

~ észleli hibák feltárása után, tár
i gyalást folytattam a javHás m6
I!dozatairól és ök megigértek, hogy
I a községi előljáróság ut]án, aki

e legelő keze!ését intézi, odahat.
nak, hogya legelő üzemtervének
elkészítésére és a kivitelező mun ~

kák vezetésére az Alföldi Zöld·
l mező Szövetséget kérik fel.

cl

sza
;~. szakmabeli kisiparosság
IeHőI vária helyzelén"K jobbra
i fordulását. !{iernel!e az eláadó
i d' szervezkedés foníosságái. A
: j evók óhaiára az előadási

e hó 27-én mc~nsméilik.

ELek lJlan Tari János szabó·
mes!cr ct gyomai szabószilk~

OSL! c1nöke, úgy a gyomai.
mini az 2'ldródi kartárs ak ne
vébL{ll él !cghálásabb !<ö:,;zöne
Iéi k ki Nznwi\! Árpad

I
elóddóndc a:;: Ó lanuhágos és

ill- , áldoZd!ol ílQ'il! i-dmélő önzetkn
If.jrodoz,ásáéri, meri hiszell iga'
! Ú;";, !anUl3ágos volt mindaz
l cw:,q hallo!luflK. R",méljtik, hogj'
I a kövelkez!') eióadá5un~:röl egy
II., kaná ' sem fop-elimöradni.

1>-

vizellátása
z. Géza 'I A jószág vizelláL3sa a legelő

köz- Idé;; részén lévő ártézlkúlból tőr

községi ! lén ik, ennek vize azonban, tekint-
I ve, a vizmenllyi·
I ség alig éri el a nem
elegendő és igy az itaJás részint
a holt· Körösböl. részint az élő

Körösből történik. Ezeket figye-
I

lembe véve a jószág vizellátása
kíelégi\ő.

használ
öntözésre

i I

Sz

dásáróL

.A gyomai 12S cndr-ódi :,zcbó
íparoso;z íZ hó 6-án a w/amei
fpartesHllel szak·

adó 01 sz·akrnöl

érlekezlelre

m:2:rielíe él szakmáí érinló

a békéscsabai fcZrfisza
bószakoszltdy aglílsel nőke
l\lZll1,z,1I1 Ál ptid szabónwsler kó~
zel másréiárás dóadá:5ban is-

nuságOI iche az () ';:Cé['l:Zi!(edó

és széII25~ádók·örö SZaK,fna]

Igen fon/os és 1ós tár-
gya vo\~ aS2:ak,h!eké2:z:,zin'ek a
minimáiis nlunkabér és amaxi~

j'Yla ii s ímmkaidö a,

A zöldmez6 szövetség
sági fe!ügyelöje 
oklóber 4-en Kovács
ségi birÓ, /.zsó Ferenc

gazd" és
titkár [iÍ.rsas,ág,~b8m

a legelöt, me!y szemíéjé

rőJ a következő megálla pitásál

közölte velünk:

legelő nU~:I!nr,avén've~

!as kérdéseke!. Nagy éldzkk',~

dés meí;~!I számoH bs az dó·

A gyep alkotója veresnadrág- Kevés a fásítás
csenkesz, közle a méJyebb helye· A legelő terülelén, vagyis annak
ken tarackos iippan, magasabb belsejében fásítás nincsen, csak
részeken tarackbúza és ujjas· mu' egyes sarkain van 3-4 kat. halo
har, egy· egy száJ egynyári perje. Iliterjedésű 4-5 éves erdősítés,

Uralkodó gyomnövénye él gi- melyet az erdömémökség vezelése
licetüske és az iringó, keskeny-' meHet! a község inkább kisérieli
levelű ku~yatej, és a II célra Ezen erdősített te
mélyebb helyeken a hölgymál! rüieteken vannak akát (ez diszlik

(keskenylevelű kmánk· a legjobban). kőris, juhar, nyár,
kóró és magyar búzavirág. sőt tölgyfa, ami egyutta! a leg·

, gyengébb telepítés.

A legelő nagyon gyomos, irq l' pedig a
';~r(HtaI1ak, fásitástására kevés HJ

amiért is gyepzártsaga é Iig éri el i A pocosi partján a köz-
éj 60 százalékot. az áJlal1- ! ség 10 magyar területet adoH
dó tipratás k5ke- Iát állami c&emetekert részére, az~

ménységű és hatalmas repedések Izal a kikötéssel, hogy az oU ne
valmalk rajta. I csemelékböl a kincstár éven·

aH\jj,b is

I rnert ezekre a marad-
varivOkra már nincsen szükség.

Az elhangzott re!sz6ialásokra

~W ~·íi:Cf\tJE~;g:>"t:;Jtl$ ~'-""''d~~ 1iO~~~~i\.w~;;:':_::'::__::',:::.:--~~,,=.::::::::::::::::~=~===~=~===~~==~====::::
• a, ~:.:;--~~ INád"r ~,,:::- w~~w eze, ó".b l<tszés szerinli

Lók Jfeszé~'-e ked/elö meg - I flem vcisarol HasoDJó ~ Mir':ol1 . válaszoH. " il !Ió cserne/ét ad a kÖL~

,~, . ' Ular,:~ az összes elhangzoH m· :égnekfá".il~~ céljára. Igy tehát
J tgnac e;fog::dlák azzal, hogy il Jegelő fasHasa, vagyis szélvédő

! ld2kereskedök záróra kérdésében p~slták feláilirás~,. vagy a Jegelő
I csak bón:,pCJkra kérik a te!& közepén áthaladó I.H fasonal való

rrwr;kaszüneiet és a rögzHése könnyen volna keresz
en.::sklcóijkrtek továbbra tű!vihetö.

il '.;: biztosi' A nilJnUUYlltériIi~ni al. eladóK és E:- exportörök I leírása
i ",jzö [ti közvetítés terén. Erről a legelőről a közbirto.I Az ülés Márton záró· koss,~gi legeltetési társulat tulaj.
I szavaival éjjel l órakor ért véget dona, képező hullámtéri legelőre

mentünk át, ahol a tehéntartó
gazdáknak is van a legeltetési

I t
társulat ál/al juUatoH és egy-egye e írehéme eső másfél sertésjárásnyi

l lerülel,.ami annyit jelent, hogy a
fatlyasi legelőről az áilalok viz el•
lálásának pótlására. az élő-Köras

partjára is lehajtalnak és él

I tou részen legeltelhelnek is.
A. hu~ lámtéri legelő gyepezele

perjes tipUS! mUlat, az igen szép
számmal jelenlévö franCiaperje és

I egy nyáriperje miat!. A mélyebb
I helyeken tarackos tippanu gyepe-

sedés. él magasabb részeken ta
rackbúza, ujjasmuhar a domináló.
Az állatok által letaposott és az
állandó legeltető helyeken pon:fű

van túlsúlyban.
Gyomnövényei a fehérvirágú

cickafark, a mélyebbhelyeken a
keskenylevelű sáp, gólyahir, hölgy
mál, pimpó és pimpinella. Iringó
csak egy két szál fordul elő, gi·
lice'lüske egyáltalán nincs.

Ezen legelőről ny~it ő\'$zbe,

Ibyomásom - az üde zöldségét
tekintve - az, hogy gondozat.
lansága dacára is igen jóminö
ségü legelő, amihez nagyban hoz-
?ájárul 11I.lliámtéri volta is.

Végre már egy
sZéakE~mlbel'ekálta! ké,

legelőüzemter-

i1atóságokfigyelem~

vel1ni':k azt a pénzűgyminisz~

teri rendelkezést. amely szerint
abban az esetben, ha a
emel/{Ieae,n ugyan, de El.

Berczí Zsigmond
{Dévaványa) szólal! fel és rámu·
ta!O!It ana, hogya keresked6kerői

szétforgácsolódnak a 8-10 ér
dekképviseletben. OMKE egye
sHse magában az összes kereske
dóket és szakrnánként létesitsen
külön csoportokat, mint az ipa·
rosok megjeHék. Sürgette, hogya
kereskedői foglalkozást kössék ké
pesitéshez. Dévaványa kereskedői

ezeket a követelményeket egyhan~
gulag magukévá tették.

vasárnapi záróra
kérdése.

A vasárnapi záróra kérdésében
Kovács jános és Kun Ferenc (Gyo.
ma), ifj. Berczi Zsigmond (Dé
vaványa) sz6!allak fel és részben
a teljes vasárnapi munkaszünet,
részben a vasárnapi nyitvalartás
elrendelése! kőveteilék, részben
pedig olyan megoldást követeltek,
hogy vasárnap csak nyáron tart·
~ai1ak nyitva, télen ne.

Helyet a
kiskereskedőknek

Blfrczi Zsigmond a munká·
sok részére olcsó cukor beveze-
tését kérte. _

A baromfi kiskereskedök arra
vonatkozólag terjesztettek elő indit
ványt, hogy

ne zárják ki őket az eladó
és az exportőr közötti
közvetitésböJ.

Ez az· eladónak és al. exportör~

tóság ne mondhassa
Foglalkozott az adófelszóJamlási

bizottságok kérdésével és az elő

tárt adatok alapján megáHapi!oHa,
hogy a legtöbb adófelszólamlásl
bizottságnak nalvány fogalma
sincsen az adótöfvél1yekről. Kö=
vetelte. hogy

a forgalmi adó helyett ve
zessék be a fázísrendszert

és közmegnyugvásra rendezzék az
illetékek kivetésének kérdésé'

A cukor ár rendezéssel Kap
csolatban megemiiIelle, hogy az
kizárólag az OM.KE érdeme volt
hama a kiskereskedő évenként

20 pengövei többet keres él cuk
ron, azt kizáró~ag az üMKE· nek
köszönheti. Támogassák azért 2Z

OMKE.t, I1krt az üMKE is csak
110''1 tud eredményeket elémi, ha

OJ

a kereskedők a háta mö-
gött állnak.

Beszédét azzal fejezte be, hogy
nagyon helyes nemzeti öncéiuság

ra törekediGli, csak kincstári ön
céluság ne íegyen belöle.
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A K lO D O N T
rendszeres hasznáiata
o veszedelmes fag
követ eltünteti és meg·
akadályozza úirakép-

ződését,

li
li,
I ~
I #

1",1$

akind
?

erre előirányzott összeg
majdnem kizárólag a mun
kásoknak iuL Más nagyobb
munkáHatások e $i? y 1(: I ó r e
nincsenek tervbe véve, de
talán nem is lesz rá szük
ség, mert Gyomán arány..
lag kevés a munkanélküli.

i A nyilatkozathoz nem
! mulaszthatjuk el megjegyez"

hogy iUetékes helyen
ugylátszik csak iéi földmun
kássággal számolnak és
csak róluk történik némi
gondoskodás. Pedig Gyo#
mán épen ugy pang az épíc

. tóipar és általában a házi
ipar, mint bármelyik tul,
zsufo!tnak bizonyult fogléll
kozási ág. Nem ártana, ha.
az inség munkaélkcióf az ő
számukra. is kibővitenék.

n"""·e"·~,

i én
e

A súlyos g'dzdasági vál,
ság követl{eúéoen é\iró!~

évre egyrenyomaszróbban
nehezedik él községre arnun
kanélküHekr61 való gondos...
kodás,ömelyet j lségmun
kák teremtésé\rel igyekez
nek elérni. Ezze! kapcsoléü
ban meg/{érdezWk Ugrif!
István községi mérnököt,
hogy az idén télen milyen
inségmunkákar biztosit a
község.' A kapott vá\ószt
az alábbiakban ismerreljük,

- Az előirányzott közl
.munkák iekiniélyes részét
már elvégeztük. A télre úgy
szólván csak a Körös
Holler Szálló mögötti ré
szén való töltésépités ma~

rad. Ezmaidnem kizárólag
földmunka. lesz, úgyhogy az

fr ji * 11

1#4

mányaikat, - bizonyára mély ha
tást fog ébreszteni a felnőttek. lel
kében is s arra buzditanak min
denkit, hogy jó szivvel adjanak
az árvák részére s ezt a nemes,
igazi krisztusi lélekból fakadó cse
lekedetet a iá lsten is megáldja.

A délutáni templomi ünnepé/yen
a;; iskolás gyerekek is kőzremli ~

ködnek énekszámokkal, szavalat
tal, szólóénekkel s áhita/os imádH
sággal s a szeretet adományaival.

Ezen ünnepélyre mindenkit sze-
retettel és vár az

Egyház E!n'Okslége.

R N
A gyomai református egyház

ban f évi. október hő 13.=án,
vasarnap árvanapot tartanak.
t'asá.map déle16tt fél tiz orakor az

.istentiszteleten az igehirdetés al
kalmával az árvanap jelentoségé
rol lesz emlékezés. Vasárnap dél
után 2 órakor pedig a református
iskolák összes növendékei men
nek templomba s az lj résztiArf.
ez alkalommal lesz templomi fln
nepily keretében megemlékezés az
országos református s~e!etetszö- frontharcosok országos ve-

zetőségi értekezlete. A front'
wet.~ég által fenntartoftárvahdzak- harcosok VI. Vii. Országos Ta"
ról s az ott végzett szeretet man- lá!kozóia ürmepségeinek I~Zélj~

kákról s aíl árva gyermekekről. lása u/án az országos és bu-
A.ki a mai magyar életben nyi- dapesli, valamini a fóvárosban

tott szemmel jár, az számí érzé- él Találkozóra felulazoll vidéki
fronlharcos vezelők a Szövei

sek közötl tehet bizonyságot arról, ség Székhá,:ában országos ve-
hogy fajmagyar testvéreink ezrei zetóségi érlekezletel larlollak.
milyennyomomsdgbanszenllednek. Az értekezlet foglalkozott él

. Lehetetlen, hogy ez a látvány krlsz- napisajtóbélrJ nemrégiben meg·
tusi érzést ne váltana ki minden jelent támadó élü cikkekkel,
nemesen érző sziv!Jen. Minden melyekkel szemben illetékes
egyes embe! sok jót teheL Az el- helyen erélyes lépéseket kivón
hagyatott árva gyermekek könny. nak lenni. A Szolnok mel<yeiek
cseppjei közül sok könnyet letörül. i kiküldöi~je: dr. Váczy György
het. Vajha ezen vasárnapon, mely I erőleljesen megbélyegezle él

a gyomai református egyházban szenzáció nél!hászásból eredó
és él laikusok megléveszlésére

álvanap lesz, az egész gyüleke- alkalmas cikkeket és sürgeUe,
zet s községtink lakosai ugy lin- hogy az illető napHapokkai
nepelnék, hogy az árva gyerme- szemben ~ az értekezlet egy~

keknek minél tMb segitséget tud- hömgu állásfoglalásál dokumen..
nánk nyujtani. Ezért mindenkit lálva - gyakorlali vonalkozás
emberbaráti szeretettel kérünk;· ban is vonják Ie.a konzekveo
hogy ezen linnepélyes istentiszte- ciákat = Hongsulyozla, hogy
leten minél nagyobb számban ve- ilyen ~ et magyar fron!harco
gylink részi. A templomi perse' sok ellen irányuló rosszakara'
Iyek vasárnap ezt a célt szolJ;tál- . h~ 111rek közlésével ~ egyes
ják. Előre tudjuk, az a sok iapok nemcsak {I fronllH~rcos
iskaids gyermek, akik oda járul, eszménel<,hanem tulajdonképen
nak az ur asztala előtt lei/ő per- él mindenkor haz afj(]s és lár
selyhez s gyermeki !$ziwiik tis:eta, I gyHagos magyar Si:lilóí is diszk~

. $zent érzésib41 oda adják ado- , rediláliák,

ába

váJlo2:ás a tél i

ga~~(Uilk ré$zére.
Az import tengeri ~ra

métermózsánként 12.50 P.
A most kiuta!t mennyie

séggei együtt a gyomai
gazdák összesen 470 mé

. termázsa import tengerií
kapt,ak

'a szövetségi alapokmányban
meghaliuozoH biinletésekel a I,
k él I Ili él Z z a O!aszországgal
szemben,

Félós, Olaszország elszige-
lelésével a népszölIelségi álla"

i
mok könnyen áthozha~iák a

, háborut ELiIrÓpábl:l js és kezd,
heOiik újra 011, ahol 19i8=bcn
abbahagyluk.

.A közeljöv6 nagy eseménye·
j ket tartogat A nagy nemzetek
kőzölii feszi.illség robbanásig
fokozolI.

Bizunk vz:zejóinkben, hogy
bÖi!(!s előrelátással B: nekünk
legelőnyösebb helyei keresik
meg ebb"íl él háborus nemzel~

! l{özi zürz<:l'l'ar!nw.

mb I az afrikai

Gyomai nincsen

G-yo ID.A ID.<éterID.ázsa.
iD~P'O:l~t tengerit K4:ipO.'tOll

A vármegyei gazdasági
felügyelóség a hét elején
élrróJ érresfteHe Gyoma köz~

ség elóljáróságár, hogy éi

kormány ulabb
métermázsa

port h'Jl'I(i'p,riit

arra

Három hadszinlércn is lá
madiák az olaszok Abes5ziniát.
Ahüadások szerirll kemény el
lenfelek cl feketék .Az eddigi
vl2sziesegekról nincsenek pon'
tos adalaink.Az olaszok egy
állalán nem adlak még köze
Wő számot 5em él halo1!aikróL

Az olasz csa patok mögölI
erós munkál végeznel" az ál,
lások megerósÍlésén. Ulakai
építenek, hogy az utcinpóliás

.ne akadion fel.
Miközben kibon!akozoH ke-

lei Afrikában egy véres hiJbo
. rú, azalail Genfben kimondlák
. dZ iiéleJel, il háborÍl meg-
kezdéséb'2!1 Olaszország a
biinös és ez>trl él népszövetség

Az olaszok gyözelmes előnyomulása.

Az ui téli menetrend ok- " tartalmaz. A vonatok éi

tóber 6 -án lépett életbe. mostani nyári menetrend·
G y o m (ij r El vonatkozólag del egyező időben fognak
semmiféle változást nem közlekednL



A.nyakönyvihirek

szóért e~y, ~ra~yat

fi~(~tI;JE~k a világ· :J~gbire5ebb
ir:(Í>i$1~,k, A világirodalom leg
nagyobb jróinak regényei je
lennek él Vilállhirü ,R,e.gények
cisnü párallanul értékes könyv,
soro~atban. Mindazok. akik
m.zgrendelik akó/etes so ~

rozáiOf, bavonkécui96 ii!Jé rér!.
ka cgy~cgya~ old glas
diszes féibór kÖI)2,$Ükötelet.
Tolnai Világlapja uj szám~ban
a Világhirü regényekról szóló
hirdelésbell, megren:rlelólapol
közöl.

Strandotépitenek Szarvason.
A szarvasi fürdöváros fHopa

ganda bizoUság a lebontol!
Relly·strand helyébe modeOl
slrandfürdót akar epitleini él

Holf·Körösön. A hirben az él

legérdekesebb. hogy Szarva
son, ahol csak HollAKörössel
:)zámoihalnak, ViHl fiirdóváros
propagand~bizQlIsá.g, GY:0rnán,
OlGol bóvjb,,?n v.q.gyunk él, feg.
egészsé,gesebb 'fOlyqvi.z,nek,
semmiféle hasonló jnt~zll1él1Y

nincsen. Egy kicsi! minlha él
helellenek volnánk.

Minöségi.búzakiáUitá$Oros··
házán. Béké~ vármegye íőr..
véllyhalÓsi.iga il békéscsabai
01_ ,kii'. t'v'lezőg-azQa.~~gi Vegy
kisérlefi Állomássaj, éi Bél<és
vármegyei Gazda!ságiEgyeesü ..

.í!sJJvijrmegye /ő;bbi gaz;
U(lScll~,l eg.yesüleléne,k támoga.
tili5a mdlell okláb,er 13..,.,..19-1g
Orqsh4zán.·. akisbiríokos szö
vel ség dís,zJermében minóségi
versennyel egybekötöU vár
megyei buzakiállitásl rendez.
Akiállllás ünm:pélyes keretek
közöl! Orosházán, 1 oldó~

ber l j-án, 11 órakororilik meg.

Az Uj MagyaFság az IJljidók
egyellen hivalol! szószólója és
egyeilen sailóhatalma m9s1 lé
pel! második évfolyamába. Kér.
hm mulalványszámot M á c z
Akos helyi megbizollól.

A gyomai anyakönyvi hivata!
kQnyveibe októ,Qerö·jÓJ9ig a
1;cövet~ezó bejegyzések tör
téntek:

SJl;ül~ttf:,k~.

Bartolf Mihályné Her)er. ZSil'
zsannát1a~ leánYéI" SziGoQia
Eleonőra, fl ft. ev.
tIAzati!iágot kötöttek:

Wejg~JtO~9I;g~y~~BeJ,,~J,fl~L

Meghaltak ~

'Ková,cs.S9:· éves,
r..:f.~, özv. Mlklo,vicz jánosné
Kocsis ~ária 81 év<?s,ref., La
katos János 7f; éves, ref.

HIRDE55E.N
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Oecemb~r elején megkezdi
működéséta békéscsabai
ramiikeltető ánomá~. A, D~l:

Baromfí"-Ga
HiÍzin lienyés:dők,

,:lZ Or::;zá>?os 5a-
BiZOlj~,ág Jámoga

i5 5.c:v·ö i borornfrkeUc!óáilomá::-:i
t~[;~i~ fel BéKé·:scsöbt~~l_. A~ :5zQk~

S.:gc'5 (kel ts,zÍ1,z:scsaba
váro" adja. .A Vasuli S.záJló
pincii;!! bocséÍlják r<2ndelkezés~

re erre il célra. Az ill!omás
már deaember elején megkez
di üzemét és lehelóleg exporl~

ra dolgozik, Hasonló barom
fike!tető állomást OyoQlán is
rel lehelne, sói fel kellene áili,
!őni. Nem hinnénk, ~lOgy egy
haioságol\ állal is lámogatoll
erőielles akció meg ne hozná,
a kellő eredmény/o

Aföváros jutalmazni fogja
a művészi épületek tervezőit

és épittetőit Minden évben ki
oszlásra kerülnek' él mak
melyeket az t:v folyamán épüll
legszebb, legmúvésziesebb, leg
!öké1ctcsebb épüleWpus lerve
zóje, valaminllulaidonosa kap
meg.Az épüle!lulfljd0!10:) jU,Ii,'l
iomplakellje olyan lesz, hogy
az! é!7.épü!e! falán, eselleg c
kapu aiaH helyezhetik el.

Fel kel tüntetni az eladott
bor szesztartalmát. A földmi
'velésügyi miniszternek egy mqsl
.l-uaioO·tf".> renóeJele;érlelm~ben

bO;'ke~Q51~edő . köteles
,a, viszonleladók részére szál~

litotl ho.rdósbor szeszlorlalmát
él számlábarJ és a száiliiásra
vonalkozó egyéb okiral~an

(sd.liíiójegyzék, fuvarlevél, s10)
térfogat százalékában kifejezve
lé!elenkénl kétsége! l<izáró mó'
don fz!lün!elni. Az ekként fel
iünielell szesLlarla!omnál a
száJ!ilotl bor szeszlartaimj]
négytized térfogal százaléknál
kisebb nem lehel.

Az i f j u s ~ g népegész5~gi

progl."amját tárgyalják a M.a
gyar Egészség Hejél1.A Tqrul
Szövelség él II a rendezendő

tvlagyar Egészség Hete egyik
legnagyobb eseményének igér
ke'zik a Népegészségügyi Kong
resszus, amely a fiaddl tudós
generáció bemulalkozása lesz,
a szociéilis és egészségügyi,
kérdések kereiébe.l1. A kongA
resszus!impozáns ünnepség
kereiében nvílja meg oklób.er
20-án a fővárosi Vigadóban
Kozma Miklós be~!Ügy~i~nisz,

ler s iti mondja el egészség-
ügyi pragl'amjál loha-n Béla
belügyi á!lam~Hk.ár.A löbbiülesl
az OMGE disz1ermébeniarlj.ilk
meg. A záróü!ések fogják él

konkré! iervel<ei és gyakorlali
iavaslalokal összcfogl<;ilni, .
amelynek alapján a Turul Szö'
veLség szervezeleiazonna! meg·
kezdik ~Z egészsé.gügyiszol
gálatol és propagandát az
egész országban.

lános igd20iv
árá!~ki'Jéve Q h&zlartásiakél
f. hó l·lől dQC 31 10 fillér·
re száHíloila ie. A régiek be
cserélésére nézve cl pmb ad
feívl!ágosiíásL A posián és él

pénzt. megb,~nál besZéunheló.

Anna hercegasszony október
20-án Békéscsabára a pol··
gé,ri leányiskola cserkészcsa
pjjánök megiálogalására.

Az orosházi buzakiáUitás
1110S! vasárnap nyílik meg.

A mult vasárnapi orszá~os

fronlharcos alálkozóra Egyed
József gyulai aidIlek
csak féilába van, magakézzel
haír01i kocsi/án menl fel GYl!
láról ,Budapestre.

"Békéscsabai Akali-
ban. Az eVé)ngelikl.ll? ifjuság
viliaépiíó akcióba kudell cl

Balalan mellelli Akaliban. A
na ban az ugynevezeli "Bé-
késcsabai vi!lj" már.

i:g fejezl?k. >' '" . .. ..

Tiz éves ,a hajdu,szoboszl~i
hőfor~ás. Haiduszoboszlókép*
viselőleslülele oldóber 26-án
diszközgyü!és keretében ün r

nepíi meg él hőforrás feHárá·
sának 10 esztendős jubileumáL
EZzel kapcsolaiban Ver..:ss Bé
la városi főmérnök megálla
pilja, hogy él hőforrás és a kö
réje épül! gyógyfü.rdő Hajdu
sÍ:oboszló feí!ódésél óriási mér·
tékben fellendiletle.

Az Allami gépjárómüvezető
képző (soHól') ianfolya a m.
kir. Technológiai és Anyag
vizsgáló Intézelben (Budopcsi,
vm., József- körÚt 6.) október
t4én este fél 7 órakor nyillik
m2g. Beirás és él felvételhez
szükséges ürlapok kiadása na
ponta d. C!. 9-l óra közön az
igazgatósági irodában.

Épitőipari téli tanfolyam I.
és lU. évfolyama fog megnyilni
a debreceni áil. fa és fémipari
szakiskolában, kómives, ács és
kőfaragó fialal meslerek,' se A

gédek és idósebb lanulók ré~

szére. A Icwfolyam 41éli klévA
ból áll, mindig november 4·lől

m~rcius végéig. Az elóadások
r.cggel 8-12 és délulán 2-6-ig
tarlaoak. Alanfolyam mesler
vizsgával végződik. Közeleb g

bifelvilágosHásl ad CI fa- és
fémipari szakiskola igazgató'
sága (nyomtatoH prospekíust).
Jelentkezni oklóber 20-ig,
illelve nov~mber l··ig.

. ,

Országos vásárok. Oklóber
11 -én, 12 én, l3-án Szarvéison,
13·án Kunhegyesen, 27 ·én 28
án és 29 én Békésen országos
klrakoao és állalvásári iartana\<.

tudja, ,
dus, pörgebajszot viselo,. IJilJ'lIZ(jit

pipa hetykén ágaskodik a ni
kotinos fugai közül) szólithatja-e
nagyságos asszonynak, vagy. te~

kintetes úrnak. Mert ha a g"en
gébb nemhez tartozik, feltét/eniil
nagyságos, különben tekintetes. De
ki' tudja megmondani, hogy mely
nemhez húz az illető. Meg kell
kérdezni. Ez talán a leghelyesebb.

Szép divat, nemde? Mariene
Dietrich hozta divatba a Szajna
partján. .4 Tisza partján Pipás
Pista.

. Az új férfi divat? Hát igen,
kérem, alkalmazkodik a nőihez.

Dadogó. Dadogonizmus. (Bo-ba
bocsánat, hogy di-divatozok,de egy
divatos hölgyet láttam és rámné
zett és még nem tértem egészen

magamhoz) '. . .
A divat szerintnem xllxkfolye-

konyan beszélni.'Ha~ha! Hát ké
rem, próbdlja meg, még a lélek
zete is akadozik az .embefnék és
örül, hogy még egyáUalándadog
.hat az ilyen női divat mellett.

vagyok/élénk, csak divatos,
mondjuk ". . ezutá~ s nem
pucsuralorn lesi "e~4tqn~ '
hÓdoÚís - a divatnalc". Khm
is' irják, hogy aki dadog, annak
fe/tétlenül igaza van. Ezt kár volt
imi! Helyrehozhatatlan hiba! Ma
holnap dadogók se lesznek! (Orök
hűséget, azaz őrök némasága! 10

'gad hol-tonig . . , Ajvé, itt adivá-
tos hölgy újra! .. .) ,

Leiroma divatos hölgyet. Szú-.
rós szemű, bajuszos, pipázik és
úgy lép, mint napoleon! (kis n ·el
irtam mert napoleon kismiska
volt ehhez képest!. ~.) Ajvé, mi·
csoda h.áborá lehet otthon, ha nincs
kész a reggeli, mire sóhajt az ár!
(Nem a Jérji, hanem az úr! ...)
.. Azt is irja "Azt Est", hogy
szeplőt is lehet kapni. 20 drb.
csomagolva házhoz szállitva, fel
rakva 300 frank. Hát ez okos
gondolat! Nem látszik, ha pirulsz.
No, és ha látszik. akkor még több
szeplőt rakatsz fel. Szeplőt szep
lőre. Lehet, már csakazért is, mert

"nagyobb rendelés mellett árenged·
ményt is kapsz! Gyorsan besze
rezni l (Hogy miért ajánlom a fér
fiaknak? Hát kérem, ilyen gye'
rekséget a modern hölgynek?
Ugyan kérem! Hol vagyunk ? Pi·
rulás! fedő szeplő!? Ha! Ha! . ..
Mit takarna le vele? Amit nem
tud? Ugyan ! érem! .. ,)
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Köztudomású, hogy csak il. húzás
előtt kifizetett sorsjegyeknek wan
nyereményjogosll.lltságok, miért ig
lIagyol1l !kérik a föárusitók, hogy akik
bármely oknál fogva nem óhajtanak
résztvenni az uj sorsjátékban. küld
jék vissza a kapott sorsjegyet, mert
nemcsak kellemetlensége!, hanem
kár[ is okoznak, ha El sorsjegyet
idejében nem küldik vi~sza az ille-

tékes helyre.

Az
35Qik

osztálysors· "ték

!!iZOJ.OJl at on
119.,.én ke:l7.dil1)dilk

jóD felfogott ~r·

deke, hogy a kapoH sors
jegy árát mindenki gíűrg5

lien fizesse meg külön
bell nincs nyereméJl1l)lp
~og@s,.dtsága !

Ha még nincs sorsjegye,
siessen l{emll~ bármelyik fő

árusitónál, mert mll'llden-
idnek és minden egyes
sorsjegYi'I!ek eQvfClrl'll'IB

II nyerési esélye l Nyer
lllli azonbsn ceak az
nyerhet, akinek sors-

vali1l.

Hivatalos ára a sorsjegyeIknek 3\:l:

összes ióárusitónát :

líl

.A :szerencse utja mh:i.denldnek
nvU:va illi

Természetesen iSi dicsQrelbó~

kllhi:!~yalla1ó a bl2$becsuszoi~

durvas6gok. amiket pedig a
GyTK moslanában kezdeti szé
pen elhagyni. Vagy csak vidé w

kerl? Ha Kurcz l.'l fogcsil·Hlrg1:iIVlI
való beleszállások helyeI! töb
bel fordi/na él jillékra, kevesebb
bürl!elónek lenné ki rA csapalo!.
Vatai egész ió! megá!lla helYé!
a eenlerhalf poszton. csak ado
gaiásai nem vollak ponJosak
mind ég. É~ álfalában elfeled
keztek arról, hogy ba!szélső llS
vem, meri jóformán alllg KOIJ~.Jn

labdáL
.lók vollak 8Z MTK"ból:

vas, Ancsill, Laki. Pangerl lJ.
17Só párjd csak nagyobh
kiadásban,

Bíról li:'lIIunk rosszabbat is. dit
jobbal is.

ETK- 0=0
biró: Takilcs.

Nivóilcll1 mérkőzésl hozoil él

kél csapat találkozója és a já
lék alapján ,reális az \?redmény.

Al. elsó félidóben el szélről 1É{
mogalva a Turul Mmod többe~,

dl2 az ETK védelem biziosai11
állja az ostromol. A mósücHk
télidőben az ETK igYiZkslik
eredményt elérni, de: a vé
de!men, ho! cl Ibirón akad el a
lámadás~ és eredményt I~I-

többször c!menU(i;!<. 20 p.' ben
Zöld összefejd egy vlÍszlói
íálékossal. a feíbóre felreped
és igy ól meccs végéig 10 em
berrel játszik a GySe

Második télidőben 'Lár erő

sebb játékba kezd Vész!ó, de
gólt mégis él GySe rug. A 15
p.-ben Szántó előre vág és
Sebők 2~ métel rói él nap leg"
szebb góliát lövi V észló
becsüle/góliát a35 percben
Buday lót/e.

GySe csaíársora ci 4- gól el
lenére sem elégítetl ki. A !ar
talékok nagyon gvcflgén ját·
szofiak. lók éi GySC-ből: Kiss
Zs., Fekete, és Zöld, amig jál p

szoH. Sebők él csapat minde
nese, állandóan mozgó já!ékos
és fáradhatatlan. Kiss S. mosi
is meglólte a szokoU 2 góliál.
V észlőiek igyek vóek de nagyoll
fegyelmezetIcIlek. Több jó já,
lékosuk nincs még igazolva.
Veress nagyon biró

- Báthory ~
~ GYTK 5..3

Gyoma, Biró: I:l'ó!h.
Már a mérkőzés( megelóző=

leg olyail anomáliák ke!eikez"
jek él csapat !körül, amelyek elő

idézése csak kárára van la

GyTK együHesének. Ha eze.;,
kel elkerüllék volna, !Így egész
biZiOS, hogy az egyik pont
Gyomán maradi volna. A hiba
előidézéseudán pedig máI" nincs
érle!me él mea eulpa-zásnak.

t;. válaszlásnál az MTI-< nak
kedvez él szerencse. A GyTK
nappdl szemben és sÚl ellen
kénytelen megin1 iátszani. MTK
támadásokka! a mérkÓe

zés, amil csak nehezen tud
C2.leinle parinnni él GyTK. Az
MTK iámadásoknak meg is
Vi!li1 rövidesen az eredménye,
meri nem is nagy idő alaU már
három gól lapul Izsó háli! mö
göU a hálóban, "akik" össze
szoilliva várták az uíabbökat.

Szünet ulán a GyTK magára
ialáJva támadásba lendül s
ugyancsak megs?orongalia az
MTK-L De egyqlóre semmi
eH~dméI1Y. S61 az MTK iul az
5. percben ujabb gőlhoz, An
csin révén. (4 O) Ezek ulán a
GyTK ideje következik, 
amely szin le következetesen
megisméllődik minden hOlli
MTK-OyTK meccsen - és
lámadást-Iámt'ldásra halmoz,
ugy, hog'y az MTK megzdvaro ..
dik és kapkod, amInek kövel·
keztében kb. 20 perc alat! 3
gól nyomja hOsszú Pangerl
szivél, illetve hálóját. A GyIK
továbbra is támad, harcolva él

kiegyen!!lésért, aminek remé p

nyét végkép ellemeli Izsó, mip

kor az ötödik góll önkénl fel·
ajánlja éhes kapujának. Igy hál
mosl sem sikerült az MTK-r
elkapni, hogy miért? ..

A GyTK·ból mind II Iiz em
beri dicsérl2! WeH, merl minden!
elköveilek egyeselleges győ

ze/emért Hogy nem sikerUlI ? ..

Mátrsi "CSEVICE" természetes
sBivanyu bOl'vlz GlIJck Ármin gyo=
mai kereskedöl"lél jutányos árban
kapható. Javasolva sárg8!'ég, gvoQ
morégés és majbaj ellen. Mint bol'~

viz is kiUill'l6,

és gazda·
sági számviteU tanfolyam a
hc!yb12!i wcnlasági népiskola
szenrezesében noviZmber hó 6·
án (szerdán) cJélután fél 2 óra
kor az iparos tanoncisko!aí
fan[erműnkhel1 megnyílil\. pi.

mq,Jny:iáshoz szükségl2s henll
galók k,sza:ma mélr meg veü"
kiváno/Os élzonDelll, ha már
meg le'3z ~artva a tanfolyam.
minél nagyobb legyen a hal!":
gaiók léfszáma, azérl oklóber
hó 19·ig je!enikezésekel szive·
vesen elfogadok. Az előzetes

ierv szerin! kosárfoniís minden
héten szerda délulán fél 2 órá
lól fél 5 óráig, siámvild pedig
minden hélen egyik nilp az
esli fél 1 - fél 9) órákban
lenne meg!arlva. Végleg~sen

aZ órák pontos ideiéi a nov.
6·i megnyitás alkalmával be"
szé!nók meg közösen a hail
gatókkal. Kosárfonás! az egyik
he!ybeH képesítet! kosárfonó
mesler vezeh1ié, számvitel! vl
lél. Paior Gyula gazd. isk.
igazgató adná.

Északi U. o. lla,jm:lksag
X. 12-én:

l MTK fi 4 l 1 29 7 9
:2 Törek. 5 4- 1 - 14 6 9
3 GySe 6 2 3 ] t 3 10 7
4 TurulH. 5 2 2 1 14 il fi
5 OyTK \) 3 - 3 10 tn 6
fi ETK § l 3 l 9 5 5
1 BlSE 4 2 1 1 7 7 5
8 MSzSe 4, 2 1 1 11 13 5
9 KTE 5 1 1 3 4 9 3

10 Máv fi 1 t 4 8 25 3
II TAC 2 -- 2 2 7
12 Hunyadi2 - 2 1 4-
13 VSE 2 - - 2 1 8-

. Okt. 13.-i futbaUprogram:
Gyomán: GySC-BMÁV IL
Mezőluron: Szövőgyár-GyTK

Endrédön: ETK-Hunyadi
Mezőberényben: MTK-VSE

i Turkevén: TAC-TURUL jJ.
Békéscn: Bi3E-KTE.

Mult vasárnapi eredmények:
SLövőgyár - MÁV ll. 62.

(;)~ Törekvés-TAC 6·2 (4·~).

I KTE-Hunyadi 2·1 (1.1).

I GYSe-Vésztői SE (:lO)
U. O, bajnoki, Vészlő,

biró: Veress.

Gyoma kezd és Kiss egy fél
perc nmiva belövi Nagy ió be.
adésái (t -O). Második gól, is·

_méi Kiss lövi Sebók szép pasz
II szából él 7. p ..ben (2-O). Alig
!kezdenek, Béres Kiss labdájá#
i val lefuL a kOrrler vonalról lő
I

és a kapus saját hálójába cl

(3·0). Vésztő is erősB

,I és él bizonyialan Ugor melleíl

hft~b~l\I és fodl"ás~ <ell'tesitf ai'lagy~
érdemIDi Id:izöl'Iséget, borbély
es ftodl"ás~ I.!zle!<l:ét október h611-én

Kéri a na'~y~~rd:emlíJj

Id'5;.::önség i3ZllleS [l:;áw'tfo!21á~.át.

~~~~~

bOlrbéDy 1.1:i;::~et Gyomán, al

Gr6f Tisza Isbálll"l ut 88 sz, alatt.

R rÉ Z A

- "

Az ország érdeke, mi;)-
deo vonalon 1'] meg a
íennelés, az élénk üzlel, d

nagy forgalom és seho! se ~e4

gyen íullOít takarékosság. se
féktelen zpocsékolás. Köz-
iudomásu, az oszláiysors-
játék CfJY szükséges. évlizedek
óta bevezelelI állami inlézm-iny
eg'2Sl: Európáben. Nálunk CI m.
kir. Pénzügyminisztérium győ4

korolja a feli.1gyeleie! és ellen
őrzésI. k róbel 19-él1 kezaő
dit< az uj oszlálysorsjálék. A
sor:::jegyek mennyisége 84.000,
CI nveremények 42.000. A nve~

fsmények össz,;;ge közel 8 mil
lió pengő. A sorsiegyek ára~

e:~ész 24, fél 12, 6, 3
P'Zi1gő, az összes főárl.lsHóka

oá!. Jutalom 300.000 P. főnye,

f12r1h?OY ~OO.OOO P. ugy, bogy
ö legnagvobb nyeremény sze~

renesés eseloen 500.000 pella

gő készpénz.

. A legujabb divatszerszám:
a . szemöldökök il!a:osilására
hösználhaló lüs illatos parfü=
mőző készülék. A Párisi Diva!
il legnépszerűbbmagyar dival;

csodaszép párisi Joalellel
és kézimunka rajzaH A

Idálli!ásiLI lap
minden háziasszonynak, dival ..
bölgynek l1..zlki.ilőzhelellcn, tua:

fillér.

f}gy hivatás! Eddig iöbb
mini kélszáz ember nyen al
kalmazás! egV 5 lJeci t'llís
szakban, mely eddig Európá·
ban egyedül áll. Min érlesüliink
évekre szóló foglalkozás ez és
egyesek kél három sől négy ..
száz pengőt is keresnek ha·
von/a. Ugyanis az alkalmazia a

fás olyan, 'hogy csak
ha ken hozzá és-

pedig: kifop,áslalan öllőzék és
intelligencia. lvII sajá!
lakhelyén foglalkozóól a vá!la,
lal. Küldje be ajánlalát Ji?azi
misszió" jelige alaH Tolnai Vj ..
láglapja kiadóhivalaiának (Bu
napesi, Dohány ucca' 12.)
emiilse meg családi állapolál,
eddigi mUködését, korál.

TELEK GAZDA'SAGBAN bál'lkuti
1I201-esszámú vetőmag b~za kap
ható, készpéi"izért ll! Budapesten
jegyzett 6~ tisZ8Vi-
déki bóza vagy
csere 15 1elál'ral
Minden egyes métermázsa utáR'l
1 pei'lg~fuvartérltést ad a N"iiléI'llY
termel6 hl"a~(ill.
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Szerkesztésértés kiadásért felelős:
WAGNER .l\lARTON.

Hungária könyvnyomdavállalat; Gyoma
Pelelős üzemvezető: Teket Sándor.

500 méterre, él

NEM "V lb~"",'~U·Lol'

B O R
m i a szódavíz~

DE NE:tVI IS SZÓDAVlZI

3 fillér
egy .líter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állHva
s ieiadva. Vasuti fuvar kb.
4 fiJiér literenként Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállit<is tar
tamára kÖ!CSÖI1; hordóm
30 napon beliíl bérmentve
küldendő 'lissza.Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boratm kellemes édeskés
Italuak. tiszta, tökéletes za,
matuak és n e m savanyuak.

eim: Székely Ferenc
SoltvadkeJrt, Pestmegve.

V é S Z Ő község főjerén levő, a
kÖ7ségben egyeUen szálloda és

kalJl1atmlk bővebb felvilágosítást.

E d n d .. Nagyperesr o o n, dülőbel1 8
kishold föld, Décspáslmmon 2000 négy
szögöl, valamint 1866 négyszögöl, Dávid
dü1őben 2340 négyszögöl föld, továbbá .
MezöberénybelFi, vasutállomáshoz kö
zel 60 kishold föld tanyával kedvező

I
'. f!zetési fdtételek mellett e I a d ó .
. Erdeklődni lehet Békéscsabán, il Bé-
I késmegyei Kereskedelmi Bankna!.

~2a»M#IClilllll"

ái!omástó! 'Cea
köröstaresaihat§rb2n

reiWIenlés! leli éj

i"'-
2ndródi

tehermentesen 9

Érdeklődők szerkesztöségünkben

két padozoH,'szobás, konyha, kamara és ké, álló feiső tanya
épülettel, egy közös konyhából, közös kamarából, két szobás cselédla
kásból, egy 8 lóra külön és 8 ökörre különválasztott alsó épü!etból, egy
6 tehénnek való istállóból álló, valaminl megfelelő ólakkal, szinnel, Ifj

öle~ góréval, jó ivóvizzel e!látott birtok

Egy nagy,.tel\esen.~jebédlöszőnyeg,
.4 .árb hajliiott náds2iék.eladó. Dróf

Tisza Istvá!JlJt67.

Értesii:ema t. hölgy
hogy himző e!öl1yomdámat, Kiss Bálint
utca 25 sz. alá helyeztem át a volt Honti

. féle üzlethelyiségben. Kérem a hölgy
í közönség szives pártfogását tisztelettel:ISchwarcz ferencné.

, Horthy Mildós ut 89 számu ház nagy
kerHe! külön virágos kerttel és mellék
épületekkel azonnal kiadó. Értekeznn
lehet Kiss Bálint tI. 25. szám alatta

I vou Honti-féle üzletbel1.
tma még nemvizsgáif(J ki. Az, UIll!IOKIYIJJlí1!tIJl!u Jl!:li;j[U iii !ot I l

! WI • • t l 1" Iskolába menő fiuknak diák sap-
óvás - e!őrel~ihalólag - nem Inerteszeh .e ep t~i,Jes beren- • ka 70 és 80 fmér, csakis ifj. AltVil'lce

eredménnyel járni. meri dezéssel Bekéso:aoan. a város I kalaposl1ál Endródön az IpartesWlettei
'1alóllan az óvás alapjá! ké, legjobb helyén jutányos áron I szemben.

- j h C N .. e I a d ó. felvilágosítást . i Horthy Miklós 1.1t 9 szám alatt egypezo azon 0.<, '. ogy 5. agy ~ I
G Dj-. R. L i S. L·~ J' O· Z S E fu"2'yvéd, . szalojgarnitura,~gy tükör és egy gyer-GiJhor él GySC- yTí~ f1l2CCS L- = '" .

B .k . b F j . f té 3' mekágy van elaGló.
napjár; - szepl 15.·én - már eescsa!J, erencz ·ozse . r . I Garzó Gyula utca 7 számu ház
íagja letl 'Volna él BEAC·nak.. '",CIr:!l!"TJfilJlt!IC:lilii ijlJlDnOlT1!Q\'lOll: azonnali bekölíözésre kiadó, esetleg
Cs. Nagy csak szepl. 24-én lé· l eladó.

1\llindell'i vasárnap, hétfán, szerdán, K JI:. L j g-

Pn'l be '" b"d"lpesl,i eDyelem. ov..cs a os 'Qpostamestemek egy
,,' .... UI U . eo csütörtökön és szombaton friss virsli kazal gyepszénája il lógerban és két

csapalábil. Viszon! l\/lailak Már- kapható l Állandóan tartok különféle hintója van eladó.

Ion ügye - fürst G al e
• hideg fel.vágotlakat, friss húsokat.és Vendég!i5sök,korcsmárosok,bor=

.- ," f - j' 'k' l' I I" vílal!:márkás csabai kolbászt, továbbászove.segl O II aLO VIZ ene· ~ termelőkfigyeiméke! Eladó olcsón
mindel1féi~ hentes cselJJegeárút a leg-

sUiési.ink szednl - nem képez sörgyári, borpincészeti,vendéglői, iroda-b!csóbb napi árhan. Pontos. figyelmes
óvási okol. kiszolgálás.WalJner József hentes felszerelések, ugymint : hordók, demn-

és mészáros Horthy Miklós ut 15 sz. zsonok, üvegek minden nagyságban, fa
ládák, viztartály, tojókocsik, paszteriKovács József-féle ház.
záló-készülékek, üvegmosógép, sörfejtá-

JtJIJ!::l'lJJl!::;utlUulLlLlJiQOU ill I ill ill l! illi gép, légkazán dinamóval, dugaszológép,
sörfejtö teljes felszereléssel,4ajt6s Jég:'
szekrény, ászokfák, továbbá áHóés üló
iróasztal, sz$kek, divány, stb. Érde\{.
lödni lehet Békéscsabán, Szent István
tér 3. szám alatt a házfeliigyelÖnél. I

özv. Oláh Lajosné Rákóczi ut W
számu. házánál két utcaí szoba konyhás
lakás es egy swba lakás aZül1
nal ki adé.

Kézi fűrészpép és egy nagy kétfe!e
nyíló ajtó eladó. Beinscitróíll borbélynál.

Ócska. kalapb61 ujat. Csináltassa
~T10n( III il l( 1·l(ltiitXJ III I U meg használt kalapját, tisztitás, feslés,

vasalás, formázás valamint szall<'lgozás
által valóságos új kalapja tesz. fér
fi, fiu kalapok és sapkák igen olcsó
árban kaphatók Góth József i.izletében
Gyomán gróf Tisza István u.5t. Jpar

ferencz testület mellett.
Keverékes búzáját legtökéleteseb

ben a Selektor vetömagtisztitógép
1CI!'100CX]Dnl i Illi! it 'I luCI n lU j II tisztítja meg. Kollmann józsef Horthy

Miklós úti házánál dolgozik, Nagyobb
merwyiségekhez a helyszínre kihúzat
ható.

I
Vet5mag tisztItás Iványi Aladár és

. !slván vasut meíletti magláráná! meg
kezdődött. Bármikor azonnal lehet ve':'
tőmagot. tisztítani.

Gyi5ződjőnmeg, hogy dlvatkaja~

pot, sapkát legoksóbban. kaphat
Alt Vi!'lce kalaposnál Endrődön, az
Ipartestülettel szemben. Kalapfestést,
javitást szakszerüen késtit jutányos
áron.

MiI'u:llenféle női férfi és gyermekci~

pök legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészáros Lajos cipői.izletében

Miklós II 2.
Kerekes Károlynál .él zamatos,

literje 64 fillér.
A Hartel'llstein Herma-nl1l<ésfia c~g

tisztelettel értesiti az építtető közönsé
get, hogy frjsségetésü tégla éstetöcse
rép ismet jutányos áronáflandóankap
ható a cég téglagyárában.

Gyse újdbb
GvTK e!leD Beriha
mereil2S
miatt

MTKsuJyos helyzetbe fog
kerÜlni, ha iCI Szövőgyár óvása
bizonyitás! nyer. Az még kisebb
Dai volna, hogy Havas vii
~gazo~ésa .sz:jbály1a~an:. dc~

Szentesi - áWló1ag -löbb más
csapalban áloévefl
volna. Az ügy jelenleg 11;ég

S2liniér1 az országos egvcsbiró
elől! fekszik. Az MTi< veze/éi
n(!gy ~zgcdomrnal néznek az
ügy kirnenelele k.

képen a GySC lrénj
zeJle, mosl Igen előnyös szer'
ződlelé::,i aján'!alo! az
uipes1i Phőbus- tvHnl profi-
já!.zkosl 2 évre szerzódlelnék
heli 30 pengö fizetéssel és 200
pengő kapnA, Csülör
!öt-.l Iréningen mutalküzo!l be,

.s ha az általa ipényeli 6 éves
! szerzódleléshez a Pbőbus hoz
~ ,

záiárul, ugy 1-2 hélen belü:
már il villamosiársaság csapa'
fában fogja éi lapdál rugnL

Biróküldés: ETK-Hunvadi:
Takács, GySC-MÁV lj : RÖíh.
Szövőgyár-GyTK: Lapu ll.

BlSE óvott éi GySC cHen, az
óvásl igazolóielenté.sléJe! vé~

geíl kiadiák él GySConek.
VésztőiSE pá1yáiál leiesí-

teHék.
hivaikozva a fellebbvi

leli határozajára, uj lerminus!
kéri cl már elinJézell M. Törek~

vés elleni meccsére. Az egyes
biró i'l kérési nem Izljesiíelle.

mosl már nem bjbáz,de a kö~

z6nség nagy meglepelésér" a
biró öl gól! ot'seid eimén nem
adia meg. Leheletlen megoldás
a biró részéről. A sok rossz
közül kilűnl valamennyire Si~

mon, I{uriila, Timár és Kovács'
ll. EH(.Wéber, Slirony, Szen/-
péteri II. Mindké! oldalon
él csaíársor él mezőny ieg~

gyengébb része és él széll ől
lámoga!va nem ered·
ményl elérni.

Meccsról,meccsre 'fapaszial·
juk, hogy 07 ETK jálékosainak
egyrésze minden lelkesedés
nélkü! [áislik és egyál!a!án nem
törődnek azzal, mi lesz
az eredmény. Ez annál j'S sai·
nálalraméllóbb, hogV épl',,:n
azok nem küzdenek csapaíuk F

éri, akik mosl iátszanak elő-

Ször és tudiák azi, még
emberi sem udunk lUk
beállilani, meri nincs elegendő

iálékosgárdáia az egyesüleinek.
Nem lúlozunk akkor. "dkor ki-
iden özi, ha komoivan
Deldekü al·d<or mos1
nem él 6., hanem él 3. helyen
is állhalnánk. Persze ha Gyo
mára kell menni szomba/on,
akkor ők aze!sők. r~err!ei]luK,.

hogy hamarosan mej;!'vá
gondolkodásuk, meri ha nem,
javassza~ már kivülről gyö

nyürködheínek éi csapal mecs

cseiben.
Vdsán1ap a Hunyadi ellen

áli ki a csapal, de haC!z 121- .

mul! iálékra gondolunk, még az
egy poninak is öriilheHink maid
vasárnap. Reméliük, hogy már
nem Takács fog megini birás
kodni. Kérjük a közönségel,
hogya mérkőzés alaH búzdií
sa a csapatai és ne csak a
gólnál örüliön, hanem akkor
buzdiisa, mikor veszélyben van
cl csapat kapuía. Tempó ETK.

érni nem iud. A 59
mon (: II kapu3Lól

SPORTHI
Szövőgyár - GyTK nl eccs

eredményéi fél óráva! a mér

kőzés után közölni fogiuk a
Lach és Vargö cég kiraka!á·

ban.
N é me János idQigtenes

meniségel nyeri él kalonai szol~

gála t alól és igy továbbra is
szerepelni fog él GySe ben.
FUlballistáink közzü1 Rozsnyai
(GyTK) és Kiss Ákos (GySC)
leljesilenek katonai szolgála!ol.

1\ GYTK-nak cl GySC eileni
óvása üJyében mé~ nem dön d

löll a csabai egyesbiró, meri
~Z az: ors&ágos egyes g
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C<;', ,',",cW',j" (5"~i lJHD szeles) 1 cnL ly;;;'..gélS hinlet~~

2(; :~"llér. (":ts:;:öri hird('~ésn~] 10 31.ázalék: t;zs/,crin{.
n,pc,'vP[j{>vi hirdcté~nél 20 szt~zalék é.s

s2.áz2.';~k kedvezH~ényt adunk

nem is már
ez is elegendő annU,l, hogy
fn1inél inl,el1zí1t!et)h~~nito~!lal·

Az odaíli aszalás i~b, 50 éves
mulira Ickin vissz.:l, Elkép:,ci

ileló, milyen primHivek lehelnek

ezek az oszalóh:. amiJ o föl·
müve16 l.zrmc:IÓk sajá! maguk
épiielle!c Az ilyen rendszcrü
aszalókban aszainak luJnyomó
részbeli még ma is, mely ren
geieg iüzeló anyagai fOgYliSZ!

el. Uíabban az érlelmesebb !er~

iTIl?lók

termeszíéssel úgy
Boszniában, Ószer
biában csaknem kizárólag

a földművesek

Szi!v~érés idején a nagy
kivitelű gócpontokat kUl-

!iereskedőli lepik

akik az egész s-zállilási sze
zon aiaJi olllariózkcdnak, ami
kb, ~ hónapig larl. Ez lermé·
szcicscn szinfén h07Zájárul iö v

vedelmük gyCl lásáiJ07. A
!li'Ji;!'Y kivileii gócponlok, mini
pi amclynC'k évi nyers

s7;ilvfl kiviiele kb, waggon,

iermés:::eicsen nemcsak él saját
icr[jieiéröl,l,s!lem a \:áros óO e

80 km, körzeiébö! js ide szái-

be E:Jlőku ládáv
bari a nyers szilvá! és az egyéb

kOZZUl1k ezzel a termelési
ággal, kmönösen a Körö u

sök mentén,
.4 szilva Jernlesziés ;;'evés nlun"""

kávai. ár ." Mán ilag iól jöv(::~

(~~~ l nl ez.

aszalvánvl adnak.

berende.'lett
aszaiókat késziteneir,

ezek jóval kevesebb lüucvalól
vasztanak és 20 százalék~

minőségű

5zilváSf.i~éJt nec: nemes ol·
lású, h3ncI11 rendszer\ni saját
nevelésű rnagröJ kell csc:me

lékkei lelepíiik be.
Szi!vájUK húsa zöldessárgás

:izjnLL v;zeCi::bb a mienknél s

011 aránylag kevés az értéke"
sebb Eiri'J!1ysárga hú;;ú szilva.

.Az ó szilv3iuk hamvásabb ugyan
a mienkné i , de ez az aszédés·
nál úgyis ellürlik 5 igy ez seme
mi eiónyl nem szÉimukrél,

A zam.t-
ra és aromára nemesebb
az övékénél s ha más

hél

100

ér-

a löbbi

lermésL miní oH.

dó izU k és az'"

Ll lesz él

Széchsnyi lstvá·

ink

~;dnll1 i:s j nl" és ITleg-
LÜ": él 21j:es gyümölcs-

y a keJdó<>

~1eíllh{)gy a

munka
!,eU maid
sok·sok

a
l lehetó u

és gazdasá-

akI az Ai

Ol' a jcgegv~

bb IS
jövedL.::'!nlczó ~:vüínölcs-~

( 1{";'-15 iiiió .pC'
l~zcn ~c í;ye

)ödl:s01 3D ak

:5ziivái ;:észbcrl j";,y.ersQ'r; érléke·
síiik, :2:3zben rncRasn vagy
aho él s;jlva terem, ojllek d

\,lóri főz" belök', án a

150 miL:ió

kivljl2!:~'2 kerülő T"l\ ',?"rs és
do ?~Cil szih:óbóJ évenie

5 ~"- j: '! \' a1Q C, S :7'"

Boszniai ut.:! rói nEJzalérvc:
r:~vjdc bes7:é a.z oUan1

IV III nl 00 zé SJ vLsz nn,' r>',/ ".,~

ck 'öi'.'Jll11á

nern S?ün-

he[
..

5

zé~

me::wldásán::l' 12

bSZ"

ö

műkedv12Jó gazdi": is

Enn bejci en·
tem itt· a kormá az1

az e1határozásá is, amely

t,

aSzály n unk, ézzU

t akkor i cl

rend

sának
a Tisza
ne

Jözésre



eiL

ember.

5Z5

Idr!omári\:

CI6 során pér;z-

Z2t élZ clas
b·:tdd~5 ~1",'I( ..:·

les!2);'c hir 5Z2rin! 18

~25Z[d\y frontun
voníak ÖSS7e.

!~z OIBS7:-c'JbI2sszí;1 haború
" á! io ,. cl i !a il ,'r ;', v 21 lov á I) b rcl! Yi k
OUXB herc('i:Z~ ~Z (1bC3~·7j;~: c~·:3

SZf.1' \J eSdpalaival c~lyii:~i bc~

Ö(~')r\ az olö:::zok"'óiz {s CZ~

gV ...,\

biirorn uton
!llfólha e il féméli5ságu
,tl,sszonv kezeihez:
ól i9,-lk posJaiakarékpénz!ári
CSC!U{SZéJr>llcra, posíal:\ölvá
nyon a Fórnéilósáj,tu As~zony

eimére és nyugiö elí n
szeméiyes bebri65 aiapjén a

pedOíábdi1

Retl1'zljűk, 11 y éi 1l1élf'yar
:ársadaioll1, [lll! él n1uilban_
mos! is felismeri cnne a lj

inségakeión:ik a ;'cndkivU fon
iossóqál, am2iY II('mesai< a l

emb2i'~ részvél és szerele!

Inegnviiv:];lu!ása, hanL'r;1 egv ...
ben fon/os bizJosill2!<a al. oro
sz,ág álianános nyugalmának is.

N'2 zá dllak c1 ci lelkek él

sürRc:ió szó elói, mindenki si'
essen rész! kl2illi a fé!1l~'líö<

ság Ll As szon y tH g il 'Il ",,-I'IU'/U

bó (E/ai, \ olYfjn u1l'riék
be teJi:?s!l; !;(1ici('ss ami,

lyen n~~:r'i~fr.zhc eZl ,~L án\ agi

Z<2:C ::lcgc:gedi.

az :::;!i1sz-angol

abb j('!':~:J'2S szerin! ~~nlé\

rn 1zg-edL.1 nl 5000 öbe::szll1

h'3 s. td<SZUI11 szefl.1 \rárost

az olaszok e;kJgJaUá .

!-\z ,~b',:5Si.jnl<\ úgy é12 é5zakL

mini (1 ck!i fronion nagysza
bású ;:lkniámc: ásra kés7lil<
nek, [~déli fronlon 250 az

el1erdé!ck t\z an'"

g'o! kü!:jgymiilisz[er enieik,

hc~~y rJ,4 a Ls kész

küd:zni El békécSrt.'·" :5 lel
11ét el van szfJr"~'al

c!vGjk()z~k az abcs5z

rubo. h.3. Olaszorsl
folytali ó ':;!ún o i6~t! .,\besz~

s;~jn15;h{jfll, Laval frar1Cij niÍnisz ...

rl1jnd'2n csendes, csupá.n az
(jn ok rc~~yverkeznck a
nag\loüb Si l2lSé frc~1Cié)or~

szá g 8 ck szcy]n ~oszor'"

szág olda ára áll,~nni csak

él

vá)::(í~ dLL a

or5iá-

'Jez(iés(~l ~épl{',~Íj~?ii ~par!,-)sokrél

Kell h'z\Ji. Ei len It ':>:: ö e~e!bcn

az épUlct6 illlóJ a1ka!rnazoH

munkások ["nini önédió !1HFlka·

\:á:j~16k iORO~u\allai~ ipar!izök
~:I?k iCK:111cndók és dlenük a
k \ r3 si e r:' :3 ;,1 d ji EH: él Ó'

.I\z ölislJán c:2ndel('jc~ a {na·
}...ítr.nk r"ész t't51 5 Jegnégy()~':I)

ör(l:lHllCt üdvözö k és j-

társula/okka és egye~

süle/ekkel" továbbá megfeleló
módon hozza él khzönség j 5

domásúe is, fl fennáiló
{örvényes t~ende!kcZ2Sek érjel~

mében

a hatósági engedélytőlfüg
gőépHkezéseketcsakmeg
fejeMen képesHeH ipam·

sok naJUl<H!I2111
A ehái ha-
lósági cn;.zcd flig~ő épil~

kczéshez cíkészUheJi EJ szi.ik

sigzs !Q'rv-2~<cL nlinden éHlj-;a-"

got bcszercz!Jc!, dc az épil,is

fi!okal cJ szerény Q5::.:.;{Öz(;[(·t2.f

5('ln ludják él nlDgu'!-< 3zS·rnErra
fll 8gS zerczni. onl e j ''t <?k (rl1 er1
kg dviseiheiS i(~ cl bizlosí!c
fl á li cl k szÉl :1 ] uk ;" (~ . 1\ 1 5 i, EH1"\ 1!'{ o I'

v1iágszc

n ~.' lj- g cl ? cl ci S

lal an Ei ké

:.-? () k s la!i sz rd\ a ;,~ j Ir! Ll 1eP 8:3 a1 s7. ez ~

il i d o 19oz() ~\, 111i!Jj ói ~; ,s rl\l Bk

ja az: &Idozalkészség

A mi szei:?,zny, Trianonban
megcsonk]to~i hazánk sokkal
rosszabr) elyzeíb~n van~ seCf1'"

munKanélküli segéllyel
s!c1hcin::: (j mun!..;;állanck támo ~

geqására s ezérl I1Bnli él ma,
gyar társadedo:nra az él kö(e~

iesség" hogV él szenVZd0?SeKZl
eny hjjse, k en 'le 1'12 és ruh ál i cli
asson az elese!i!ú<nek s meg·

menísen sok ezer gyerme-
ke az éhség k Kor-

Urunk El

f!21h~vása 2g"észen bizonyosan

ebben az évben is meg!aié
magva" Jársadalom

szívé sze td szava

önlikor az álla

gondfái képc?_·L
y ;,~ en ju!! ass~ k azo -

kal, E'lf;ik :n!\k ,"j ke-

nyerel, Magyarország lársada!
rna scm nlaradha jé~!enüJ. n'2k~

sze~

még

fárad!
akik él rossz

arra, ogy

mes szobákbó,

az épilöiparosok
nemcsak a magánosok, hanem
igen gyakran a közlesllilciek
í" názilag végez,elik el az épi!
kezési munkája/ajka! és ezze!
lénY'2ges kereseliól ülik el a
sZélkI~é!-JZeH iparosokai. J:nnek
él l2l1etcllel1 állapoinBl, vei most
vége! vitéz dr. l\!lárky Börna
alispán, aki a !",~i el a kö
velkezó rendelelC! inlézi'2 él iá-
rási rés z:

A gyulai iparle::iük' épjjő

ipad szakosztálya c;zzal él pa

nClssLal fo'dull hozzán"
nemcsak él ~l1élgánosok, h8:1cm
él kö:z:leslűlelek egyrésie:s hB
li~ag végezfeli ei ez,zsí~,

munkáialaH és ezáliöl

sza,kképzett meg~

veszélyezteti.

Nag\'aSSlonYU:lk~ ak1 abb~Hl

[alália !1wg főbb llivölásáí
a szükö!k nyomoru·

sáp'!t enyhilsc, cl SZI2!lvcdók
könll le!öröiic az éhezők

éhségé csinöpílsa. a rulJéíl!a~

noka! fe!ruházza) a mosl kö
zeledő Iéi k,zzdelén is kérő

szóval El mag-y('J, lársa~

dBJomho~, öZt)k, akiknek
kezdei<2n is kéró szőva] for
dul a magyar lársadalomhoz,
hogyaLok, aki!{ van, 3dia
nak azoknak, akH'~nek nincs.
A az elviselhetőbb éjet·

körülmények nem feledielhclik
el vel ün iz, hogy saj nos sok an
vannak. nagvon sokan, akik
nek él legszf1kségescolJ minI
QCrJnapi kenyerUk sincs I1Wg,

akik f1crn menetnek haza ké'"

!\ in; IL: cS21elidön kereszlÜi
ill rnosi is ;m,gjelcn \10
gyarország legelsó asszonyá
nak; jós,:j@"OS órH2nk ..
ndlc el felh~vása D nlo'fdvar jár ...

sadai(JPll1()Z a L:H n~'onl0f '2:1V""
hjlésé1re.

ságukai '''",'Y'''''''''' i'"

13 ozás
gyöng'üll alig
ruhával b2fedni: szóvEd
Vélnn akikne:" nem vol
rcpcséiLik az 02[121 s

adva

bu nyát
a község

term.esztés

nagy mennyiségii
pá,Hllikiít is főznek,

él minőségben i~en gyen
ge s on ez; ugy isszák, mint
nálunk cl bori. (8-J O fokos) tb l

böj ezonban kom kivi/el ük
nincsen, merj él legnagyobb ré#
szél sajá! maguk fogyasziják eL

A is jö~

d \J~.~er5 szi(VJ El!11e!

ha cl kcrcsk ,2 d Ó !TH?gvC' sz; nll ndl
aggonokba rakják és

,D,T as/,ah'Jn)' t1

C'sz j él !'!',,~, -,7 ""

lj cl a ö.:.
okj Bzulánaz! 5 minóségi

csOporlrEl osztályozza, ládákba
csomagolja és eluvália {fél1yezi)
vagy enélkül, ömlesztve, vagy
zsákokban s?áili kűlföidre,

Eze'okivJ!, min! már cmJi
eilem,

J;zzel :2ginkább DOS:? :iia és
Oszerbia déli részén fogialkoz~

nak, ahol jóva i apróbb szilva
mini ci középső és fel·

Ső részeken, .!~ fŐlés! földbe
!ú,;:ör\ 8 fülű, egészen la·

pos, 100-200 !ilu ürlariaimú
üsjökber;

A szilváknak finomabb kivi
ie ben v~ió feidolgoxásávol,
min pL mogyorr)val, mondulá,
val s;b. ~:öltcii szHva kész:;és2-"
\re 1 ncrn

község eJóljárósága
a Vármegyei Ga<:dasági fe!-

elóség üiján olcsó burgo l

nyál hoz forgalomba, hogy ezt
G kivül fonlos népé!elllle
zé si cikkel mindenld számára
hozzi!fúheJóvé legye.

A forgalomba kerülő bur·
gonya ára minőség szerin! 7.50
pengő, illel 9.50 pengő mé~

lermázsánk'inl.

A burgonyából saját sz ük,
séglelre bárki korlállan menYI
nyj:;égben lhel, Jelerdl",>
zési haláridó október 18, de
valószinLi, !Jogyez! a tel minusl
oklóber 22ig meghosszabbíl-

. BÓ':2bb silási ad
CI kö

-,-----~--._---



ÉBE

és

g
minden füszedjzietben m~e2'!kaphatia

les ieheiség.

lene hozzá és z, sok pénz,

aminek sajnos, nagyon szűld>

ben van. De még igy is be

tudta bizon hogy kivéte·

a egy'szer lz íudnánk veJni fóvárosnak." i\fás lerv!?j CSiiláli ..

incgl.~f-11\rö; c Ej'VO c5alól~a olVa j, JrnU kevesebb zbói

káprázBld! ha nemcsak azér! fej lehei állJ,anL Ez is
raionganánk és nemcsak azt csak épen Papp Zsigmondot
,zriékeln,:nk fcl magunk fölé, nem elégili ki. Többre vágyílc

ami messze van, hanem köz· - Oh, ha egy halalmas IBÉlr·

veiicn köz" " v~ny törnböm volna, -
ls In nánk e S2 C!PCf, él nagy· ia, - Csak egyel len egy !la~

szerűt, ma vaHanánk !almas márvárlj!lömböm.8mibc
méJ:t:!unkéni"k PC!PP Zsigmon·bclevéshelnérn a minden
dol, cl k657.Cl)rá~?,!. Elhi régen cikk zcnéié!, az ezerszer
liiinő[ omc tlC1 i f1tain, lúl a elesel!, de mínJíg c1iaclalmós-

pepecselő éJc,en és a maga kodó egész iLmbcrl. az egye
egyéniségében ám\liésra kész- lemes fájá! és minden idők

lefő mérföldköveke! állit az roppani kacag'ásáL Az egyei-

hi'ök orszégúljén. ckn egy halalmas márvány töm~

(jyomán minde ismeri. bőm volna, De lesz.

!<iltinó gazdá nak , ügyes Az ember áJ1wiva kulalia,
pá iikusnak, akj mcliesleg l hogy mi több benne: a hile,
szobrokal js fEl rag. Éo. ez aI I vagy él lí2heisége? Egy bizo;
"meJll2:kes" ozasa még Inyos: a ketlő gyönyörü szép
nagy \2"/':1<. lebe I a magyarság I harmóniában él benne. Hisz,
(neíében. KöDevése!t elgondo· men allwlnia kell. Belső szűk.

iásai messze horizonlokal fe- . ségból, él !élek parancsára és

szegein<?k és vésőie nyomán azokrlak él kezeknek a gyönyö-
laián rnegszülelik él magyar rüségére, akiknek alkalmuk

\liegela akii szeliem! meste- "műler~llében" széjjel nézni. A

cének vall. Talán l Iskola kel- falakon sajá! fesiményű képel\:
harsogó . és komor szinek,
amelyekból Rr2mbrandl, Vaias-

quez, Tindoreíló, Munkácsi,
Ripl Rónai és Csok Istváno
kat vallhal magáénak. Neln kell
félreérteni a do!gol, Papp Zsig
mond semmiféle iskolát nem
kövel. Ösztönösen és ötle!sze

rücn dolgozik. Innen és a vi
láR' szincsodáil maradéklalanul
bzidegzeíl meglálásaiból adóc
dik Ól iási szinskálája, amelyo

ból mef(~sz emberek hangsu-

A gyomai országzászlórB be~

adaI! eredelj páiyal\2rvél csak

ózérl uléiSilotlák vissza, meri

"mc1-?cngedheie!len, egy

vidéki községnek szebb or~

szál?zél legyen, mini él

aló
ba1-

ej el
k er,zsLí\z

, . l. ..

i \ li I'l \l

hO,Q\, ö

A nlegaJakulás ó~·5J

ci Ja '! J ~Z á. il1 OE:~Q n

~{j'i/e;l:li, ~'"

ek ',/cZ(2IÖ~ lis~Hé való 1\1nc\'c
zés ~ ;lck I'( CR:Q rÓ~li~sé l az
szág-os }'(öz p .• ~. .,,,,,.)

Örvende/cs 85
az ci kőriji

szo!gálalkész5~gé~ól é3

leS.)';l,,~!u'-láSáii~~~~Uggi~i2f~,a 2tnd-

51((11 \-áLlsz",
ö nsz!il~.arba; éj,dk

len szerepjésLl}~.l~el rnlilr ed ...
is bebl !oiL3k. llo;?·I/

ne az í érd~='i('2kcj ha~

neIn a közérdc'ket s ezen ke,"
f;2S?EH j böj!éJr5i

szcjtgáJiák iHe~ve szo

f'2fCIlC nv non'/,zQ-
szá7é:ldo:-,j s belépés'iránl] szán
dékukal jQ!eni\2!i~k ileo

A !ömc9'CS ,?nlkc:z<?snek
csak őrűlni merj e·z is
igazolia il fi közös
sors, a közösen álé t szenve·
dések és béJjóiá:-,ok_9 a
í !önbözóbb élelrc~fogásu

és társadalmi rétegekhez lar~

tozó egyéneket lelki egységbe
kovácsolnj képesek és ez a
lelki egY3ég a tronlharcos moz
galom IUlaidouképpeni meg;
dön!elheielíen erőssége,

A. megváiasztol! tisztikar nc'"
vd:>cn Bokos J;::'zsef elnök mon.
do!: köszö!,e!e! és az orszii·
gos cin lelkes 211c:lésé·
v(' EJ Z él icJ!wló kb 7gyül é s he

eződöí!.

a ba!latSéIk ki.,
lörjjsé! ő

z~árnokk5 ~ l/Vagner
Péter mi~g('lnloli!sz viselöl, c!len"

Aladár jnCllOm~

OSI és .Mrirfon
aidonos- rkcszi6 buj-

!ársö ol válasziollák meg'.
.0.. il1;:gVÉ;]Js/iüllaklól a

a [nőt }\lónClY r':'4>f2renc ny.

kQpviseiik. A prospCQ
r\lása nem ci n3ziikar, han'znl

dé icgescí1 !cQ[]ök i\, ű-

ködnL
Örömme! állapj

a J-Ionsz f?yolTiai ·rcs ...
jC:ieHlc:g ié be ci egclaku~?

~~~C;:~f:)~;'co S ·cs~~1~11 j~:á 1~1 ~i? \~;G ~
280.

ziísek meg\/ai-:..~~s:~'áséhoza gvo ..
rllö! csoport és l1szilkara' ;;~r"

pl.:I,:1 :j~ ii!c.(l flllk nil' l.. ji.::~

j(jS<ll.~~ l-'b:· a i)(':j!I'lj'-l-:;\

&,ik (jel ur l, ; _,.--.
t) j)' c'0 jö v J '..; j (1 j .~~' y 11 é: II ~.~ i' 1,.-' l ~.

kcsc(L_?s~c; fl C:-:OpOfl c]rH'Jk(;\~I,?'

13akos [b. rösz
! j r~c l
la rTlf1!O.:11)gaz).!f\JÓi'. ö!eln

ké: JVet71etey l:dé:'2r ~ö-:-(ar~k

!ád~,jl:láLgo es f.Jánczél
ÖZSé~1 föh?g·vz6!~ Hlk:árokké~'

l(ner Endre rJ)r()11 d'U"JJ~V"'"

és Izsó
rársaJ, .

mini 250-áOO

.k C"~ ("~:.; () p () r l j 2.3 • ~ t ) i; a \' I:' r...~ r C l"' i..'

IlY !)(:<lvéd·Sl_"~L'Cldo~' hiV(·)~ b ....

h'onl

A jeienvo3k közüj mini egy
100·anegyenkén jele ieUé!, be

nl az ~dó eló-
rehalado.tlsá való !ckjnjeja

ujraalakuiása érdekében kéj·
szeri áCló és K{)z!e~

mény kapcsán klhívásl jnlézcij
a fronlharcos hOl,

hó l Ö án,

Jár()zat l.d feJkérlc 1\J.zrnere~,'

Péler iakarékpénztári j~azga!óL
minr aZ Orszi:Í15os fronl

harcos .szöveíség El froní
harcos cl ismer/esse.

I'lemerey Pél,zr akarékpénz-
tári$jgazgaló, El lévö bai-
lársak üdvözlése u akJuá1is'
fronlharcos kérdéseke!, a szö
velség célkilűzéseit és jövi'i
munkalervél, v(llamíni a moz~

eróviszonyail ismer/elle,
fegY12Hneze;j összelariás

ra és köhdesség111dó rnunkárlEl

hivla a b,.1j!árSlJ\\eL
Több kőzbeszólá51'c

felvilágosílás után [:12"

rene ny. honvéd-százados, az
Országos fron!harcos S7.övel
ség alapszabályai! ismerJeHe és
112!kesi!ő szavakkal, él frontbar·
cos bajtársakal, a hazafias

szellemben munkillkodó Ore
szágos f'roniharcos Szöv<2lség

be való oé>.lépisre és ennek
kapcsán i'! gyomai csopor! meg·
a ökjiésár'3 kér~2 fel,

ÖZsJ2x!1J7.a Bágy""
la naCSaerrn é lJe n p'~ 2g! ert and ö
fror1Jharcoscsoporl a·jaktlJÓ l\Öz.o

gyüleZsére minél nag jobb sú;m.,
ban nek meg. f. fdh]\í5Sra

ff·orH.harC05 :c-lcn rneg; ]{jk ér ....
d~c~:ődéssei nézlek az alakuló
\.!;~=:a'lu';!e's c-l(~--".11"-6)" ...._ '.(;. ,-, ..

Kovács Gdbor községi
ironlharcos· bajjárs,

beszédében a leniél.'ÓkeJ a
fron íharC05~C5f)l!Or; rT] cga j aki·
jására szölUot:a fcJ~ n;ejd az

ol' ferenc ny. ii vc: d-
százados. II é il á II Y IJjjlá ;'sá v G

la!! elő,éc!es Il1cgheszelése

hl1:LÍs(~1 Í1fdárOLj,(J ej SBIllOS

azüi)l)(ÍIl. CZ (j lJöfálOUj ne

iári a K1vcJnl cfcd~T"!(r:n

az akkori viszonyok közölj iZZ

a s ö fronjiJöicosok agy
!ömcgén,fi Ilem jalá!i ke!lő meg"

érlésrc A zokokoi löbben js~

merik, aZO'qiÍ már nerri fesze
meri a csopor! uiraaJa-

klJ!ásáva 111egsz.üntck ?<.?nnél""O
lani.



ló

lsten ad·

igéreie e h

rTl-áZSá\7(jI fcl'T

Békésvárrn"",u

heíyezetf

élye:sen szerze
iohat éi \ánne~

tel; hogy erre a
szep IWlfS.

Mi nem súvet
és hitben erős lelket mi
a jövDnek épifeni ol lel
kek egységéből és !zftbeli buzgósíi-

Mindeti szerda déll/Mnt
lelkekben vató ~Diflésre haszná/

fel Ha mind€/l édes
me,g tesz I a .maga kötelességét s
nlinden leány meghallja a legdrá 
gább édes az anva~1zentc

egyháznak hivó szavát s kövefÍ
azt; akkor egyházunk és
ékességei, erősségei és
vei s gyöngyei
jon elhatározás! és
jó 17uuikdt l

elején már is \'ÉllL

A fö vclésUgyj [111l11SZ··

um DöráIl'y !<álmán
aki a

lrnlcnrlllí ínslaJlácjó LJ! [.

Vitéz Ricsóy~ hlarik Béla
főispán nJ al-
ko en

legnagyohb jóakara lal
megérréssei fOgJélikozik
kés\' ármegye né!>ólck [12'

héz sorskérck':3l2i\ el és rnár

e;(~sa(Z'erek hiiben, itt
{z 82épet~ a jót; az ,fl

szívjóságot és cl lelki gazdagsdgot !
hlil/ja,rok (nindenkit

/vlinde.'l édes
tiszteleitel és kel'es":tv"~ni

Még 55 vaaon

U~\..h",.la

\ g}!énket ér!
Iról, í·dul ra
I részére il ki
I _~{) ')
ii Do l q
~ Jenö várill'zgyei
I.. rr.'!Lipv[>!6 C/'lf.1().I\'~ .'''- "ö I"" , ..... ~

I d.!é! asjjásó ,a
·1' d '" l ~ I

·1· g<:ll- asag(~hn~h:, '. !wgy az
. '25 [\i)Z5egeh részére
I menn\' i verörnelflh u?-ái' szál ~
Ilit:'H:m~k, .~

nagY' a zsirlarial-ame

~eri szárnak .1"IL'''l'''n':;rn''!''~nt

!ó c?riél·esiíési íehe1öségél,
csodálkozással keii rnegiSJiöjJl'
tanunk, rországbfJ!]
a lení:rerih;rmeíé5 Élllél~bafi :J

kél millió holddl alig halcdia
ITI.eg, olvannvira~ y az é\,'ek
nagyrészében behozaiahJ va-

ulalvéL Sótg~éikral1 eló
az az esel hogy az

exporiáil bÚocij érániil drágáb·
ban keH Icngeril im nunk,
Erre p~ídél már az juei eszlcn·
dő js.

A kukorica fdhasználásának
elónVit';'5 ((:'k~níve, ~:..~ tejelI,

hogy C,,[5Z·21 il lenne a termő

terüler kijeríeszíése érdckéb«:n
mindenr meri éi iCII'

geri az álla:ok !akarmányüzá·
sánál schofscrl1 ncH<űlözhelö,

[118. e nleHeU nag ti és

könnvc[1 ernészlh2tŐ éi benne
foglal! lápanyag, emésztési za~

varokai !HWl OkOL és az ÖSZ~

szes állali /erménydnck, kü
lönösen a húsnak és él zsil'
nak zamatos ízl ad.

Fentiekel megáliapitva sze
rencsés körülménynek vehe l-

hogy ebben az aszáiyos

i esz.lendóben k~zsé~[j!lk rnal~

i I1JZ'llban felszerel! csovesien~en
l darálók él lakarmány hj

I::::~~:::~:~-
1

i
I
I .4. gyomai
j elnöksége szives szereMle! hozza
Itudomására a mi .kedve:' feán)Ja
l ama - baonyara---- ne
I gyan örvendetes Ilirt, hogya (eány
IegyesiileU egyházi munkdk t évi.
I 23,mán~ sze:rdál1
I 2 2Z egyházfa-Inács megkezdődnek.
" Szeretettel várunk ési mindenkit. Az a meggyőződés ve
I zet és irányit bennünket, a
ljövőnek neveljünk és
l Ebbő! a nagy: de szép és

nyörfiséges munkábó! J'ill.{Jhpf.i

den leány a maga részét, akiben
buzgóság és igazi keresztyén i hit
van. Minden az cl leg
drágább ékessége, ha szívének Ile-
mes, tiszta lelkéne./': tis.zta·
!Jógát meg/iri:!te s erős.

A haza s
: reformdtus egylujzunk ti

sokat jJár Vegyetek részt cl nem
zefmeníés ! fh'fnv-mnJln<:

l
Sionunk kitárt karokkal vár. Tisz;

. fa hitetR!ket, meif!.!2l,őz{5dé:ste~cet ilka·r·

szénáé 20.9 szá-

"T"udvaL2VO; hogy c búz~ ~-\i ...
v~l021 fo!(o~:ód~k~ mjg5 1~~.zf#k1'i

nlf:Hékiermékét k2PCZÖ
korpáhan .a od, Rá nj,

gyunk lehát utalva él korpának
kiliföidról való behozalalára és
igy gondoskodmmk kell a kor
pa más való lá
sáróI. Hogy él IClJgericsulkából
nyeri dara mennyiség2 a.Jkat.
mas erre a (;iéira, aHa nézve
a köve/kező jáb:ázöl nyui! fel
világosílásl:

a durvakorpa keménvitő Jr
léke 42.6 s:::áza!ék.

él

zalil\.

él Ii:ngericsulkáé pedig 21.1

I százalék

i tehál fdényi, mini akorpM,

Ieliellblzn több, mini a sé!vamyú

I
,~zénáé. És ebből m(:gálla~

: pí!hedó, l10gy éi Jcngericsulká
bói készüli órlem,znyból kellő

mfizsa cgyenérj~küegy máZ3:J

korpa takarmány ér1<,:
I kével és hogy cl savanyu réli

széna ér/ékével Idjesen q~yen-

ranglJ a csuíkadara.
A csulkadara fonlosság:í! a

takarnlányozás növe.~1 az
a i körülmény is, hogy az éven~

kén! átlagban 20 miliiómá
zsányí jengerikrmény ulánan
nak körülbelü! 90 százaléka
azaz 5 millió mázsa EJ osu/ka-

, nyer;;:;dék, mely tehál él fenti
adaiok szerin! 2 és fél
mázsa cluívaKorpa behoz a/ai ál
lenné feleslegessé. A csutka
dara minden állal íakarmányo~
zilsánál, ehol korpál 5zoklunl,
használni, szintén feletelne!ő.,

, SÓI .ei iakarmimvozási kiséde-

Itek m,'gál1apiiják, él csu!
. káyal evc:r~ abrakoj a2. blIa!ok
l EJ lenyel5s elől! ek lob-

D megrágni, ami él vele
feieíelell !akarmányC'·k emészl
heiőségét negyban eí6segilL

Még célszeriibb azonban, ha
csöves lengeri/, íermészclesen
megfelelő SZBraz állapoiDal1 él

csuíkávClI együl! darálla/unk
meg, rne.r! ebben az esetben
nemcsak meglakariljuk a
csöves tengeri morzsoiásánaK
és IiszlogaJásának köllsé~eíl,

hanem él cSlllkadarával vegyes
tengeridara ellarlhlllósága is
sokkal kedvezőbb,mini il Iisz
lán lengeriből készült daráé,
meri az ulóbbinak nagy zs\r~

i""j",I!:n?l aVG50dásf idéz elő.

Egyébkén mcgáílapilásl nyeri,
mig i lisztaieng'zridara

keményiiő értéke 80.6 száza·
lék, adrlig a csöveslengeridara
keményiló értéke 60.'2 száza
lék és igy 1u!aidonképpen 134
kgr. csöves!engeridaráiának
lápérléke egyenérlékü 100 kgr.

A ~\Ormány agjal
dán 9 órakor
miniszterranácsra ültek ösz':'
sze. A. minisztertanács Lá·
zár Andor elóadásában le
tárgyalta és végleges alak

a hitbizo·
Éi i örvényjavaslar ter

vezeték,. amely csütörtökön
elé került.

az A vizeliáíá·
és azaszálykár le·

küzdését célzó kérdésekkel
foglalkozott a miniszrerta
nács a fö]dműveJésUg~fi

niszterium szahértójének
bevonásávaj, majd az AI·

fásitásál1ak és erd6
sHésénrzk terveit velte tár
gyalás alá,

!WfIt;;,nl''lI!.fIIUUIj miniszterta.
a

ék e16Jte, ho!?)' (l "beér·
kcaliek' l~3M; hosszú <1Vi1:H?-,

dck rnunkájil'!cJ! iu!ollak ej odá·
ig, aho; ő egyszeri nekikezdés
sei megoldásl produkál. És
v.]n CI sz·obrészailal is,
mB már egyedüli
1=:'leinic leJszobrászaHál, helyc~

rogással foglalko·
zoli, de abbahagyja és minden

nélkül kőbe kezd
le elgondolásaH. És a?
utolsó kóngurái sem iökélelc
sebbek, mini az első, mer! az
első is lökéleies. Virágai élnek,
szinlelenül is színesek és szin
te hailadozni lálszának a leg
első szél'fuv·ailalra. Van . 'ty
nOl oriréjo, amelynek arcéle
áhilalosan és mégis emberien

. Van egy relifj'2, amely
egyszerüségében döbbeni be-
le az emberekbe az élei és a
halál misziériumál. Van egy
sareg siremléke, amelyek fl

Genovai lernelő miivészi ér/é-
k..zii és ci bánaI határia
ianságával dicsérik alko!óiál.
A szomorú csak az, hogy
mindben benne van az ezek·
né! is szebb csirája. amil nem
Jua csodába fiíkaszlaní. . NBm

meri Gyomán kell élnie,
merI idcli.Öii az a hatvan hold

ami ha JleOl volna, idáig
volna el Papp Zsig

az ország egyik legna
és legeredelibb 6slehet

sége, aki 6 elemi! végzell csu ..
és ma ls. kisgazda. de

óriássáludna nőni, ha nem
foilogalná él lekicsinylés és él

közöny és. ha pénze volna.
De él hite lalán legyőzi ezeket
az akadályokal és felemeli ar·
raa piedeszlálra, aho! önma
gának le!!d kielégülésl, faHáiá·
nők világhirnevet szerez. O is
megérdernelné és mi ls megér.
demelnénk, mer! épen eleget
lékozo!il.mk már vért és tehe I·
séget... -I'-f
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A gyomai halásztárs8ság közli
a halvásárlé közönséggEII, hogy
MtldSzI'I8pOn minden délután 3-4
6ra között a vssutl hldn'l árusit-

ai halat.
Kuzeg kg-k6nt 40 fmér,
Ors6 kg-ként 60 fillér,
Márna kg-ként SO fillér.
Ponty kg-ként 100 fillér.
H.res. kg-ként 120-160 fll,

Mátral "CSEViCe" természet.lIi
fi4llv8nyu borv'l: GIUck Ármin gyo~

mai keresk.dönél Jutényos öIlrban
klllphlllt6. Jav8sollll11114l"gaság, gvo~
mOl"lig68 6. májbaj 811.1"1. Mint bor
vllli Ilii kltOn6,

- t:inwdeliék cl IiL· ik kerli
let lakosságának Hfu5Z ellen
vOllö kő!elező beollásál. Csak

<cl 2 éven és 60 éven fe
~üliekeí nem ollják be.

-- A lüzoilóság részére mo
!orfecskenclőf akalfHlk beszc
rezni.

- Az oidóoer 7 ·ild vásárOlJ
nagy felhajlás voll, összesen
585 eladással.

SZémes tengeri -min
den m~nnyjségben

ejőjegye~netö a Futurá

Mínd EJt cl k[; ak. k ik c' g \' c l"
kll ki3il~nYLl!ll\ Lenke leme
lés,zn résl! veli·zl< s ene!
fájda:lnlinkai enyhiieni ÓIEJ]

lollák, ClU!OJl kös-rőnclei

mOIHlunk.

Bucsu Endrődön. Szen lm!"e
herceg napján, r!Opemher 5-éll cl

politikai község és a lemplom
védőszenljének ünnepé! iHi
Endrőd község lakossága. ~~

A sul}osalJ nel1éz időkben méC'
fokozOl1iÚlb buzgósággal kjváll~
ia meglilni il népe védő

szenljének ünllepéJ, ho;;y köz·
benjáró párlfogásál !H!:rjclsli211
nél Ilag,\, l1\,ornorus<'Íga és ;n~

sége ideién. - A hiibuzgalmi
egj.cslílelek félfi és női lagjai
közös szenláldozáson feiezik
ki hódolatukat él legdics6bb
magyar királyfinak, de ugyan
csak Jézus szeni aS71alához iá
nlloak il község kveníéi és
IClifényei is, hogy szenl Imre
példája nyomán hiivallásl leg
IlYenek hilhliségükról és ma
gyar nemzeH érzésü!HóL

Az ünnepi s7enlmisél éJZ Egy.
házmegye Aposloli KOl'miHlV~

zója: dr. LindenbergerJános pr~
látuskanonok fogja bemutalnL Az
ünnepi szenlbeszéd tar/ását DZ

Aclió Calholica egyik országos
l1evü vezető fogja válli'llfa. -

Abucsunap déluián;án 3 óra
kor a [(atollkus Népház moziter
mében az Actió Catholica helyi szak.
osztályai tartanak propaganda
gyülést.

I~(~)!;dP l "'t l L-~jk cs (5

1·6 Jól ü !({)nap 1)1\.1J5(\ ;':,Jp:á.v(Ji,

ö beéri J.9ulogh \..!yÓ2V~

tós~olg~b~ro 6 hefe~

áról visszalc?rl és

Atlhe!ve':Ett::i_ A [)unil!1ildl'tl för-

Qlhc vezésekor Gl rende-!·
álló JOO rövidsige

miaiJ ismcroseiiól ezulim bú'
csuzik. IMday Bélü máv, tiszt és
neje.

leány nyerte
!e11etlték uüreti mu

szépségversenyé!,
!<:;v:2niék szi.íreii míJ~

!aiságának nt'S] szépségvel'scp
él első díjai: egy fHép

szőiőkoS2ürü! 150 navazaHal
mezéí/mi 1eány

i~!~:gnym a képviselőház. Ok
'óbel' '14,én a képvi 3

slzIóháL őszi ülésszak-a. ,4z
akláb,,]' liS-Hd inlel'pellációs
napon !\.ánya !\álll1<Ín 1d.HllgV p

milJíszler bogy f;,1E:\~

gVöfország húen kitar! él Nép~

szövetség melieH és rcméH,
hogy él halalmok Európa száo
mára biz,tosilják ci béh.zL

Le,gUjiabb sporthkek, 513f:
él GySC eHeni ávásá! vissza
vonta. Zöld László november
2!5 e jg, Némeih lános pedig de
cemb\2:r 6·jg nem jáiszhCJL
Tötckv"?s óvoit CI Szövőgyár

ellen. - Biróküidés OyTK
B, Mc'iv il. Réilfai. Tör~kvés

ET íZ Hu<>zár.

Vármegy~i relldkivüii köz
gYÜ!2S lesz oldóber 25·én.

A békésbánáti ref. Eg-yház p

megYI2 ok!óber 18-án tarioHa
rcnd·,zs közgyüiéséi Hódmező

vás;§rh~!lyen.

A KülkereskedeJ~li Hivatal
közli, hogy azexporlórök a
puJykavásárlást október 25-én
kezdik meg..

Figyelmez/eli éi Hivö!aJ a gaz
dákai, !Jogy az exporlórök
csaki,; üresbegyii, prima minőp

ségü árul kötelesek az előiri

árakon megvás'áro!ni, mig az
erősen lömöll,lelibegyü jószá
goi -:5 él gyengébb mínöségüi
az exporlórök scmilyen áron
ílem kölelesek átvenni.

Az orosházi búzabemu!oló]'(SI

részletes beszámolót iri viíéz
Pajor Ovula igazgaló, amelyet
a jövő számunkban Ismerle
IliIli, olvasóinkköl.

A Gyomai Iparos és Keres~

kedó Ifjak Önkép;ököre ma
esk műkedvelő főpróMl és
holnap este műkedvelő .elő-

adiiÍsl és láncvigalrnal rendez.
E!óadásrt1 cl "Repülj
fecs!.; ém" o perell.

Garay Sándor
ács iparos.

A Gyomai Ujság okt. 11-i szá~
fluiban olvasom li hogy
Oyomán flwnka né/kiili ember
van. része ez munká-
saknak el Mint-
lia ezzel n7Índen rendben volna.

Nérzziink hát széJJel, ugy dU e
ez az cset., hogy ku·
bikos mlUlkds oda van. Fe!rérme~

gyébnl. százaléka lehet
azoknak. akik talál! c: télen
gyer/. hógy
nak? Ez még csak kubikos és
mezőgazdasági napszámos, rninina

flt nem is volna.
Nézzük .meg, hány iparos-

na.k van való kenyere? Ha
azt mondom: se, talán iga-
zam is val!. Fájó szivvel kell meg
jegyeznem" ha igy lesz, nem hogy

fizessiink, hanem két hónap
mulva az ingyen konyhára kell.
szomlni olyan családos embere1(.

akik nlinden ki-
használnának, ha leheme. Nem
né~ve: milyen il munka; csak ke
reshessen.

A. elhelYE'Ekedésére
vonatkozólag néz:::é/( a mun·
kás ember éléskan1raját, nézzék
meg a nézzenek széjjel
az van e tűzrellalója?

majd nélkülöznek
az csak
melegedI?etnének, de ez se', teM!
Nt minden rendben van.

Erre a jelentésre kényszerülve
érzem magam fe/szó/cini,

És még e~y óhaj: indi/sanak
munkát, de ne éh-bérért, hanem
tisztességes napszám mellett.

Kérdezzék meg a munkakereső~

ket: kinek üres a kamrá;a ?
igy megtudjJk, milyen aggódlJa le
sik ezek az üres kamrájuak, kap
hatnának-e egy kis. mankát. lvJaid
állopUsák meg. hogy Gyomán alig
van nwnkctrlélkiili.

Lilésen.

Se bútOT] se

(OlJ.an
Olyan bocsá-

tor árdb61
pénz .. .)

A
flm:afelé úfazom. Éhesen és fárad·
tan, Körülnéztem. Azok is mind

Folial{, j6! el
helyezkedtem. Félig aludtam is.
Csend volt. Senkinek már
a a Iwzautazásra. Elko-

Pesten, ft munkaheiyén, az
életben. Csak a kalauz szóla li
néha, de kedvetlenül!

'- Szabad cr jeg)let?
Már Kispesten lártunk.
Szabad a jegJ1ei!
Tessék,

$ft!,álljon le! Nem érti? Hi·
m~~ ~

ők is hátranéz!ele Öreg ember.
Akkor már él lépcsőn lUeg-
r"",aunryf a Nrde. LPszdlU. úgy
kapaszkodott! Aztán reszketett a
kezében a jeg)'. És csak

megáNó III álszálló helyig.
Csengetés és indult a kocsi. És
nem a zsebébe sei1!:i. Olyan

i' r'" ..,
'-"Il se. uJsag moge

Ugy szégyeltem ma-

N(]m átsui/lni Nem
fl

Q

csendesen tlwndta,

csenei
bújtunk.
,fam, . .)

.!·~JeEdjg~irtek., hogy ilt /í/hjs/
ernber /\ "_7" állás eJo!vudl

lf1eleg1h'n. ~C;f! ho! S(1n nl!
ponnok.

1/dltson jegyet okkor!

Nem tudom ...
fy!ii eszlek?
Kenyeret. (És

nzondta, Keserű száJjal) ko-
az apja állás!. (M.ár kilenc

napja szaladgált Egy
van. Egy

Hnt eg)! hétre.
Huszonnégy egy lIO. jól

JJNek fel;
öt gyerekkel

huszonnégye! keres. Szegény
Horváth, meg Nagy Lajosok
f/ler! sokan vL1nnak Akik a

A Holler Szálló mögött meg
kezdték :a Körös~átjáró

épitését. A Koz5egl mérnöki
hivalal a héj elejen jnségmun
kák kerl2 iében megkezdIc a
Hol!u Szálló mögöllí Ho!í-!<ö
rős ti é pilésél, hogy a
munkanélkülieket logkJlkozásn
hoz jú!lassa és posra
meg/{(il) ise és megrövidi!se
a közlekedés .4.z áljáró épi
tése jórészl Kublkmunkából Ali
és miniegy 1500-- 800 köb.
méter k~'fül !ölfésre.



Solhradkert, Pestmegve.

Chl1:

VotC! J:
.4.nur,á s sy Úl C. 5zán1.

A ViglHa őszi kötelte
jelent~ Lisieux? Szen!
ürm ek vigiliájára '].ia el

a sci/ót ennek az .~, cn Z.sou.
Balla Borh;~ és !'!)ussO:iyi Uj:iZ~
ió szerkesztésében mcgjekné
és rövjd alai! hajalmas
nép57erüségT(' sze iCíJ ci{5.

fol Inak harnlc:dík [..(ö-
lele, .6, folyóira!, melynek évi

i1 ele 5 pengö, megren
Goesl, Szen

utc,Ci 28 Sí~" alatt.

é r
egy liter kadar!<SI vagy
fe112f fejtett ujbor Soltvacl
kert áliomásra kis7állitvi!
s feladva. Vasuti fuvar kb,
4 fillér literenkénl. Csakis
50 líteren felüli rendelést
fügadok el. Hordói dijmen
i.esen adok a száílítá8 tar
tamára kölcsön' llordóm
30 belül bérmeilltVt
kü!l(\ei:ldő vissza. Szétkül
dés utánvéttel.
levélbélveg ölJ,,,,,,,,,,,

dök mintát él. borból min
tásdobozban, bérmentve.

!3Cfelim kellemes édeskés
ita!uEl''{. tiszta, tökéletes
mal:uak és n e ml S21'\i81'1'l1lla!c

SZC(1é.sérÖI és cso-
mago! a "o 7.,":> .,';

,\--'Z,;, t\~L~.Jt:__ :P

scrol,. éi mébck icJsJk!éséröJ és
számos egyéb gYCikorlajj

képekkel bövcn i!-
szir~lva i G J,lvlagyar Cj

bb száma. m
hj'., Blkozással in-

1'\ MEFHOSZ Országos
:nemiipályázata. ), l\iL": SZ
(H' 5 :: éSo:) zcn '2 i n Ü iVÉi z Ed j l dr..
d\~!. P-\ pá!y.áz'1\ háron] r~2.szre

os~~1ik: 1 rnögyai' nÖ!El (5:?()"

\'>2:~{~!I2i). lnűddl (sJ.

3) jaa számok (szövc~g(L

'"agy BiléikUI) ~4. IeRiobb pI3~'

IYd/BiíJkaJ dzzuk, és
egy diszhangverseny kerc/ében
be i11 uIél líll k P á IYáz a fe !lil efck:
1. A pfJiyáza ré-zlveÍieln1in
den 35 <2'Jcn aluli m,éJgyar ái$

lan:polgár~ al{inck cfZyn'2! ;öbb
rnüvc nCfli jelenI n1ér~ rn2g~ 12)

.L\ yalilÜ\ick j~;)lgés zárj I)()·..

r i! <2 k l.: a! HU CI en ti ő;, Ii,'. ,)) J.
kezeléSI kÖ!lsc2gek rc j\:~v~~'1~z(5

re (~s a diszhangversenyre o.

gosilö hclQPójcg rc illínd'.?l1
álVázó 4 peiJgél fizc?;"

:_>~l ':l!núvck a l\ilE ul-
luráli~ Gsz!ályálloz.
IX, l{jn;Lsi u. 10. fsz.

86·}--;) L 820-- l j II iéze n·
dák, .0" pÉJ:yéi?ci ha:áridcjc dc~

czmbcr O.

ir8nyzaiáL
nyerslru-

erösen m
lág árupiacaínak
Csaknem vala

olasz..-abesszÍil hélDoru csal,
aszországrB és Abessziniára

koriáiozódik, éZ erós
á re" n1 elkeu2s n l~J.,: lj' i sSL cl hö 1á.s.3
lesz a iöz'3d,zkcn_

mény ára eróscn emelkede]!,
meg kell ilJiapifoni,

az árernelkcd<2s lnsris mi
megálloli voilJa és bizonyos,

Az Uj Magyarság a z uj idök
egyelien hivai szószólója és
egvett·2n saitöhölah11B nlost {~>.

PClt második évfolyamába. Vér
jen ln Jalvt1nyszá:nol t\~l á c z

05 heiy! nJegbizol:ói ..

la Jé li PCJ"í11ch>
z0:'JrÖi, 07 aLi jjjs IcenlJóhG!

KÖI'i1!'lie~(" második
nSI-Ja'Dok kiadás8iban meg-

kedvezrnényes ok-
tóber l-én indult meg es az első kö
tetnek nagy sikere \ olt.
November l-én m:ú il. sorozat má50dik
!<őteie kerLH kiadásra és bizony/osnak
látszik, hogy ennek él most 1:i:lvetkezö
uj kötetnel~ éppenoiya:i áiiHő sikere
les!. Boccaccio;, a legkedveLtebb elbe
szélö' Hfrüfat 3. noveJla igazi megterelH-

kerül most sorra a "Pest!
Könyvek" SOl"Oz2iában. Boccaccio hires
"Decamerone'"-ja az idők el
süJ!yeclt részint él sikamlós könyvek
közt. részint a tudományos tájaIlis tö
megében. A "Pesti Napló Könyvek" so
rozata most korszerüen és mégis hii
fordításban kiemeli a Oecamerone leg q

szebb llo\'elláit, amelyek minden olda·
láról meg(!lutatják Boccacciot, a humo
ros, szerelmi, lovagi, kalandos. gunyos,
anedekdóiázó, pajzán. bölcselkedő,

emelkedet! és köznapI történetek máig
felül nem mult meskrét egyszóval éi

Nagy Mesölől, A kötel ,gocc~ccin,!(,g
szebb novellai" eimen Jelenik meg és
Az Est-lapok előfizetői és olvasói 1
pengös kedvezményes árban sZel-ezlle
tik meg a helyi ujságbizományosná1.
l\jánlatos il könyvet már most elője

gyezni, mert a várható nagy érdekJ6
désre való tekintettel megjelenés után
pár nappal már alig lesz A
könyv lJIegvásárlása alkalmával Az Est
lapok példányvásárló olvasóinak 4 da
rab szelvényt kell beszolgaltatni, mig
az előfizetők szelvény nélkül jutnak
llozzá il kedvezményes áru kötethez,

azokat haszl1o
keJ!emles<fm ?

A gyomai Közművelődési
si.l!et előadásain.

Látogassa szerdai esténket.
Várjl.lk, hivjuk és elvárjl.lk.
Kérjük, ez évben is se·

gitársunk, akarjui'lk egyet: a ma~

gyarség u1.iászUletését, mert a
nemzet életében minden a lelke~

i.H?G'i fordul me'g. Az állam össze·
omlását a lelkek összeomlása előz

te meg. A nemzet mindem java..
minden vagy balsorsa lill lelkel<
alakitásánok a lélek iSZ,

ami iS testet, a szellem az,
ami és az államot,
:il iáthl!lt6 ezen a iáthatatlilul
\lih!ig(~n épUI fel.

őn és

bemutat
lakásán
Beflljamitli

Endrőd

~"';:W"'~W-~"~~~

Van e már ?

Meghalt Csermák vár-
főorvos.Okiobcr

16 án, szerdán regge i Buda
pesten 55 éves korában várai
lanul megha t dr. Csermák Bé
la, Békésvármegye iiszfi f50r
vasa. Halá!ál kOr'Cli ére!mesze
sedés, szivbénu!ás okoz
la. Terne!ésél csülödöj,;ön dél
után lóilaiiák meg peslen
a farkasréii iemc!óben nagy

lé?:
ígczgáló adDá

TELEK OlAZCASÁGBAN bánkuti
i201-esszámú vetömag bÚ:i!!li kap-
ható, cl. BudIlIpesten
jegyzett 80 tlslI':lllvi-
d'ld búza középárfolyamárl, vl!Igy
csere 15 kilogram folárral
Minden egyes métermáz:I!I8 utá!'!
1 fl.lvEu1:éritést ad a Ntiiivánv
termelö hivatiill.

a csabai Kereske·
Csarnok, Békéscsabár:

16·án mega!aku a
Kereskedelmi Csarnok l<öz
gezdasági Sl-akoszJálya, amely
nek· elnökévé viléL. Jánossy
Gyula polgárm'zslerl válaszloi·
íák meg.

ker Q é. !anofJcisko!ai
íönlermünkben megnyillk. A
megnyjj,jshoz szükséges ball·
galók klszáma már van,
ki\'ánalos azonban,
meg lesz laríva ö

minél nagyobb legyen a
léiszdma, a é:2ri okióbcr

hő 19·ig jelcnikczésekcJ s;::ive
vesen elfogadok. Az e:ózeles
terv szerini kosárfonils minden
héten szerda déluíin f~l 2 Órá..
lól fél 5 óráig, szá vitel p.zdig
I11indi2fl !h~j,zn k nap a.·~

esli (pl. fe! 7 - órákbJn
lenne meglarlv{J. Véglegl2sen
az órák s a nov.
ó' í mcgn\liiás alkalmával b'2~

sz<zlnók l'neg közösen a hai!<

galókkaL Kosárfon,jsi az egyii.:

hel li képesíieli !-;USdi fOllÓ

1ll8ster' vezelné, SZé1iJlvjfeil vi-

ut sz.
,~u~~~~uuuuuuuuuuuuuuuu

ISlvárl11é JÓlsik Esz

leánya Ilona, ref. Vincze
Lajosné Csapó Esziernok fia,
G él ref., Elekné Tí-
már Máriának Elek rk"
I-laidu Józsefné lDenyó Ilonának
Ha Sándor rk,

Imre józsef éves Baráth
Sándor 3 hónapos l{ő*

szegi Lenke \) hónapos, reL

f:.\ gyomai anyakönyvi bivBJ
tal veibe \)klóbcr 1 lól
17· a kövelkező bejcgyzé e

sekiöríéniek:

Almássy jános és Kiss Ilo
na, János és Béres EteI·
ka arzsébel, Palkó Lajos és
Torma G. luhász Sán
dor és Elárik Elelka tvlária,
f-IornokVendci és Fö!di Er
zsébet.

li.i:ncsG$ r[ii:lharactzsa? i\ ke!
ala} rn:Jl'lör'GdzsJtöI J aki

L' i..<'~li..' ',"'é si eII

indi e1 esvik It~2ga

JiT28) rendkivül érdekes
illuszJrált cikkel közöl a Dé!í·
báb uj száma, amely 00 oldal
terjedelemben és gazdág lal'-
!aJornmal jelent meg. Remek
szinházi beszámolók, pompás
képes r Él ct i ó ol li s o r o k,
egyfelvonásos színdarab szám
lajan érdekes cikk és több mini
száz leszivállozalossá él

népszerű színházi képeslapol.
Egy szám ára 20 fillér.

szóért egy aranyat
tit világ Jeghiresebb
A világirodaJom leg-
ir6inak regényei je-

lennek meg a rú Re-
gények" cimű érté·
kes könyvsorozaiban. tvlind·
azok, akik El 10
Kc;eies sor02alol havonkéni
96 fliJérért, kapnak egy· egy 320
oldalas díszes félbór kölésú
kötelei, Tolnai Világlapja uj
számában a \'íláxhirú rcgé-

szóió -hirde!ésbcn,
'~""nrl()lédapol közöl.

öntöző·gazdasá
.Az AisÓ·Fe

cníesiló. oeJviz J

szabályozó 8S Viszhasznosiló
TársulaJ vezelóségének él kor
mány !dlö!ásba helyezle,
El iársula;-területén önlőző"gazu

daságok iélesíi,zse öl·
éllnl köicsöni bocsál rendelke·

I ez! él kölcsön!

az Igazdáknak· fogja

az elóirl célm ugyancsak höl·
csönök al ban rendelkeú·

sére bocsálani.

i=t~kóczy utca 9 szám alatt lakás
vall kiadó. lehet ugyanott.

T6th István gátör Zeöke telepi há
za azonnali beköltözéssel kiadó.

Rákól::Zjf ut 5 szám alatt egy-bH
szobás lakás nov. l-re kiadó. Ért. Kos
suth L. út 32 sz,



a. ..

a gépfegyverként küldött lövesek
és támac1~sok. A gyengébbek icl Q

jesen leá!iak és nézője leUek ~;

turi csalárok lllunkájának. i l P
megszüieielt az első gól és ez!
követte a második, majd él 14 p.
Bartik lI.poek sikerül szépileni.
Egy kicsit meg!epődlek a szöVŐ o

i.. gyáriak, de elt hamar eloszlalták
! a további 5 góllal amit az első

I félid5ben bevágtak él gyomai há·
Ilóba.
I Szünei után folytatódott él turi#
Icsapat játéka, mégis Csikós a
l gólszerzö egy 20 mé~eres büntetö
l rugásb6! 7:2. Ennek örömére C5'1lkós á 16'05 von<llon belül leüli
I él magasan s~álló labciát, ] 1·es
j am.i végheletlenül kNki a
l íobb sarkában. A hátralévö idői~red!ménye még négy turi gól és
I a 42 p Hatvani kiállítása. Tehát
! a végeredmény 12:2 és egy kiál
!lílás.

A biró egy két hibától eltekint
ve jó volt:

ETK--Hunyadi SE 9:0

Endröd, bajnoki. Biró: Takács.
Könnyen szerezte meg hatalmas

I
gólarányu gyözelmét az ETK in
ferióris ellenfelével szemben. A

végig alárendelt szere-

lpet játszott és egyetlen támadási
; nem ludol! csatársora összehozni,

amil az is mutat, hogy az ETK
kapusa a 90 p. alaH 2 labdát fo
gott. A góllövők Kovács lll.
Kovács ll. (1), Simon (3) és Lacs
ny (1). Az ETK minden tagja dic
cséretet érdemel. A il. félidö 35
p.-ben Simon egy 11-t a kapu.
fának rugotl, igya Hunyadi meg
menekül! a 10. góitól. A Hunya
díból egyedül Szilágyi bekk Wn~

ki durvaságávaL A biró kevés
dolgá! jól végezte.

Vasárnap játsza az ETK legne
hezebb őszi meccsét a mezőhe·

rényi Törekvéssel. A mérkőzésre

elegengő jelentkező esetén külön
vonat indul. Al eredményt m€g-
jósolni előre nem lehel, de bizunk

benne, hogy a fiuk komolyan be
lefeküsznek a játékba és legalább
az egy pontot hazahozzák.

Erősödik az Kurilla az
ETI, standard balösszekölöjének
és 1{113PP II-nek az igazolását a
vezetőség beküidte és minden oi
zol1mvi~1 nov. 3-án már játszhat
nak. Velük a csapat nagyon meg
erősödik és jáiékuk alapján reg

hogy már az ősszel elő·

kelő helyen végez a bajnoKság

Dinya Vilmos

a mérkőzés.rő! nincs

ed isrnert együttesére
nem vet jó fényi. PL biró szabály
iudásál10z sok kétség fér, de o.l
ofszejdok megiiélésénél nagyon
preci 'len járt el. AZünk! vül ei kel!

a 2 kiáilitás da~

is az elsők közö'it a he~ye.

Küiönösen Pocsai és Hódi l.1'1gy.

OE~r3 js e1néz6 volt.
ban il lelkesedés póiolta

a a közvetlen védelem a
centerhalf és él jobbszélső mula
lot! eJh)Q'aLihal

söt SoKS2.0r

Eisö Kiss remek

szcoadrugásábó! esik (1 O) 25 p.
ben beadását a jJbb-
bekk s a résenáiló Kiss

(2·
1\~éÍ.sodík félidő mindjárl meg

hozza a gólját Vi€ián 25
méteres JövésébDi (2-l). 8 p4b~n

Némelhet, \uleréiyes játék miaU,
majd 25 ben Zöldel feleselésért

KlallH!la a biró. GySe 3 csatár
ral is támad. 26. p.-ben Nagyot

a l l-est Sebők fölé
lövi. 40. p.-ben labdahordozásért
szigoritott a ellen, de az
se,,1] hoz eredményt. lVIAv. má·
sodik kapushibából eredő

potyagól voll. 43 p.' ben a ka
pus röviden adja ki a labdát,
amit Vicián stoppol és azonnal

rugja. Kiss hátlal áll és
tarlÓ labdál,

ér el és las·
\-1,,,,,,,,,,"1. (22). Gól után a

biró Makait is tá-
madással er véget a mérkőzés.

[ílbSSC-- 12:2
BirÓ: Lapu IL

A hat emberrel játszó GyTK
ellen (ezért lehet hogy

meri a többi igaz,
ele elkerült minden
az ellenféllel ta,

uj összeállitésban
MSZSC megérdemelten

szetü mesteri
ködhelett a de áHalá-

kHoeáslalan.
meg(epte a hídelen

iámadás és volt
védekezésbe vonulni. Ez

is
cie azL!il1 rel

lÜ p
52al-

()rS/~tjgos

l 29 7 g

14 6 9
15 12 8
18 5 7
23 15 7

l 10 8 7
2 16 14 6
4 12 23 6
4, 10 27 4
4 5 12 ':i

v

2 5 g 2
2 8
3 ~3

cg'rcndelésc

ára és a

könyv

d nlegr:2ndeJéss·.::1 eg'y''''

leg előre Lűldeudó be az

ÉszaId
X.

l J\!lTK 6 4
2 Törek. 5 4
3 GySe 7 2 4
4 ETK 6 2 3
5 MSzSC 5 3
6 BlSE 5 3
7 Turul l!. 6 2 2
8 GyTK 7 3

ln ,5 épen 1~ f~!·-

':,zo;5jhal ck. ::\z é ;;:ías~>~d-

losmunkl'k könyve szin lén min v

iara zoi(ó tariali11é1z. .A buior p

·:IZ D;c;a(~zjaJoSmtL-ikák j

árai k1rlaimazó könyv 2 pengő.

iped irán

jJ~S z! ö [os n1CS Ic: re k

eseién a póslai szái:j ÉJsi köl!-

Szövclségéhcz, t>udöpesl Vii
Bérkocsis u. 2.

9 ,Vláv '7 "L-

IO KTE 6
11 The 3
12 n"ir 2 -V'0L

m ,'"...,...,~;" iC lé5e esé :,ó n

A kön

li íási

hoz I:S P. 'Jeme)!i )!Ci~iY

ko/~a!aL Az Aradi ZsolL Ba;:D

Borisz és Possonyi László szer
keszlésében \ Ó op ui
száma rendkívü f.zazdag és fc:i
iünő iarla/mu !{íihár Flóris O.

Az .::"s210105#
rl1csJcrc Országos Szövc!sége
és a Budapesli l\szlalosok Jpar·
JcsmJcie részletes és minden

munkára nézve já
és árelcrnzéscn aja,

s. B. {\ márl}rvér í11i:3ziériu ! la f!

cirnü cikkében S/·~enj Gell~rJr6i

és a rnagyarságro! lL Lippa)!

Lajos esziergomi iheológiai Iéi
nár i\besszlnTc1 vöiiési viszo·
nyail festi nHo~ cirddzi2s cikké
ben. Oróf Esi.zrhé/v Lujza a7

iniellek!uel nő !livalásá Mi·
helics Vid az ui világg

háboru rélllérö s fi hivó em
ber áHásfogla!asá!ó\ ir. Pir!lér

László ké scló c: aJádvédc!l11i
cikke külön érdc2kJódésl kell,
Közli az Ui IZor· Mihalovies

Zsigmond kanonokilak és ~\ÖZ

li Horválh Józsefn",\< fl rnagya,#
országi Prohászka K,jrök meg g

beszélő összejöveielén iMIoli

nagyhatásu beszédl2il. liarsi30yi
Lajos tanulmányát a falu#, szli-
őröld· és hévaszereleléról.
Erőss Aifréd Róma eikkél a
katolikus akció és miszlika vi
szonyáról, Neubcrger Dona
venima O: P. kjs cikké! Usi
euxi Szen l Teréz apos!olkodá#
sának litk Thurzó Gábor
és Rába Leó viiőcikkei Fogp
JőlwziJ, a iap Prohászkának ől

románok(!iÍu vő!ó elierjedelisé-
vei. a fuldai ha ározalokkal,

cl kalolikus il éssel. az
cgycicl" juhileumával, a L'5ZÜ!\

ncmze:~özi helyze!!c l , a bz!só
hel . Di,nlirovval, a szo\'

iel ui esíllagával slb Tov§bbi
LL"~'G.": Claudel és i<ivl,,'rc Ic>
ve!czése, ,Doros \'i:nlo: Sl-;:enl
Gyermekek, r?önay CI'
Juhász CiyuklróL llS! e'ila: y
francia me afizikus. A huszon-

nagy oldai icriedei Li
szenzációs fadaJmu lapol Vj~

lágnapiö és vrova e:;;észí
1\ ki, Kiadóhivala!: ViiL. Szeni

uica 28. Egves szám ára:
. tl/lindenLi ka ö

ké5zriteJc11 az
cl sz ti::: iOS ni:,.? 3 :>2rek kel a z ;~l

,
e es



hentes
ut 15 sz.

a zamatos, jó bor

KO'Jács Jjzse-r-Yéle J~2z.

és

Hor~t1y Mi::<I:S§ ut 89 s:éán1l.l ház nagy
kert~el külön Vii·ágo.:. l(e;·~lej és l1"ieHék
épületekkel azonna] kiadó. Értekezni
lehet Kiss BáIíút 2.5. SZJnl aiaH a
voit Honti-féle üzletben.

Iskolába menö fiuk!1ak diák sap-
ka 70 és 80 fillér; csakis Alt Vir~ce

Endrődön az lpI1rtesi.üll~tt,e:

me~h hog~1 dhJtEr~&>~a~SI'"

pot, sapkát Jegolcsóhb911 kanilai if].
!l4~t VJ~ce Endr~\dön, az
ir::lrtestütei tel szenlben. KaJapfes~éstf

javítást szakszerüen. készit jutányos
áron.

W~~nderrféie ll~ji férT] és

64 fillé,·.
J=, Hartemsteil'l Hermann és fia cég

tiszteleHe! értesíti az közönsé
get, jl(Jgy frisségetésü tégla és tetőcse

ismét juic':;:yos áron állandóan kap-
ható cég :.ég!agyarában.

Kov;iics lajos iőpo03!an1esternekegy
kaz3J gyeps7..ér]á.ia a ]ógérba~1 tS ké'~

liimója van eladó.

X<ét.;~ für,~szpép és egy nagy kétfele
nyíló ajtó eladó. Beil1schróth hi1.,.hph,n~

Ó'csk.a Csináila03sa
Illeg iJas7.milt kalapját, tisztitás, festés,
""!salás, formázás valamin! szalJagozás
ál!,>! valóságos új lesz. fér-
ii, fiu kalapok és igen O!C~Ó

á-,ball íwpilatók Góth józsef üzletében
Gyomán gróf Tisza István u. 51.
testület mel ielt.

Keverekes
ben a S~~t,~·~tor

1l1eg KoUniéHEt
Niiklós úti 11,\Zá'láJ dolgozik.
nleDnyiségekhez a he!vszinre k:hú7at-
ható. "

tisztítás Aladár és
István vasnt n,e]jetti 111a1','2rál12.; III eg
l:ezdődött. Bárm !~:or aZÜj];lal Jehe·f ve

tisztiüinL

Miklós ut 9 szám alatt egy
szalc,ig:arrJiüJr3, egy tükör és egy gyer-

van eladó.
Gal"zó !.it,ca SZá!~!Ll 1:22:

azonnali bekö'ttözésre kiadó, el:3ei~eg

eladó.

LJ (~.;iJ··

s kcil,

ifj szani ti

<'zoe, vagy
TL~zán nl.i;-z 6iU! iS

fi l,Z" In zri oZ ~ Ö ~~ :: X é1. 7. d II 

:rc:,.

() ;;, I, Ó C' (2 r pök beszerzesi forras(l

25.~·,,: ~Zonl(~- ~\.~:iszároslajos cipöüzletébenHortlly

csütörtökÖT! és :szolnbaton lriss virsJf
! Ajjand6an tartok különféie

::riss 11ÚS0kat es
vjlágmá~·ká.s csabái kojbászt~ továbbá
nlü1dGn~éíe l~er;:es cseJ;legeá::út a
olcs6bb ;Jöpi árIJi:n. °01 '\003. fievelm,e5

. ..
J cl cl S / lJ S ! fl CS a v cl r !li c !:-2 yCl Ö):.

'_:Sa~( éi Duna-Tisz,: közé ről íZe
a Dur'Éj~llllró:, mÍnih5 bizony c
T:3zÉ:nlld nern ~s j

Az áJj~.mi utépitési pt ,~'1g'~'Ci

bá; 3 Tj:.,·/~3;·~Il!! j \'C[\>.; t):2:'\,.is~

\r3r(T;c~>:'-:;~ ~1!2~IDt CSCik khna~:'d~

..J. 40 !il i i j i ö:; II P r CJ fI r cll -

;wgy gOildolienai.: arra éi n)lo-.
fT1C)!'!'3, e\l~~~Y í~~í {J TjszBl~ O;y;

:-:(':s')" :3 nl tr 1d iro'noívalJb SLe"'

28·29- c; őO-~~

n 2v -'='~' b ~~~. ": O- j,~ )-; l\:d 1
1 5Z Ét r-

, -
2. Dl'"

V1sSZc~áH~-

itk.~~TIástó: c;;;a 1500 méterre, a
körösi:ar,cs a i ha '~3r b an

H1eg.

~.:ét pa.cloLott:EZ0bás, konyha) karnara és izét á:1ó felső tanya-
é9ü;~Ue~1 egy köz.ös kÖZl~S szobás cselédlC1-
ktsbó:, egy 8 lóra külön és 8 ö1{örre különválasztoH a1só es/
fj '~e!-\éj1nek való istáEóból valaDl1Et ólakk8 1., ~'l:nne1l 1()

az uj

következö .~azdasági év
fel az eljárást

véd:::r:i. /c~a;~da sd ósu~·:

t~í.r a "éde;tséget j h=:
é\fl ehr;8.1'2 d,: 2,.:oíg21ité t~!E~

'~2i.~es~tene:{: El ~-~~:r~.:é1( lefizetésé-""
re e. b~róság :~at havi t:a~

adhat éi'

szorzaton
To\/~\bbi

é;;. rés2lc~fjzetés; Kt'Q;ve:W·lér1vi

hat az adósnak.
g21zd61adós érdekébeil a

:-negsz'Jn1e':et: védeHs:éf!
tésára is módo! 2:d

ka: a
2. ~{ezssek és sdótársak
fei:m:r~ilt2k. Ha il.

ldncs-
végleges

a kedvez-

szorzat közü
az álváUaH

véde~iek ka-

, ,
r.:errl nag:ooo i

1:~2Jasz~eri !]sz;-a

4 százal ékr6l 3
továbbá mente-

százaié:ko
J

; 50-100 szcz6s

vagy

SZ07'Z3~ kÖLti terhek ntlSZ SZ2.ZE.~

és fél

P:. ~Y't'de~tség I1a~a~y3.i általában
két évv·s1 meg:hosszabbitja, azon~"

h3.~ ;,~édeUséggei

n:.ér~ékét leszál-

jesztendő

sili őket aBBik il kalaszl.eri tii'z:a .lo:dall~én<l kataszteri

ÜSW:l

tartozása}: tcsS2:"1~16~é.~·at1...\ 50 éven
át évj 5 sz~,::;ték fi7t~ésévf:: tör-

védeUs{g:.:: ~ 936 D~·~ióter

,i\ ~é6 ='::J' évre



évre 5<20 p~

18280.
Ö r t Ó k este 6 óra

F~;el,5s szel'\';;[e~;d~: WAGNER MÁRTON
és kl~H'Jióhl,,21tei:

Hirdetések dijszabásai:
Eg-yhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fmér. Ötször! 'hirdetésnéj lO százalék, tizsrerinél
!5 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 száz21lél{ é8
iiélévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

va

Razziát ké nk

A helyi bizoltság kérje a lüll.
kereskedelmi hivataH, hogy no
vemberben rendezzen eg-y •
kavásárl niilunk.

E.z a vásár ugy történnék,
hogy él rlivalal megjelölni előre
azl a napol, amikor EI vásári
megtarlia, erről ériesiii az ösz·
SP?S nagvkereskedóket és ezen
él vásáron nemcsak Qyoma,

Jó volna minél sürü él

piacr6 jövő kiskereskedőkipar
igazolvéinyaH megnézni, mer!
az a gyemunk, olyanok is jár
nak él piacainkra, akiknel, nincs
kereskedói iparil!:élzolványuk
és igy adól sem fizetnek, de
él helybeli kiskereskedőinlmek

érzékeny versenyl csinálnele
Ha málr íísztogaj~sl íarJunk a

piaQunkon, hulljon II férgese.

Iykavásár lesz

nagykereskltdóklől al. él felfo
gás, hogy fl kofák fáradsállGS
mtmklijál azok él lermelők n~

zessék meg külön, akik nem a
piacon jl2!enlévő exporlórnek
adják el a porfékójuk6L Nem,
.A lermelőnek él megfelelő áru
jáérl él minimális árat minden
körülmények közölt meg kell
kapni. Ez a külkereskedelmi
hivalal szándéka is. A kiske
reskedők a sok baromfi össuG
gyiiHésévela nagykereskedő

11l II II k él j fi I könnvilik meg,
tehát adjon él nagykereskedó
nekik megfelelő jutalékot.

És igy mindjórl liszlón áll
előttünk él kof~iink helyzete i$,
akik most méllttn aggódnIIk,
meri sem ők nem érHk mega
kUlkereskedelmi hivalal állÉls~

foglalását, sem éi publikum nem
akarja megérleni, miérl adja az
áruját olcsóbban a koftinak,
amikor él piacon jelenlevőna~y

kel'eskedó a minimális árral
meJgasabb ára! (ld, mint a ko
fák.

ivatal

a

,
S e Yletl3 l

!
!

a . G: kofák a nagy· !
l':ereskcdók az 6kel megil- l
1ció iuiaiéko!? Helytelen erl.el·1
mez25 ugya kofáktól} mini a,

lama alal! igya szer
dai piacon a k\s kereskedók~

nek elacloH pulykái mind il mi'
nimális áron alul vásárolléIk,
legfeljebb 50 fillérig IdIogram·
l1lonkénL A piac elmuiiával
azonban KruGhió Lajos. a helyi
baromfi bizoHság álJal m'Zgvá
lasz/oll főellenőr m'ellfigyeHe,
hog-y a kiskereskeclók Jegna~

gyobb része a Benedek cég
nek adia ál él vásáro!! pulyká
ka és igy ldjáls7o\iák cl l~

kedelmi hivatal állal {"lólrl 60
filléres minimális áraI és meg·
káros\loilák él lermelól,ei,

Ezért fl bjzol!~ág fe!je- l
lcnleHe cl cégei G í\üJ- !

kere.sk. edelmi HiVeHlalnáI és ors I
vos!ásl

j

Végre nagy i7galmak között
a községi mérlegen is lemér
lék a pulyk6kal, ahol él

kák sulya 93 kiló leti. A ke~

reskedó azután ezt Ei súlyl fi
zelle ki él gazdánal\.

.A külkereskedelmi hlvalal is
hogya mérlegelés körül

nagy visszaélések ior!énnel<,
ezért az október 19-iki fi szé
mil körérlesHésében ezeke! ir·
ja él bizotlságnak : l

"Ké/jiik tehát a t. Bizottságot,
sziveskedjen a helyi haióságnál
odahatfli. hogy (j batomfi piacon
hatósdgi máz-sa állittassék fel és a
kereskedelem részéről megvételre
kerülő baromfi kií!drólag ezen ha
tósagi mázsárz legyen "

Igy azl is remélhetjük, hogy
él csaló mérlegek a lulajdono
saikkal együti elpuszíulnal\ él

placunkról.

I

i lesz a puly ?

mos I js a
adJ6k e; 3

cl megvásérolí
nem kövelelik

.~ l<üikere~;k2de]

É:érl kg-ként
filléres min[mális árai álla

meg.
A g'yomaj piacra iéré egyel·

len eXj)ori6r, a r;agykőrösi

Bi2n(~dek CJig 51Z á~\éblt3ján nern

ina ki szerdá.n él puivka árá!
és neHl js v5sérol{ B ar;

I piacra már na· i
,,,,,,,onű él 110z- '

iak eladásrJ, de mert él puJy
kára még nem voil minimális
j,'. csak 40 rI adlak kg·kénl
é ,s; elln~l kevesebbel is és
persze válol?alJök.

van III puiykákkal

I
" IFm az tlan l

"minimaiis árak jegyzésével las- l
su kialakulását láj hogy él l
baromfi lel1yészlók és keres- l
kedók közös megér!éssel bo
nyolilják le az érlékesilésL Csak
él vidéki kereskedók mérlegei
~örül vollak állandó panaszok.
Es ezek a panaszok még most
i"s fennáilanak.

Ami a kereskedő

gén 81 kHó súlyú
községi mérlegen

lett.
piacon egyik gaz
88 kilónal-. leméri

50 filléréri ki lón
kén!, él Rákóczi ulcáról beiö~.

vei álló első vidéki kercske· ,
dónek. t'v'Jikor él pu!ykilkaj le· I
mériegeIlék, él kereskedő mér- I
le~én az olil1ol1 88 kilónak I.

meri sllly csak 81 kiló voll.

o

Ez legyen a és
ihlltÜrJlKlJlek adjon tartalmat az

hsJyre a
mE~gszalk~H:H üs§zekötteiést em-
ber és ember : a..

rejtélyes lej::~jej:!! U.~"';'."<:r_

tUl Krisztus .embel"iZeretete
lebegjel~ elénk,

vagyunk s az
nem a bo:ssz:lJJt, hal1eJn
bocs~tást keresi.

A tűrés, a
gét követeU az
dtm tür'ehltletlenség
i_hOl
líereszténysér;

<It lelkiismereti szabadság
nepe. Aprotestar,tizmussal nemi
fér össze a felekezeti gymöl l
ség, mások. kise?~ité,se, let]é~ i
zése. ehsmequk, rlOgy má- i
sok is megta!álták az (stent, l

"

de engedjék meg, hogy is ri

megtaláljlJJk a maglJJnít: mód- I
ján, Ez a mi békejobblJJnk" il

amelyet a egység erő~ !
sitésére minden jószándéklJJ I
és jóhiszemű ember, faj és fe- l
Yekezet felé becsiUetesen ki~I
nYluitunlk:. mert erősen hisszük,
hogy. . össze . I
forrm a s.zeretet Jegyében es I
a KrisztlJJs~diktálta emberies
érzésben. A magyarságot csak l'
a belső békesség jegyében

A reformációban a magyar I
nép erős életmegtartást kapott.
A középkóri egyház földi min·
denhatóságaalól f,?Yszabaditot- .
ta az alélt !~lkeket és hhr~t"d

teljesített, amikor a
szebb élet reményét pliilntiiUa
az emberekbe•. A
tizmus hivatása ma is az,
a figyelmet a Us~r;tu.lltatlb

elérésének lehetőségére

nyiba. a
kölcsönös felelősség tudatára
és ft mások
bo·ldloglulálsáért is, mert csak

rern~lhetiül!egy boldogabb
Az embe

az osztályok, a
ntil'l"tnk e!l!vJuást te§zik felelős-

sulyos vislonyokért,
bünösók



"a/2.
b/l.
a/2.
b/l.
b/l,

1\1in. csop.
b/I.

a/2.
b/2.

b/I-a/2.

b/2,
b/l.

b/2-b/l.
il/l.

b/2.
b/l-a/2.

b/l.

fellet az o ka~

búzáinkról a békéscsabai Vecr1;",
, b<

kisérleti A!lomás véleményezése:

100 gr. lisztből

süthető kenyér.
137.5 gr.
!3§.9 "
130.6 "
131.6 "
138.2 "
136.2 "
133.5 "
136.3.,
J38.5 "
135.3 ,
137.-"
136.3 "
135.8 "
137.1 "
127.9 "
J36.1 "
135.4 n

138- "
136 "
136.3 "
134.8 "
134.6 "
]42.5 71

I községi gazdasági iskola "Szé
I kács" 1055 számu buzá ja. Fermii
l példán okulva a jövőben nagyobb

/

' gonddal keH készülniJnk él. legköl
zelebbi bemutatásra. A dijak nagy
r~~z~! békéscsabajkisbirl.o.koso~

! vHték. v. Pajor.

ll Úfj,C,la!-01,ái

I,

1 sé:o::;},?;j
ct

1055.

a b

kedést TIltHat. f\ b1)zák he:"':\o!Her
SÚiya. es kaL holdankén!i lcermfs p

hÜzarr1a a rrau\t évitel tér e~,

. 1 KIJ. Ns. Sz. s. Liszt. m.
91 kg. 36.7, lU, 65.8,
68, " 33.9, 10.5, 66.2,
67, " 28.6, 8.9, 56,1,
58, " 31-, 9.6, 61-,
70, " 36.e, 11.1. 68.2,
70, " 34.9, 10.7, 71.8,
58, " 28.5, 8.5, 53.5,
63. " 33.1, 9.9, 60.6,
74. ,,34.9, 67,6,
75, " 21.5, 8.7, 54.4.
57, " 34.4, 10.7, 70A,
66, " 332, 10.8, 64.6,
61, " 33.2, 10.3, 67.7:
55, " 37.4, 1l.4, 748,
61, " 37.7, IL6, 7U,
67, ., 32.2, 105, 69.8,
66, ,. 29.6, 9-, 58.4,
65, " 29.2, 9,7, 63.
65, .. 283, 8.1, 58.4,
60, " 27.9, 9.95, 55.8,
65, " 31.6, 10.1, 62.4,
66, " 29.8, 9.1, 53.3,
73, " 52.5, 18.4, 100-,

összehasonlítás céljából jegyez'
tem fel. Gyomára a 22 minta 2
díjat hozotl; a TiszEintnli Mező·

fl gazdasági Kamara oklevelét· KOq
csis Gábor buzája, BékésvárI;pegye

l Gazdasági Egyesülete oklev€!ét a

s

rn~rr[E: érkezett be~ ameh.-ből 22
minta {17

Legtöbb minta a "Bán
SZ., a "Tiszavidék!", s har~

His. Tsz.
Or. Bethlen @. $2.1, 100.
G. Nagy L. B. 84.1. 99.5,

Sz. 1142, 84.4, 99.8,
" Sz. 1055, 82.8, 99.2,

Oazd. isk. B. 82.5, 100,
" Sz. 82.3, 100,

Béres NI. 80.1, 99.1,
Br. Huszár. B. 82.4, 99.6,
Cs. Nagy D. 82.4, 100,
Putnoki M; 82.9, 99.9,
Nagy Károly, 81.3, 998,
Fekete 83.:, 999,
Szabó L. 81-, 100,
Kocsis Gábor, 78.3, 99.9,
Kovács Gábor, 82,4, 98.8,
Erdei lVL 84.6, 100,
Szilágyi Antaj, 83.3, 98,6,
Br. Huszár, Sz. 83.7. 99.7,
Izsó F<lrenc, 83.5, 99.7,
Kató Lajos, 81.8,. 98.9,
UhrinOy. Gazd. 84.7, 100,

" " Szek. 82.5, 99.8,
Kovács Pál, B. 79.9, 99.9,

Az utolsó . buzaminta Kováes
Pá! békéscsabai kisbiríokos bu
zaja - "Bánkuíi" 1201. számu,
a 'kiadoHdijközül az eiső

dij3.t nyerte, tehát a legjobbnak
Adatait a mieinkkel való

nlindcn

az
ezJ

ezelóH
hangozia hogy él keres'

kzdói és lermelói érdekekel
hozzuk. közel egymáshoz, zr!
GsaK ugy lesz a baromfitenyész
iés továbbra is az a
nemzeigazdasági j é n y iZ Z Ó ,

amely él kisgazdának és az
országnak egyaránl hasznára
lesz.

Szerencsés en szekérkara

A szemianuk az átélt izgalmak
után elszéledtek és örültek, .hogy
emberélelbe!1 nem történt sze
rencséilen~ég.

Nem az első és nem is voHaz
utolsó eset, amikor a gazdátlanul
hagyoH befogott lovak is!rángját
nem vetették le és ebből történt a
szeren6sé!lenség.
~ ~:a&3.4!&

az istrángokat

200,000 pengő

a Hármas· Körös
szabályozására

A Körös-Tisza-lVlaro
si Ármenlesilő Társulat vé
dőgáterósitési rnunkálatai
- mint már jelel1tettük 
teljes erövel foly uak. Most
arról 'értesülünk, hogy Da~

rányi ~<álmán földmüve!4i:i'
ügyi miniszj'er gondo~ko-

arrót .hogy él költsé~p

V2~2S rendes keretében fel,
ven vízsz('lbtllyozási mun~

kálaíokon felül j El b b
200.000 pengő ren-
delkezésre él HárrnélS
rös mentén rendkivüli sza;
bályozási munkálatok e!~

végzésére. ,

vessék

a vágtató lovak után a felhél'lzen I
csüngő Dobó!, aki azonban nem
vesztette el lélekjelenlétét, hanem
az erŐsen tartott gyeplő! nem
eresztette ki a kezéből, hanem még
él gróf Tisza István úl kereszte;::ése
előtt !eJjesen lefékeszte a
azokal megálIitotta és
mentette ki magé! élelveszedelmes
he1yzetéböl, aZUtán visszahajtott az
összeiJtközés helyére;

Az összeütközéskor a Csökönyi
kocsija éi levegŐbe eme!kede;~ és
a hosszúsági lengelye úgy
fordult meg a levegöben, 11ogy
mind a négy kerekével az égn~k

állott A lovak szerszáma össze
vissza szakadozoH és az egyik Jó
a Zrinyi utcá.ba vágtatott majd
visszatért és Papp si-
került azt az összeü!közést6! nem
messze elfegl1i.

A másik ló az összeütközés I
helyén és nünden ízé- '
ben remegve egyhelyben
mig az elébe ugrott ifjú. Nagy
Andr?s meg nem fogta, igy ez a
ló nem szaladt el.

Az összeütközés helyén nagy
csődÜlet támadt. A Csökönyi ko
csiját talpra áBitották és az ulat
ftlszabaditoUák.

kocsis

Szerdán délután 2 óra előtt dolga
akadt Csökőnyi Albertnek az Ivá
nyi-kk magtárban. A szekérbe
fogott lovakat a maglár elölt

Csökönyi, mig ő bent a
végezte. t.~ lovak

valamitől éZ utánuk
szekérrel együtt kirohantak

az utcára és a Kossuth Lajos ul·
cán vágtaHak a község felé.

DobÓ Lajos répával magrakoH
kocsija ugyancsak a község felé

és a szegényház előít be·
akart fordulni a Kossuth Lajos
uteáról a dL Kató József utcába,
amikor a Csőkőnyi vágtató lovai
hátulr61 a Dobó kocsijához értek
és abba üiköziek bele, hogy
az lÓ a dr. Kató ]. utaa
felől, a másik Jó a Zrinyi utca feW1
került CI kocsija derekábö.,
A Csökönyi kocsi a kocsin
ülő Dobót a surolta
és lelökte a kocsi.ról, aid ráesett El

felhércre oti megakadt. Az
összeütközésre a lovai is
megbökn,)sodtak, vá!toztat-
lak és cl Kossuth Lajos utoában a
község vágtattak, - maguk.
kal a felhérGen felakadt
ifjú Dobót.

A látók látták

haj6z
Iének

r

urról,
pengős

fokozarosan
I{örösök haiózharóvá

kérdéséL P. gyulai
folyammém hivatal
kapott s százezer pengőt

cl bökényi dUlzaszrón levő

kamarazsi1ip kijavHására,
feI8me!és'ire. Ez a

az év végéig el
és Békésszentandrásig tem

iehetövé a hajózást.
A évben t1 duzzu3Z m

lót fej, d a
vetkező években kerül sor
a további megva!ó
sitására. A sorrend az, hogy

el Békésig terjedő

hajózási szakaszt készHH{
ej, tják a mun~

kfl\afokat, a h.ajózásr
egész Gyuláig lehetövé íe-



t-ökéletesen szép

Aek, igazán ápolInak lenni!

Az új EI i d cl I d <'; éi i K r é m

" H cl m cl m e i i s v i r g; n i c a"

f.arfalmónól fogva kisebb bőr~

tlibókat, bőrtiuJóHol'Isógot

• if íj A t Ef t és m Ef g g éi t o I i ca

el pórlsii@k

f ill t ó g th ~:'f,.

Márki Jenő vármegyei gélZ'

dasági felügyelő szerdán árvíZ'
rezle el az eddig befolyl gyo,
mai és endrődi velómall bú.
zát (1 t és fél vagonl) til gyo
mai községházánál. A búzál a
r'ulura gyomai főbizományosa

velle meg, mázsánkénl 11.1 ~

pengóérl.

ORION NIVERZÁLIS
készülékeket EN-.
lESEN bemutatja El kép·
viselet: LACH és VARGA.

A nagy afrikai háború ujra neki·
lendül, A négus minden épkézlálJ
férfit és nőt fegyverbe szólított.
Aki ezek közül B. pararH;:s átllét.le
után azonnal nem vonul oe, azt
felakasztják.

Az olasz cliapatszáliitás is folyik
állandóan.

A békekisérlet~k mintha sikerrel
járnának. Már olyan hangok is
vannak, hogy éU! angolok elfogad.
ják az olasz békejavaslatokat
Egyesek már decemberre ahábori
befejezését is jósolják.

Egy bizonyos, a magyar gaz
dasági életben a spekulánsok már
befejezték a háborút. A termények
ára lassan lefelé megy.

Nagy csatára készülnek

I
gazdáinak, ht1l a zöldmező

mozgalomban nemes versen·
l gésre kelnének és központi

I
irányi/ás mell el! a Körösűnk

vizénl':k észszerű fe!hasfrrJélásá·
I val országhires legelő és nH·
I gazdálkodási kezdenének.

Tolvaly Z. Géza délután meg·
liitogalia él NépszövetségeI és
aKisgazdaKörl.

A laggyüjlés serényen folyik.
IH lesziínk emlHésl él Zöld

mező Szövetség lucerna akció
járól is, melyet a gyomai gaz·
dáink figyelembe se veilek.
Vagy ill van él Szövetség ália!
ideküldött 11.lcernamagliszliló
ros/a használala. Eddig még
egy gazdánk sem hozla el él

lucernamagját megroslálni. Má ..
ris szó vall róla, hogy ilyen
körülmények közölI a rosfái
álviszik Endrődre.

Örömmel üdvözöljük endrő

di gazdáinkala zöldmezó moz
galomban. Reméljük, meglesz
az összefogás et gyomai és
endrődi gazdák közölt és már
jövőre a zöldmező szöveiség
szellemében gazdálkodnak
nagyleriedelmíí legelóinken,

az

A gyomai zőldmező lanfo'
I (yamra nem figyellek fel ké( év
elő II az endrődi gazdák, de
most annál lelkesebben feküd·
lek bele él zöldrnczó mozga
lomba. Ennek lelkes kifejezé·
,sél adják október 'iü,án az
endrődi gazdák, amikor mini·
e·gy 20Q·an íelentek meg dél#
elóI! 11 órakor a községházi:l
nagytermébeo_

l Harsányi László főjegyző ve"
zeHe be az összeiövetell és

- üdvözöIle Tolvaly Z, Géza köz
ponti felügyelót. Kovács Sándor
községi gazda ismerleHe a szö·
vetségi alapszabályokai utána
Tolvaly Z. Géza Jarlol! érlékes
előadási a zöldmezó szövelség
működéséról.

A lelkes hangu!ahl értekezlel
Kovács Sándor közséIli gazdái
válasz/olla meg zöldmező tit·
kárnak, akinek ügyszere/ek~ és
rátermettsége máris bizlosilék,
hogy Endrődön élénk zÖldmc·
ző élei indul meg és egysze
ribe háttérhe szoriJiák él gyo,
mai gazdái ok érjheIellen /ar..
ióz\{odásálói eredó zöJdmezó
!{özönyl. Pedig milyen sok
haszna lenne EI kéi községünk

Október 21-én ~léJllján 5 óra~ I Visegrád his!óri6jál.

k_or (~yulán iénl.~~t~ iJ Ner~z'2!i I ,Nagy. Zí1formá.íásra ~an s.ZlJk
EgyseR N,Kesmcgye~Vél· seg a magyal' ,,-ld rl1wden vOP

laszlmánya gyülé-séL melyen Inoláo, ál kel! alakulnia az el?ész
vi/éz lvlaríon E,éia OfsztigOS jjrsada!mi deinek. ,ö'z úl mél"
IUkár is felszóial! és Jőbbck gyal' gondoilli reformszel!emé-
közöli ezeKe! mondolja: nek ál kell halnia az egész

"Rá kdJ ébrednlink magyar közéletet, áj mBgái az álielmi
mivolJunkra. rneg kcí! Jálnunk vezeiésl ls. meri szüksf'g van
a l11u!! mulasztásail s leljes ien- rá, hogy el szociális államesz·

'I düleJlel és céliudaiossággal me míndenhová behaloljon, I

azon kel! lenniink, hogya mul! ' rnég él judícaiurtlba js. Rend
veszleségejj behozzuk. Ki Jö- szerbe kell foglalni il szociális
ródöli él mu ban él magyar élelel s abban mindenkinek
munkássággaL' /". munkáskér- megadni él Jehelőségel arra,
des rendészeH kércJéssé, ak1á- hogy kive/?ye a !]Joga részé! él

vá süHyecH s nem lörődölj senl<l kuilurábóL Bizlosilani ke!! szo·
sem vele, mini kerili haialmába ciá!is igényei kiclégíiésril, meri
a ma/?yar munká:-.ságüj él l1em~ teljes érJékü állampolgár csak
zelkőziség szelleme. É-ríékeink- az lehel, akire nemcsak kÖle ..
kel nem lőródliink,mindenl por lességekel rónak, hanem aid
lepeH be, lTIullilf, !öriénelmeli nek él jogail ls bizlosi!íák:'
fejlődési lehei,óségekeJ s az A népes válaszimányi gyü..
idegcnkulluszban annyirCJ ju- léser! Oyomáról viléz Madaras

hogy sokan jobbem jsu Oytlla kerületi lHkár és Neme-
merték Napoleon, cminl akár rel' Péter el NemzeH Egység

I
'· .Béla iörlénelmi szerepér, Párlia gyomaj elnöke veltek

lobban cl .. dogi? j)aJola,. min! rész!.

I~~-~~~_.~~-~ ~,,-- -~ .. -- ------ ...----- -~--"lIő""- - ~, ------'~~GJlV J,jj,~ "","JiJG:U ~-44tH4#~VV~~44NiV-JGh@-V..JJNiV-JiiiO-

I " Fél t L.Jn
(földi Zőldmező Szövetség

h yi csopo a

Nekünk, gyomai járásbeIiekn@k
is annyira ismerős már a hajdu'
szoboszlói fürdő, szinte csodálko
Junk, ha akad közöttünk, aki még
nem járt ott. Akik jövöre ujra elo
mennek Szoboszióra, már I<ílják
majd, hogy a fürdö s;wmszédsá-
gában lévő "bánomkerli" részt
mennyire átrendezték a fürdő igé
nyeihez mérten.

Öt főutvonalat épitenek itt, 12·
24 méteres szélességben.

Még egypár esztendő és akkor
már a szoboszlói fürdö környéke,
a fürdőzők szerény igényeihez ki
alakulva, a valóban flird6városi
lakásszUkségletek egy részét is ki
tudja majd elégitelli.

**' if-

Hajdusloboszl6 képviseiöteitü-
llte ma, október 26·án ünnepli a
10 éves évforduléját. hogy a Bá,
nomsz61őskert melleU az első hő·

forrás 13 fokos gAzos vize 1090
méter mélységből felfakadt. A má.
sodik furást néhány év mulva fe
jtlzték be, ebből 2032 méter mély
ségből 78 fokos viz tör elő.

... Mikor ünnepeljük a gyomai
mélyfMrást t??

GYOMAI UJSAG 3 1935. október 26
~ - ~-- ~~-/l;-- "'""'~--,.~~~~ --- ---- _A ~~- --- -~- -.--"'- ---~~~ ~ ~~ ~ - - ~~- -~ - - "w'M'~","", -">091.-1

..............,~.~-=~=~.............--_~Y"'""""--~-- --

~:~:~~~~~i asil~~:i Ysé Mindennél iobban

A minden flácn vdló Ja .. Bé S egyei Választmányának segit
l\~rékoskodásSfl1 flZ álLami
intézménrelmi\ is l\isc2rle- Jése
teznek hol több, hol ke'·
vesebb sikerreL Ilyen
!carékossági hullám sodor~

ja el november elsejével El

gyomai pénzUg)'öri szakaszt

is.
Hiába látjuk, hogya pénz

ügyőri eJlellőrzések él réu
gebbr6! fennálló ágakban
vtlltozatlanul megvannak,
sót a nagyrözsde kezelésén
kivül a fe!lendüH szacharin
és iűz:kövek .csempészése,
valamin! a mindig fokozó~

dó ásváI1yolaj eHenzőrzése
fokozottabb ébersé;;!'ef, több
uttlnjárást igénjiel, =- mind
nem elég érv, mert illeté'
kes helyen megállapHoH,ák,
hogy mindeilek nem adnak
egy pénzügyőr! szakasznak
elégséges munk6t. tehéit
beoJvélszl.iák ill egész sza~

lmszl él békéscsabai 5Zél-

kaszbé'l.
Az a kÖZIl'lOIldéisos ló·

láb ebben az esetben is
felfedezhető, meri él leg
su!yosabb érv rnégis csak
az. hogy a !(özség nem
támogaHa él szakasz fenn
tcntCísi költségét, legalább
a szakasz részére szüksé
ges ingyenlakássaL



1.60 P.

2.- "
2.80 "
3.60 "
4.- "

á.rak:
100 fillér

100 "

15 "
100 "

45 "
100

8.5 "

halárak.:

"
"

23·

Folyókörösi
SUllő

O - 0.5 kg.~i9

0.5-1.- "
1. - 2.- "
2. - 3.5 "
3.5- "

liba
Kacsa
Pulyka
Gyöngyös
Tojás drb.-ként

Védekazés a szövetházalók
!<al szemben. Az ulóbbi időben
részint a kereskedelmi és ipar
kamar6hoz, részini cl rendőri

halóságokhoz több felielen1és
éduczeli, hog r buc\alJeslj ügy

nökök lí ü/önböző áruk!.: al, fŐ G

leg szövelekkel nJagánosokai
keresnek fel és alkalmi vélc!ck
megcsi\loglalásával igyekc7!lek
él fclkeresc!í él vásár
lásra rávcl1l1í. I.<..özluc!ornásulag
az érvénvben lévő törvénves
rendelkezések az ilyen házad

!'ás! nem engedik meg. A ja~

pa5ztalalok azonbön az.1 ís
mulalják, hogy iE ilyen ügy.,.
nökök rendszerini becsapBsro
u/aznak és csak ul(:;dag derül
t'{l, a szövet, ·amci\cl
jjsz!a angol gyapjun~k adtak
el, a bb eselben gyenge
1l1inóségü pamu!1aJ líevert ár~.

Sainos eseiek is fordul
lak elő, hogy egyes hivatalok
és nagyobb vállala/ok egyene'
sen segédkezet nyujiolJak az
ilyen árusilásnak, amennyiben
vállallák. hogy él véle! öss7e
géLavásárlö a!ka:mazotiak fí
z.eJéséból és az el:
adókn Tncglériiik. A kamar-a
szüksi?ges.nek hogy egy;
részi cnnd< él lJázalásllEJk [Öl'·

~ vénycllenes voltára hívja fej az
figvclmél, másrészt

helyi kueskedelem és ipar
ása érdekében arra kérje

él közönséget, hogy vásár;
lásaií kereskcdó!{Iiél és
iparosokná! eszközőlje.

Összeirják a kéményeket.
.4z egész ül'sz.ág IcrüJelén ösz
szeirják a kéményc\<ci és ej;!Y~

séges kéményseprő szabály~

za!oi készf!enek.
A túri vásár ezenlu! egy na

pos lesz és három kirakodó,
öt állaivásár lesz évenként. Az
öl áilalvásár! január, ápriiis,
iunius, szepiember, november
első hélfóiéo, a három kirako
dó vásári ~ pedig április, szep
lember. novem her első hélfő

jén leriják.

Harcsa
O - 1. -'- kg.-ig 1.- P.
1 - 1.5" 1.40 "
1.5-3.- " 1.60 ,,'
3.-" 2.- "
Csuka-ponty: kg.-ként 1.-1.20 P.
Márnaaorsó: " SO fillér
Keszeg " 40 -60 "

Szerdán és szombaton a piacon le
het halat venni, hétfön, kedden, csü
törtökön és pénteken délután 3-4 óra
kö<:öti a vaslIli·l1idnállehet halat ven'.li.

""ÉJ v(j l
p l "'tól 51~g a

16 lól a hónBP ttlO!3Ó il

IK7ÉHÓiJl1 cl ödri Balogh
szertár lar! szolgálatai

Tanitó gyíUés. A gyomai já
rás lanftói november 4·én az
-endrödj Népházban larOák meg
a gyomai járáskör alakuló
gyülését a következó lárgyso
rozallal:

Karsai Jstván vármegyei el,
nök előszava.

Üdvözlésele
Aliszlikar megvtJlaszlása.
Fehérváry Ferenc endrődi

r. k. lanUá előadása: Miiyen
nemzeli erények ólapílollák és
menlellék meg arnagyar nem
zeie! ?

Kovács l\lályás endrődi r. k.
igczga1ó lan116 nakorlajj la
liíléÍsa cl löriéneJeI)] anyagából.

indliványok.
.0,7: elnök zárószava.

A gy til és ulán bank eit iesz ci

NépházD.JrL Egy teri/ék 1.20 P,
eknil,:ez lehe! Orbők József

r. k. igazgaló tönilöná! okióber
áű·ig.

Százéves egyházi évforduló.
A gyomai 11. ev. e:;nhézaJ
eze!öll í 00 é vvc! alapi loliák.
Enn uiöjál okláber
31-én meg éi helybeii
lutheránus cgyl1áz ünnepi is
íenlisz!elel!e!, ulána 1 órakor
k e z d ő d ó diszközgyiiléssel,
melyen dr. 5zeberényi Lajos fó
csp2res, felsőházi Jagga! együII
vidékrőlis löbhen vesznek részi.

Cs. Szabó Albert gyomai la
kos ál!a!orvosi oklevelél EE oko
lóbe, 25·iki kisgyü meghir
deile.

Hat llddrt81k a
harcos Szövetségből. A Froni
Í1élfcos Szövciség, ,- a világ
háboruban résziveJj magyar
fronlkatonák elismeri hivalalos
szervezeie, - ugy él ci magvaI'
köziudalban, mini egyik !egha
1alll1asabb és kgfegyeimezet,
tebb magyar iársac!alml eg\'c
süle!. /':>,z uióbbi időben egye
sek mindent ej.;, hogy
él flonlharcos Szöv'2Isíg,
ugy hazai, min! vonal~

kozásban elismer! l< y hir-
nevét vcs;:'z!yezlessék és tö ...
möit f"gyeJrnezell soraikat a
legkU!önféJébb hireszíeiésekkel

gY12ngHsék és laziisák. A kér·
déses ügyben a Szövetség Or
szágos Elnöksége az Orszá
005 Fe a V!2lmi Bizol(sá~ bevo·c> 6.

násáva! érlekezi2lel iar/olf,
részleles járgyalás ulán

érlelemben halározoH, hogy
az értelmi szerz - szám~

szerinlhaJ tagol, ~ él Szövet"
ségbóJ '2gyszersmjndenkorrél
kizár!él.

gyilo

1ldrnal(~

tagjait s
llOgy a. vallásos

i.s-J71ét n:egkez[{Sdik.

IRDESSEN

Az

nYI'1glltil2ál olyan sok ember
Tegnap láftam;kéf em
. és ~ egy férfit, akik

mosolyogtak, ~. Olyan sok
és

Csoportosulás., Egy ember ga
lam.boka! etet. Es nézik i
Azután más etet. Olyan örömmel
nézik a falatozó madárkákat, hir
sZen nagyon édesek, és olyan ke
csesen emelgetik cl !izámyukm~

amint kapkodják a rrw;!5ot~ I
Tiz fnéterre egy koldus. Es előtte ~

mégcsak meg se állanak. Szegény I
olyan bánatosan néz. I

----,--.~---I

I I.I

tartása

rnegy el egy,lflillarnos. BeZesajog" (1

fogába Csenget sern
mi nesz. Tilrelmesen várnak. Be d

csengetnek mégegyszer. Végre az
ötödik csengetés ~ a kis rá
csen kinéz egy álmos arc.

- Mi tetszik ? (Ásit és
a szeme haragos.)

- Fél gramnl aspirint kérek!
másik oit túl a rácson

éS ömlik az áÍlnos mé
reg belőle lj Hop;y mégis rettene:-
fes, semmiségért felzavarják
az hogy. nem tudott reg-
gelig várni?

De !(i3rertl tisztelettel.
flil.ajd reggel jövök. (5 kaj'am'Jt

évi, csiUörr-
tökön este fi a refor b

emlékiinnepén lesz az
iparostanonc nagy tao-
termében.

A második f. eVl, november hó
pénteken este 6 órakor a re

formátus egyház mirhóháti isko
lájának a tantermében.

Ezek után minden héten ked
az iparostanonc iskolá
s nlinden pénteken a mir~

isl{olá.ban lesz vaflásos
estély.

Ezet/1)allásos estékre 17lÍndenkit
szives szeretettel látunk.

Egyház elnöliség.

/ölette!.

elEt a csendes kis törté~etet. Éjjel.
két úr rnegy az utcán, Halkan
panaszkodik az egyik, hogy nem
tud aludni. Fáj a foga. csi~

Vegyen be És
bo(~sd;nQ:tkl?r,(j járással elindulnak a

Éjjeli szolgálat. Be

csak

operettje.

miatt

elevenségge·}

segi
Miklós, Ju
Elek,

mC!ZQi:lSa szép

kis és nagy sze~

rriegállja

fecs
3

pü

Elsősorban is Aranyné
kinek megjelenése szin-

A darab sikerét
teHe még 11 lVI.6nus
hász Lajos, Nl.olniir

Biró
József, Szilágyi László és Fekete
Lajos jMéka. Kisebb szerepekben
közre működtek : Bencze """"'''''''',

Helyes kis baratnők voltak:

Seorenvi Mancika. Csapó Juliska,
H· e'rtPf',ví",oriUs Páierhénés .

]l -...... oC .. ,l ..... Ó '"'" J

Böske,
Lévai Perem.!

repekben is
a helyét

Feadezése k6rUd.· .'

farkas

A

~]k)

lékezünk

sikert tudott elérni.
A Terike és Mester Fe-

renc egyiWes6I üdi!ő öröm a néző

Minden ml)1.''';:l.WOIV)~'~; min·
d(.;r! szavuk .csupa derü.

játéka nagyon
,,,-,;mnj,,, értékes alakilás.

Panl.Ízs Lá.szló, Haibach
Biró István. Az énekeket
jos tanitotla be és a zene
tet is ő a fiarkElsjll1s,~ky

Imre és 0iuszi kÖzff:működésével.

. Molnár ideEdis sugó..
[Ji tánc ál ial.ános jóllaFlgtllaitba.n

reggelig

A~ilparós és Kereskedő

Qnképzőkőre f. hó 20c án ismét
," előadássa! gazdagi-

sikereit, atrd
hozzá értő, fárad·

hatatlan :'endezöi tevékenységének
és 1\1áríon S0!k szép, ked
ves meglepetést kellő ':ánckraáció-
jának Ezek ct táncok
fővárosi is sikereket

Niárion .nac

1<15h(:)c1 föld) Déc"~'ásl·Cl1l1lOn

szögöl, 'valarnint .f866 négyszögöl, Dávid
c1i~lőbe:l 2340 _negyszögö} föld, továbbá
M%,:!:(íb,,~rériybel'l,VJsutáilollláshoz kö-
zel kishold föld kedvez})
fizetési feltételek 'e ~ a d ó ó

Erclek!öoll1i lehet Békéscsabán, a Bé-
késmegyei Kereskedelmi Banknál.
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Telefon

u. 5,30 órakor.

OLcsóeSMÁR
RO

8szódaviz,
DE NEM IS SZÓDAVIZI

3 fillér
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis:rállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4. fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok' a szállitás tar
tamára kölcsön' hordóm
30 napon belül bermerltve
küldendő vissza.
dés utánvéttel. Egy
levélbéJy_eg ellenében
dök mintát a
tí.sdobozban,

Soraim kellemes
Italusk. Uszta, tökéletes
m~tuak és n la m S81i8f1IYl.lak:.

Cim:
Soltvadkert, Pestmegye.

Kedden

CSOKOlADÉGYÁRSOL

111'11111111*1111111111j

~1I'Htftmft>ft!l'l"Mtfifi"H"fJ~A~

készül a
csokoládé?

RÁDiÓKölVETrrts

Uíépitések Mezőturon. Me
zőlur város il beHerületen áJ
vezető kockaköves útakal ál
épitlelL A Búza é; <Esokol1ai
úlcáknak a Kürt utcáig lerjedó
szakaszát, valamin! a Major
ulca és a belsőpiaG kövel'C:ésél
él legközelebbi feladatának je
kinlí MezóJur város polgár-
mester'e.

al'[Olo"f"V) hirek
A gyomai anyakönyvi hiva

íClI könyveibe tB-iól ~4-ig cl

következő bejegyzések történ·
lek:

SdUettek. $

Munkácsi Mihályné Ágosion
Eszter ref. fia Lajos.

HAz4l'ifjdgOt $

Lehóczki András és 3zmoia
Ilona, farkas Laios és Csopá
Eszter, Márloo Sándor és Ba
log Ilona.

MeghAltak/:
G. Nagy Mária ref. .] hóna.

pos, Dóczi Piroska ref. 1 éve5,
Makesali Elek ref. 47 éves.
Oarai Mária 6 éves, !csa Sán
dor ref. 1§4 éves. Dzusek Jó
zsef r. kath. 14 éves. Herter
Györgyné Keiser Zsuzsemnaág.
h. ev. 62 éves.

egészségügyi szaldér~jakl1akés

Im~lJe!ii.ik műszaki férflaknak

I olcsón kiviielezheló ier»

vekkcl jönniök, hog'jfa váro

sok és községek olcsón

julhassanak egészséges víz
hez"

Az aldiv kaionkus
orgánum október 15·\ száma
mO:o1 is felitinési kellő larla
lommai ielelllmeg s vezeló
helyen közli vitéz Makray La·
jos országgyülési képviselő és
Mészáros János budapesti ér- I

sek i helylarló cikkei!. Az Aradi I
Zsoll, Balla Borisz és Possonyi
László szerkeszlésében és ld·
adásában megjeleni lap rész'
Jelesen foglalkozik az aogol
olasz viszállyal, s a missziók
sulyos helyzeléve! az afrikai
háboru miaU. I§eszámoi él Pro... I
!lászka mozgalom uj elappejai o !
róL résúe!et közöl a ~zocjáli'3 l, I

fron! programmjábó!. Közi,!
ij

Horvá!h József cikke egy ké-l
nyes és nehéz, de fOflios mUI1- l
kalerüle!re világi! rá, Reményl l
Jó zse f él merika i j egyzelei beII I J:1::II::JIit::lI::lllI:l'JTT:::DCJlICiIClItClIClI[]i![]#!Cl!I~Jlf[JI[l:ilIlJI[JI[lI[Jna

akluális íengerenluli kérdések. l.. Kertészeti telep teíjes beren
kel foglalkozik, EróssAlfred I dezéssel Békéscsabán, a város
(RÓilla) Európa Iragédiájáról ir i legjobb helyén áron
mélyhalásu cikket, Bárczy ls!, I' e l a d ó. felvilágosítást nyujt
ván ny. igazságügyminiszler. v. Dr. R E l S Z J Ó Z S E f ügyvéd,
f6polgármester Assisi Szeni Békéscsaba, ferencz józsef-tér 3.
ferenc és-ö" császár eimmel
közöl váHozalos és érdekes
íanulmányL Gróf Esierházi Luj
za az inlelleklue! nő hlva!ásá a

ról ir, Boros Vilma a Szent
Gyermekekről, Rónay György
Reményik Sándorról, ifi. De
mény János Pafes!rlna aktuali
lásáról, Kiss Islván, Hajós Lász
ló él vidéki, - fiévey László a
budapesti prohá?zkás mozgal·
makról ir. Kis cikkl21c Dimitrov,
Moszkva uj c§iliaga, IQosen
berg Alfred uj k0nyvéról, a
leányifjusági mozgölomról stb.
Egyéb érdekes kis cikkek, vj

lágszemle roval, könyroval stb.
cg;zszilik ki él lapot, melyej
:öiJb iluszlráció díszít. Mlmle
njjH kaphaió: í-(j valal: VIiL,
SzenikirályjouiG.tl 28. Áro: 40
fillér. Izü1d a

dasjgl henlBp hogy
c2ak 22 \'ao VIzmú
Mag'y'iJrországon és felslólí!ja
él magyar városoka l és közsi
gekel, hogy építsék meg viz~

műveike!, majd szószerin! a
~cövejkezókcl irja: .,A munká
ban részí ke11 venn1ök az

Szolnokmegyéhez
..,tr."",,,, c:.:I;atolittl.tni egy mező

A Mezólúron meg
jQlen6 "Iértés" clmű Ílen,
lap "iohb ','OlléltÖSszeköHelés
Mezó!úmal,," cilllű cikkében
többek közö!! a kövclkczőkeJ

irja: "Ma cl Gyula - Szarvasi
vonal némely viszonylaJtíban
nem mulajkozik mező~

nek, de az ulas·sialiszlika nem'
is muta Ihat kedvezé képel, meri
Mezőlúron kereszlű\Gyula felé
Jerelik él forgalmaL Csatoljdk
Szarvast Szolnok megyéhez és
mi rt me;;: lesz a megfelelő

forgalom l az a viszonylal· köz~
igazgatási szemponlból is fel
tétlenül \ál!ozlaiásl igényel J"
Nem I mH szól~

nak ehez Szal'vason. de alig
hisS7Ük, hogy nagy kedvük vol
na ~zolnokmegyéhez csalla
K07ní. De e!tól ellekinive, nem
érlíük, hogy "ez él viszonylal"
miért "igényel közigazgatási
szemponJból is vállozásL"?

koldús is . Gyula'
szegényügyi bizoUságának leg-
útóbb ülésen
ferencrendi szerzeles nagybe»
széde! mondoli és hangsúlyoz
ta, hogy "a koldús is les/vér
és magyar. Gondolni kell rá,
hogy ő is éljen, egészséges l

maradjon és meglegyen éi min» I
dennapi kenyere".

Baromfi, galamb és há:r;in:yid
kiáHitás Orosházán,. ADélma·
gyarországi ~aromfí-,Galamb', .
és Házinyúl!enyészl6k Egye
sülele az idén október 31-től

november 3-ig. OrothdEdn az fpar
testületben rendezi meg országos
baromfi-, galamb és házinyúl
ldállHásái, valamint Q magyar
kutyafajtdk bemutatóját. Benevez-
hetők az őssxes galamb-,
házinyúl és úgy'
szintén magyar Be- .
nevezési küld és felvifágoi>i- I,
lással a Délmallyarorszagi
Baromfi-, és Házinyúl.' ,
tenyés:ltők Egyesülete: Békéscsaba, ,

4. &z. I

dezve van.

ujitó a
meghivja

él vezelOscg, Tárg sorozat:'.4
!isz!H{Ör felm17.niése. ih új lisz
likőr megválflsz 1tLsa, ügyvezeló,
intézó, nzláro" glb. jcieníésC',
esel1eges indifványolL. Csak
azon rendes légok váJasziók és

akiknek él lagsági
díia f. év VII.-ik hó -ig ren·

a gyü,
m(nCSÖ!~ty erre B kérdé5re ad

részíeíeiben kimerítő

felvilágosítás: a Növényvéde-,
lem és ;{ertészet l-zgujabb
száma. Cikkekel közöl még a
gyümölcsfák !Jelyes és helyled
Jen üHelési módjairój, él gyü'
mölcs raktározásáró~, az ön»
lözésre berendezeU gyümö]» I
csösökről,a jövedelmező szőlő-

vesszőről, a II ak elleni vé'
dekezésről, a g ö!csfák 'lrÉ!-

gyázásáró!, a zöldséges és vid I'

rágosker'i alduális nliwkáJafaj» .
ról, él 11ázigomba elleni véde·'I.
kezésr61 sib. A dúsan illuszl
nW, művészi szines gyümö]cs
képel is közlő két szaklapból,
egy alkölommal e lapra' vaJó
hivalkozással a Növényvéde 7

112m ala (Budapesi,
földmivelésügyi t'vlínisz!érium)
díjtalanul ld.ild mulaíványsZii~ ,.

mo~ I
Az Uj Magyarság az uj ídők l

egyetlen hivatolI szószólója é~ i
egyeHen s_aítóhalalma most lé
pell második évfolyamába. Kér·
jen mulaiványszámol M á c z
Ákos helyi megbizol./ól.

Harminchatszor
a pesti primadonna. Eza cime
van annak él rendkivül érdekes
képekkel H!usz!rá!l cikknek,
amely a Délibáb uj számában
jelenl meg. Anépszerü kép~s

lapban ezenkivül remek buda- l
pesH és külföldi rádiómüsoro· l
kal, egyfelvonásos színdarabol, I
színházi beszámolókat, p]ely- ~

káka/, érdekesebbnéi érdeke» I
sebb cikkeket és öbb mint száz I
képel I~lál az olvasó. A 100 i

oldalas Délibáb egy száma 20
filJér.

Minden szóért
fizetnek a vHág leghíresebb
iróinak. A vílágirodalom leg
nagyobb iróinak. regényei je
lennek meg a "Ví!ághirü Re
gények ti cimU páratlanul érlé
Kes könyvsorozaiban. Mind·
azok. akik megrendelik a 10
köíeles SOl'O:lölOl, havonkéni
% fiHérér! kapnak egy-egy~20

oldalas diszes {éjbór kölesü
kö!etcl. Vílágla uj
számában él Világhirü regé» ,
nyekról s mea. ff

, c' l
rendelőlapol közöl.

Szarvas fi fl;?ykö2 séf? oklóbcr
31 ·iki lciraltei páiYéhalo1 hir
delel! él községi mérnöki ál·
lásra.
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Szerkesztésér! és kiaáásért felelös:
'N.AGNER M.ÁRTON_

Hungária könyvnyomdaválla!at, Gyom;;.
Felelös üzemvezető: Teket Sándor,

ENDRŐD 1935. október 27-én, vasilrnap

Lilían Harvey a világhirű sztár
grandiózus fi,[nje

Pazar kiálJítású hangosWm.
Főszereplők:

Lilian Harvey és Gene Raymond.

Fogyókúra
trükkfilnl.

Rhodos s:Eigete

Hangos Magyar Világhiradó.
Előadások kezdete fél 7 és fél 9 órakor.

V é ~ z tő község fölerén levö, a
községben egyetlen szálloda és
vedéglö aZOrlnaira is bérbeadó,
Érdeklődni lehet dr. Prőnai Emő

ügYl'édnél, Békéscsaba, Ferencz
józsef-tér 21.

a CSrHársür!i és 3. I~(Jrllerek -egész ~

sora következik. Egy sarolcugas I
után Tó/hoz száll a labda, :.t!, j a l
sorfal feje 10 rl.l.·röi meg-I
szerzi <ll második gólt. A Törek- .
vés most már 112J1a!Ianu! küzd és i
az ETK fölényeskedö védeíme II

mel1eH Hugyecz megszerzi csa- .
pata egyetlen gólját a 39 p-ben. I
Törekvés támadAssal ér véget a I

'k" , V;mer, ozes. I
Komoly íréQingge! készül! ezen

legfontosabb mérközésére az ETK I
és az eredmény nem is mara.dt I
eL A csapatban volt sziv, lendü- !
let és akara!, ugy, hogya játékuk I
még a berényi közönséget is több I
ízben elragadta. Az egész, csapat!
rendkivül jó játékot mutatott, de
még igy is kilünf Símon feledhe- '
tellen játéka. Bámulatos ennek a
fiunak játékinteiligenciája, munka
bírása és szerénysége. Azt hisszük,
a szövekségi kapitány sem saj.
nálná az eltöltöH ídőt, ha egy, P b l i k á C i Ó
mérkőzésen végignézné. Simont! A $zegényháznál egy háromlámpás

dicsérni már szószaporítás Simon i rádió, szenes-kályha és 10 drb négy

nagyszerű játéka magával ra,gad- i hónapos süldő eladó.

ta társai! 18 és a mérkőzést az 'I Egy nagy, teljesen új ebédlőszönyeg,
ETK haUsor kifogástalan játéka i 4 drb hajlított nádszék eladó. Gróf

dönt01le el. ,lJ, csatársorban ,eg.,ye-Il Tisza István ut 67_
Minden vasárnap, Jlé!főn, szerdán,

düli hiba, hogy keveset lőnek a csütörtökön és ,szombaton friss virsli

csatárok és agyonkombinálják ox- l kaphatÓ! Állandóan tartok különféh~
forddal és Gsukafejesükkel a játé~ I hideg felvágottakat. friss húsokat és
kol. A Iti-on kivül csak a legrH., ! világmárkás csabai kolbászt, továbbá

Ir mindenféle hentes csemegeárút a Jeg-
kább eseiben Jőnek, l,

I olcsóbb napi árban. Pontos. figyelmes
A Törekvés nem az a veszélyes' kiszolgálás. Ifj. Wallner józsef hentes

csapa!, :m\lll aminek beharangQz- és mészáros Horthy Miklós ut 15 sz.

ták. Jálékuk inkább éle!veszélyeB, Kovács József,féle ház.

mert amí! Szilágyi bekklük művel, Iskolába meno fiukl'lak diák sap-

b b ).\ r ka 70 és 80 fillér, csakis Alt Vin""eaz inkáb, a "'oxo dS es szabad· l ...
klllaposnál Endrődon az JparteslüJettel

stilusu bírkozás keveréke. Minden szemben.
támadása veszély a játékos lesti Horthy Miklós ut g szám alaH egy

épsége ellen. A szövetségi birók i szaloígarnitura, egy tükör és egy gyer-
figyelmébe A biró jól I mel<agy van eladó.

végezte egyedüli hibáJa, I Keverékes búzáiát legtökéleteseb-
hogy sorozaíosan Wrce SzilágYI I ben a Selektor vetől11agtis"ltitógép

• • I tisztítja meg. KOllmann József Horthy
durvaságaiL i Miklós úti házánál dolgozjk. Nagyobb

Vasárnap a Kondorosi TE jőn l mel1nyiségekhez a helyszinre kihúzat

Endr6dre, reméljük, hogy gólZá-! ható.
por lesz. l Gy6z6djllin meg, hogy dlvl!\tkaht-

ifj. Dinya Vilmos. ! pot, sapkált legolcsóbban kaphat
Alt Vince kajaposnál Endrőclön, az
IpartestüleHej szembell_ Kalapfestést,
javitást szaJ<szerüen keszit jut~nyos

áron.
Mindenféle /lői férfi és gyermekei

pők legelőnyösebb beszerzési forrál><l
Mészáros Lajos cipöihletében Horthy
Miklós II 2.

Kerekes Károlynál a zamatos, jó b@r
literje 64 fillér.

A Hartenstein I-Iermarm é!il fia eég
tisz\eleHel értesiti az épiHető közönsé~

get, hogy frisségetésü tégla és tetöcsc"
rép ism~t jutányos áron állandóan kap"
l1ató a cég téglagyárában.

Rákóczy utca 9 szám alatt lakás
van kiadó. Értekezni lehet ugyanott.

Tóth István gát6r Zeőke telep! há
za aWl1nali bekö]tőzéssel kiadó.

Laki István ~s neje Bucsi Róza gyo·
mai lakosok vettek 162 n.-öl német
zug! sz<int6t Bolos Lajosné Ci!iikós
Erzsébet és társaitól 37 P. 50 fill.

Olá'h László (nős Imre Eszterrel)
gyomai lakos vett 1212 n.-öl félhalmi
rétet Kónya Balázs é.s társaitól 250
P_-ért.

F. Kiss Béla és neje Paraizs lirzsé
bet gyomai iakosok '[ettek 733 ll.-ől

bánolllkertí szántót kk. Paraizs Zsig
mondtól 390 P.-ért.

Süveges Sámuel- és neje Novák ju
Bánna gyomai lakosok vettek 1 hold
1379 n_-öl pusári szántónalz 3/4-ed ré-I
szét Kiss Lajos (nős Csapó Erzsébettel)
600 P. I

kk. Paraizs Zsigmond gyomai lakos l'

vett egy bánomkerti lakóházat l<ltS a
GábornéDebreazeni Esztertö! 600P_-ért. I

U.

feljelentését ---- anl~Ü!~tr

vétség és szabályI8.L:HJ igaí:olás
miatt - kiadták a Sz.övógyámak

DLASZ uj elnöke dr. GIdóIal
vy Pál ma. szombaton este Csa
bára érkezik és megbeszélést lait
a csabajegyesWetek vezetőiveL

Bajnoki. biró RálfaL
GyTK: Papp-KurclJ, Beinsch·

róth - Lakatos, Tandi - i

Csikós, Olajos, Bartik Bartik L I
Bartha. I

CsicseJy - Halmaj, Zen-I
tai-Viczián, Uhrin, Princz-Val
kusz, Píntér, Vozár, Fábián, Valyuch_

Egyenrangu csapatok változatos
játékából a GyTK energikusabb,
csalársora rávén megérdemelten I
került ki győztesen. A GyTK kezd l'

szél ellen, de a Máv v~szj át az
írányitást és Vozár lövése hajszal'l
Jaj kerüli el a kaput. A Máv az
első negyedórában határozatlan 'I'

jobb, csatára i azonban kapu·
elült lehetetlenek. feljön lassan I
li GyTK is s egymástlJán kéi kor~ ,!

ner! is ér eL A 42 p·ben Vatai l
i

nT-'''r'a''''d'lr ;;;,-Ol ., "zél,.-:v" 'l"'f1lt '" r,'-'I l. • •• f). 4.1( ~ 'lA '""''' ..... ~...,- 'l..- ... ~ .:;; i

jól il labda CsiGselyről kipat~ l
Bartha rajta van s mostmár

biztosan él labda a hálóba
l :0. Szünet után a GyTK játszik
szebben, főleg Csikós veszélyes.
A lVláv. védelme azonban jól mű
ködik s igy az eredmény nem
változik. Jók él GyTK.ból a fe
(jezetek, kfilönösen Vatai, a ~sa

társorból Csik6s. mig a Máv ból
Csicsely, Zentai, Vozár és Valyuch r

tetszettek. A biró mindkét fél meg
elégedésére jól vezetett. .

,,.-''',, Törekvés 2; 1 (1: ,

Iviez6berény, bajnoki. Biró: HuszáL!
Meglepelésszerüen, de megér

demeHen nyerte merközésé! az
ETK a Törl1lkvés eBen. A muta
tott játék alapján még nagyobb
arál1Yu is lehet€H volna a gy~.

zelem. " I
Az ETK szél és nalJ e!!enkez- I

di az el~fi félidőt és ~ lJerényiek!
bes'lOwlnak. Egyik támadást a I
másik után V@Ji:eti a csatársor és I
Simon szenzáei6s játékával telje- l
sen megakasztja a berényi csatá
rokat. Az első 10 p. után teljesen
kidombprodik az InK fölénye és
az eredmény nemsokára meg is
van. A nagy kedvvel játszó La~s·

nyi ügyesen ad Kovács ll. elé,
aki közelről eredményes. A gól
feIlelkesHi az ETK csatárait és
szél ellen is veszélyes támadás@
kat vezet, de eredményes nem tud
IímnL

A IL félid5ben ól Törekvés egyen·
Iitésre törekszik, de az id€i leg ~

jobb formát kijátszó ETK haHSior·
ra! szemben tehetetlenek. Simon
jobbnál jobb laMáí előrelel1ditik

ETK-At Törekvés~: (J
MIK-Hunyadi 8:0 (6:0).
TAC-KTE )3:2)
Turul H.-VSE 6:2 (3:1) "
Szövőgyár-BI5E 1:0 (1 I

I
!

GySC-Törekvés I
meccset rI II !li ~ á T, ETK-KTE l
meccsel pedig Veress szöv. biró II

fogja vizelni. I

Törekvés-KTE meccs 2 pont· I
jál a csabai egyesbir6 a Törek· I
vés javára irta, mivel a KTE nem I
jelent meg. Az elnökség, a K l'E l
feilebbezése folytán, uj itéletet no- II

loH és elrendelte telZ elmaradt
mérkőzés lejátszását.

Líl.szlót (GyTK) II

Szövőgyár elleni mérközésen tör
tént bir6sértés miaU 4 hétig, no- .
vember II ~ig ajátéktól elliltoHák.

H.-Hurqyadi mérkőzés

pályaválasztó- jogát a Máv feladta
s igya holnapi mérkőzés Békés
csabahelyeU Szentandráson lesz
megtartva.

MTK-VSE mérközés2 pont- !
ját - a VSE állitólagos autóde, l
fekt miatt történt távolmaradása il

folytán - az MTK javára irták. '1
TAC-KTE mérkőzést :2 pont- i

ját 0:0 g,ólaránnyal Turkeve kapta "
meg. A KTE ugyanis adóssága
miatt felfűggesztés mellett játszott i
és emiatt még 2 bűnletöpontot is I
elvettek a KTEQtöi. I

GySC-nek - Bartha fívérek
endrődi sZireplése miatt-a GyTK
elleni feljelentését az ETK meg~

hallgatása után fogják csak le~

tárgyalni.
A a Törekvés elleni

mérközésénik pá!yaválasztójogál
feiadta s igy a me€cs november
l-én Mezőberényben kerül leját·
lizásra.

KTE-VSE meccs uj terminU
la december 15.

1 MTK 7 37 7 11
JI EIK 7 3 3 20 6 9
3 Törek. 6 4 1 1 1~ 8 9
4 MSzSC 6 4 1 1 24 15 9
S TurulH. 7 3 :2 2 22 16 8
6 GySC 7 2 4 1 15 1?, 8
7 GyTK 8 4 - 4: 13 23 8
8 BI5E 6 3 1 2 10 9 7
9 rAC 4 2 - 2 9 12 4

IQ Máv II. 8 1", 2 i 10 18 4
11 KTE 7 1 l 5 8 16 3
lJ VS~· 3 3 3 14 - ,
13 Hunyadi4 - 4 l 21

Október 27-i futballprogram,
Oyomán: GySC-Törekvés.
Endrődön: ETK-KTE.
Turkevén: TAC-MTK.
Vészíőn: VSE-MSzSC.
SzenlandrásGn: Máv H.-Hl.lnymdi.

X.
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Kozma Miklós belügyminjsz~

jer Gyomán lelt látogölásál
me~eiőzől'eg félllapol löHöl
Oyulán, ahol közö! fo
gadla (lZ inségmunkások és öl

fronlharco'Sok küldöUségél.
A földmunkásoknak

lelle: íudomása van róla,
sokan miaU nem
tudnak elmenni él hevesmegY<2'i
földmunkára. Ezeknek bakkan
csül

A f,.",,,ii-, ",.,Qr.",,,1Ir

cl ti íu-

l1cmé!klHl baiiíáí's~i~mik

dórség kiselejtezett iul-
lasson 50 rendel.

miniszter
hog}/ El nernz,t2n l'\.UI"-",,::\

A lervek
közeiedo a megkezdési

veszi él kormány, hogy
cl Körösök vizél az öntözésre
lehessen fejhaszn nehogy
nál máskor js ismél
eza rei!eneics aS7áiykár.

Sajnáíja éi miDlszter, hogy
nem lö!lhe! !öbb az egyes
községekben, ezj az is
felhasznidja, hogy él vármegye

megn ,zs
kilarlásra buzdit sa, Egyben fe!~

szóH!o!la azokal,
leslegUk van, ju!lassanak él nél·
külözóknek és kü!önösei1 ti

gyermekek tejjel való elláláséÍ 4

ra akció megindi!ásái sün~:eHe,

Kozma Miklós bel
jer beszédére Répás
nök-Ielkész Gyoma !akossiiga
nevében megköszön l,e a mi~

nisz!ernek segítő készségéL
mire él belügyminisz!er kisére~

lével Endrőd feli fá~

radságos szem1euljáL

.(j

sen ''''''.1< H'U""J' " !öldnmrlK
jes egészében cl

ínségeseknek
íarlásrEI buzdUolia
keL Csak az
nem lesz mindíg
fa

slédé-~ ~ 1''1t:''7''VP-,t~~5U t. ._l

Békés vármegy,z L~sz

él sr<:íJHség'zl
m,egig'érenl ..

él Gyomán nyilvántarlo!l
Irachomások is Endrődrólszill'..
mazm~k.

Haslifusz uyomán 5 eselben
voll, amire ei miniszter ísmé!
megjegyezte, hOgy más köz
ségekhez képest szerencsésen
kevés.

A difléria védőo!lilsra ielen
ieJjék, hogy a 2 évesek í
százalékig, 2-6 évesek 90
százalékig vannak beoliva.

A csecsemó halandóságunk
mtir nem olyan kedvező, meri
él t6-17 százafékol elég ma;
gasnak lalál!ák.

Érdeklődtekmég, hogy vanclZ
szülőotihonunk, '81í;f~1niánk. Tü·
dóbelegeillk és 'lérbelegeil1K

is érdeklód/ek.
Közegészségügyi elbirálás"

han ldeiégfiőnek mondták éi

járásunk egészségügyi viszo
nyait, de ~(ozma !ós be
lügvminiszier megie~n'ezt%:::

még sok hiány van.

Ko~ma Milki(]lS
niszter beszéde

Mikor a belügyminiszter ki
82re!éve! megjlZlenl éi diszle:
rembell, harsány éiienzéssel
fOgádl6k. Kozma beWgyminisz-
jer k6zvlZllen slavakka~ el-

bileumol1 már magyarúl
kérték az Is1ent, ad

nekik rné~ sok száz is
ezer esztendőr.

Gyoma népbetegw

ségei.
A fŐ!egY7.ói irodában dr. Szi~

ldgyi Ferenc járási- és dr. Vincze
Endre községi orvosok leltek
jelen/ésl il járás, illetőleg Oyo;
ma község közegészségügyi
ál1apolá:róL Kiilönöseil él nép
betegségek iránI érdeklődtekéi

miniszierék.
A Irachomásokra vOl1á!!<ozó-

lag azt orvosainl"
Oyomán a beleg-

ségben helen vanlléll< nylJváll-
tartva, ik rendszeresen
nak una he·

sz er egyez~2. mi-
lv.;w Di1gy ki.Hönbség \'ll eb·
ben il JekinlCibsD

la.kossága Iközöií,
lracl1o·

\'c!1, akikel erószák~;al le
Cl csak kezelésre Or-

vosaink megjegyeillék,

"Legyenek egnyugodva - mondotta a
miniszter -Békés vármegye lesz az. amely
a legtöbb segítséget ka 'a, Ezt megígérem

minJ ők.?záz 05l1Si1dó.alan lj

magyarra re r, Igaz, i

,~- l L' Iszep IZS eros magyarolü<á, •
~kH{ á száz 1,2sztendós

Unnepel-
száz csz-

Október 30-án esle]' órára
voH ielezve Kozma Miklós bei·

f.e jet je h~~a~~j;"I'~\Ía'~-' u:irJ~ní·"~á:d~"_~I~~lf~(VnljFils'z: l!Zr rifl,e~
zése. Akkorra már löbb mini

olyanok vallak, 00l ·an jelenjek meg él község-
mint cl würtenbergi lanká- háza diszlermében. Pánczél

benépesfteH tölgyek, Emil fójegyzó Gyoma község

melyek nyugodt méJtóság; mindell rendű és rangú érde·
gal bókolnai{ az lsten előtt, keUségeinek képvisdóH hfvla
de mélyre eresztett gyöke- megerr~ az alkalomra, A ki-

. jelöli idői jóval meghaladóan,
rnozdu!all.em, erősen fogG

csak 9 órakor érkezcll meg él

ja a d, amely életet ad belügyminis71er johann Béla ál
nekik és tápltl!ja öket. Ar' lamlilkár. Vajay f{ároly Hikára,
cukról sugárzott a világí Ricsóy Uhlarik Béla főispún, 1/i
aszketizmus minden könys iézMárky Barna alispán, dr.
nyelmüség és léhaság, Pálka Pál és Bakos józse! fő-

szolgabir6k kiséreIében.
felesleges dísz és mú-

ló hangúlal ' egyszerű és
tiszta megvetése. Külön
ternplom voltak a tempg

és emberi közel ..
ségben volt hozzáiuk az
lsten, akiben még a wür"
tenbergi erdől{ben erősek

lett~k és. azt az erejüket él !
illal' napIg megrarioHák és i

megfogják tartani a jövőe

is. [\Jem lehetet! nem I

rn lHJcir07 n i , hogy nem jöhet

ki iudnií
ECH,,'artln'l'.L» J •

rendős

te ~l-én ·3 gyoma~

ágostai evangé!i egyház.
EgYS71rüen,a disz=

falai közöt!, de a
lenyügöz6bb erő,re!. Az ün
nepség fényé: ez egyszer
nern cl ÜllŐ beszedek, ha·
nem él Heríerek, Kmlzok,
Kóhlerei" Haibachok, Ri..JU-
ok, ' Bl2insch~

rol Wagner·zk adták
egészen termé

szetesnek ,á!'.:, hogy cr
j II b í l e u m bekövetkezett

a padokban egymás
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1.60 P.
2.- "
2.S0 "
3.60 "
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75
100 "

45 "
100

8.5 "

sor-ába,
hd;

központj

a

"

"

"
"

visszamult pa
riogatóan lobog

mécses, porladó
cseppenként égó tfi

nagy-nagy aka..
örök szerte

al

Az
Csirke
Tyúk
Liba
Kacsa
Pulyka
Gyöngyös
Tojás arD.-ként

Le
válaszImány tagja
majd rozlál, .

~.5-3 .. -
3.-

intéznek a kormány hal af:=
érdekében, Bé a

késcsabán gazdasági szak-
lan át é

szeretnek r()l~il"'M; keftepaf{clfl{
runk Pilfto.1(J[f-féJéIÓ,

/cözé, hogy egész emberré
őket, nwndwin : nézzétek:

a drof:Ofl is virdgerdőket bo<:ol cl

szé!, mitirt teM! sirva nézni cl hol
nap boldogsdgrwk ha-
gyaTott ördkiil akik a mi
utódaink vagytok.

km A 43 év álél fellIl r

álló Kisújszállási Önkénles Tüz
olló Testülel anyagi .zavarai
miaU él fcloszlalásaH és
mivel szá!iásnak nincsen
hivalásos ji.izórsége, a V6fOS

ilizollóság néikül maradI.

.u'UH'I>.llUllEf--

főiskolát

A földbe
tosz/ok

Süllő

o - (Ui kg.-ig
(Jl.5·-1.-
i. - 2,·- "
2. - 3.5 "
3.5-

1.- P.
1.40 n

160 " .
2.- "

kg.-ként 1.·-1;20 P.
Márna#oi\"sl,'k" ímé,
Keszeg " 40 -60. _,

Szerdán és szombaton a .oiacoll-le-
het lJah! venni, kedden, cs ii-
tör,őkön és 3-4 óról
közöl[ avasuti hidnál Jehet halat venni.

~~lD::IJl::it:o:DJ[

0-1. 
1 - 1.5

Legközelebb 110vember 9·én

este fi órakor Abesszínia I
népe és népszo~:!sa kerül műs,o: II

ra vEHeH előadasban, gazdag iH-

séró
~

A !iceális elöadásra!

minden kuHúra iránt érdeklődő s I
hasznosan szórakozni vágyókat I
meghíva polgári iskola I
iesWJete, !

hivni,

s:::.épszárnú haj~g.Er~65ágból arrie;j"
szép szavalatok, ér=

dekes dolgozatok és f,~jo;vasások

han~'Z(iitt131k el, ugy hogy igen l1asz 8

nos ismerettel gazdagodva s ke!,

lemes eitöHög óra után azz51 Tá
vozoH el ct szépszámu
ság, hogy a legközelebbi elí)él(laS II

. ő··k ~ 'Ak ilra Ismer sel,'et is meg tOgJai i

or~zágzászió költségei~::e?; 500
g6veJ a hősi ~i-

ügyé- f()k l{a~·b::intartást~t·ó, p,:;ng6~

a k.öz- forÖiianú. ióváhagyiak El

fele~te2.eii iskohík segé!yezését j

H"var,i Gergelyné vol;
s',:ülésznó hátra mMádollainak 200
pel1gövel viiló e~y

!;L 1{0Z· górcsö berszerz-~sét,
ét köz- a fogYJsztási 5.dóe}~eruörök létszá..
kér!en r0á:la~~ és fiz~t.§sén~k

~á ~á~'

de kÖ2~v€illenrjj

értékérőL ~..

let rendezéséb.:frt az

levő időszerű k~rdésekrö! kéthe~

ienként iud1Jrná~lYos fe~készür:-ség~

tart ól z
szi"nára. Segédeszközül

az mozi és
lJ

ven:ő l
CIVQ'-'C'''V:> vég l

szóra r\\,oz'&lóbb2<k a ta- \
nU':ÓErj\JlS1l:;: (j,nf::éilJILő,köri ?,z3maival l

i
I
Ii

a rna ~ ~
é ma!2:'i'[ 1

~- i
. I

elő I
k al

részt

A beliTlis~'Zi6i munkákka,

.. .
OSSZ·2J

sület



Islen~l'u és d

m![íJ~

z6n i·d·ellÍ
de op

A:tonMI beho~ol cl bőrbe,

nem uír.z és nem tapod.

omomeiis virginicOl"

~talmól'ló! fogva kisebb

b Ő r h i b ó k <:I t, I i s z t éli t·

QI1I$ógoIU:d me~-

It! i,i 1'1 t lé t és pórusoinoK

f;,ílt9gulásót meggátolja

Ai UJ iUiRTALAN

Emö az ~g~'-

ház százez!endós lÖi'íz!1'zlérór.
beszélj e7ulán és megemliieHe,
hogy 1 cszizndó 2796
keresz!e!ésl, ~39 cskelésl ~s

1868 ierVJetésl íarloltak. A hi
szaporodása

Wagner Már/Oil
ja. ho~n: az egyház
fl "y'é)massák zt:;Irbel~ mag~ról

vá!ialla ai n~'Omli:liás kölísége\i.
,0,,7. egyhangú e\~

I fogadták.
. A r1íszköz~n'iiie:5 euei végeI

éri, Ulána WO ierHékes disz
ebéd \'ol! a némeívárosi kllSLl'
nóban.

kö-

az ö

Az zak
feIszóíalásai uíeH1 S&ebei(~nyí Zs,
Lajos ó e s p e r e s öröméneK

cl'::ve!érjés

egymás e:!k~n, hanem
egymásiri k alzok
ellen, - mOndoly!j, -akik le
ékariák rombolni az lsiení és
ahazál. Uralkodiék továbbra

, is az él szellem és ígyekezzc4

, boldűgfflhat/a őke!. Templomol
épHeHek, maid amikor ?JI Z 112
égett, újra épíieHék és gy til e
ke.zelükei egyre jobban erősí

Id!ék. Mi örülünk neki. hogy
ez Így van lis örömmer csat·

, lakozunk a mai jubileumi tinI neph@z. A reformált!s {?gyház

I
llcveten üdvözlöm a lelkész
ural, ól tanító urakat, ól presbj·
iériumoi, annak minden k":gves
tagját és él 2vülekcul híveit.
Lef:l'yc!1ek h(jek cl hiHikhöz,

; meri ~(r!sztU5 ö: "Légy
• hű mindhalálig és neked adom

éP. élei koronáiáL"

t .R2pás P~,l rel. 1\2!k~5l úiá.n
I C-;ernay Geza rom. ga!, pl,,~

t báno:" üdvö?ölle él ~r;mekezelet.

- GyümG k,özscg f~lckezc-

í2l - mondol!a - me~becsü·

iH..; ':;-!?jmásL l'vlind Kriszlus kül
iÍs rnind Krisz

. !llsérl munkálkodnnk Nélküle
semmil sem A lárlé r

nelem e?1 btzonyitja.
eVéiD?

A gyomai ágostai. i2líaog-i.. 'hitét meg!agadia, nem lehel öln·
likusegyház ok!óber ;ij! ,.jn nak íövője és nem lehei e,mek
bensoséges ünnepség kereíé- BIZ országnak hű fi,,"
ben üll~ meg' fennállásának I - Hiszem, hogy cl gyomai
szi!zeszlendősjubileurnát,arneiy ágasI ai evangelikus gvülekezet
egész Gyoma iirmepévé széle- élni és viruini fog az idők vég~

süllki. Az UnnepségQo él lesi- I telenségéíg. Az él szere/et, amely
vérel?yháza.k, él hatósiigok. ,51' a jöbbi felekezeHe! szemben
gyomai és mezőberényi tar-fes- jellemez!, maradjon meg 106

tüle!ek és a különböző !ársa' vábbra is, meri azok, akik a
dalmi egyesületek' nagyszámú más hilél nem tudják megbe
küldöflséggel képviselteHék mél- csülni, nem becsüihelik él saját
gukat,élzonkivül megieie-nlek hiliikei sem, !{ivánom, hogy
Szeberényi Zs. Lajos békés- legyen mel< az evangélikus hű

csabai lelkész - fóesperes és I..·ség, szer"lel és klvilágosodotl
BárdY· Ernő mez6bf:rényi lel~ ság ebben él Ryülekezc!ben. Az
kész - a1esperes. Tál!olma~ I isten áldfon meg minden ey yes
radásukal levélben· mentel-li c~al~.dünk(li, minden egj',s pot-.
lék kl RoHay Sémdor püspök, garalÍbaL nem . EJ

pDleslhy Pál ny. igélzságLillymi- ko) vizmus hivd, rned ne·
niszler,CfIyházkúii.leii feJügve· künk egyi,llek ~öbbcl ér, nlÍnl

ló és mások, él mcghivol!élk az egész világ.
közül. l),cszédél (l

Az ünnepség regge) 9 óré!~ vözléséve! be.
kor islenliszleleilcl kCld6döU, .Utána 1)árcly Ernő me;;öbe-
majd délelőtt II óral\or á!esper::s bí2sz,511 és (l

kázgyülést mezóberényiek nevében kö~

lerrJprÖl1I10~'rfl~ s:rőniötre o jubiláló gviilekez,e~

üdvözöHe Szeberén yi Zs. l leL la.
Laiosfóesperesi, o megí~lrzni I mai gyülekezel a i
vendégel<el' és el gyüle\.~ez.el Igyűlekezelból vált ki és él mai
összes híveiL Utána Szeberényi Herlerek. Beinschrólok, Kőhle,
Zs. Lajos főesperes meg· l berényi ősei

nyíló beszédellar/oH. ! voHükakik a e~
- - mondo~'la Jöb, I' 'lele,! és soiksi:or

bek réSZÍ\l'Z~ l feiül
hetek az tiflilepségen, amely I :O,rra kérle az egjlbegV!H"~"'<:",
ftZ ősök hitében fe!magelszlalia l kövessék óseik p~ldáiál

1:1 k2resllyén viiágnézeieL Há, Iés !agvenek h(ísé~

lalelí szivvel el11k~kezem meg l gesrek.

mindazoKróL ~kí\" eZI i'l% egy"! pe nzformáius egyházközség
há~kö~s:igel fIIegaiapiioUák, i nQvCbl;;n Répás Pá! einök~

akik dolgoziak és áldoz%kaI ~ le!kész iidvözöiíe ó ,I Ll U'IIVl!!,,)

hoztak érle és örömmel gOfl 3 llekeze:lel.
dolok él ieslvér rozformá!u5 egV~ l - A refo!'miÍldó örök
házra, amely baráísagosáfl és l "'ágának bizon al: - mon-
le.slvérí $zere/í2lte! fogadla gvü- j dol!a ~öbbek közöH,
iekezeíiinksl!:árnybontogot:llásaiL l ezen Q he is az evangélium
Nekik nekünk is az az alap, világ@1. A rdormáií\i:syházak

az éielel nem a (u; egész világon 'a
gyűlöleIre, halíQnJ a húségl"z, soclás, él tudomány és nemze
Krisz!us iránti htíségre kell be- ji gondolat letéteményesei voi'
rendeznünk" Egy mesgyén ha. tak mindig. vol! ez ~/ía·

ladunk él vallásosságban és J gyarországon is, A proJesiáns
egyaránt meggyőződésselval!' hiíüek hilhüségükben szellemi
íuk, hogyki miben sziillZleli, ab· vezérei él magyarsógnak,
ban I-falljon meg, merI tudták, hogy az emberi3

- Hálás vag'llok az uréllko· séget, él népekel esak az éló
dók iránt, hálás él mindenkori hit boldogm~alja. É"i cl nép meg~
kormányférflaknak, akik támO D érle:lle vezér!?!!. Köveile él Tom
gatiák hiHink erősilisét és meg- pa Mihályokai, P.zi6f1!,e.t, Arany
enged/ék, hogy óscink meg- Jánosokai, Jökaikal, Mikszálho
dőn/helelknül lerakhassák eo" kal, Kossu!h Lajosokat, Tisza
nek az egyházközségnek él Islvánokat, akiknek cselekede
fundamenlumaiL Ápolják és tarI· kibő! mindig kiáradt az élő

sák fenn továbbra is ezt az hil, Krisztus szere/ele. A gyo
egyházközséget. Maradjanak mai evangélikus gyülekezet lS
hüek apfiik hitéhez, merj élki megérteile, hogy csak a Iii!
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fi]rnek.

és Bús Fekete László
vigjálélka filmen.

föszerep!ök: Szőke Sza~{á~~f Bá:-sony
Rózsi, Ve,eb~s Emő, Halmay Tibor éo

még több 'kiváló magyar színész:,
Kedves vig kedéjü magyar hangosfilm,
arnelyben a rrnagyar szinészek
ki;'íló jáié1,a végtelelli.íi szórakoziatók
és Akí keflemesen akar szó-

iako?:Ei nézze m·;;g ezt :=2 széE:
rnagyar fHn~et.

Ez a
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és Knapp Oézi31 ,éj szabó
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likáci
Bogá!' lászlónak egy jókarban lé

vOKonYl1aszeKrenyevan -eUH1ó Arany
János· ut 28 szám.

A szegél'lyháznál egy haromlárnpás
rádió,szenes-káJyha és 10 drb négy
hónapos süidö eladó.

Egy nagy, teljesen ilj ebédlőszőnyeg,
4 drb hajlHatt nádszék eladó. Gróf
Tisza István III 61.

Minden v"ulái'iriap, hétföl1, szerdán,
csütörtökön és szombaton friss virsli
lmplJató AlIand.6an tartoi{ különféle
hideg felvágottakaI, friss húsokat és
vi!ágmárkás cSRbai kolbászt, továbbá
mindenféle hentes csemegeárút a leg
olcsóbb napi árhan. Pontos. figyelmes
kiszoJl'álás. Hi. Waiiner József hentes
és mé~záros Horthy Miklós ul 15 sz.
Kovács József-féle ház.

Keveréi<es búzáját legtökéleteseb
ben a Se!eldor vetömagtisztitógép.
tisztitja meg, Kollmann József Horthy
Mildós úti házánál dolgozik. Nagyobb
meunyíségekhez a helyszínre ldhúzat
ható.
Gyözödjőn meg, hogy dh,atkSiI<ll

pot, sapkát legolcsóbb3!1 kaphat ifj,
Alt Vinc.e kaiaposnál E:HlrődöD, az
Ipartestüleltel szemben. KaJapfestést,
javítást szakszerüen készit jutányos
áron.

Mllll:1~lI'if'éle női férfi és gyermekei
pők legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészáros l.ajoscipöUzletében gr.Tisza
gr. Tisza István ut 52,

Kerekes KároJyná! a zamatos, jó bor
literje 64 fillér.

A Hartenstein Hermann és fia dg
tisztelettel értesíti az épiaetó közönsé
get, hogy frisségetésüt és telÖcse
rép ismét jutányos áron állandóan kap
ható a cég téglagyárábiln.

Tóth Istvan gátör Zeöke teJepi há.
za azonnali beköltőzésse! kiadó.

Szerkes;:zésé,t és kiadasér! felel!55 ;
\iVAGNEh:

Hungária _ GYOlTISl

Felelős üzemvezető. Teket Sándo!.

~ ,..-+ ~~-iL,:::..
TaJldi Sá\1dor gyomai lakos vej(

8~5 p·ó1 szántóna!;: :J/~'ed J'é.
szét f. KISS Lajüsne Tand;, Lidia es
t<LsaitüI 17 iP. 50 fiU.

Tand! Rozália gyomai lakos vett 2
llOid 571 i1.-ÓJ pusari szánt6nak 3!4-ed
részét T~.ndi Sándür és társaí!ól 7:0
P.-ért és 1 holt! 948 11.·öl pus,\;'j szán
tót Tandi SiÍ.llélOi és társaiól400 P.-ért.

Szántai Mihályné Tandi Lidia gyo
mai lakos vett l hold 324 n.-Öl köks
f.enéki sz:<'in!óiilak 3/~"ed részi:t Tarjdi
Sándor és társaitól 310 P.-ért

Özv. Danim Ferencné Pécs Mag
dolna gyomai J"kos vett l hold
968 n.-öl nagyáliási szántó! LaCl5i Sán
dorné Pécs Máriától 750 P.-ért.

Cs. Szabó imre és neje Nagy Esz
ter gyomai lakosok veHek 1095 n.-öl
célbalmi szántál ,Violnál' Antalné fe
kete Róza lakosokiól400 P.•érí.

Q. Kovács Lajosné Erdős Szabó
Mária gyomat lakos veU egy beHelkes
lakóházat Bé1;1~ és neje '\!lolnár
Erzsébettől WOO PArt.

Szabó Sándorné Sándor Sz:idónia
gyomai lakos vett 871 és iJl9 il.-öl
pocoszug és holtkörösi B.
Marjai Gábor és társaitól 500 PArt

DE35E
P KBA

lAlja eL Választmány! tagolc Bein J

seh tót lvlárlon. Pfeiffer György.
Tandi hnre, Lal~atos János, Sz;:nd
rei ferenc, Szilágyi FerelJc, Né
meth Lajos, Bencze MJklós,Kramp
ner ferenc, Kremmer György.
Csapó Gyulél, Kéri István. P61
tfigOk: Nagy Lajos,
PorcsaImi Lajos. Beinschró1h
Ádám.

Szentesi Sándor (MTK) játé
kOsrói az országos egyesbiró meg
állapitotia, hogya valódi neve
Nagy AriUr József Sándor és hogy
Nagy Sándor néven f. év május
8 án a BTC be lett leigazoJva.
Összbűnietésül f. élj december S'
ig a játéktói eHiltották.

Havas (HdVlik) Rudolf l\1TK
játékos viszont cserbenhagy la egye
stiletét és - előzetes bejelentés

nélkül - ismeretlen helyre táva·
zoH az MTK-drukkerei áfiai vá
sárolt uj téiikabátjában.

HolnapiHungária-Ujpest der
bi mérl,őzés\ B01'OS Pál a kiváló
csabai futbaHbiró fogja vezetni.

GyTK f, hó 27-én megtartott
A Gyomai K.-nak 1935. ok.. -kö:!gyü!ésén több lisztséget nem

tőber 27 én. megtartott rendkivüli· töltöttek be, mert a muH évi vec
Usztujító közgyűlésén meg~'álasz- ze!ök közül Gecsey Sándor tars
toH vezetösége: DiszeJnök: Pánczél elnok, Heinfarth Miháiy ügyveLe
EmiL l:;lnök: Bács)' Elek. Társ-! lő, Kiss istván intéző és Csapó
elnökök: Grósz Salamon, Hekele I Albert jegyző nem kivántak részt·
László. Alelnökök: Gábor Aniaj, l venni az !Uj vezetőségbell,

Baríik Ügyész: Dr. Le" I Ugor Lászlót kiáHításával elég
geza Tibor. Pá!yaorvosok: . Ne-, gé megbüI1teteHnek vélte az egyes
iTIényi Dr. Bartha Ous:?.> i biró.
táv, Dr. Bárdos László, Dr. sal,! Győryt (GySe) nem adía ki a
Jai Lás~ió, D~. ~ová"s Péter. Ti:- KISOK s igy mérk6zége-
kár: Csaky Dame!, Barb/{ I ken nenl szerepelne!.
András. Háznagy: Papp Vazul,
főrendező; Szokolai György. EIA
!enőrök: Vatai János, Balog La· "I

jos. S~á~VilSgáló~: Bed~ ln: re.
?'zepesl Sa~dor,. Cmk~czkl L~Jos~ l
Ugyvezerö es mtéző!ieendőkel l
ideigjenesen Csáky I

fejel, majd 38 p-ben a kapus rá~ l
dobja magát Matlak hosszú Jab- !
dájára. Utána Kiss az ö!ös(ői ka- I
pufö!é emel. 43 p. Jej\íei-Sebők I

- Kiss összjáték után Kiss fordu·
lásb61 védhetetlen gólt lő. (2:0)

, 44 p. a biró Ugart tuJszigoruan
kiállít ja_

Második félidőben SefJők megy
Ugor helyére és a GySC 4 CS3.

fárral is lelkesen rohamoz!/{ 4 p.
Kiss majd fried lő rosszul, majd
Szántó elői a kapus felkapja a
labdát 9 p. Szántó beadását fried
5 méterről fölé lövi. GySC-t kez$
dl felörö!ni a hatalmas iram és a
Törekvés már gyakrabban jut szó I
hoz. Egymás után 3 kornert ér~

nek el, azonban Szrenkányi im-
ponáló biztonsággal hárH el min=
den veszélyt. Törekvés minden
embere kétségbeesetten harcol az
egyenlitésért,de él lelkesen véde·
kelő GySe eilen már nemiud;
nak eredményt elérni.

Blau !dsebb hibát vétett,

lah·
erŐs

táncoL!
GySC.! I
diktál. I

I
l
l
l

40 9 JS I
23 6 11 !
28151J,

í 17 12 10 I
2 22 16 8 I

4 13 23 si
1 !§i 8 7 I
2 10 9 7 i
sí 12 29 6 I

3 7 12 4
4 5 15
4 3 iS
5 2 23

"v 28-ára:A.

1 MTK g 7
2 EIK 8 4 ':!

'-'

3 MSzSC 7 5
4 Gyse 8 3 4
5 IL J 3 2
6 GyTK 8 4-
Ff 5 3!

8 BISE 6 ':!
'-'

9 Nlav r 9 2 2I.

W Ti",C 5 2 -

n KTE 6
12 VSl; 4
J3 Hunyadi5 -

November 3· i programm.
l{ondGwson: KTC-GySe.
Békésszen!andráson: Hunyadi

GyTK
Endrődlön: ETK-VSE,
Békésen : B!5E
Me!zö':~U.l()f]: Szövógyár-TAC.

,'I:1i;;;;t-li!'"nlU4:~ eredmény,ek.
lV1TK-TAC 3:2 (2:1) Szövőgyár'

- V,sE 4:0 (1 :0)

GySe-M, Törel{vés 2:0 (1:0)
Gyoma, biró : Blau.

GySe réglátott lendülette! és
Igen erős meccsen szerezte meg
az értékes 2 pontot Ha eddigi
mérl,6zéseín is ilyen lell,esen ját
szolt volna a GySC, úgy eddigi
összes meccseit könnyen meg·

volna. Szrenkányí a ka
nélkül is remekül

helyét, Fekete és - Ugor
nagyon játszottak. (Kár, hogy
Ugor sokszor indokolatlanul is
tuierélyesen Ma iJak biztos
le!1iilelve a Az ujonc.

Mónusszépen mutatkozot! be, de
kissé lassú. fríed úgy az össze-

a szélső és haH posz
Nagy Béla ez

uHal a §zokoHl1á! jobban szere-
SZEm egy néhány

iigyes húzás!, de nagyon gyenge
fizikumu jáíékos, Kisshez hFisonló
kiváló centenei az ész~,ki 11. o,"
ban egyik csapat sem rendelkezik.
Sebők úgy bekkben mint össze
köt6ben a szokot! jó volL

GySC támadással :ndul a mee@s
s az első negyedóra gyomai fö·

mutat. a. Törekvés el·
lentámadásba megy á1 s a i 6 p.
J\Jiészáros szabadmgása felső íéc
ről vissza. GySC támadás
sal válaszol és Kis 23 p-ben for
dulásbó! alig lő meiié. ~6 p-ben

korner Törekvés
ellen, 28 p. hozza az első

Kiss taccsdobásból
dát es fordulásból
lövése Et sarkában
(1:0). A a
és látható iramot
32 iKiss
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Egyh~~s.ab{)s 1:55 tnTú SZ'2:Jes) ~ CJ1. :-;1flgas tirdete~

20 fü\é~ _ (uc;z0r; ~11rdt{ésnél iC .3záz~dék1 tizs=c:~~aé

i5 száza1ék; : neg:)"cdDví nírd€:ésnél 20 százaié~: és
iélév-i h1n:L:;~8S ~=sf;tán 2:) sz2z31ék kedvezmén\ft adw"1k.

után

" • '; ',>A.
a. • l.~eg~o\i:itCI!~c;~

.sél1eHy de !{én éi UsztvRse
hogy a mll.mlü:sság.

gal szemben s:w~

dáHs helyez$

van.
Küiö!1Ösen fest, nogy ők halároz
:umak E,Z őket érintő ügyben, .14,z
aEspán áHal javasolt munkandől

KUlOl1iOen rövidnek
véri szül, hogy amikor El község
lakossága éjjelt nappallá téve dol·
gozik, hogy megélhessen, a tiszt
vise16k csak napi 6 órát doJgoz
zanak,

Beinschróth

ségi íiszivjse~jk

ségesHeni és <l

nyáron 7~töl 1 óráig, téien 8-161
i·ig javasolja megáOapitar:i azzai,
hogy a feleket 8,tóI 12·ig fogad~

nák: déluiá!:4,-.~g, illetőleg 5.?ráig,
vasarnap de!eloit g·lOi ] 1·
ig inspekció!

Pikó Béla a kérdéshez szólva
ujból tiltakozott éi!! ellen, hogy
csonka képvisel ótes[üiet foglaikoz~

zon hasonló fODtOS ügyekke!. Ra,
mutatolt arra,

lásGkaL

Ami él nap! 6 órás
rnegáHapitása.t iUeti, hozzái -'1'U1 a
javasla(hoz, de hogy'(: 6 óra
alat! mindIg álljanak a közönség
rendeikezésére.

A vezelő lisziviseiők azért kap.
nak több fizetési, hogy a veze
jéssel járó dolgukat alÜor intéz:
zék ej, a;njkor ráérnek, Egvébkérd
cs,üiakoze'lH Pikó Béla feJszólalá
sál1oz.

Páncát Emil

. .. ,. .
rogaa~3r:~ az Ul
japitá33fo ~\TonaH(oz6

A k,nc'úl1"ilf'~

Sajnos, eZl eddig nem .igen la~

lJds21allla i ja. Legutóbb 18

embernek iu:wtrak aki
még a jeJe'n!egi inségml.l!1ika rrun
kabéreknél is 2l1acsonyabb mun-
kabér! fizet.' -

z

rozédképes és a

f0;~hihozáta~b3n.
, 1"~·, ,'o ,. !

Panc'i:é :::':1111 fOJégyzo fenD1a;'~ I
toH?~ 2z eröjár6ság eredeti javas~ ,

3mi~ szólóbbséggeJ eJfogad-!
lak. I

!
I
I
1

él ál12t- l
orvosnak ,egészitsék ki 300 I
perJf:,öre. A kéré::::! e:iuiasilotiák, oz, !

u I
zai az ía l{érés elÜl- l
tézése az idLs.-:orvüs és ct he]ye,;' .. ~I'

tes á1la1orvoSY3 Í2lrtoziku ~

Az erdőhivaiaBa! l~ö(Öíl földha-I

szonbérleíi szerződési él régi fel· l
lélekk melleH 10 esztendőremeg· l
hO~S7Q'oh!'fO':Uk I" v _u U • ,,~... I

I

!
I
!
i
i

ha-i
~{lrü2atérd c: fe~elösségct i

Pú'Ó Béla ti:tBkozot! az eHen.!
I

fontos ügyben!
I

csonka: kéj)!lselőté;stiJlel hozzon l
határoz3tot ~

""~I'f O"'" 'a, 'Vl~' ,. 'nn~' '.C IDt: p 2J'-!:UOtH r idnon c. :'.'':U.]c.~~0z0tt ~

pn~ó Bé)á feIsz61i:dásál1(ll, Fur... I
csán3k ',.EJ.. anli~~or a Ieg- ~

i{Ísebb eg/csti!c,ek alaps:::al]é\.iyai I
is !öbb3é~;hez kö\ík a I
hatá;-oza'lképességet, a képvisel ~

!őie~Hi];:l '" számára való I
!

Beszéd:: további ~.o~·.~ r., ~,.~ m ~1l_" ~
I" , ~ ~ • • c,.:lt~ w ~

ia.IClH 3.fr3, nogy a kep- I
v:selő:esWleH tagok közöH oly;- I
nok i., 3kik 2Z ügyben!
érd\2ke~i~k. czekr:ek kiföncsen ~em !
1lo1r2a 3Z6,05.d rész~vf·r~ú a éJtá· i

I

i
:ésár:EL am~ \"-l'hrH'& ~•• C _ , !
k,::!tett I

r ' '";.. ~.. < J 'i

AZ elOi]arosag b>emutatta aZI az I
a1ispáni rendt;ietet j ame~y a köz-!

!J
i

á~t.r; ~'lle!,{ 5i kÜz··:l
",rJ{'{,airnC.Loh:?,l} ~

;'0<00'.111"""1'_ i
.. i . .il ""'b _.2. ~o. ~ j

jegYZŐK és.ségi

nyé:3ztés

A
lzc'zása .1s

v2ziL: é~

üzieter



és

és

le~

hosszii

k,ai

egeszeben;

S2etcal estére
IW'hfi'nll .criri,'":'."";, kérdés

előadási iar ~

kötelessége a tár
a nefnzettel Sietn-

ieíkes ve-
Ismertelve 12 egyesülN ne

a ma
foruossdgái,

!wl!Q'O!(7SC1.QCI!. hogy
lelkes irdekfádest továbbra

:;í~ B él rnc~;;.

,0. Ö? p<; r: ~] vá ja SZL'll {§

us tVl Í C~!~: a i:~~iébános lv-
liJk be.

-~""'''"~-'''

Az Egyetértést OlvGsókőrben

tartotta a Gyomai /{özműve3

irJdési E,gV3SÜte! ezévi első előadú

élénk r:'rdefdődés

hallga
a soro

Ferenc

zetáje
tnes

is tartsák :neg a
tránt.

19J6
ls l! ~o=5ZG:(U~'fH\ ál!

tovább fertózzenek
Fokozoti tevékenységre

van ma szf.ikségtiniL Felel6sségtl1-

n~értékére .
és együttérzés hassa

át nemzetünk minden egyes tag
jön el a "mi igazi ujjd Q

születésünk, akkor mús szemme!
néz reánk a világ, Igazi nagy
ságot csak a/deo! remé!lletiink,

A kisérő műsorban Erzsé-
bet és Szántó Erzséb2t ügyesked
tel-e egy-egy szép vers elszavald
sáva!.

Az est Molnár Gyufa deriis,
hangulatos cigánymorwlófjjával
ért véget.

A következő szeram esién
novemóer n·én - Fehér István
polg, iskolai tanár tart figyelemre
rneltó előadást. ,Korunkgyermek
neue/ési hibdi" eimen aKisréti
OlvasókörbeíI este 7 árai kezdet
tel; kltünő Idsérőmilsor ker?tében~

Utána sorrendben vitéz Pajor
la. és Dr, Legeza Tiber tartanak
előadást a 48-as és Németváros
részt Olvasóköróen,

Az emberek az egyér:ek a nem-
zet gyökerei. Egi/ormán a

minden r?mber,
gyenge, g)'ö-

Egymásnak és
A !-le

cs-

7;lC:V

ömlene

és Kö-

;ornázá~éró) :,,:j S:~Ó. ,Al

.~ I -2 p:! I~" nd j fács ö i o :; ,~: ,isz ,2' ti

[i,jl"ienS1Cin lS ácoL E;·~1 éJ!'~ iié"
l !L.:1 n~c-s~ 5 :=,::=C55 cd~ ~·d~<. ~jé!ö

"égek közöm megosztása az 1936
évre is olyképen. rendeltessék el,
mInt ahogy az elózőévekreel volt
rendelve, N,zvez2!czsen, bogV cl

kivetel! közmu!Jkából beh ha
íöilanság vagy egyéb 01,,01-;
nlÍal1 be em fOlYó közllnmka
anozd levonása ulé3n lény ...

l(,,:~i? b2Iu!}'ó (lcrnH2522;bcní ~?S

késlpénzbe !:özmunka
véleIból cl községek kötelese lz
kgvc!]ek a !örvényhéJiöság ré

S7..,2re álengedni és ac1nJk köz~

uií alapiába beszá!1iloni a Rép~

erejű járművek után befolyó köz
ségi munl{át 100 százalékban, te-

Hl

. ó részétől Don;brád /(özségtől ldin·
duló Szabolcs-,

í::l~ cs si(]:'en keresz'!ü[ iTi/!nne. is D:Jva-

lélesile- S7

'i"', is. l·\ ·3

ék után a

szerv

ek, amelynek élén eselleg egy :::izcin ís lá

kár ti

k~i··desét. Hason iÓ k~} ~2! ,2 r! ;é~':'

icH B mlnL~?lerelnCI\k cs dr.
l--ösnádi No~Y Andrá.::. á!:öPll]lc

:,itikaj heinc:p nlOS~ a ól é:rlc~'

SÜl, eZ elv] C:--,z!:;K rn1nd~·

~'. Öl

lsmereles, ho:;!'y G g oi1~ai

Hmlensicin cég ÖSszcoGllása
l]lán blin e!i3r3S indulj

Harienslejn Jgnác" a fó'"
nökc? e~ cn, akli 51kkB:37.!f.SsaJ
és c :~:" cl ! -3 ~ s Ed ,:-: CI do lj ~~ ') '~" [.5 él Z i
tigyészsc)g..6.z ügyo(n a g) ~o

Ici kjr. lötvén'/szék fe!nlcnJc'1fc

Bekötő ú.takat a jövőévbelll nem épiitenelr

,jjer~:ies - DebreCJibe bek ,lOk j

Egy i Bó 200 ezer p
ékés várnlegye 36

fenntartási aram
~

Oön-;bös O a rninLs~!~~T(l-

pök ok~óbcr 1&~-án ~ is

Békésvármcgye n1ispáa !I'

közútak 1936 évi kicpíl12si, ke

Lel'2"j és fenn/arJási köl!ségeil I

1.227.925 pl'ngó kij ássa! és'1
uí.?vanannyl bevélllk i j;'i':nyoz# !
I éJ e !ó.

A községi özmul1ka váilsiÍg

árá, 1956 évre a vármegye

(!gész leJüI:.:!ére 1 kézinap.'izám

után 2 pCllgóben, egy igásOBp,

s/ám ulán 6 pengőben állapi·
'oliák meg.

A vármegye iavas aioi iesz
a kercsk'.'deimi miniszlernek,
ho:zy a ,';özségi közmunkának a I

törvényhatósági utalap és a köz- I

Ac .tJuda.iues1z!7. nagJJ
ke,reS/cél')'q!rtH ko;rl;[!,reSSZi.~r3C)n mon·

dott-a
Szövetség

reá akarunk mutatni
arra, hogy c! nagJJkereskedőnek

a gyd:;riparral egyiitt .fokozottan
közös köteli?zetts.igei van.no:/{ o
nenlzeti élette! szernben..Azza] a
nemzeti {ieúe[ szemben. Wy"e['imeZ

ka.úcso[ódfk a Tn. kir.
Budapest és az Jrszdg na:O'V()n!J

vtÍíOsai által helyesen
idegenfonr!.alnwnk is. Még is
indoko!om miként. Hat évvel
ezelőtt megnéztem a sevillai
Ibero· Americaria LJesposltfone-t,
a spanyol beszélő álla
mok kiállitását. Az Alcalde nagy

liMa fe! a kiálUtás
megnyitása előtt fésiis, mantiIlás
1Jiseletre CL sevillai nőke,'. Három
napon belül a kerpskedő!c kira
katai megfelelelő anyagokkai tel
tek meg, viszont a sevillai nő/{

nek csaknp.n a feie nemzeti vi
se/etben Soha sem fogom
elf!!Iejteni, hogy egy rileglehető

sen idős. hatvan éven jól tú([evó
dohánygyári munkásnő is rózsa
szif/ii szegfiit tilzött a hajába a
mantilla alá és kel/ette magát
a villamoson. Ez a kép rneg
rögződött emlékezetemben, de
természetesen a sem
felejtettem el. De hivatkozom
Salzkammergutra és Tirolra,aho!
látjuk, hogya csecsemő, a dada,
a gyermek, az apa, anya, nagyo
apa, nagyanya, h.áztartási al
kalmazott, házmester és h.áziur
és igy tovább, dirndliben és nem·
zett viseletben jár és ezzel szines,
gyönyörű képet ad az országnak
és az idegenr!knek. Ná.iunk az
iskolákba az olasz apácak hoz
ták be a matrózruha viselését.
Az idén igen ügyeseil és szépen
ldállitod magyar stilil tanuló
ruhák t láttam. A nagykereske
delem és gyáripar közös feladata"
hogy nem a régi, de az magyar
életnek és kereseti lehetőst'gek~

nek megfelelően a nemzeti viselet
kialakulását tegyék lehetővé ipar
művészek bevonásával és olcsó,
de mégis idot álló anyagok for
galombahozatalávol, hogy ki
bontakozhasson minél több ipari
és kereskedelmi ágban a magyar
áruk speciáiisa, igya nernzeti
viseletű ruhdzkodds is. Ha Var
sóba utazunk, a lengyel kabatak
nak tömegét látjuk. Méltózfasséi{
elhinni, hogyha a kereskedelem
az etikai, esztétíkai és nemzeti
szempontokat figyelembe véve,
beilleszkedik abba a jelen idők

be, amikor nemzeti éleWnk uj
utakat keres, amikor idegenfor
galmunk felfelé irányuló ivet mu
tat, hogy akkor hiábajelentkez-
nének a ml nehéz jelenünk, a mi
ne/"léz életün.k földjéből gyomként
kinövekedeil szóvirógoklwl a ke·
reskedelem ellenességet hirdetők.



Az olasz-abesszin hábonl~

ban úgy az északi, mint a déli
fronton heves harcol< vannak.
Az olaszok Makale, az egy
kori fóváros eláll állanak,

Az abesszinek áiWólag le
mészárollák az olaszokhoz ál'
pártoli Guxa herceg, és hivei
nek családjait. Hir szerint 4000
ember, közlük nagyon sók nő

és g.yermek meghall.
A háborufól függetleni.il a bé·

ke!árgyalások tovább folynak
Olaszország, Anglia és Fran·
ciaország közölt. Hir szerinl az
angol· olasz ellentétek lényege,
sen enyhiiltek és kilátás nm él

hékés megegyezésre.

aranypeng6
Nyeremények:

ar.-pengő

2-szer 5000 ar.-pengö
4-szer 2500 ar.-pengő

6-szor 2000 ~lr.-pengö

lG-szer 1000 ar.-pengő

és még több, összesen 17.000
nyeremény, melyek mind készpénz

ben fizettetnek ki.

Húzás december .uI-'''''n.

Sorsjegy árak:
Egész ar. P 3.- Fél aL P 1.50.
Sorsjegy kapható minden bank,
sorsjegy és főárusiiónáJ, valamint
az összes dohánytőzsdékben.Postai
megrendeléseket a pénz előzetes

beküldése után azonna! teljesít ól

M. Kir. Pénzügyigazgatóság
Budapest, V., Szalay-u. 10.
~U~~,,~~~~~~

búza· elmélet abécéjébe ó ve·
zelle· be ezzel az érlé!<es köny;
véveL

Gvoma és cndrőd gazdái
neviben hálásan köszönjük CI

lanulságos könyv megírásáL
Hisszük: gazdáink ezen él köny
vön át e.gy úlabb lépésse! ke
rűltek közelebb él békéscsabai
nl, kir. mezőgazdasági vegy-
kisérleti állomáshoz. W.

izO,§-ös 5~ BánkuH
és TlsZQvidéki 2

03 1,

1201-e5
vol!.

*
Remenár Géza fővegyész be~

számoló könyvével alkalmat ad
vánnegyénk gazdáínak, hogy
a saját termeszlésü búzáíkal
össze!lasonlitsák, CI faj/a jelle
geket, különösen az előnyös

tulajdonságokat, észrevegyék
és a jövőben hasznosítsák.

És még valami!! Csapnivaló
maradiság volna, ha csak egy
gazda is akarlna a vármegyé·
ben. aki az őlermeszlelle bú·
záiáról közön adatokat nem
olvassa el és nem hasonWja
össze él községe beliek adaiai
val. Ez lesz a második nagy
érdeme Remenár Géza főve

gyésznek, hogy gazdáinki'lt a

aránya.
Gyoma és Endrőci 19~3 és

1934 évi bÚlaminóségei szerinI
az alpes minóségüek 57 %,0.

Bánkuli, 22 Ofo~a Székács, 14
@/@ a Tiszavidéki és 7 &/o-a Ti

szavidéki-Bánku!i.
Az a2-es minőségüek41 °/00.

Bánlwli, 22 ofo a Székács, 19
%-a Tiszavidéki 'és 18 ofo a
Halva Diószegi, TIB és SzIT,

dijat?
A könyv három oldalon köz·

li az 19li3. és 1934. években
rendineU búzakiá!!iJásokon díjai
nyer! kiállítók névsoráL 1933
ban Gyomáról 9 el, Endrőd"

ről 1 dija! nyertek 103 dijból.
Az 1934-\k évben Oyomáról

3·a! és End,ódről 2 dijai nyer
lek 42 dijb6l.

Szakvélemény
a búzatalajunkról.

Az 1953'000 lleküldölt talaj·
mintáink vizsgálati adatai sze,
ríni lalajaink akliv hUnJuszra
kielégítők, mészálJapoJra vállo·
zóak.

2, !Mnkuli
1201->25 j,

-es,

főveovész
~..e

7:;;::t1Lu

Bánkuli
014-es

egy &ánkuti 4 7,es voll.
Az 1934-es kiállításon Bánkuli

1014·es l, Bánkuli 12üles 2,
Bánku!i 1205-ös 5, Tisz.avidéki
d, Székács I 05~-ös 1 és Dió·
szegi l f';jJÉlvai versenyezlek,
ezek közül minőség' szerin l

a1ges
1205·ös

í, lJ,állKu1i

egy Bánkuii

egy Tiszavidéki, egy Tiszavi
déki-Bánlwli, kellő Székács;
Tiszavidéki, egy Székács, egy
Székács 1055·ös és egy Bán
kun votl.

Az 19M·es kiáIliláson Bánkuli
120l-es 10, Bánl\uli 1205-ös l,
Székács 1055·ös 6, Székács
1510 es 1, Tiszavidéki 3, Haj·
vani 2 és Diószegi 1 faj/ával
versenyeztek és ezek közül
minőség' szerint

a1ces
2 Bállkuii ! 20 l-es, 2 Székács
1055-ös és 1 Tiszavidéki,

a 2aes
4 Bánkuli 1201·es, l Bánkuli

1205'ös, 3 Székács 1055·ös,
1 Székács 15 O;es, 2 Tiszavi·
déki, t Hatvani 'és 1 l)iószegi
volt.

Endrődrő11933-banBánku1i 411
es 1, Bánkuti l:!!Ol·es 1, Bán~

k uti 1205 ö s 1, Székács 1000
ös 1, Székács 1230-as 1 és
Gazdasági 1 faj/ával verse
nyeztek és ezek közül minő

ség szerin

l-O,

1~}33 ban 22 rnln:at ü~dick. be
l 24 cL

MJno,se,Q' csoporl szerin! 193~
és 1934·benvo e?=2-5,01/a2

=O-o.a2 = 7-10,a2/b1 = ö-l,
. 12_0_0 b2ir 1 =b1 = ? - 5, D - t:, • • 1-

I933-ban 6 minlát kiild!ek be
Endrődrói, 1934~ben 10·at.

Minőségi csoporl s z e r i n j

19M és 19M-ben voll: al =
1-6, a1/a 2 =0-2, a 2 = 1-4,
b1 = 2-l, b2 = 2-O,

Búzafaj'ták.
Gyomáról 1933-ban Bánkuli 2.

Bá"kuti 5· ös í, Bál1imli 1201
es 2, Tiszó.vidéki 7, TÍ':szavidéki
bánku!i 1, Székács j, Székáes
1055 ös 2, Székás-liszavidé4i
5, Diószegi 2 és Halvani í faj~

láva! versenyeztek és ezek
közül minőség szerint

al-es
egy Bánkuti 1201~es és egy
Tiszavidéki, Bánkuíí,

,earT

b,~;·<: éSC5a ba1

87 oid31:'c feijcdó könyv
~:,::J:mo" bz R rrc:::n;§r Gézabe:'

i:',

Ezeri a kiálWáson 28 l<öz-
ségbő! 398 búza min ada ai
mula! be és ezeke! az adop
lokar közíll le ár Géza
13 oidaloli.

búzatalaj adatai;
Kötollségi szám, lalaj reak

mész, hydroJiles savanyú· I
ság, összes só, Jáp.anyag ál-

akHv humusz, kö\öl!sége;
szakvélemény: kölÖlIségre,
mész álla sótarialomra,
akliv igényre: fosz-
for, niJrogén.

rn. I-{L:', r~e:::=é~.~~C-Zl~~'"jsja1 vcg1:/~

isúicij ~ú!om,35 \'.,''Z!öieaz
1933 és 1934 években rend~.

'zeH búza~\{i,3nl1á,s.0k ere e-
róL Hogy (bben a bcszá

ololóban m r0nnyi é-l.,zí v,an~ azu
ill szerzó elósz6vávai idéZ-2m:
, ogadja Békés vármegy!? gaz·
dalársadaima szereIeliel
e vecské!, min amilyen

iigyszen2:1et~el_av~zct.~sem-"~la!l I
ál ó VQ rSQrl'2l~ adorno~ a:
búzakiállitás súlyos munkáij I
v~:lalla és .vé:e~.j.~ és igy;kez~ I
zek maga .1S ct kOL .' nasz I
nosíiani mln~aZl, .?P.,.jl. ~ n~u~-l
ka me enese l"07hlrre kIvan

l,.

lenni."

I
!Húsz meg"

az 1933 évi kiállilásol1 rész!o \
veli 29 helyről b'zküidöl! és meg- I

vizsgál! 395 bÚ,Zd!T:í.!lia és la· ','.
a d él la i l. A bu lG 1'.0 l 21, a la-

Jairól 17 vizsgála li adai sze-I

VíZSg'á'~I~~:án~,d:~:i~nogy_l
, t· ! - I -mság, buzol5jla, ,ermesnoza",

hektoliler súly, 1000 szem
súlya, s z e m e k száma 100
grammban, velőmag szükség- i
let kataszlrális I (az I
19M~as Csermák já o I.

nos g.azda lisza; I
vidé:d búzájából 64 kell I
-I

egy ka!aszlrális mig l
Boczonádi Laios szeghalmi I
gazda Sz·ékács 17 búzájából I
111 kg. \{ell egy k. holdra.) A I
búza 60 százaiékos egységes II

kiőrIésű liszliének adBlaíban a'

vjzfel~evők~p~sség" fi _nedv~s I.

és szaraz SIker szazaleka es

ennek mennyiségi ~rléksz,~ma, I
a tésztagörbe: vegpon1laval"

ási' hzrü!elével, a !észla
kialakulás idejével; a sikér és
li'Sz/minőségi érlékszám; apró,
basülés eredménye: lészia, ke~

nyér, térfogal, minöség csoport.
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Helyreigazitás. ,6, Gyomói
U .'~ á Q nl l•.! i ~ ~ / éqrl ábe.1 a

- G 37 ó g yszertárszülgá lat.
Qp:"] rrl;-)dcn
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::; i l~ ,: ::j;s~i l;ő ' - ':< i L L: é rCI d fé t{. /.;::z

~bJ. c;.'v, cg~i\jáz 2[~C száz""

f'~):! d:: .( II (''','5>0'' G
meí:''!)!. a fi c1is7.pofgliri 0''<·
1''::\/<2- cil VCS71 ál.

'n~sz1'2 ~~1{)k va~árnap Qrzh.llán

~ ;::; o r c. K CI r ID:':) ~ li / z á ra 'é s hé (' ..

s

G\,C"':-':~lq 1-1-)1'\ -,,' rvf~j,<i;1::; u;

~Z. c:a! egy K5ro'~r'

Legyözve rnii1den kej et! szö~'n)!e:,

I-:cgy n13.jd2il rekfessen s{r:JéI,

rárk köször1tö<~tniost'"fr~2H:();~,bJllIl! li

ÖS3zete~c !{éz'Zie: j :i:yugt!Jn, DOIGO(!2iH

nagy cS(\'I~az2·jb3.r:

vérür~~: ~es'~é él ',:ö!de:}

Ne siriaiok d árvák, D""p"",·,I...

l\Ie búsan -fájó könH've\ek,

hnád1cozzatok, hogy 111 inde17 hantra
SzáHjon angyal a virradat-a.
Mert felvüúl n1ajdan a Ifáklya,•.
Felzendül népün~{ szeG~ hozs2:nnája l
A borús égre angycdok jriák:
Ébredj, kelj magyai', gyöz az 19azsi'g!!!

Krychió l'!rJdre.

Me're cS2.k szállnak ső(2t fellegek,
Merre csalc út vaD: n~erre css.k járnak,
HOJ ta:'-losói '121H1ak a sárnak.
Oa fI bú, a
Uwlsó kO;lyra, '.'Emdégére vár!

idegen sírban, idegen földben
MagY3.f hazánknak százszor hős - hőse,

:-:aliod e panaszt, látod e nyomort,
HolHested fejett e szomorú tort?

Vic'ágos ré1-:k, nagy hegyeke,; túl
:-'fősi hajottak sírja dO'·lború!.

Ész?!kkélet~ek,

E.;:e:-esztcndÖ össze:ört ]8ric3,
E:·,e.:eszteTd6 n";;indeIl gonr'szság:::.
Bi1i~~csbe verte dicsö· nen-jzei2d,
Habzf az búsan könnyezed.
E7Y S7óbari v&gyon n1í:-lGen bűn, iszony l

átka, b:Í'Je: Triano:' j !

A ten~'erep ~júl1 a hanü'a-
Bánat eső a boldog(alanra,
Ö~:vegyek,á-vál< !{Öl111yes szernekkel
~g)' ~21án :::ohserr.1 kese;'eó 7 ek eL

j"yugz'IrlaK átka ]ebeg feIe~tecl,

Hii.ba ad'~ad ér!ünk életed.

szül,{

u)()naQCIS be!eegye7.ésök~nevél

oen háztlfJQrré L~;iódheJrc, 3m~

iB] r2ndszer<::;~~n kezeli fű f;eie--

ahhoz:

eiismerésl o!vGsóinkkaí is kö~

zölni.
RemQalBf fóv~g'yesz knelen.c

Jése szerin: El jöv6bcn si.kJb"

ben íarlönak. éL:'n1 Í:3zer vizs·

)l1e~j'2;en! ~-,::'i:! o((d<B(. K~ rr',-- í

l'i~ h'~;QY GYG·~-;ár: -3 ko~á'i ~u tl~

f12l i i,? ~ c j "..:l GJ va \1 ű; Hl é k. nl í.:::T; 5 Z

~3ia oka~ pjf,cain~ cn. R,,2rr:-:e:·
,~ernv2;(}]n e::u:á is ha-

~n]~d.:'Ji\an 'z!,zJrnjcik ek':J hoz

ál,. ami szirh2i1

rtÓSégQI nyu;jona ci

kos,Bina:{.

A kosárFo"ás me;!eH si \ i~

mölcs-ker,észele: adunk 17'e1<

elő h.z! ken; 1 fe! ÓrEibon. EZI

aL elnléle!! e:óadást k sz H'"
jük al ál !cl\T~ á~ra:l -4 2' napra

lerv'2"ell f.21,akor/ö gyümö:c:,fö
védő lailfo\ve rr:e;,

TanfoJvamo'j az ros~cno

iSK ol eJ i 10 Ih',Til üt:khcn lanil.i;-<;
szerdon délulán fé 2"iŐ: fél 5
óráig, gvümöícske,lészciei mi

den szombaton esle fél 7 -lől

8 p,z zddig bcira!kozo',
lialigalóínk száma 28, akik

kÖ/üi efdY e:·:öllözés nJ al
maraal. E, ']íOn is kőszönc:zi

mondok az iráníi érdeklő

d iZ :,űk é rI hci! 1:1 atói II knaiz, kik ne fz

. ,

Pö~~ ó pTIcC-:-'L 5 rn} rn

IS hűs, tieD h r d,lJÜk.
nC'll anj:--f: k.

A (ef1f()~vac~o~ nov'2nnb~,' 6.
án dr2!~1\c 2

inknek.
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TEA-ES él

Imre bácsi muzsikát
o

szki

"-en
Farkasi

,
Oere

iM

U'W P.
2.- "
2.S0 "
3.60 "
4.- "

haJárak:

RRRnRnftfi~~

Endródön, Nagyperes dm6ben
8 kishold föld, Décspáskumon
2000 n.-öl és 1866 négyszögöl,
Dávid diilőben 2340 négyszögöl
föld, továbbá Köröstarcsai vasut~
állomáshoz közel 60 kishold
tanyásbirtok kedvező ieHélelekke!
eladó. Érdeklődni !@l1et Békés
Gsabán, a Békésmegyei Kereske~

delmi Banknál.
~~~~

*finftnnnn~n~~~~'

Vanse már életbiztositása ?

Phőnix és Tu I
Életbiztositó Társaság.

Szíveskedjék érdeklődni

Bodon Lajosnál.
Kazinczy ut sz.

W~UUUUUU*UUUUUWUUUUU~

Szemes tengeri -min
den mennyiségben
előjegyeEhetö a Fuiurá
nál.

~MnAfII"nn~~~

Vésztő köziég főterén, a köz ro

ségben egyetlen szálloda és V*,UjJ.n

déglő awnnalra is bérbeadó.
Felvilágosítást nyujt dr. Prónai
Ernő ügyvéd, Békéscsaba, Ferencz
József-tér 21.

~~W~W~~~~U<W'iII

Hare~a

O - 1. - kg.-ig 1.- P.
i - 1.' 1.40 "
~.5--3.- 1.60 "
3.-" 2.- "
Csuka-ponty: kg.-ként 1.-1.20 P.
Márn8l'Ol"só: 80 fillér
KEUIZ&g " 40-60 "

Szerdán ég szombaton a piacon le
het halat venni. hétfő!], kedden, csü
törtökön és pénteken délután 3-4 óra
között a vasuti hidnállehet hajat venni.
XJl1jj,XJRig111JJk11l111

Foiyókörösi
50116
O - 0.5 kg.-ig
0.5-1.- "

. 1. - 2.- "
2. - 3.5 "
3.5-

NEM OLCSÓBB MÁR
A B R

aszódavizl

DE NEM IS SZÓDAVIZ!

30 f i II é r
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kislállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót díjmen
tesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében Idi!
dők mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes za·
matuak és II e m S2UI8.líIil/u.ak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.

A

MERT

AZERT TART Kt ANNYI TELJET

"'\EKT

negyedrészél, (főleg él jércéke1),
december l lól karácsonyig él

megmaradi állomány felél, (fő

leg kakasokat), utána a még
eladatlan áliományi érfékesUsé!c

A pulyka minimális árának
közlésével egyidejülcg él Kül
kereskedelmi Hivatal felemelje
él csirke, lyuk, kacsa és liba
minimális árá!. Az ui árak o
köveJkezők: Kiscsirke. nagy
csirke, tyuk piacon 90 fillér,
telepen 95 fillér, kövér kacsa
(2 és fél kg-on felül) piacon
95 fillér, telepen 95 fillér, kÖ 9

vér liba (5-7 kg. közöl I)

piacon 90 fillér, telepen 95 íii
lér kg· kén/.

A gyöngylyuk árát nem mi'
nimállák.

A gYOlil5i anyakönyvi Iliva·
tal könyveibe november 1- lől
7 ig a következő bejegyzések
lörlén!ek:

.l1egJR,fUltaJK s

Cson! Islván 5 hónapos, reL
Barna Péier, 68 éves ref.

Sífületl:tek g

Szabó Lászlóné Juhász lvlá·
fiának leánya, Jolán ref., Pa'
róczai Andrásné Véha Eleinek
fia. Ferenc, l'k" Vár11 0S Fc'"cnc
02 Törjés lIonának Ha, Ferenc
István, ref., Dobó Jánosné Do
bó Máriának fia János ref., Cs.
Szabó Imréné Nö9'Y H. Eszjer·

, nek fia, imre ref., Varga FC~

r",[;CIH2 Varga UJiának leánya
Lidia reL
fI.1:&!dSS.1g0t kötöttek;

Jakucs Mihály és Józsa Lidja,
S. uhász Stmcto: (5 Pap .I:; ran·
ka.

Külkereskedel Hivatal
érben állapitotta meg a'
kg=jának m imális árát

A gazdái! december l-ig puiykaáHományuknak csak
negyedr~szét értékesitsék

I A Külkereskedelmi Hivatal
november 6-án Jáviratilag kö~

zölte a közs'~gi elóliarósággal,
hogy él ~u]yka mínímális árát
piacon 70 fillérben, lelepen 75
fj1lérben állapilolla meg kg-kén!.
Ezeke! az árakat a Külkeres
kedelmi Hiva/al csak abban az
esel ben ludja garantálni, ha. él

gazdák az exporlóröknek ad·
ják el a pulykáikaL figyeimez

telik egyben a gazdákal, hogy
megeteteIt baronifiakat az ex
porlőrök nem kötelesek ájven
ni.

Az érl'2kesiiés idejére vonat,
kozólag a Külkereskedelmi Hi
való! azt él Janácsot adja, hogy
a gazdák december 1-ig puJy
kaállományuknak lehelőlegcsak

i A hábort. és a vadáHatok.
l Egy h,~dilu~ósjló kiilönös meg·

l
i figyelc2sckcl icH az abesszin

frolllon, ozl, hogya vadállalok,
I clefáll!ol<, zebrák és zsiréfok,

nem menekülnek el a a háho
rus zaio!,lói. Errő) pompás k-z
pekkei iliuszlrál! cikkel közöl
Tolnai Világlapja ui SZÚnJél,

am nagy terjedelemben és
gfiHlag IBdaJornmal jelent meg.

. A iegklválóbb magyar irók no
ve!iái meilell s?:ámlalan remek
cikkel és közel száz Ilagysze~

rú képei lalá! 57: olvasó él n(zp
szerű képcs!apban. Tolnai ViN
láglapja egy száma 20 fillér.

Budapesttöl 30 percnyi
re mellett,

Uamosmegállónál, két
szobás, zárt verandás
családi ház olcsón eladó,
Érdeklődni Szerető féle
házban lJ. 2-4
óra

A Székesfővárosi M. Kir.
Pénzügvigazgcló"ág L::lkéri al
iiJ cn liszfc!! kö:cöJ1sége! ané:,
hogy fi címükre kLilLlöil állami

sorsj ha megiej ugy

a melic2kell pos!abdizeiési id P
klhaszná!ásávai annak árál ml
elóbb fizi?ssék be. Akik a ré·
szükre küldö!! sorsjegyei nem
kivdniák meg!arlanL sl!veskcd-

ek azl a küldö!1 visszbori
iék feJhasznáiásávai viss7akü!

deni ahhoz, aIdtól l<ap!ák. A7. €li·
lami sorsjáték iólc>konycéll
szoigá! és akik a sorsiegyel
llem küldik vissza, a iólékony
céllkárosiiják meg. A sorsje
gyek visszaklildesc dijiaJan.

Miért meg egy nói'?
Az elegáns nö végi!? men! az
uccán és minden ember utána
fordul!. Miér! csodállák meg?
Azér!, mert remel< kahállál a
Párisi Dival szabásminiája ul án
készíleHe. Ez a népszerű nú'l'
gyal' divatiap közel száz szebb·
nél szebb ruha,kabál és kézi
munka eredelj rajTál l,özli
Nagyszerű cikkekel, rovatohl!
és gyönyörii "2ke1 lalálnak
benne a szépen, de olcsón öl,
iözködnl vágyó nők és 1Jazl~

asszonyok, .A Párisi Dival egy
szá.ma 60 fillér.

A "Magyar Zenealbum" har
madik évfolyamába lépése al·
kalmából nem mulaszl!lGlljuk el
meRemlékezni arról a zenei
lapról, me)}" ma már ország
szerle népszerűvé !eH és leg
ujabb száma. mely 1arlaJ ü mban
és kiálliL~sban vezet a hasonló
lapok közöll, oJcsósságával is
egyedül áll s valóban lehetövé
llZszi, ho?,!y mind,w zenekedve>
ló hozzájusson. Egy évi elő~

fizetés 3-, k'iévi 1.50 P. Egyes
példány ára 50 fiilér. Mu!al~

ványszámol dijlalanuJ küld a
,., Magyar Zeneaibum c! közpon
li kiadóhivatala, Budapesi, VL,
Hom Ede u. 15. eim.)

Százezer titkos drámairó.
MBgyarországon száze<:er lil
k0S drámaíró éi, a\dkról pom
pás cikket közöl a Oílibáb ui
száma . .A kilű.oó szín!lázi képes
lapban nagyszerű rác1ióműso

kat, egyfelvonásos s?indorabol,
szinházi beszámolókal és plely
káka!, gazdag filmrovaioi,löbb
min! száz szebbnél szebb képei,
divaleikkel és számlalan érde
kességet talál az olvasó. A Dé
libáb egy száma 20 fillér.
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Spanyol törlénet.
Francis Drake

szép kie;gészitö

]935. november lG-én V",:~n1~n

Bika.viadal \ilmje.

r-- SC

l-ladlás;Egőzö~;sel a

Viláali1;hfi mel6diák.

egycsapásra.
Ilódítja meg él közöni;eg r::!, izgalmas
bik,wÍélllalok. táncok és forró l)led6diá-

val leköti il nézőt.

Romantikus hango~ifilrn.

George RaH az uj Valenlinó ezzel ci

lüktető !eITlpó!U ""., ... ,.,---,

olcsóbb
kiszolgálás. hentes
és mészáros Mikiós ut 15 sz.
Kovács József-féle !láz.

Gvőz10diiön meg, hogy dIvatkala-
pot, legolcsóbban kaphat ifj.
AH Vince EndrődöJJ, az
KpartestüleHe] szernben.
javitást szakszerüen készit

Feleloe iiz,emvezetö; Teket Sándor,

Míl'H:!!enféle női férfi és gyermekci
pők legelőnyösebb beszerzési forrása
Mé,sziéírCls lajos cipöüzletében gr.Tisza
gr, Tisza István ut 52.

Kerekes Károlynál a zamatos, jó bor
líterje 64 fillér.

A Hartenstein HermZl!u'i és fia
tiszte1ettel értesiti az közönsé-
get, hogy frisségetésü és tetőcse-

rép ismét áron állandóan kap
ható a cég téglagyárában.

Tóth István Zeőke na-
za azonnali beköltözésse! kiadó.

Egy nagy, teljesen új ebédlőszönyeg,
4 drb nád~zék eladó. Gróf
Tisza István ut 67.

Mindel'l héHől1, szerdán,
csütörtökön és szombaton friss virsli
karlhalló r tari ok különféle
hideg friss húsokat és
viLágnlárkás csabai kOlbászt, tová.bbá
núndenféle hentes él.. leg-

német
ajánlkozik gyermekek mellé vagy
vidékére. Esetleg 11aziasszony támaszául
is. Cim: "IN. F. Posterestant Gyoma.

A és Kőz-

ponti Szeszfőző Szövetkezet érte
síti az 1934/35 évi rendes
közgy[jjést 1935 november ia-én akarta
megtartani, de il közbejött országos
vásár miatt csak november 17-én lesz
megtartva vasárnap délután 2 órakor a
gróf Tisza István ut 91 szám alatt a
szövetkezet l1f12:Y teimében, melyre az
összes tagokat ezen:nel tiszte1ettel Ineg
hivja. Minden tag il tagsági könyvecs
kéjét hozza mert fáradságuk
fejében szargal ill i visszatériiés ben fo"-
nak részesülni. "

mos

néz a mérkö~nagy

zében tartani a meccset s igy sok
ízben keliell a megszaki
l:'lnia Egyébként megelégedesre
látta el tisztéL .... andor.

xés elé.
fH!l.,~~~~!iil'~~fill)

l DESSE

re
Vasárnapi ETK - Szövőgyár

mérkőzésen fog eldől ni az őszi

második kérdése. Az ETK

ETK-VSE

Endrőd, í, birÓ: Weril1ei i il.

érle ei Pc] ETK lFlgy
gólarányu győzelmét, mert a VSE
egy pillanatig sem veszé,
lyes ellenfél lenni. Góllövők Ko
vács IL (6). Pelyva (2), Kovács III
és Simon (l-l).

A csalá rsor a sok gól elienél'e
, de a haJfsor

már az első félidő

. 41 P ben egy ll· est is
Bator és bizloskezű kapus. VSE
ből Szvelics, Barabás és - a sok

ii!enére 
szell. A biró

Biróktíld~§s. T'AC- GySe mecs
cse! dr. Magyar, ETK-Szövőgyár

meccset pedig IL, szöv. biró

vezetni
Ping-pong élet Endrődön. A

I MOVE endrődi szor
I galmasan készül első beml.lfaió

ping-pong meccsére, ha~

marosan meg fog rendezni. Az
endrődi bajnokság befejezése után
a GySe ping-pong csapatát sze·
retne látni és

bai!ol<jalr61 jövő lámadásokat Mó
nusz ügyesen veri vissza. A 33

Mal!aJc megsérül, kiáll és
csak 10 p. mulva lér vissza.
Közben a 34 és 35 percben elé! t

Kondoros már 3:1-re
vezet (mindkét ;:;ól védel·
mi i1ibábói kelelkezett) s ez az
ereCllllen,v féiidőig már nem is
váJíozik.

A félidőben a játék
képe, azzal a idilönbséggel, hogy
itt már adódtak jó gó!helyzeiek,
de sorra el lettek hibázva. 24 p.
a jobb betk, kapus
mÓidiÉlra. elvetéssel véd egy hác
lába tarló labdát s a ll-est Kiss
szépen rendeltetési helyé
re. Még mindig volna idö elég
az egyen!itéshez, ha egy kicsit
megemberelnék magukat., hiszen
még 21 perc van de mil
sem ér, ha csak 2-3 jáíékos nem
veszteite el a fejét, sem il. kedvét

" s játszani akar,' a többi viszont
eqyszerű nemWrődömséggel alig
várja, hogya biró a mérkőzés

végét jelezze. Mónusz, Seb6k s a
második félidőben Jenei voltak
azok, akik igyekeztek a mérkő

zést javunkra eldönteni) de ah·

höz ők kevesen voltak. Minden
esetre megakadályoztál,;j sulya
sabb vereséget. Kiss, de különö
sen Fded dolgozott még sokal,
de wk pecchel. A kondorosi csa-

mindell tagja egyforma lelke
sedéssel küzdött, ha néha-néha
tui iS lépi!::: a határt selkövelnek
egy-egy sulyosabb szabálytalan
ságot. Kemény játékosok, tömö
rülő védeiműkkel ügyesen meg

oHalmazni kapujokat s ha
tártalan lelkesedésükke! mindeng
ben benne vannak, eredménye
sen az egyénilii!g fel·
épített támadásokat.

Dr. Magyar biró igyekezett ke·

Északi o. bajnokság
4-én:

1 MTK 9 7 1 1 40 9 15
2 ETK 9 5 3 l 33 6 13
3 MSzSC 8 6 1 1 33 15 13
4 GySe 9 3 4 2 1g 15 10
5 GyTK 9' 5 4 14 23 10

6 Törek. 6 4 l 1 17 9 9
7 BISE 7 4 1 2 14 9 9
8 Turul II. 8 3 2 3 22 20 8
9 Máv ll. 10 .2 3 §i 13 32 5

10 TAC 6 2 - 4 7 14 4
II KTE 7 2 l 4 8 17 3
12 l 5 9 24 l
13 VSE 5 - 5 3 28 -

November programm:

Gyomán: GyTK-BISE elmarad.
Turkevén: T AC-GySe
Endrődön: ETK-Szövőgyár.

Vésdön : V5E-Törekvés.
: MTK-KTE.

Szarvason : Turul IL-Hunyadi.

heti eredmények:
Szővögyár-T AC 5:0 (2: O)
BISE-Turul IL 4: O (3: O)
Törekvés-Máv IL 2: l (1: 1)

KTE-GySe 3:2

: Dr.

Szerencséllen mérkőzése volt ez
a gyomai csapatnak. Már az el
indulásnál kezdődött s él helyszi
nen csak fokozódolI egyes ji? ,
kosok elégedetlensége s az
körü! mények közölt pályára
csapatnak nem is lehet más él

sorsa. mint a vereség Sziv nél-
kelleilenül szaládgálással

mérkőzést nem lehet. Ezt
végre meglanuihamák él gyomai
fiuk. A teljesen lehangoit csapa
tot nem kevésbbé befolyásolla ugyan
az ellenfél megfélemlitésre irányu
ló Iörekvése sem, el azonban
semmiesetre sem szolgálhat ment
ségűl. Nem kellett voln<a ugy
megszivlelni a kapott ígéreteket.

A mérkö7ést egyébként a jobb
Kondoros csapata nyeríe meg a
leheletlenül rOssz napot klfogó
GySe vel szemben. A mérközés
lefolyásáról nem sok megjegyezni
való van. Kondoros keLd, GySe
azonnal átveszi az Irányítást. Már
a 2 p.ben benn ül az első a
kondurosi kapuban. Kiss balszél
ról labdájába a jobb bekk
beteszi ugyan a lábát) de allól

irányt változtatva s a kapust meg
tévesztve, menthetetlenül hálót ér.
Ujra kezdés után csakhamar elő

Wnnek fennt emliteH hibák. A 12
P ben elesik s Kondoros
cenlere, me!lelte Ugori is kicse
lezve, közelről egyenlít 1:1. Kon
dorosi lelkesili az elért eredmény
s lefulásokkal kis.érletezik, de a



p o i T i ,i T fl. R S w"tj D i! rF'- K Z /'2, ~

l~
r~ »"h li.>"

~ -t:"" ~,
,_"

t.)" ~-""" ~~ ;-'i,

~-,--

.------ E L Ö F l Z E T É S í AR A K ~

Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5'2(1 p,
Befizetések postacsekken ;

.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280,
Lapzárta c s ü t ő r t ö k este 6 óra
Megjelenik minden szombaton reggel.

sz2Jes) 1 (;1:":< inag('lB z1árdet('t:
20 fiHetC)--:.s:::űri hirdetésnél 10 -százalék, t)zszerin6j
15 5z2:zaiékJ j hirdetésnél 20 száz2J.1ék és
fé/évi hhdeü~s 2) százalék !<ed'vezrnényt adJunk.

ktlirlv'tJ'e a német
·~orrall1a!omr61.

ra -

A német neL11zeü szocializmus 01'

szá~épitő iorradalmáról igen kev~s@t

tud EI. magyar kózvélemeny. Közvetlen
j';özeiiiiJkben játszódolt le az fl forra·
dalom és csodálatosképpen mégis cSllk
egy-egy villanás jutott el hozzánk tih
fényéböl. A magyar libcráJís sajtó s 1\1
~aláb8ln az az egész hírszolgálat, amely
olyan Wrgén és bámulatos gyorsaság-

Igal képes továbbitani néha az esemé q

nyeket egyik világ szélétől a másikig,
lebben az esetben szinte falat épített a
l hallg,:tásMl, vagy csak a guny és le
I nézés maró szavait taláH" meg,
I Ostob", híresztelések egésE dzsml-

Igeljét kellene kivágni, hogy mi magya
!I wk innen él szomszédból csakugyan
í lYl.eglá1hassuk: Illi hát az igazság, ho
I gyan győzött az a [\wzgalom, amelyet

I
egy füstöS., szegényes kis kocsmal1elyí
ségböl inditott el Hitler, il leszerelt őr

i vezető, ez a sovány, fanatikus félpol
\ gár, félkatona, s mi volt. az az iszonyu
I erő, amely ezt az emben és !1lOzgal
i mát feiernelte a hannadik birodalom

I
ormára, s öntudatra rázta az egész
lJyoJcvanrnilJiós gennánságot.

I Erre a kérdésre ad feleletet OláhIGyörgy, az Uj Magyarság kíváló líaial
~ publldstájií.l1ak "Örvezelőböi diktátor"I cimü most megjelent könyve Oláh
I György a hiiieri forradalom logmoz
I galmasabb hónapjait !öltötte Német
I országban, közvellelJ közeJboJ szemlél
lie azt a heroikus küzclel11lel.. amelyet
I a nemzetiszocializmus folytatott az
i l1ralomért és a nacionalista gondolat
, győzelrnéért

Bár ezek az események nincse-
nek tulságosan messze, Oláh György
mégis szinte histOl'iai távlatból mutat
ja meg nekünk a iJ iti eri forradallJlll'
Objektiv tud lenni, anélkül, hogy híívö
sen szernlélődővé válnék, mert objek-

I til/ÍiásálJ keresziülizzanak a közvetlen
I élm~I1Y &rniékeL Szinte f:lcgunk előtt!iiitjuk azt a roppant zászl6erdöí, amely
,I egy-egy bamaingi?s felvolluláson oH

lobogott a győzelem szelében, látjuk
Hitleri, a:llint a százezrek előtt elmon
dott beszédei után fáradtan, rekedien,
felgyürt gal!éru trencskotjában is gyujtó
szónoklatot l110ndjcm a horogkereszt
győzeimérőL Riportszerű ez a könyv,
anélkül, hogy magánhordoz!lá ennek a
ITI lifajnSl.k fe!!.iIetességeit, történelemirás
anélkül, hogy szárazzá válnék s egé
nében annyira átfogó, hogy aki olvassa,
tisztán fogja 111aga előtt látni 2 nem-

I
zetiszocializmus szliletését, emberfe
lillti,:!! nagy küzdelmeit. s mindent el

I söprő gyözelmét, amelyet it weimariIN~i11~torsz:g feJei~ aratott , 0-

I d. IimyzoH 'et: a Könyv mosIilnalg a
l magyar itOclalombói és a::ol,

'Inak a kutfőlW.ek soráb, 61, is, a,melyeken
6szivá-· _. -" keresztul majd egy kesöbbl Kor meg

is I. fogja látni c.' mi nap1ain.k iszonyu erö
feszítését egy jobb világ megteremté-

166 drb.
194
166

"

"

eladás 468 drb.
434
433 "

eladás 1109 drb.

815 "
125,8 "

eladás

n

"'ar

seSél

270 drb., eladás 166 drb,
344 1&7
317 177

410 drb"
741
403

k segélyezése

.
l

FF

OSZ

adott át Harsányi László fő

jegyzőnek. Ugyanakkor a sze
gény ís~rolás gyermekek
segélyezésére 150 adott.

- külonösen G mi
\'ölósággá váliél·[.

künk, akik "l Hárlllas·!<,Orös
vizél a duzza5zió n:ű megépl-
lése lllán öz.?sre és hajó-

zásra haszná: \.:21 :5zá;-
jal k211 noponia fohászkodnunk

amagyarok iSlenéhcz, hogy a
minjsíllerelnö\\ u,orve minél elóbb

k Béla s él
látogatása

II kosságát, viszont őt is ismer-
jék meg.

l
Isten hozta körünkbe a fő

ispán urat. Jöjjön e.~ minél
I sürübben hozzánl.. Osszefo
I gással többre visszük, mint
széthuzással. Legyen
armyhmk főispánja.

l Az állatvásáron a köveikező feJ
haj/ások VOlták:

Szarvasmarha
felhajtás 603 drb.,
1934-ben 606
1933ban 58D "

Ló
felhajtás
1934- bell
1933-ban

Juh
felhajtás
1934-ben
1933-ban

Sertés
felhajtás 546 drb, eladás 309 drb.
1934-ben
1933-ban 5$7

Összesítve
1935. felhaJtás 1835,
1934. 1691,
1933. 1887,

Amint látjuk, a
sár fejhajtásban és
gyengébb voit, mint az

azóBeszá

Gö bös Gy a iniszte
Gyulán, rosházán és Bé

A képviselőválasztási á
Kozma Miklós belügyminisz

ter endrődi látogatásalwr a
választáskor elhunytak árvái
nak segélyezésére pengőt

November 5,én itt jád a fő

ispánunk és megkezdte láto
gatásait, melyeis:et később

folytatni fog.
Fóispáounk súlyt helyez ar~

ra, hogy politikai pártáHá1ua
való tekintet nélkül megis
merhesse a gyomai járás la-

Dr. RicsóÍ-U
gyomai és e

1vleglörlént él miniSzierelnöJd

láIOf?a!ás >'Élrrne~n'enkben. !'v1in
denGli lWgy z>zszédek..:! mon
dali él miniszii?!"12lnÖk. cz:zldJói
él mi fUI ünk nek nl aga sa n k í

csendü! a ml11iszlereJnöknek

I azon isméíeI1 kijelenfise, hogy
él fásilás mei!el! az ,L\lföld viz~

'lcl való d!álásál épílik kL Ne

Gyönyörű napsütéses idő ked
vezeti az ös'tivisár három nap-

,jára. Dacára a szép időnek és a
más évekhez hasonlÓ felhajiásnak
és azoknak megfelelő eladások
nak, nem voll hangulat az ál!at
vásárok011. Annál elégedetlebhlek
voltak a kereskedők a ki rakodó·
vasaron. Különösen sok kész
munkát, télikabMot adtak eL

Gyöngébb forgalom volt a bur·
gonyában és káposztában, Abur·
gonyából az Ellát 9-10, a nyári
rózsát ll-20 pengőértadták má,
zsánként. A burgonya vásár elég
lanyha vüH, mert a Futura a prima

I
Ellát 9J a nyári rózsát 16 pengő

sO fiilérért adta és adja ma is,
Annál nagyobb árat étk el a

káposzta: mázstmként 10-12 pen
gőért adták.

Drágább a káposzta, mint a hús
- mondták az érdeklődők és
odébbálltak

Eddig él víz ellen harcol
tunk, most ,érte folyik a
l\özeJharc.

Eddig él. belvizeink leve
zet0sére épitett cSElfornilink
és él szivaHyútelepek él bel
vizek minél gyorsabb leve·
zetését· szolgálJák. S mégis
voltak olyan esztendők,

amikor miÍg cl gyors víz#
levezetés sem volt elégsé~

geg s bizony il mé!}rébb

fekvésű földek rövidebb
hosszabb ideig álltak él. víz
alaH, ami érzékeny kárt
G;sintllt gazdáinl\nak.

Az aszályos évek cl víz'
hiimyra tereltek minden fi
gyelmet. Ma már a köznép
is beszél r6lC1, hogy az
óritlsi összegű csatorna há
lózatunknak nemcsak az
volna a rendeltetése, hogy
a belvizeket levezesse, ha a

nem nyári szüksé~'letkoraz
Ö II t Ö z ő gazdálkodáshoz
szükséges víz szállításM is
szolgálja: És: mert sokan
már tapasztalatból tudják,
hogy él vízgazdálkodás ön
tözőmódjameg van oldva,
a Körös és annak hol ágai
mellett elterülő földek mü·
velői a vfzhasznáiat elsóbb#
ségi jogáért lázas harcot
inditoHak. Aki nem ismeri
az avult vízjogi lörvényün-
ket, vagy nem elég élelmes,
hogy il vfzhasználat papi
ros jogát is megszer0zze,
az_al megeshetik, hogy él

földje Körösre lejtő part·
ján csak a\ábát áztaHwtja
abba a vízbe, amelyből

neki nem szabad öntözni,
mert nem ismerte a vízjogi
törv~nyt és nem járt utána.

MielőJt vfzhasználati jo
gokat adnak ki, revízió alá
kell venni a régi törvényt,
nehogy bárki szen':ett
jogával előnyt szerezhessen
magának - mások rová c

sára, W.

Harc a. vfzárt



H/Url l)

!]1!!séii. hogy beteg il felesége, hog J'

az éjjel ros'>zul let! Nem kopott
feveg6t. Fe(oottant !U! es a.z alJ.

[akJlO~ rohant. Nun fCiÍdita a ki

lincset. Mit csináljon? A felesege
nyi5;zőrőg; ros,zul V,ifl.

oz ablakor A nag} sligos as.';zony
j;zLgkönrlyebbiilt, jobhan EL
aludtak. Regge! hit/u, Ilogy cr tük.
röt förte össze. (És II flOgyságos
asszony erre télly!eg rosszu! leÚ.

~-~~~'~-:,:-:-~;~-=r-~'~~-~~""--~~

séért. Oláh György, mikor megírta az lnemzeti öntudofa, j;.1sziF,;/'Jpessé, I sitio ujbóI a Kárpátok völgyéi. I LEVÉL..
"örvezelóböl diktátor" cimü könyvét, ge és dflamalkoló ert:jp. /rzrlottJk I Az est szórakoztató részében I (I\. SKÓTOK,)
talán tudatosan. talön ösztönösen nag; fenn eddig ezt a nemze/21 egy IZ· í Szántó és OJdh Erzsébet adta/( A szomszéd
szolgálatokat tett a magyarságuak. . " , . I • f ..

r2dél'ff!. (L.cryanezekru:k ki'!! !l'vább I el6 egy vidám ld,) pilljeJwes.. !lgyesannak a népnek, amely együtt bukolt ~ ,~, .
, , 'l' é I ... /'.".• ",l,n.'>I,' f.' ,tí'laq...]YIrSágof. F,R,'," p.ii l rJtermettsé.fl..g·ef, maid i'vlo!ndi OVael so negyesztendós VI ag geg szörnyu ,.,.. ,~. uJ _ J

romjain a hohenwllerní Németország· tanúim sem szabad ezt [IZ utat I ja kocag.fafó cígányrnDt7.oló!;ja u!dn
gal, de még máig is csak örvények, eltéveszten,l1nk. Ennek 12 s;,olgála- t az egybegyiW lelkes közönseg egy
iszonyu szakadékok szélén botorkálva fában áll a kultura és j;cifS'Zerz:! Ílasznos es kellemes est emlékrivel
keresi a történelmi hivalásához méltó
utat, amelyet germán szomszédja már ujitások, amelyeket c6iszcriIen kell távozott.
három esztendő óta egyre szélesebbre tudnunk alkalmazni, hOl/)' () min November hó 20 án a 48 as
tapos a jövő 5;o;ámára. den. oldalról felénk jövo támadd- Olvúsókőrben l'itiz Pajor Gyula,

* sokat kivédjük és bebiwilyitsuk 27-én pedig aNémetvárosreszi
Oláh György 235· oldalas, szép uiból a magyar erőt, a magyar Kaszinóban dr. Legeza Tibor tar,
szines cimlapu könyve l pengő 20 " .

hivatást, amely számunkra bizto- tanak figyelmet érdemiő eioadrisf.fillérért megrendelhetö
kiadóhivatalunkban.

Az évelő szántóföldi takarmányok
őszi talajmunkái

Szerdai esték
Mult szerdán aKisréti KasziD

nóban zajlott le a Gyomai Köz
művelődési Egyesillet ezévi máso
dik előadása. jóval a kitűzött idő

pont előtt már zsufolásig volt ér
deklődlJkkel a Kör helyisége. Pon·
tosan 7 órai kezdettel Szőke Fe·
fenc igazgató tanitó megnyitotta
az estét, Jelhivta a közönség fi
gyeImét Trianon évfordulójára.
1920 november 13 - mondotta
örökké felejthetetlen napja marad
a magyar történelemnek. A halál
béke elfogadásának tizenötödik év
fordulóján emlékezzünk Trianonra!
Nincs és nem lehet feledés! Mert
afeledés : halál! Nincs megbocsá
tás! Mert a megbocsátds a halál·
nál is több: árulás! Nemzeti sze
rencsétlenségiink szörnyűségében a
hit vigaszához folyamodhatunk.
Nem hihetűnk Trianon örökéleté·
ben, gazságában, gyalázatában !
Szent és megingathatatlan meg·
győződésünk, hogy a mai állapot
már nem tarthat sokdig s hama
rosan eljön a trianoni megjeszi·
tés után a dicső magyar feltáma
dás várvavárt nagy napja! Mi
meg nem alkuszunk, mi el nem
csilg!?edilnk! lsten legyen velünk!

Utána Fehér István polg. isko
lai tanár, az est hivatalos előadó

ja emelkedett szólásra, Nagy ha
tással, magával ragadó lendület
tel beszélt a magyar nemzet tö,
ténelmi hivatásáról J1 Verecke hires
uljáról" napjainkig.

"A trianoni békeparancs lehet
bármilyen természetellenes, bármilj'
kegyetlen és akármilyen tendenció·
zus, a magyarságat nem tudta és
fogja tudni kiirtani. Annak a nem·
zetnek, amelyik ezred éve teljesiti
itt hivatását, még vannak itt kö
telességei, amiket be is fog tölteni
minden ellentétes igyekezett da·
cára.

. .. Minden nemzetnek helye van
a nap alatt s amelyikben nagyobb
az ős erő, több a~ állam alkotó
képesség, erősebb élethez való ra
gaszkodás és kiforrottabb a jel.
lembeli bátorság, az fogja mef5
állani a sarat. Ezeket a tulajdon·
ságokat pedig a magyarság ezer·
elles sorsában sorban kimutattuk.

. . . A magyarság szillósságo,

Szántóföldi mí\clésIJCll' oZ

éVc.'lő lakarmány t,ziék !<ÖJül

föktÍf1l él iucernál, .. ö; i,' licrél,

herefáves ke;:er\!kei <?S G halJa
c i r1] Q í ic r ill:? S Z Ij li Ic E z\. k i l :i il d
nagvon ériékc,3 lakd!'mbI1VL!lc'
ségek, jó lelmt?si csal, c1i\kor
adnak, ha küiönöskép~11 sulyt
helyezilnk a talaj k(fogástalan
előkészitésére, bőségesen elláljuk
növényi iápanyaggal és il vetési
munkálatokat is kifogástalanul
végeztük. A jó v;ziomag L)Crsze
elemi követelmény.

Ha az évelő szálas lal-.ar·
mál1yok iermeszlésénél !Je is
tarioiiuk az iti vázoli c!(lfzllé-
jelekel, me~!Is megkívánják·

eLek az évi rendszerc') ápo·
lásl is, de !di!önösen szilkség
van i'l fokozol/aob ápolásra
akkor, ha máJ cl \'ct.zsn-:! bi·
zonyos hiányok, mulasz.tások
fordutlak elf,o

Az évelő takarmányok talaját
is lehetöleg alkalmassá kell tenni
az őszi és téli csapadék befoga.

, dásdra. E végböl a talajt nehéz·
fogassal, vagy mélyebben jdró U.

n. skarifikáiorral meg kel! járatni.
A meglélLiloll ialajról él csapa
dék nem folyi!{ és nem páro
log el, hamarabb beivfcdik él

ialaiba. Az: fel('slegcs Lj1c'gel·
nünk, hogy mílyen nagy ieicn·
lósége van alW al< I hl't!y az
oszi és léli esapadékol a nö
vényzet Szil ITI á ra megorizzük.
Az őszi mélyszánlási ill nem
végezhelíük, !ehál mélyen járó
fogas! vagy késboronát (skarifi
káior) használiunk.

Leheloleg még az ősz folya~

man kel! gondoskodnunk él iél

laj iápanyag készleiének pó!
!ásárÓl. A pillangós takarmá·
nyok, ha kiváll m,jr megeró
södlek, r<iirogénszüks~gielükel

iulnyorn6an él levegőből veszik
fe:i, el10nben anná! inkább szük
ségük Vdn II talajban levő fosz
forsavra és káiira, amike! meg
f<z!eió mÚlrágyák!H~1 pólolbaílLlk
a leg,ziónyösebben. Közvelle
nül fogasolás elotl lehill jófor
mán minden esetben cé.lszerü
lesz ki szórni kal. holdéll1kinl

I 150-200 kg. S7Up-2rfoszfáioi

és 60-100 kg. 40 százalJkos
kál!sö1. Ezl a kéi inű ré2ya
klesl'gc , kciuc !íc Ilii i j( is;; órc'Ís.
ci ón össze is !{evcrhcljük.

A iavasszal vctésre kerii!6
pillangosok és egyéb szálas
iakarl1lállyféiék földjél lllOS! az

ősz folyamán kelj elól<é,,:/ílcnL
lvi i nclcn esel ben, d iZ különösen
akkor. hd évelő Jakélrmány dlá

késziljük elő föidünkel, f,'!lél
ieni.ii sl:Okséges él ld!aj jó 121'6,
állapolárói gondoskodni. Ha
az elővelemi!ny trrlgyázoll ka
pas, ez ese!b,m az őszi méh,JD
szánléssa! egyide,üleg, ",'agy Ei

ld foJYélmán adunk kat. %)01·

c1ankinl 200-250 kg. szuper
foszfáloJ és 60-100 kg. 40
százalékos kálisó!. Alíól nem

kell lar/ani, hogy él lalaiba íul
ságosan m.21\re lelllosódik,

I meri a piilc.wgósok gyökere
több !TIí?IU msiyre kmegy él

Idlajba a tápanyag és nedves
S'Zft uláii, nem megy lehál ve

szendőbe semmi scm abból él

novenyí lápanyagbóJ, amit a
ía:ajba visúLd{.

A nem píííaflRós·iakarmány
növények alá alJól függően,
110f<Y cl ía.iaj mikor kapoti is~

tál!ólráRyál és milyen menn) 1
séj,Jbcn, él fos/for és Í(fdi ntŰ

lrágván kivül eselleg llitrogél!
trágyát (Péti sót) is adunk, ha
ennek "li'!üksége nJulaikozik.
Ezj azonban iobb lavasszal él

velest megelőző munkák kap·
esán, fogasolás elál! adni, szá
mííva kal. hoidankin! 40-60
kg.-f.

Olcsó fakormánya csak an
Iwk a gazdának terem, aki
őszi mélyszánjással és él lalaj

jó eróállapotának biztosi/ásá
vallehelóvé teszi d minél biz
losabb és minél nagyobb I(>r·

mésállag'okaL Ha khá! olcsó
jakarniány iennesztése révén
versenyképesek akarunk lenni
az állatienyészlésben, nem
hagyhatjuk figyelmen kivűl a
lakarmányiermesz!és ill vázoll
ei(%<:! ié tcl ei!.

TÓTH LAJOS
mezög. kamarai titkár,

növénytermesztési szakelőadó.

I (Ez friss pfelyka.) A fialal há
zasok első vacsordjukilt adják Ki
lencet hivíak és (ajl'é!) mind· ú

kilencen el is jötte!, fz/éses teri
tes. Csak egy baj varI. Tiz bécsi
szelet pislog iZ tányéron csak. Mirz·
denkinek jut egy. Marad egy. (És
az meg is maradt)

- Parancsolj, Drágám!
- Kösz8nőm, Drágám! éll .

nem vagyok nagyétkű! (Hej, pe
dig! . .. h/lIn!. .)

- Óh, Drdf;ám, hiszen is
mersz l . " U'lmeri igen és nem
hisz a'fülének, hogy ezt hailja.)
- szóval, nem meri kivenni sen·
ki. Szégyeilik.

Egyszercsak eddi!; kiderithetet-.

l
len okóól elaluelt a vilíonv. A
háziasszony - . mint a vllfam)
vagy a vércse ~ lecsap az árva
sze/eire és abban a pillanatban
nyolc villát szurnak a kezébe.

(Mondom, ez friss pletyka. Fenn·
tartássa1 kelt fogadnwzk. Mert ...
hát, igen, kinek ran ma pénze
kilenc terítékes, (VO,!;Y pláne tíz)
vacsorára. /Hég ha (sak tea leff
volna, .. .)

A hires szinész még hiresetb
színésznő SktjtStiIllSÚ felesége vá~

. sárolni megy.

- Van kérem egy 39·es gallér?
- Igen, kérern ! Hányat paran-

csol a nagyságos asszony?
- Hát mit gondo!, hány uram

van, nekem? (és

*
- Kérem cl házassági évfordu.

!ónk van. Szeretnék valami meg
lepetést, valami ajándékot venni a
feleségemnek.

- Hdny élJe házasok, Ita SEa·

bad kérdenem ?
- Tizenkilenc, márj kérem, ti

zenkilenc, ...
(a kisílOlgáló végignézi)
- .4z ötven filléres osztály a

harmadik emeleten lian, klrem!

Budapestt61 30 percnyi· .
re Mátyásföld mellett,
viUamosmegáUónál, két
szobás, zárt verandás
családi ház olcsón eladó.
Érdeklődni Szerető féle
házban lehet d. u, 2-4
óra között.
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(Wagner Fatelep) Ella és
vábbá

állandóan apha ö,

az

fL?ncI\cl)(':rl::--éisé.; 25

ji· .• - ha tud'??

báisz,k ed ni
enge nl és
nyon:i(};rfs(]l\

ai-dcor

sagos bir(::i:l',Oi és iá ni
rT1?{ye cudar a vU ág .

r<'wI" \'é,n pc pi), \Jön

ird,rldcp. csak egy hL3nvzik:

az. ö,rök igaJ'.sitg. ÉrL; szem

r! örök bi?:1o\6ia. de ncnl

rla '.:2>21\ ulán IS kélcl-

még vehet
sOli'"sjegJTet minden
bank, sorsjegy és főárusHóll1lál,

valamint az összes
tözsdékben.

SOiísjegy árak:

Egész 8.1'. P. 3. fél 2.r. P .50.

i lajmúvelés; nUlIKc i.iiőnöscn

riJély szánlásnái és a

clászánlásánál és elő

nvösebb, mín a közönséR'es
szlinjás, nlcr! o n:éh: szénJ!ás~(:j

'l 'an l'em 1"0 ·11 i, ~; ,'5 J ." ".',Zt [". le,. nyer:, a~-

lalell\. a lragva aíaszéll11asnal

I.

pedig a Ir,ágya :JCl1i , rü!, I"3Jéiy
re a bBfClzda fenckcre, !lcnem

oZ e~é$z szán á5i mély'ségnek
körülbelü! a fél magasságában

helyeződik el, I"há oH, ahol
arra él növénynek a legnagyobb

szüksége van. Vizkonzervi:Íiási
szempontból is kedvező ennek
az ekének cl Eze.kel

eddig is elvégezlrz az c!~c al
!alajluróval egyesíjvc. Vonéeró
s7.üks,zglete kedvezöbb 2scid,{~

b~n pedig legfeljebb aen mini
oZ ugya ven dolgo~

zó közönsl:ges ek éé, A DQTiJU

Ijlo:! uj eic;; azonban ego.y íes .
ben el e.d o kel/ós mun q

l,áL

Németorszá(Jban írdn ~

éve van l1é.iSzni5iélllJQn ez az uj
rendszerli eke. Né'Jiunk most ke

I rültelsóL:ben benluü:sIRsra.
!I A !o.C?""l'I'C·I''--''' -i.{,..n. UJ 1;;,.,- ,j ~ '-..1 ....../'.! x:- ~ ,.;;. ci 7: ,

l :iOgy cl' ckei':::S! <:7. oltajö por

I ti val egy darabból tlilóön
I van clkésl.iivc. Ennek megfe~

/

' leJ.óe.n két ben doígozlk.
a felső _ s7énn-

l az alSó p2Jig elta-

l
i
) l srn creLzs,

, S
IAc Nt Kir. JúteJ{ol'VQ~énu rI.~];:;.!n-

NezDé

ami oly':!n rélic II

'E!v~sz!ek_ elyan

anlxJy beszé~ní fog,

vel ne ássa án

cl tzngcrn~k 50K?íSodl) könnvé-

a gÜgyG~g".~. f;JveTiTIfk éi

ke Mját ilKT\

nincs anYB!cj. Nincs lej, m:r!
az édcsenya .~z'2nlribeI~ je ls

L'j1édl11 öll ,ö fén~·j~

zik.
ll" sok-sok gV2rmek, amely

kora nZ'Jl?cJ mq;-yen a;~ jsko~

Léha, óh Islen, le iudod csak
m,,'gmondanl, \'1

azof,oak cl ;"/ámCl. :Ükkl avval
boc5áio1fak uinék.,délbiZTi

lesz Kenyér. - Üli le vekm éi

aHaja mQlíeli .es szem
léld c jövő Mcgyarország scr~

clÜ!ö Hiusá~áí, ür1'1ehr szenved,

éhezik, fázik és űr.

Gyere, eiviszíck éJZ Ll/cára,
me~mlllalom il Íluszonöt ~s

harminc év(~scket, akik éHük
ben még nemél'c;dek fl sors
álJal meíegségei. Nem dolgoz
nak. Meri nincs mit (Persze
ill, kérlek, ne vedd észre él tár-

, sadj1omnclJ, "jampeceil".)
Azu/án elviszlek a nwnkc

helyekre, aho! éppen ebéd pi·
henó van. 011 fogod ho~y

Iaz éhhérérl dolgozó munkások
kezében csak kenyér vcr;. Vegy!pedig- fslre nuzóc!\'a az egci,

I avagy szomowcw cl földel [],2zi.
1- Gondol arra, hogy talán

l
esle .lesz egy iányér leves,
amely enyhjlj az éhségét.

Mikor pedig kezedbe nyo
mom él beszéló bá!aknak, es~

lék nek halmazá! és amikor te
már ugyis ludni fogod, hogy
mire gondolok, akkor bizo!lY~

nyal le is u:-?y gondolod, hogy
ez nem jól vall. Pedig, lálod,
erre nem gondol! sQnki De
hagyjuk ~s meDJl.lnK Lilunk

utolsó házához és od áHi meg
velem, csak egy lanatra, az~
után eridj... li! fogod laíálni
azokal, kik él gőg, él nagyké
pűség, CI dival szélsőség 70
300 pengós biztos havi fízc::iés
talaián állanak és látni fogod
raj/uk a 12 pengós sl2lyem in
get, látni fogod cl sok fölös!e~

ges drága dolgoi. .. és élIniKor
a sok szép dolgot szemed

megszokja. akkor az álnokság
hazugszavál ha!lan! fogod,
- pminó szegénysé!?, alig vall
kenyerem".

Tégy azután ezek ulán igaz-

Iérl:.:z,zsr:: u{tL ;';'!i' r kcrü; dZ

as ökkor 6S5z2zsugO!'o
do~í gyonlra n~rn birja a ;cThé1

es b2~ege~~ ,ll(:lvánv' 3ze-rne fé-

az

dc scyíí'2ní

Segits
ITJiJ??var ur.l,ás[ifJk kjlvi:1-
életébe a sors áilal

éríccl

II e In él cl il !oll egy ",zer- egI/sz er

annyi H1q-':p'óbáJ i afi:5 és s~:cn'

veclés, mini nöpjainkö,!\]. És

a.mikor él. szomorú nyárnak ve K

rőfényes n mirdinkélbb ciN
haJd[jj'ul és cl c-sűggHlö 5:+
v,,~kb2il a 1,(~IS(::gbecsé5 hinE

rnagva~~1> okkor sze.nlébc:n égŐ'

és iobbanö ével fordul cl

magyar társadalom felé, hogy

I od m"gértóre .' t~lálj:ll"J.. ~?~
. \Svci :SZG aKo.uo holCJulnu. Sze-

gyel alamiz-snáérl könyörögni.
, Szégyel, meri kéi erős munkás

lkeze munkára vár. 3"éln'el,
. lTI'ZJ'í al ön~~rze; hagyol.! t1yo~
Imoi szivében.

I És Ic, magyar l'2sivérem. !,;i
nek El sors megad/él az!, amí!
le fei nem judS2 d rohanó
élc!bc bccsulni. IC csak ugy

tekinisz mini aki, mej;!-

nincs m
A magyar íársada.{o01I1é1I' él

lükielő és rohanó kormányo$
sai, kik 111(:1 éJ kezetekben !ad~

ía!ok él mCf!Vér nép éleiéi és
bo:dogulásál, - 'í pedi/? 501)a

sem tudiátok megér/eni, hogy
mi a bilonylaiansag és éhe~

zés. Nem lOK, mi az i'l

k~2"serü kÖf1ny,~ arne]i peregve

I
iielil .alá. meri nincs k0nyér.
Nincs ke r, pedig jll van él

miJRyar Kanaán. lU van a kQ~inyé-rnek gazdag !árháza, amely~
I be roskadozásig teliive van és
! mégis hullanak a keserü ma·

gyar könnyek, melyek 05;10

rno!ják óz. egeknek kapujál,
meri e földi hallandó nem lu
dad, mi a könyörükJ.

A népeknek ajakán száíl fe

léd (magyar ve;telók) cl - "se
glIs" szó. Te pedig fölölle né
zel lOVa, vagy pedig nem IlJo

dad, meri nem érezted, - mi
a szenv,zc;';;'s.

Én, községi.ink megértő 1B:r~

sadalma f"ll!. fordulok és iéged
hi\'lak meg él szemlélő sétára,
hogy személyesen Ryóződi

meg: Ne mond, hogy szavam
vak lárma. jöjj, lekinls be ve
lem a házak piciny ablakán,
jöij, nézd meg, hogy mennyi
álnok és álarcos ember éi,

gvózódj meg, hogy elér,.
kezeli él megpróbáltaiások 2~

órája.

U/am ban elviszlek egy#cgy
ilázhoz, ahol az áldás betaka
rtlsánok idején sem voll ke·
nyér és ma sem Inlálsz egy
l11or7sál sem. lil pedig az ls~

Jeni áldás, él gyermek bóség
ben van. És amikor egy hé!

Az olaszok fényes eredménnye!
nyomulnak beljebb Abesszini~ föld
jén. Sok bennszű!öH pártolt már
át az olaszokhoz és azokkal együtt
harcolnak a Négus katonái él!en.

. Az angolok által kezdeménye
zett olasz-blol\ád november 18án
kezdődne, de addigra még sok
minden történhetik. Az egyptomiak
fellázadtak az angolok ellen s ki'
tudja. nem·e lesz~ nagyobb gond
ja Anglián3k ezeket megfékewi,
mint az olaszokka l bajlMni.

A lengyelek és csehek közölj is
nagyon puskaporos il levegő.

A há

Sz pBd,

négus i ! ói
Mermyi az abesszin c!iá$liI:ár

vagycIlill ?

Hajlé Sze.lass7íé abesszin

Csá:3z6r szerné yí "~~("1L~yoná: fron

eiéi körökben 150 mi1iió fresnk<
ra b'2Csü!ik. ekszereínck leg
ér/ékesebb darahja Sáör'
nője arany nyaklánca, {]rl'l!?ly

nek érJél{\~J színic me~: 3 '2m k
hel. ozcsü'lni, Ezt él nyiHdánco!
ezef év Ólo. rnindcn császárné
viseli egyszer, a koronázás al
kalmáva!.

Oyomán Horthy lvIHdós ul 57
sz. alatt (Nagy Károly
bórkereskedó házában)

KOZMETIKAI
SZ LONO T,

ahol a leR"modernebb speciális
arcápolási lIégzem.

Dijtalan tanácsadá.s!
Egyben érlesilem él nagyérdemű

köznnségel,hogy

ALAP ÉS
U..LAT5ZEROZlETE ET

is a fent ielzel! re
helyezlern áL

A nagyérdenní közönség' mi
előbbi szíves támogatását várva

lisz/eleHe!
K IC

Színpad az Het, szerző az lsten
Életünk sorja folyik a színen.
Négy nagy felvonás: tavasz, nyár, ŐSZ, tél
Játsza s7.erepét, a Szerző fnesél.

Első felvonás, n6tás operetr
Tavasz virága boldogilfl nevet ...
Mert sugó a szív, mámor, szerelem ...
A főszerepléí így sZÓJ: szerelem ...

A nyár az éjet komolyabb dala,
Mikor felszárad tavasz harmata ...
Mikor tavasz eimulI mosolygása
Vig kacajt csal a kumédiába.

Az ősz már dráma, a jMék unott,
A szív szatöcsa már csődbe jutott ..
Vég-kiárúsil, úgy polom áWll,

Szá'JJOlja pénzét i] nausugáron ...

Tél ... esik a !ló, fehér a táj,
Alszik a súgó, a darab leáll.

. Jön, már fehérbe látni il haláH,
Befejezi a bús tragédiát 1..

Krl.lchi6 Endre.

~--~
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- Eszik még alibája?

- Vegyén neki
a Futuránái.

- Tömi még a iibáját?

- Vegye meg a tengeri-
jét EJ Fuiuránál.

- Van még pulykája?

- Csakis Futuratengeri-
vel h i,;;: laIja.

.Minden szerdán délután kosár
fonó tanfoiyamr~ megy a

tanulni akaró ember.

A gyomai kir. Járásbiroság mint
telekkönyvi hatósfíg.
4270/935. tkvi. szám.

Arvei'ési
hirdetmény-kivonat.

Kiss Lajosné, azeJöIt Varju Elekné
sz. Par6czai Etei végrehajtat6nak
Varju Teréz, Nyilas Antalné sz. Kurill.a
Róza, KuriHa Péter, Knap Péterné, Ku
dlla Anna, Kuri11a Ambrus, kisk. Nyi
las Antal, kisk. Nyilas Miklós, kisk.
Nyilas Lajos, Sugár Lajosné, Bella Pi
roska, Bella Lajos, kisk, BeHa Móni.
kisk. Bella ivlikl6s, kbk. Nella Imre és
Varju lIJés klSk., végrehajtást Sl':enve
dök elllm inditott végreha jtási ügyében
a tkvi hatóság a végrehajtási árverést
1366 P. tókéének kamara és iárulékai
behajtása végett a gyomai' kir. já-

. rásbiróság területén levő s Endrőd

községben fekvő s al' endrödi 1B74.
sz. tkvi betétben A. J. 1. sorsz. 3093/ l.
hrsz. szánló az Iványi dülóben 3, hoid
318 öl \régrehajíást szenvedettek nevén
álló 141/150-ed részre 3261. P. 75 f.
kikiáltási árban elrendelte.

Az álrl.'er'st 1935. évi december
hó 7. (hét) napjának d. e. 8 óra
kor Endröd községházánái fogják
megtartani,

Az árverés alá kerülö ingatJant II

kikiáltási ár 2i3-adánál alacsonyabb
áron ner,' adható el.

Az ár'lerelni szándékozók kötelesek
bállatpéllzül a kikiáltási ár iQ %·át kész
pénzben, vagy az 1881 LX. tc. 42. §_
ában meghatározott árfolyarl1maJ szá
mitott óvadékképes értékpapirosban II

kiküldöttnél tetenni, vagy a bánatpénz
nek előleges birói letétbe helyezéséről

kiallított letéti elismervényt II kikűJ

döt!nek átadni és az árverési feltéte
leket aláírni (1881: LX. tc. 147., 150,
170. §§, 1908: XL. tc. 21. §).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár
nál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka szerint
megállapított bánatpénz! az általa igért
ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni
(1908: XL. tc. 25. §).

Gyoma, 1935. évi szept. hó 19. napján.
Dr. Molnár sic Idr. jb;

Kiadmány hiteiéiül :
Olvashatatlan aláirás.

Különös élete." kiW5nős ize
reimelc E'z (] ejtriC' önnek l~

rendkívül (l"ckkes cik!·dll'l.<,'
amz!y Tolnai Világlapja ui szá,
mában ít2klll meg. .A legkivá,
lóbb irók rnellcH számla!i411 re
mek cikkei, llaRys~erLj folyicI
lásos regényt és közel száz
gyönvörü képe! talál Clz.o)vaső

a népszcrti képc::,iapbafl. {1,

nogy IcricoC'!lí1ü és ga/döf! iar
ia!oHI lap egy :'>záma 20 fillér.

AE "Uj Kor" aktiv katolikus orgá
num november l.-i száma most is fel-

tűnést keltő tartalommal jelent meg s Az IpartestiHet VClí2iÓsége
vel'.ctő helyen kÖzli Eberle József dr.-
nak a Schönere Zukunfl világszerte is"- Iér;csÍii !agiöiiy foi\ó hö
mert szerkesztőjének ali Uj Kor szá- 24-én (VE15árnap) d. u. 2 óra
mára adott nyilatkezatát a sajtóról. kor logértck~::zlel~~icri. Tekin.
Ugyancsak v~zető ~ely.~n .~özli a la~,' '!cik·[ él IciárgyaJÖíldó ügyek

~ll~a:erv~s~~.all VáC~ ~u~~o:n,e: a~ ':lj fOlliossá:;zára, kér('lrlck a og-ok.
oli s Iglla szer e::iZ os ge ez Il1te- hogy minéí számnscbban ie~

zett level.é~. -: Kovrig Béla egy.egés: IClJicnek me.
sor akfualIs kerdést vet fel a hlányzo ~=~.== _
magyar társlldalmi demokráciáról írott
cikkében. Az egyházi birtok körüli kér
désekről Kövrig János irt feltünést keltő

cikket, amelyben a cisztercitarend min
tagazdálkodását ismerteti. P. König
Anaklét a szerzetesség és a világ vi
szonyáról értekezik. Nagy Zoltán Mol
nár C. Pát mUvészetéröl ad értékes is
mertetést. A lap további tartalmából
kiemelkedik Kiss Antal cikke Bognár
NL Margit vizitációs nóvérről, Bokor
Erzsébetnek a halottak napja alkalmá
ból írott eszmefuftatása. Kolossváry
Miklósné cikke Karmelröl, Moor Gyula
egyetemi tanár egy beszéde, stb. Az Uj
Kor legujabb száma folytatja Paul Clau
deL és Jacques Riviére levelezésének a
közl-ését. Megjegyzégek, szemle, könyv-
ismertetések és a Prohászka-munkakö
zösség hirei egeslitik ki a lap gazdag
és változatos tartalmát. Az Uj Kor egy
egy száma 40 fillér, negy~dévi ..eiőfiz!:-\
tés 2 pengő, Kapható mmdenutt. KI
vállatra mutatványszámot küld a kiadó
hivatal: Budapest, vm., Szentldrályi-u.
28, fsz.

Hat színházi premier. Ezen
cl héicn hal buocJpesli szin ház·
ban tarloUak bemutalól és ezek
rói a premierekről remek ké
pekkel i!luszlráll érdekes cik·
kekhen számol be él legnép
szerübb szinházi képeslap, a
Délibáb. Pompás rádíómííso~

rokat, egyf.z!vonásos szindara
bot, nélgyszerü szinhá7Í beszá
molókat, cikkeket. plelykákal,
fífmrovatot. divatot és több mini
száz képel közöl a Délibáb,
Egy szám ára 20 fillér.

Gyümölcsfákat lombhullás
után leghelyesebb rnészkélnlé
vel perme/ezni. Ez éllego!csóbb, I
halá-sos permelezószer, .melyet
házilag készithefünk, A mész·
kénlé főzéséről és felhasználá
sáról. az almafa egy ujél/1b be'
legségéről. él !egjli;bb permele
z(jgépekről, i'lI gyümöics és

szólő téli rélklároz~sáról. a no
vember havi leendőkről, stb.
stb. képeV.kel bőven illusziráiva
ir él "MAGY)'R GYÜMÖLCS"
legujabb száma, melyból la
pUllkra hivalkozással ingyen
mulalványszámot küld a kiCldó·
hivatal: Budapes!, VI, .4nd
rás~y út &. sz_

A Békésmegyei Általános
Tanltó Eg:fesület l?\; )'PiJj Ja
rás köre nov. 4én flidródöll,
alakuló l,;',:ü!ést larloll, amikor
él kÖlJelkezó iisznkan válasz
IOJltJk meg: Elnök O; bók ló
~sef endródi f. k. igi'J ig,'I!Ö ta'
ni/ó, Aielnök ~·hőke Flm.::nc és

MotHksi János gyonvJÍ íjJ<'.IZ

galó-Ianilók JegyzőkL,,~njcáy

isiván és Paróezay G '2 r [J í,;ly.

Pénztáros Bencze lóz~('f lárás
köri kikiiidöllek: Hajd!! f)élc,

Kruchió !vlihá!y, Lesni c i k Y Jó
zsd.

3 pengöért 40.000 pengől

nyerhel, ha részi ves? él 65 ik
iólékonycé!u álldmsorsiáiékban.
Kaphaió minden doháll"jŐZS

dében, bankban, vagy föárusi
rónál. közvetlenül a Székesfő

városi Pénzügyigazj;!éllóság Bu
dEipesl V. Szala" u. 10, él pénz
előzetes ly.::kűidése ellenében
megküldi.

"Pesti Napló Könyvek" decem
beri uj kötete. Az Est-lapok kiadá
sában megjelenőpáratlan sikerü könyv
sorozat december l-én uj kötettel sza·
porodik. Ezuttal nem szépirodalmi,
hanem u. Il. ismeretterjesztőkönyv je
lenik meg, eime: MUvelt és udvarias
ember lill XX. században. A háboru
nemcsak felforgatta, de ujra rendezte
az életet, vagyis mll máskép és más
célokért, más keretek közt élűnk, mint
a háboru előtt Ez a dusan illusztrált
kötet komoly és tréfás vezetőnk lesz a
nagypolitika, a világ fegyverkezése, az
uriembér viselkedése, öltözködése, tán
ca, uccán, telefonnál időzése, müélve
zete, olvasnivalói,szinházbajárása, gyer
meknevelése, vendégeskedé:oe, kárt)'á
zása, tilrsasszórakozása roppant terü
letén. A könyvet az Est-lapok előfize·

tőí és olvasói l pengő:> kedvelményes
áron kapják.

AUamoiitják a közegészsllj
ügyet. A kormány elhélldroz-Ia,

hogy az egisz közeg~szs~g'

[igye! államosilja. Rö\ ielesen

az összes lisz!iorvosokf:l, más
hirek szerint él községi orvo
soka! ís rendelkezési állomány
ba helyezik és a belü~ ymi
nisz/er dönl él feleli, hogy köv
zülök kike! vesznek ál állami
szolgálatba.

A halottak neveit irták az
ajánlási ivekre. A gyulai tör
vényszék büntető tanácsa vályi
Nagy Islván dr. elnökiésével
Szabó Frigyes endrődi gazdál
kodól, mivel halotl édesapja
nevét rávezeIle az ajánlási ivr~,

továbbá Hornok János kondo
rosi gazdálkodót, mivel 4- ha'
lott nevél irla be ugyancsak
Andaházy·Kasnya Béla aián
lási ivére, ll) napi, illelve 1
hónapi fogházra iiélle. A bün
tetések végrehélilását 3 évi
próbaidőre felfiiggesztelle abi·
róság.

ci Yó g yszertárszolgá lat.
ÜnoepnapokorJ és éHel mind<211
hónap l·iól 15-jg lj Máday és
16-íól cl hónap ulolsó nCJpjával
bcníróéHl él beéri Balogh gyógy
szer/ár la ri szolgála/ol.

A polgári iskola liceáiis elö
adássorozatán f. hó 9 én este
() órakor a polgári iskola rajz·
terme zsufo!ásig megleli érdek
lődőkkeL !-\z előadás tárgya
Abesszinia. volt. Villányi Nán
dorné tanár velítellképes elő

adásban alapos felkészültség
gel ismertette Abesszínia föld·
jéf, népél, szokásait. A nagy
lelszésse! fogadolt előadást ki
egészítetlék él lannlók állal e!
szavalt költemények, öuíiló
dolgoza/ok felolvasiisa, mo·
nológ és egy kis színdarab. A
legközelebbi lícetl1is előadás!

f. hó 25·án szombaton este 6
órakor tartják.

Endrőd nZöldkereszt gyer
mekebédeltetési akció "-ja Koz
ma Miklós beiügyminiszter
2000 pengős segélyével, vala
mini él községi és vármegyei.
hozzáiárulással a féli ;)-4 h6
nap ala II ebéddel lá:ja el a
szegény gyermekeke/.

Képviselőtestületi gyiilést
tartoli Gyoma község novem'
ber 11 1 én, melyen él beseny
szegi iskolaépités szerződésél

hagylák jóvéÍ és CI füzfászugi
holl Körö-s halászalál Kató Ist
vánnak adták ki.

A házadó bevaUásokat no
vem~er 30-ig kell benyujlani.
Aki ez! elmulasztja, a7. a meg
állapiioll adójának 5 százalé·
kát bünlelésü! tartozik fizetni.

"A Bethlen Gábor Kör tlsztU/jitó
közgyUlése. A protestáns egyetemi
és főiskolai hallgatók Bethlen Gábor
Köre október 28-án este tartotta ez évi
tisztujitó közgyűlését, Kné,dts - uccai
diszes, uj helyiségeiben, amelyeket a
különböző fakultásokról összesereglett
tagok zsufolásig megtöltöttek. ft,. ritka
érdeklődéssel várt közgyűlésen meg
jelentek. Dr. Torday Géza János ügy
véd a Bethlen Gábor Kör Szenioriltu
sán~k elnöke, továbbá az Országos
Magyar Protestáns Diákszövetség, a
Magyar Nemzeti Diákszövetség. A Hun
gária és a Mefhosz, végül a testvér
egyesületek elnökei, illetve vezetői közill
számosan. Nagy tetszéssel fogadott be
számolók után, a közgyűlés a folyó
tanévre a következő tisztikart válasz
totta, Gönczi Sámuel elnök, Steiner
Lajos társelnök, Balogh Sándor bel
mlssl.iós-, Szikszay Bdskay András iro
dalmi-, Bölöni András segélyügyi-, Szöl
lősy Árpád pénzügyi-, V~róczy István
társadalmi-, Debreczeni Arpád sport
vgyi alelnökök, Kiss László főtitkár,

Dr. László Csaba főjegyző, Bélei Gyula
főpénztáros, Dr. Baráth Károly ~ilenő.r,
akikre a Kör 35 éves fennáilásan3 k JU
bileuma folytán fokozottan nehéz fela
datok megoldása vár."
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Bleg. P\ gyászeset] nüatt
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kö~ös kére ...
V''''[(]i~t}O Test-

f. hó

A temeié
és a ve-

összecsapásGe,k jgér~

ke:ojk il. GyTK-Töre~:
vés mérkőzés. A letört Törekvés
se! szem ben a GyTK szép győ

zeimét várJuk. Az ETK-TAC és
GySC-Hunyadi mérközés jó al·
kalom lesz a góJarányjávitásra,

A gyomai sa1!ddhr L
hó 19-iki esteli kezdet!el az U ji

Kaszinóban fendez~ Gyom éi

baJ'1ükságáérl versenyéL A ver
senyen részt vehet nJinden gyo
mai s8kkozó 20 fiilér nevezési
ellenében. A nevezése!-\: és

Gyul.?! társulat
cimre kűldend6k. E!:ső

mekkel ju!almiiizuunaj{,
az első he~yezett a r< .. - .__ ..

évi sakkbajnoka

L

lj

Csáky JU<"'UU~J

GyTK. Wk,k

Kiss !stván volt l
az iwéZŐí tisztségre a ~ö:~- I

gyűlés soha nem Jeike- I
sedésseJ akarta megválasz·,

hivat,
el. CSapÓ Ai-

nlátoroknak azzal
azok il. spor!
teslne'Jeíő ePFe,;ü i!et

telésekkei

! ronazanas
mert a sport ha-

zánkban e!sőrendu nemzeti érdele
Egyesüleliink vezetósége Gyoma

fejlesztését tüzte id cé
lul és személyi harcoJ,at nem

Célunk,
társ egyesüle!i.inkkel is a legjobb
viszonyt hisszük, hJgy
ezen törekvésünk ól társ egyes;]·
let vezelöinéJ is megértésre ta
lálnak.
. Ha célkiHizéseinket Gyoma köz

ség n. é. sportpártoló közönsége
megéi'iéssel fogadja és célkHü"é
seinkben támogat, ugy községünk~

nek spor:ja gyors fej!ődésnek.

induL I
Rem~ijii:{, l;ogy a SP()(~ s!"erete:l I

erlelem oen kifejezésre I

IDEG E
EGHÜLÉS E

r
.Il

l MTK 10 8 1 52 9 17
2 lV1SzSC 9 7 1 l 34 15 5
3 ETK 10 5 3 2 33 7 13
4 GySe 10 4 4 2 21 í6 12
5 Törek. 8 5 2 9 II 11
6 Tuml 9 4 2 3 30 21 10
7 GyTK g 5 - 4 14 23 10
8 BISE 7 4 1 2 14 g 9
9 Máv Il. 10 2 3 § 13 32 5

10 KTE 9 2 6 11 33 5
II TAC 7 2 5 12 22 ,A

-:

12 Hunyadi7 - 1 ti 4 32 l
13 VSE 7 - - 7 4

November H-i programm:
Gyomán: GySC-HunFdi.

ETK-TAC.
NIe ,: öberényben: r-', "--IT?

~U:iln...
Konda foson: KT'E-Sz{~}vögyár.

Békésen : BISE-VSI!i.
Szárvasoll : Turul

Északi It o. bajnokság
Xli. 16-án:

Tijrekvés-VSE 2:1 (1:1).
H--Hunyadi 8:1 1)

MTK-KTE 12:0 (6:0).

A Gyomai Vjság nov. 3 -iki
számában a GyTK, tiszlujitó köz
gyülésével kapcsolatban olyan hir
látoíl l1apvilágot, ami a GyTK.
Hsziikarára sérel mes. Az illető

sajtó informátor rosszul áiJitoHa
be a választást.

Az informálomak, kinek neve
még ismere!len, tudnia kell, hogy
egyesülelf.jnkben vezetöi lisztsé
get, községünk több közismert és
tisztelelben álló közéleti férfia is
tölt be.

A leghatározottabban megcáfo
iam azokat a cikksorokat, hogya
megnevezett urak fl jelen vezelő

ségben nem kivántak részi venni.
A helyzet tisztázása végett köz-

An-ya.k.ön-yvi hJir<il~K

A gyomai anyak i hivf!!al
könyveibe november 8-lól 15·
ig a következő bejegyzések
lörlénlek:

A
ten

m'et~~(;názsájá(

gőért

Göjjjer imréné Rácz Julianna
fia György. Szabó IIJlfené t-ler
ler Róza leánya Róza, Chriszl
Ádámné Harmaii Róza leánya
Magdolna, Csapó Imréné !-<..iss
Erzsébet leánya Margit, Such
Györgyné Miinyám Mária leá
nya Ilona, Séllei Lajosné Susz
ter Veronika fia János, Bere
Mária leánya Margit, Fridrich
lvlárr0I111é Beinschrólh Mária
fia Béla, Boiehovszky Jenő
Györgyné Veres Erzsébe! leány
Erzsébet Mária.

Heghaltak I

Miklovic Jánosné Izsó Esz
ter ref. 62 éves, özv. Kéri Já
nosné Csikós Kafalín ref. M
éves, Ugor lslvánné Biró Mária
rel. 46 év?s.

Az Endrődi Csiz-
madia Szakosztálya 1935. no\
23 án iilrJic.a szoké~03 évi va,..

csorájái A vacsora árt: 1.20,
y ál birka U, kenje'r és

savanvuság, fél ii!cr bor st.:ó·
döva !-<..czdelc cs i ,< 7 órakor
órakor. !\ériük cpontns meg

ielenés!.

Selyemtenyés:dők jutalmazása. I
Az orS7ágas selyemtenyés:;:1ési felügye
lőség a gubóíarmeJés iránti vállalko
zási kedvnöveiése céljából ez év tava.
szán külön íutalinakat helyezett kilá
tásb,:; a selyeliüenyésztökJ!2k. A jutal
mazási akció két részre oszlot!. Már
a gubók beváltása alkaimával minden
egyes selyemtenyészW, aki legalább 10
kg. gub6t termelt, a bevilltá'3\ áron fe
IUl egy szép szines fejkendőt kapott
ajándékba. NIost a jutaimallás második
neme, a pénzbeli iulalmak kiosztása \
kerűlt lebonyolításra. Ebben a iutalma-I
zásban ~észt :etlek :JliEc.daZOl1 selyem
í<myésztűk, akIk legalabb 20 kg. 1. osz
tályu gubót szolgáltattak be. Ezek a I
selyemtenyésztők. tehát az ingyenes
fejk6ndőn kivül pénzjutaJomban is ré-

SZ~.~'üi.tek. A Péll13 j t;talmaka.t a. gt.lbÓ-I.
hozam arányában osztot/a szét a fet-
ilgyelős~g és pedig WO,. SO, 50, 30, 20,
10, 5 és 3 pengös tételekben. A 100
pengés nagyobb jl.)tahnat ifj. Ábel Béla
mezö~eresztesi s~lyemtenyésztö nyerte
el, aki 1311 kg. 90 dg. J. osztály u gu
bót termelt Vármegyénkben 50 pengős

jutalmat Vraukó Mihályné béké,csabai
&5 30 pengő" jutalmat Varga István
pusztaföldvári lakos kapott. Várme
gyénkre még 3 drh. 20, 4 drb. JO, 10
drb. 5, és 121 dro. 3 penglJS jutalom
dlj esett. A pénzjutalmakat a jogosult
selyemtenyésztök már mindenüH kéz
hez vették. Remélhető, hogya jó iliUI1

kának a jutalmazása a jövöre nézve is
öszWnzóleiZ fog halni és saját anyagi
elönyükre minél számosabban fO~lJak
vállalkozni selyem term elésre,
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t'(ORONA HANGOS
MOZGO ENDRÚD

]935. november 17-én vl'isárnap
Mindent felülmuló i21galmas hangosfilm l

FEHÉR ASSZONY
POKOLBAN

Egzotikus dráma.
Főszereplők: Charles Laugton, Carole
Lombard, Charles Bichford, Kenl TaylQr.
A dzsungel mélyén élC. emberek vad éli
különös szenvedélyei é, küzdelmei egy
asszon~·ért. izgalmak/ól és szenvedé
lyektől fűtött történet pereg le, az ide-

geket feJcsigáz6 jeJen~tekbell.

Suta és Buta
vígjáték.

Muzsika birodalma
ismeretterj~S7tő film.

Paramount éll Magyar'lflfágMrad6k.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER MARTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Oyom~
Felelős űzemvezetö: Teket Sándor.

56.

zs

~mdássy

Publikáció
A ·Fl.ltuI'Bl'lá! (Wagner Fatelep) szá

raz morzsolt tengeri, Ella és nyáriró
zsa burgonya, továbbá takarmány bur
gonya, valanlint korpa állandóan kap
ható

I Terék Mihály Horthy Miklós ut 71'
sz. háza eladó.

és unott játéka magával ragadta I Kruehíó Mihálynak 5 hold földje,
a csatársor wbbl tagjait is. tanyaépületekkel eladó_ Erdeklödni le-

Lapu IL a mezönyben kifogás- I het a helyszínen VI. 515 sz. tanya.
talanul vezeteH, de a kapu előtt Publikáció Értesítem a Ilagyérdemü
mindent fordítva ítélt és majd· közönséget, hogy cipőüzletemet Horthy
nem bo/rányba fulladt a mérkő- Miklós út 29 sz. alá a Bogár hentes
zés, de a meccs elvesztését az Ő házába helyeztem ál. Kész cipöket ál-
terhére nem lehet imi. landóan tartok raktáron, mérték utáni

ifi Dinya Vi! mos. rendeléseket a legjuíányosabb áron

A gyomai kir. járásbiróság mint I váJlalok. Szíves pártfogást kér Valach

\

. Vince cipészmester.
telekkönyvi hatóság.
3576/1935. tk szám. A GyUmlSlcsériék4;tsitö és K611:-

Ji. ,. • ponti Szeszf5zö Szövetkezet érte-
~rveresl I "l" .. h 193"~ '. • . • SI J taglalt, ogy az 4(35 éVI rendes

hirdelmeny~klvonat. I közgyűlést 1935 november lQ-én akarta
Országos Falusi Kislakásépitési Szö- mt'gtartani, de a közbejött ország.s

~etke~et v~greha.ita~ÓlJ:k ~ifrák János I vásár miatt cs~k nove:llber 17-én lesz
es neje szul. CSJszer KatalIll végreha]- megtarlva vasamap delu!án 2 órakor a
t~sl s:zenvedők ellen inditott végrehaj· gróf Tisza István ut 97 szám alatt a
tási ügyében il. telekkönyvi hatóság vég- szövetkezet nagy termében, melyre az
rehajtás i árverést 1J17 P. tőkekövete- összes tagokat ezennel tiszteletteJ meg-
lés és járulékai behajlasa végett a hívja. Minden tag a tagsági könyv·eGfi-
gyomai kir. járásbiróság területén levő, kéjét hozza magával, mert láradságuk
s Gyoma k~ségben fekvő, s a gyomai fejében szorgaln1Í visszatéritésben fog--
687 l sz. tjkv.-ben A. t. 1. sorsz: s nak részesülni.
7297:(27 hrsz. 388. n.·öl terű'etü végre- Minden vasárnap, hétfőn, szerdán,
hajtást s<lenvedettek nevén álló bellel- csütörtökön és szombaton friss virsli
kesházra 1117 P. kikiá\tási árban el- . kapható! Állandóan tartok kmönfél~

rendelle. Ihideg felvágottakat, friss húsokat és
!tZ án!e~é$t 1935 évi dec@mber viJágmárkás csabai kolbászt, továbbá

ho 4. napJár! d. e. 9 Órakor a te~ Imindenféle hentes csemegeárút a leg
lekkönY\li ha~6ság hivatalo.G hfllyl· olcsóbb lIapi árhan. Pontos. figyelmes
ségében fogják megtertan!. kiszolgálás. Ifj. Wallner József hentes

Az árverés alá kerülő ingatlant a és mészáros Horthy Miklós ut IS sz.
kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron Kovács József-féle ház.
nem adható eJ.

Az árvereIni szándékozók kötelesek Győzéidjön meg, hogy dl\fatkaj.~

bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalé- I pot, ~apkát legolcs.óbban k~p~at ifj.
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c. i Alt Vince kalaposnal Endrodon, az

4? § 'b h tá tt ' f I l llPartesWlettel szemben. Kalapf6stéit,_. .-a an meg a rozo ar o yamma ., ..' . . t~ ,
, 't tt ó d 'kké . t'k . b . lavitást szakszeruen keszü ]U "ny osszallU o . va e· pes er e papIros an

a kikűldóttnél letenni, vagy a bánat-~ I áron: ".' '_ a _ .
, k lől b' ó' l tétb l I é Mmdel"lféle om férfi elS ",yermekcl-penzne 'e eges Jr 1 e e le vez -, . . . f .

é öl k · ·'j·t 't l t"· ,. . é t" k' pök legelőnyösebb beszerzesl orrai3
s r la, l 0, e ed e JSmelV ny a 1- l" .... l téb T
küldöttnek átadni és az árverési fel té- Més~áros a~osClpouze engr. Isn
teleket aláirni (1881: LX. t.-c. 147., 150., gr. Tisza IsIvan ut 52. .
170. §§. 1908: XL.: L-c. 21. §.). Kerekes Károlynál a zamatos, Jó b@T

Az aki az inaatlanért a kikiáltási literje 64 fillér., '"
ámál magasabb igéretet tett, ha többet A Hartensteil"l Hermann és fia cétJ,
igémi senki sem akar, köteles nyomban tisztelettel értesiti az épittető közönsé-
a kikiáltási ár százaléka szerint megál- get, hogy frisségetésü tégla és tetöcse-
lapított bánatpénz! az általa igért ár rép ismét jutányos áron állandóan kap-
ugyanannyi százalékáig kiegésziteni ható a cég téglagyárában.
(1908: XL. 25. §.).

Gyoma, 1935 évi julius hó 31 napján.
Záhonyi sk. a kir. jb. elnöke.

A kiadmány hiteléül:
Usor kiadó.

nagy árjegyzék ingyen.

szőlővesszőt stb.

faiskolaja

EG ÉD
pesti

bármilyen illennyiségben igen olcsón szállít

Diszfát
Diszcserjét
Évelő

rugás! ér ei. A berugásból kava-I
l:o?ás k:]Clkezik és .P.erc,; kézzel
en a Jood?!, de d QlrO 11':::1 ve 8 I
szi észre. A !<özönség eHö! !{fzdve I
állandóan seregeli fi. birói. pedig
a birólÓI meg lehelell \Jolna nyerni
a múkő;:ésl, ha a csaiársor nap
gyobb eréllyel küzd A félidő leg- .
inkább ETK eredménytelen és
vesze!yleien támadásokkal(eJik el,
él Slövögyár riikábban, de iles<:é·
Jyei~ebben támad.

A II. félidő l.§ik p~ben Ma·
luska melleIt G. Szabó e:huz. be
adását Gábor iövi, a kapus a ka-

belül kiüii és V!ász I
bizionsÉ!gb61 még egyszer belövi. l
A ,;;ói után szokallan lálványb3n I
vO része ?i Gabor I
éi birénak kezét <linit a I
biró elfogad és Gábor keielcsó~ II

k,"""1 /\,~ ini,'7en, -~.,~->::.rn;o· e.:::e·c 11"'m .
"Cd ''"\''.' '._~ ,,' 'W~" "o "~" l .

igen VO!! :-rLigyar . A kö- .'
ZÖllség hevesen iüntet a szckaUan I

lá,lf,ra és még .c

Ics' ill o{d plán a c:,-'ij"Ö:··'~f I, ...... J'J, ~ ... e ..... -J.." ...... , ••• ~J'-1.~'~

n1t!.!ke~_~(L az időhuL~~st és~;/ I
csa~áni lehetetlenül néLik és még I

rnindég nem ébred;lek fel. A 23.1,
P I)en Vlász eirul, Kélpura lő és a

visslap.;:ltanó labdát!
besodorja é.. a biró nem I

"1 "O a tc" ;J·e~el' IH, (~b- t - ~. ~ ~

Az Utolsó negyedóra ETK. Ulma. ij

dással !elik ei, de a Szövőgyár

jói védekez.ik PocsJlval az élen.
;,c'i mérközés a játék

reáiisnak mcndhdló, mert
•a Szövőgyár leJkesed·2se pówi!a

a hazai pálya hálrányM Keve
sebbe!~. de veszé!yesen támadott
és Bt CSapd! lllinden egyes tagja
~í.lérez te él mérkőzés fontosságát
A csapal!J6! kili.int Vlász, Pocsai,
Hc)di, Herceg és Bartha Szövő·

gyar, Simon il mezőny legjobbja
és Kertes ll. belemen5" játéka.

Lacsny ugyanazt muta.lla, mint ".
az elöző mérközések legtöbbjén

uy.S.C.-T.A.C. 2: 1
Turkevei bajnoki. Biró: Dr.

M.Sz.S.C.-E.T.K. l: O : O)
Endrőd, bajnoki. Biró: Lapu IL

Szépszámu közönség előtt ke
rCUt lejátszásra az ETK. legnehf
zebb mérkőzése, melyet megérde
melten vesztett el. Szövőgyár kezdi
a mérkőzést, de az ETK. felnyo
muJ és már a 2 percben sarok~

Nehéz, de megérdemelt győ

zelmet aratott az alábbi fe!áliitÉ:5'
ban játszó Gy.S.c.: Kiss ZS~

- Sebők L., Jenei - Fl'ied, l\;lélt
lak, Mónusz - Nagy B, Szántó
L, Kiss S., Ugor Ill., Ehrmann.

Az első félidőben ugyan a
GySe. nehezen talá! magára s
az első 20 perc inkább tmkevei
fölény jegyében "zajlik" le, de
azután Gsakhamar Labra ké I' S

egymásután vezeti támadásait az
ellenfél kapujáig, de itt mind~n

megakad, mert a nagy szerencsé
vel védő Faragó jól boxolgat A
heves, faulloktól larkiíottés a
közönség zajos viselkedésé!Ől ki=
séri első félidő eredménytelenül
zárul.

A második félidő elsöpercei
mezőnyjátékkal telnek el, hol a
Gy.s.e., hol Turkeve szoronga! s
a 16 percben Tur eye a szeren
csésebb s vezetéshez O: l. A
gooira a Oy.S.C. teljesen neki8
lendül s meg-meguju!ó támadá
sait siker koronázza. A 24 perc·
ben egy jobboldcdról elöreiveil

iabdából Kiss S. a lifutó kapus
mellett egyenlit. 1 : l. Ujrakezd2s
kor Nagy és Fried helycseréie
eredményes, mert mig Nagy ügye
sen fogja szélsöjét, Frie-d elől gooH
ér el a 27 percben, amikor is Kiss
bombáját Faragó ismét csak kj·
ütni tudja és ll. fürge összekötö
nyugodtan helyezi hálóba a !ab
dát és elzel gyözelemhez ia
csapatát. Turkeve ugyan n,om
fel a harcot s megkísérli !egaiabb
az egyik pont mttgszerzésé,-, de a

mindvégig küzdö gYOlmi
- jelen esetben
sen, nem szorul védelembe, ha
nem állandó támadásaivaj véde
kezile Még jó gooíheiyzeteket is
teremtettek az ellenfel
de további goolra már nem ,ell

a fáradt csalarsor ereiébő!. A 44
percben Turkeve kornert harco;
ki, amiből csaknem ki is egyea
líteHek. de Kiss Zs. rég
tou braVUfréll lmzza le a
kapu fels5 sárkábóL

Dr. Magyar biró igen veze-
lelt és stirü közbe!épéseivel nneg·
tudta fékezni az elfojulasra
nyen hajló mérkőzést

-andor.
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;;;;a:::a- ELÖflZETÉSI ÁRAK;
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2:60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések poslacsekken;
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280,

Lapzárta cs ti t ö r t ö k este 6 Óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelös szerkesztő: WAGNER MÁRTON

SzerkesztMég és kiadóhivatal:
"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'i o Iff~. Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések d~jszabásai:

Egyl1asábűs (55 mm széles) ! cm. magas. hird~té~

20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, ÍlzszennéJ
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén2á százalék kedvezményt adunk.

Az Alföldi Zőldmező Szövetség
elkészíti Endrőd községilegeUjjének

üzemtervét

is!

sején lesz, vélsárnap déle
lőtt, fi fél Hz órakor tar
tandó templomi istentiszte
let keretében. amikor Bay
József lelkész fog prédikcílni.

Az i~tentisztelet után az
egyházta nács t e r m é b e n
presbyteri dfszgVtílés lesz.

Dili 12 órakor, (! beik
tatolt lelkész Hsdelelére,
ünnepi ebéd lesz GlZ Uri

- KaszinóbeHl.

Aki· az ünnepi ebéden
részt óhajt venni, az ebédI
iegy~t nov. 27·ig el refor
mátus lelkészi hivatalban
vá.lthalja meg.

LELKÉSZ BEIKTATÁS

2 II

junk naponta vé'J.lamennyi Ikozla ~ ,mult télen is tojás- I Van vas tas
lucernalisztet is. . terrneleseL . .. • •

, ... I Még mindig lehet laim öröm
Tudunk mar Jobb ba- zöld levelet a fák alaH. Ne

romfilenyésztőllkről,aId lu- i<élllódjon el egy zöldlevél
cernaliszí hozzáadásával sem: a toiás máris arél-
nagyon jól kifizetően fo- nyat ér. v·r

Agyomai református egy~ I
ház utján fllegválaszlott lel
kipásztora Bay józsef, f.
évi, december hó elsején
füglcilja el rendes lelkészi
állását. Bay József Ielke~z

f. évi november hó 28 án,
csütörtökön délelőtt él há
romnegyed. tizenkettő óra
kor érkező vonaHal jön
Gyomára, c s él I á cl j ó val
együtt. A vasutnáJ <.n egy""
ház presbykriumé'J. fogadla
s innen vonuln(ik be (MZ

egyhi'!zi épülethez.
A beiktt'üés december el ..

Fenti eimmel a magyar vasu
tasok országos szövetségének hi
vata!os lapjában, cl Magyar Szár
nyaskerék- ben Nemes Kun alá

'!lI!!'!!'!!'!!!S!!!!!I!!!!!!II!I!!!!51-'!l'!!!!!·!"!!!II'!'!!!l!'!Il!'!!'!!!!!!!!!!!!!'!l!!lII!!LX'!'!'lI'!!!!!&:E±E!!'!"'!!'!"!!"'!!'!"::±2211"""!!!"!.!!!!.!!!'!:C!!'!"_.~~"!IJIIlmIl!'!!'!!!!l!!'!!!!I!~!"!--'!lI!!'!!'!51!iJi&J'!!I!l\!!!!!!!I!_!!"'!_!!!!~ irá:>sal a következő bájos kis cik-

ket olvastuk:

"Van. Van, csak figyelő sum
mel és lélekkel kell lJelenézni iti
is ott is (1 kőrl1{öttünk hullámzó>

za;fó életbe.
Ha utazom: ablak mellé ülijk.

Szeretem nézni a maőt, a kule
ket, aE egei, (1 falukat, avasuti
órházakat: at életet, ahogy e!HJ
hannak vonatom mellett. Mert én
ülök és nézek és ők rohannak. Ök:
a mező._ a kertek, az ég, (J[ falak,
a vasati fJrházak.

És nézem, nézem a vasuli ál·
lomásokat L"I, ahol megáll 1-2
percre a vonat.

Mindent megnézek. A főnöki

iroda elé kiálló állomásfőnököt, a
vonalot fogadó és [mUtó forgal~

m/stól, at: uj utasokat [,eSfállit~

portást, a megérkezett fltaSfJkfól il

jeByrtf efs!edő aftislfet. Mindenkit.
!J IS i J:&&25!i!W;

Ma. egy hete, amikor éj

jel erósen fagyolt és még
reggel is 5-ó fol< Celsius
hideget mutatott él hőmérő,

egész napon ál szorgos
munka folyt az ulcákon:
az utcai fákról lefagyott le
veleket szedtél.< kasba és
zsákba.

Mindig iobban és jobban
terjed az a szokás, hogya
fák leveleit összcllyüjjik, el
teszik lélire és baromfi cse·
megénel< alkalmaz;zók: hCl
ilyen levelet is etetnek a
tyúkokkal, mindiárl jobban
tojnak. Márpedig a leli to·
jásI fizejik meg legjobban
és perSZ-2. hogy minden
aZ<Ímító-baromfi tenyésztő

mindent megldsérel, hátha
olYé'J.n csodaeJeséget is llld
hé'J.tna (]l íywkoknak, hogy
azok mindenike llilponta
két tojást is IOjl1é1.

Amig ~zonbéHl megíalál- .
juk ez! é1 csodaeleség'et, Cld q

dig az is jó lesz, ha meg
maradunk a. meileH El ba·
romfi Takarmán 1{oztís mel u

lett, amelyik már jól bev6It.

Bé1rol1lfitenyé~zj(jir,kmég
mindig nem IulCljdonítanak I
Gl.!ucernalisztnek olyan fo.n. 'I

tossci~ot, mird ~mer1llYlfí~

az kifizet6dik. Azt mór min
den teny'és~t6nek tudrliél
keH, hogy lj legfehérjedu,
sabb takarmányunk a lu~

Cernél. TeháJ a baromfila
karmányozósra is von!:ltko·
zik !:lZ a kikisérletezett sza
bály. hogy II hosszú téli
idő éllé'J.H necsak egyoldalú
szemes eleséggel tartsuk
tyukj(Jinkat. h!:ll1em a tojtl
sok többtermelésének elő

segité5ére zöld takormányt
is alkalmazzunk. Erre a
legolcsóbb rnód a. ~ö]d fa
hwelek összegyüjtése, azon
ban 'eZ n~m ~I~gséfles, a1d- .

FALEVÉL SZÜRET



a iépvi,'~irr

A sZ.;-1embe n6tás kikelet
Dalolgatta szerelmes daiát.

l DE55E

ha olvasom, sok minden a:!
eszerllée jut. A multkor nal5Y há
borút esii/{íl1 a gyenge nem. Hogy
nem adrwk nekik a villa.
mosban, Hogy riJgen egy tizenhat
eS.zfendós lány is pillanatok alatt
kapott ülőhelye!. S,óval a női

nemre) a gyengébb nemre hivat,
kozrwk. De vaJjon melyik o gyen
gébb nem és van-e egyáltalán?
ElTVeniOiYlíe,'O"';"/ fl" ",)In,,~· !fa 0'1'ö" J o "·' ......b'-' .. J_:..J:.LJ.'4u.l". V.b~··

csck (IZ ú!!ásoknál? Oli eRyen,
rangúak,- (néhol s(1) a villamos
ban újra gyengék lesznek?
tudom,

,Olvad t a hó~ a tavasz.
Csa~~ ;Jl0Dl "ifQlt a béc~i

Német szótár cifra. der die das
ele feltörte.

'víikor megjött él g!51ya,
lVíár ludünn e szó'i~; lG:11 liebe
j']4 bécsi eIrepüIt ;-l~e$~?"e:

lvlás-fiúval sétált a Ri:l;re.

Hármas Körös virágos
SorSO:j~on !nost hunCUtul Hevet.
EaüDt ~zivem der, d.ie; dns áJn;~.

Len~ern rebát újra bút ternet.

s

*

Az

Mos/már csakugyan hideg van.
T2gnap láttam ilZ els6 ka bátos
kutyát. Didergett. Pedig úgy 5Z0

rito!!!] a gazdá;a, Pgy
hölgy. Didelgett? Én borzong/arn
volna. Szóval divatos volf. A

a hölgy is

Egy rokkant száLlt fel a villa
mOSíQ. És TlIeg."2ó{f;ofr egy höl.

ho,!:;], acUc ál li helyet a
hadi rokkonfü!rJhelye t .

;.j~

Anglidban akadt egy fiatalem
ber, aki bement a kál'éhdzba és
asztalhoz il!vén, elővette borotvál
kozó készletél és hozzákezdeU
müvelethez. Bes:mppanozza magát,
feni a kést. Odamegy a pincér,

- Kérem, .. . - és !livatkozik
arra, ne meg
a VEndégeket stb. stb.

- És az fl hölgy, aki ott a
sarokban már 20 perce púdetozza

és a száját? Én
is csak szépÍtern magam. (Es fJ/rg

borotválkozott. Nálunk? Eg é.,'z
na~D borotvdlkozllatnék szegény
ern ber.. akár kCi kézzel is egyszer-o
re, mig [] teii/plomba.n is I 1935.

igyekszün.k

D'r, -

t 51

fJleg il.//fsu/<

ernbere/: :?::.

,
e

eves megyében

i1 {nagyar nernzei rn:)! h:;?(vze ...
te szür-ségessé t2SZÍi hog.~}

§ ". ,1'/

ar -to
242
nálu

nOlJ. 27.
1:2,;~ér

Kis.réti

adOt es

T::;:ri 11.

0(\1(2:;0, Szőke I~"erenc dec. JEi

deJtl()dé,::;t tleszteni d'rr:fczUnk
I~:'; i""'" I~, Clvc,:::dsára.

cnJsífsük
j:elsr5bb.'!égre ':el! .törekt'dnünk.

.4 ?:övetkezfJ szerdat es/ék elő-

Hogy eLek ö földieínk mennyi

ídóre kaplak Oli munk,L ITJég

nem j

któ er
• " ~". ,trrnHnmeter

k l
l

I
padék juli.u~ban vo~!: 6 r: fi1. A~ I

. augusztusI atlag mar eién a többl I
IévekáUagát, de már csak a le- I
Igelokőn segilelt keveset. .

Juliusban legkevesebb csapadék
Uclvarnokol1 voll: 2 mm.

Május, junius és julius hÓfJapok- .
b ·, d- Ian Igy OSZlOtt meg cl csapa ek:
Udvarnok 80, kőrősladilnyi ölhá;,

1

99, folyáséri szivattyuieJep 100,
társula ti székház 111,. Kecsegés~

!
2Ug 15!;l, peres i s:óvaHyutelep 184,
kéthalmi 191 millimé!er.

I A folyó évben, januártól októ
, ber végéig il;,Y következnek é:Z

e'i;yes helyek: Udvarnok 212.8,
ké!halmi örl1áz 2239, körös!adá

I nyi őrház 227.5, Kecseges zug
\243 7, társulaü székház 282.4,
I fü!yáséri szivattyutelep 282 5, pe
l resi szivaltyutelep 322.8 miliimé
I ter.

fe
t csa

ti 35j
po

él ag csa
es

Az
Tá

Gyo ai ku b U 'l. "-',o.;r ....'

a tejelést befolyásoló körilíménye
krt és magát a fe/ést.

Értékes efáaátlsc1éít S,~\5ke Ff~

rene igazgató mondoti ki,:)',öneteil

kérveJ hog-y tovdbbm iS yeg}en
részt ezen nemes tevéker;ységben,
mert a népmiiveiés ctHja liZ, hogy
a népet az önmilve!ésff_ uZ ön

kéntes érdekLődésre eJjl1ttos::uk, is
meretek közlésével !eEkeko' nevel
jünk!

Gomiolaiokai, érzéseket. eszmé·

rl~~ertct~~e (] t:fjlo.~'ynsztás

!;'i..t/, rnini e/sórencJD. e/;'f',~

érdeket; rseC,:;;cr?iJre és
nezl/e . u ke/>2'lke.zését,

.
szerI
31-ig

November végét járjuk már és
november 1~ ig mindig eső után
esedezt:.ink.

Az őszi vetések nem judtak
kike!ni, nem kaptak elég csapa
dékot. Sokan azt mondják, az el·
velett mag nagy része már elrot·
hadt

Az épületeken eddig nem ta#
pasztaH repedéseket látni. A nagy
szárazság ?ez épületeink alapján
túli rétegre is leterjed( s ezek
a talaj megmozdul&sOk még a
vályogépű!etekel1 is rep€déseket
idéznek elő.

A julius 6·iki számunkban táb·
lázatban mutaltuk be az Ivánfe
néki Ármentesitő Társulat áilagos
e80 méréseit az 1929-ík eszlen
dötői éi folyó év junius végéig.
,1I;\Qst elt a táblázatot kiegészHjük
október végéig. A legkisebb C81\-

Végre november IS án este! jöbet a meleg idő, kikelhet élZ

meBeredI a ~sendes e.sö és tartott I ösú velés s aztán adjon az lsten
kedden egész napon ís. Most már Imeleg i1ót,karól rá.

Mul! szomba/oil éHel uto
7.011 el 48 munKás po I
roszlóca, Heves megyébe lár# I
sulali munka végzésére.!

közben mi még a kápr,izatos vi
ragoknáJ is szebbet f:k e
kerilel kapcsoJalball: látjuk, hogy
ehhez a varázskerihez az állam
vasutak csak a terűletet és a vizet

adja; él többit: a ilJUnkát, az ap
róbb diszeke( derék vasulasaink
adják ö§sze, ki· ki tehetsége és
ideje szerint.

E sorainkkal nem személyi kul
t tiszt kivánunk szolgálni, bár
egyénileg is megérdemelnék, hogy
közszeretelben álló állomás fónö
künkkel az élen mind· mind meg
nevenük azokat ac szorgalmas
vásutasainkat, akik a szabéd ide-

veszik el azt a sok időt,

amit a díszkert m~velésére; ápo.
Já.sára fordítanak.

Nekünk gyomaiaknak talán ezérl
is sokkal szebb a vá.wti díszkert,
mint masoknak, mert ez a virág
szeretetében kifejezésre juttatott
m !.Hl ka, it kertészet remekein felül,
a gyomai vasutas családnak ne
mes értelmezési szolgálati életét
is példázza, amelyről nagyon sok
más foglalkozásnak hivatali relfc
gást mintázhatnának le.

Ahogyan a kert földje, il. ren
delkezésre álló Körös viz és él

virágmagvak kűlön-külön isak
élettelen nyersanyagok, amelyek.
ből esak az em beri értelemmel
és munkával lehet káprázatos Bzí
nű és bóditó illatú virágokat,
dfszkertet elóálli!ar,í; azonképpen
bármilyen foglaikozásban, még a
Gsaiádi életben is, az elöirr mun
ka elvégzése csak robot, ha bio
wnyos kölcsönös szerelet és meg
becsülés nem fűz bennünke! össze
azokkal, akikkel együtt mUl1kál- l
~~~~~·~-~---------..--~----I~'lWi!VJiJiA6Ntn""4.h"'4~..r.....,.,.~

Sze ai esték l
Régen halottunk olyan kőzvet-\

len) keresetlen "zavú előadót is.
egyszersmind olyan hasznosy 10- 1
nulságos gazdasági és egészség (flt csapadék mermyisé~ek

ügyi előadást, mint amilyen leg- É - I~··-""I--~i_=~4_:-1--2:-1~--"'":'í--·~'--~~
_\1. p92911930i 193t i.. 193 i 1933! 1934: l

utóbb vitéz Pajor Gyuldé volt, a Hó! I i .• .

48-as Olvasókörben. A tejfogyasz- i3f1uár """25'1 25 i~i~:--8\171
tás fontossága és fejés cimii elő-I· , . l
adásával közel két óra hosszan I február 25 17 24 j 7 ~

március 14 g 32 39 47: 17 III I
le tudta kötnI' a hallgatóság fi- április 60 53 22 69 21 33' 19 i
gyelmtt. Érdekes oskorszakbeli ada- l május 39 55 34 54 81 36 62 I
tokkal kezdte e l ő a d á s á f, "A junius 55 22 53 44 52 86 12 I
szarvasmarha ismerete kb. 10 OOO julius i !7 22 13 6 j 51 69 6 I'

augu5ztus I 54 33 88 75 57: 16 58'
éves. Kőkorszakbeli ember kisérel# szeptember I 22 I 24 104 . 27 '31 ! 28 , lS .
hette meg először a fejést. Kr. e. októoer i 46 ~~~I~I~I~i 22 J
600 évve! már afejést látjuk meg összesen: !357 /336 1445 ,450 i422 !307 1242 I
örökitve szik!dkóa karcolt rajzo-! november l 36 • 23, 361 j 7 'I 65 I 77 l I
kon. Sok ókori nép vallásos tisz- I df'cem her I 8 i 55 '. 16 i 21 I 21 ! 19 i
telette! veUe körül te!zenét, s an- l összesen: _\401 !414 497 1488 1508 1403 1--·-
nak tej ét kifejve, istene inekáld0-. _-..J!-,':':':;;;;';:;;';:':':''::-'__~;'';;''''';'';;';;';;'''~;';;''''':''~;''''';';'';;~''';'';;;,,;.;;;'-':__''''''_

zatúl mutatta be. A szittyákat tej
ivóknak nevezik má r Kr. e. 484
ben. akik f1őrtömlőkben hordják.,
magukkal a iejet, cr ló hátán. A·
harcosok vérre! kevert tejet ittak,
mint erősitő ifatt. A hun és ma
gyar nép a lovat is megfejtel a
kereszténység felvételével maradt
el tőle a lóhus és tej fogyasztása.
A továbbiak során részletesen is- I
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Főnyeremény

40.000 aranypengő.

Ezenkivül }7,000 különböző nye
remény, melyeket mind készpénz

benfizeinek ki.

Gyo án
er 27-én

gyei Gazdasági Egyesülethez

(tv1áléSzaik,.él), .ahonnan El SZŰk-,
séges mennyiségi és áradata-
kai megludhalják,

számollevő takarmányfelesle-
gek vannak.

Ugyancsak felhivja él kamara
az érdekellek figyeIméi arra is,

hogy él' Szaímár vármegyei
gazdák léli tartásra szívesen

vállalnak bármilyen nagy szám·
mal akár szarvasmarhál, akár I
pedig iuhol. I

Az érdeld6dók, akár felkar· I
manyvéieléről, akár pedig teiel$

JetésrőJ van s/~ó, fordu!lana!{
kőzvellenül CI Szalmárvéirme-

meg, A piac idejére ezen az

ulon nem lesz kocsiforgalom.
. A számiJásba velt helybeli

és idegen kocsik várakozó
helyének a Hollel' vendéglő

mellelli u/ca, él Rákóczi ulca és
a Rákóczi úlca kezdeiétól a
Félllyas felé való irányban a
Hősök Emlékulia járda felőli

oldala lesz kijelölve, hogy az
út másik felén kocsival is le
hessen még közlekedni.

szerdai piac átcsoportosítása

sze
I

ost

A Tiszániuli Mzzőgazdasági

Ki1mara felhivja kerülell2nek ta
karmányinséges vidéken lakó

gazdái! és gazdaságail arra,
!Jogy mielóll hiányzó lakar·
mányszükségletükel külföldról
b'2h~zot! iakarmtmnyai, vagy
esel leg ipari eredetü Jakar·

mánnyal fedeznék, - kiséreljék
il1'Zg cl sziik51éges száléls!akar~

nl fl II Y-11.í' II II yi"éget közve Ile nül
a S'éalmár vármegyei gazdák·
lói beszerezni, hiszen Szalmár
várme!-,:yéhen, kiiiönösen annak
bercf,ri részén, a g-azdáknak
vid én is kielégitő lakarmány,
iennésük volt ugy, hogy @l!

Takarmányfejesleg. -- Telelteíés~

;;;;:Számílva az exporívásélr na·
gyobb felhozalalára és forgal
mára, az eddigi lelvek szerinl
erre él napra él baromfi piac
nemcsak a régi helyen lesz
meglarlva, hanem aznap a
zöldségpiac helyén, a Haller
vend.igló elóHi részen is ba
rornfípiac lesz. A zöldségpiacoi
PQdig alakarékpénziárlól kez
dődően él főszolgabirói hívalal
felé terjedő uiszakaszon larlják

Sorsjegy ára:

Egész ar. P 3..- Fél ar. fl' 1.50
Kapható minden sorsjegy
üzletben, dohánydözsdében slb"
valamint a pénz előzetes bekül
dése után a Székesfővárosi Pém··
ügyigazgatóságnál Su. d a p e s t

V., Szalay-u.. 10.

~~~

.Az olaszok
meggyorsitják az, .

aDeSZSZln

hadmüveleteket
De Bono tábornokot fel men 
tették és BodagHó tábornagyot
nevezték ki az abessziniai olasz

A ~\.ülkcreskedelmi Hivalat \ 1-'\ helyi baromfi ér/ékesítő bi~ haderők főparancsnokává

n:éllá~l~oll.a él h~?IYi b~r?n:fi ri!, . zolJság csütörtökön déluián Makal!é és Gorohai elfog1a.
Id<cSliO blzollsag keresel cs larloll gyűlésén lárgyalla mcg lása óla az olaszok el6nvo'
fol\!ó hó 27 4 ikére, mosl szer· él vásárral kapcsolatos ügye- !-

l nmlása megál t, csupan a re-
dára lüzle ki cl környékünkön keL Erről cl tárgyalásról még pülő oszlagok harci tevékeny"
lc"efóször larlandó pulykaex- csü:örlököl1 részletes beszi!· I

IS sége fokozódik. Makallé <ö-
I .. I E rnOll1al' ba molój küldtek a külkereske·por vasal'. Ryes '" ( - zelében, Buia völgykallanban

romfikereskedők véleménye del mi hivatafn'ak; hogya reméli I megt€lmadlak egy \5,000 fáből
szerint, ha nem !esz27~én va~ felhozajai mennyiségnek meg- I ál!ó abesszin katonai lábori,
léllnilyen na"yon rossz idó, felelő exporlőrök meghívására I

#5 anwlyre húsz Ion na bombál és
mintegy 2000..::..5000 pulyka fel- még elegendő ideje legyen a <gyilkos gépfegyver/üzet zudí.

!Jolaialáro lehel számí/ani hivalainak. lollak. Körülbeliil2000 abesszin

harcos meghalt és megseblZsül!,
de megsérült a lámad6sban
résztvevő húsz olasz gép is.
Az olasz-abesszin háborúnak

eddig ez voU a legnagyobb
harci levékenysége.

Nagy fellünésl kellefl, hogy
Dc 50no lábornokol, az ,,-beS7~

szinia olasz hadsereg iábor
\lokál feJmenleliék állásálól és
helyébe Bodoglió láboll1agyot,
az olasz hadsereg vezérkar!
főnökét nevezték kl. Bodoglio
kinevezése az olasz előnyo

múlás meggyorsHásál ielenli.
Az olasz· abesszin báború

mos! már gazdasági t~rcn is
folylalódik, November 18.-án
életbe lépjek az Olaszors7ág
ellen hozolI gazdasági biinje,
lőszan!<ciók, amelyekre Olasz·
ország azzal felell, hogy min'
den kereskedelmi összeköIle
lés! megszakHoll az ellene 121
lel1ségesen fel\épó államokkal
és bevezeIle a legnagyobb la
karékosság@t. Olaszországban

icállil(lilák az aú/ókat, hogy ne
használjanal< benzin I, helekig
nem esznek hús!, kevesebbel
világítanak és állalában csak G

legszük"égesebbre köllenek.
L-zg'uiabb jelentés szerin! <:lZ

abesszinek clvel!ek az olaszok·
tól 4 tallkol és iöb-b foglyol ej·
teltek.

Meghívást kaptak a vásárra: Endrőd; Mezötúf, Turkeve, Dé
vaványa, Körösladány, Köröstarcsa, MezőberénYI Kondoros és

Szanras

rasotot;:.

irte: BAUER illÉS

November 17·én élei be lépett I
Olaszország ellen a Népszövelség
által kilátásba helyezett gazdasági
megtorlás.

E határozat eltiltja a tagálla
mokat attól, hogy üJaszorsz;'lggal
ezen tul kereskedelmi kapcsolato·
kat létesitsenek. A már meglevő

ezirányu szerződéseket pedig a
fenti kelettel hatálytalanitja.

Ezen népszövelsé.gí intézkedé
sek nehézségekel kivánnak támasz
taní Olaszországnak keletí há
boruia folytatásában, mert hadi
és nyersanyagának beszerzési for
rása a külfÖld és nagyrésze ezen
államok píacai, melyek a Népszö·
vetség kebelébe tarloznak.

fA népszövelség ezen határoza·
tában több a politikum, mini a
tárgyi igazság. Mint ilyen, magán
viseli Anglia és érdekcsoportja
bélyegét, akik, ha azzal kénytele
nek, eminensebb és hatalmi ér
dekeik védelmében lemondanak a
szálli/ások profítjáról, annál köny
nyebben és inkább, mivel él. tú!c.
oldalon rekompenzálhat ják magu ..
kal.

Könnyen teheti ezt Anglia, az
ő kűlpolitikai vezeléséhez igazodó
nemzetalakulatok köv::lhetik ezulon
mert AngHa szükebb szövetsége
seit kárpótolni birja, akár gazda
"ági léren, akár esetleges politi
kai aspirációikbiH!. Igy az ominó·
zus népszövetségi határozat csak
azon államokat állítja kérdés elé

. és kényszeríti e kérdésben állás
foglalásra, amelyek érdekkörébe
nem tartoz ván, egyéni és gazda
sági boJdogulásuk érdekében ma
gukra vannak utalva.

November 17-én megint lehullt
egy lepel, mely eddig ugy ahogy
fedte a Népszövetség organizmu
Bát, melynek gépezete egyoldaJu
beállitottságról {esz tanuságot. Ki
tünik, hogy a hangoztatott népjo
gok védelmére életrellivott szer
vezett, többségi és hatalmi érde
kek' erőtlen exponense, a

3

~~~~~~-~~~~-~~::::=
~~~~~~~~~"""""~! \lOgV Sil]at p:esz!lzse alEll mtéz' I p rhUZl.lln, aL l:sl1iC!. egYlpJomJe::. I

I i kej~~,eilJek érvényt wdna szerezni l t2volkeleli események szinte egy- 1 65-1 K
,M \ Fi21sk6jó.nak ujab~ ta.nuje~él ad- , id~i,Ü ,;' kipa~í~.n~sá~aL.~,~erén,y~n l
EG ' I 'la és railI1k a madacl11 szolam: l, müKÖÜJ!{ a ,ll!<"O'> s,olgal<1t l1ddd l

.. , - .'_1" l IO"zalák csak k?pe nem" an- a ké! rés,zrö!, lűicsóvá\·.3l dobva,'
téS'2Ctiig elké5zlieSebe<l el:> 1'" i ,,'" , . - l '1' ,.", . :

iS! háziasszonY!1ak al \ nak él fen!11~ölt esz.m.éG,.rí píedesl.... l. az expOll8 \ pc!rlfüK!J... "0 '. l
!<Ol'lyk.aban a I tálnak mely hivat",,,, keil le,",c.~yen! Anglia gyannaté\iVé\i a.l! vagy.

., - l b"t·)'k E- ~'lal'le&pi"el'6"e'" -j"nJ(j 'Itip~l' pk é~ nemz"tekneJ' ío·c'z~a-. l.".. L aj J -'I \...~ re a a,JJ"
t l h.. t;'. :\ fl.~·~ . -..J l ' '" - i\ b ,_. ~ o ..'. - "I' ~ Sl ~ ':' _J~. " .- ,_o i ~__ f r, h }- _' , -, (;) t-~,l.'} ~ Il OSZr:;~nL Lesit.heltLub e;:, d.::g~UUl,)ön. scu·_·z-

,I ...Med '. igazság.' néil:?! a g:~lfi pa- l h:IŐ por:~1a... OlaSz,()rszá~o ped~~~ I
J I Iota, JTiwden pompala és ícnyes-j hd nYlI!au ne,H!", ut.,

~
: Ha egy lá~Y I sége me)1eU is, csak !{Íellen hom-", a jelekből okulv3, erre az Achll~ I
I tésztat, egy . lí~- I bár, hol a m,egértés s.zelleme .e' lessar_~~ra" k.észül .h.á"g~.i, ~'.'_ ' '-o _i~ebt, vagy to.,t:u ~!{il~.a IWZlaSc'~Ot1y " _., . ~, b "

"az asztalra taJaIm, eJ:;gseqes a Dr. I hangzatos !ene1ellenség felei l Pl' I A o,Li:lnkcIOk t~v~Obl de~ elei!lOE-rKER,si.itőporb~1 egy keveset I I mIni kényszerüL i tetese és kereszlu!vllele may bl;r-
, beJeten!H. I l " .

'1 csomaI:! ára 12 fil/ár. i A megtorlás é!etbelépésével a kolt e!len~égeskedésJ möly Ket::g. I
Sikerteleí:ség ;z 0.liTKER-receptek

l
! " helyzet feltétlen kDmplikálódoH, telen hadiállapot abban a p!l!a I

be!artásánál kl van zárva. : 1 b ,&
" n. t" "'s' I uD"yszólván A.nalia és ülas70rszáa nalban, amikor az anyag esle12....s .Ez:el<et li!! recep.e"e "" I '" '. - b - t> I ' . , .' ,

bérmentve ; il" közöa erőtápot b pott a h~b.~ru~ vagy .szal !ll~S " n:eghlUs.l.ta~a; go-!
r. IE T K IE R i, I tendencia. Ene utal az Idobel! I rombabb eS.t.lwzőkkel lorL;;;n.\L

jBlJdapest, vm., Conti-utca 25'1 _ __ 22!L......
-'--- .~~~ -_._---"'- ------- - .

I
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A inai nehéL, kü'·:deimes éjet minden
elnber kötelességévé tesz~ fiatalOS kÜl

sejének Dlegőrzését. - a
kozmetika nem luxusa az ·egésLséges
testnek, hanem sok esetben létfentar
tási sLükségleL - Hogy e'5Y példáI
';mlitsek: lI',ennyivel könnyebb egy
külsővel rendelkezó (még h2. kevesbbé
2zép ~~) nő, \'agy Íérfi elhelyezkedése,
éryé:lyesü!ése egv ápol!! (lan kü]sövei
rendelkí2zö egyénÉ;Jel szemben. Az el
l'W If korok egyszerű arcfestése helyett
a modern !wzmeti!-:a fej1ett eszközeivel,
széüitősLereivel nemcsak kendőzi, ha
ne~ végleg meg is szünteti a kü:ön
féle szépséghibákat. - Ezen rovat cél
ja is azts!olgálja, !Jogy kedves o1F:'
~ótáoorát l1eJ;'es és ió !.anácsok:r..;al lá,'
sa el oly e~e~ekben, 3:Tdkot azok .'=,zük

sée:essé vá.! ne. k.
Ezntt.n m~nden héten ezen a heJyen

hcs:cámolok széDséghíba
keletkezéséröl s annak n1eg:;züntetésé
TÜl. - Természetesen tanácsra
szoruíó esetekben szív0sen áHok i-en
delkez~sére az igen kÖz?nség~

nek) akár sZt:cnéi'-,;eser., v2;5Y a Qyonl!u
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su f.2n~r'

könyve,

vember 26-én O órá:ói d2ccm
ber 2-an 12 óráj!?, CJ vbS:-:őula"

ZáSI'il flOvcnijcr 27-c:iJ 12 Órfl~

lól Jccenil)é:' 3· ail 2-4 óráit? CI"

Vénjj '2::ick. Al igazoív8f!yok be
iépój,,'g'gyel cgyü./l 2.60 pen·
göérJ ll1egsH'rez!H?'/ók.

Háziasszonyok! tvkgjclen: a
Dr. Oelker ~§Yi'í; Öl öd ik kidda-

ezé és

u!án~ [1f11ely d ~nrSl'"

ö:z ur Ő exc<:: íe,lciojéi-

r

zá:5zólÓIOlél

Több agrárki Ü!i\3Sg

szóldása és 'a!:oi~ hólÉlro-

c-,aládol<. js részh:: 1 ej lLio
Z::llcí. F\!lhi'cío él fj~ \ (IJl!':';;,

h()g-~/ ugYö!!d}\kc)r, ('Jíni!\C>f

a földben rejlő Va~\U[]C1!,

iegyengLiliek, Cí:ei,Í\c 5ZC[1lQ

ben szime észrevélk:~j Uj

~?C ülir: liál·\ ,i.~l l(ij'!C2

rni oszfálroknak!no rnár l
, , r, '~ .. ' I

tc~s;'~adc)z,j \'06 ~:ör r-: :1/-' l, " " ~. ~ ': i
il hi1iidll 19azsa- I

nek és fi ;~ éTdl2t{:-«~ l

[;('111 c) cz:::ező:H?k iekíl:jja/~ I
,ziőc:d ,il 1,3 i !örfé- I
, cl, Imérőj

lS gG;:do~.k:Jdá~, Jör:érik,!

A. o [;nii:H' M,zzögc;;-:c!osagi l
TársC:íság is s?ükségesn I
adja cl hírbizományi terUq

lelek csökkemését, abban éi

c~a)ádtagok részeltetését,
" b· '[ 'I Ielien "'en aggá yosném ,ari· 'I

ja azt, hogya hil lJizomönyi j

v(),QYCinoka! felügl'clet ClI~!
't " Ji l' iy'ez.e,{, vagYIS ClI;)í100 I

e·· ~,' I .,ruggosegben [ISme szern-
ben má.s vagyoll':Jkkcd, anl(2

ívek korlátlanul élvezhetől\.

A hi! ányi családok
javára ug)/an ~~()rre~~jl\'

lát abban, ho fr,' az érde~

kelt'Lk közös rnegeg~ '22és-
sei maguk is elhöjÉ! Iws-
sók cl hitbizományi leg

., 1 t' 't \" .. ,megsZUi11e ese. v Cgui {)fra

is fldhivra El figyelmet az
előadó, hogy eb'észen él

legutóbbi id6kig jcicnlék(;'ny
dbirtok cS2rél gClzdót a

ékbeli sb:riokosoK
és földmunkásoi(..'::;zísztcn
ciii/s érdd<eiilel< h""·~i(Hn

ssáa....,.
IZO á

Dr, NAGY FERENC rt~Y. mh:liszter
'elő,adása a Magyar J:i1ezőgazdasági Társaságba::.

az a
és a

a

A Magyör Mezőgazda

sági Tár~asc1g dr. Lányi
ártan orsz. gyűl. l{ép\,j~

selő elnökléséve! és a sza/<
miniszferiumok kiküldötIei
nek, vala t az agrárköz
élet számos kifűn6sége je
lenlétében tartotta meg el
ső őszi ankéJjálaz idósze
rü mezőgazdasági agrárpo<
litjkai kérdészkről. Dr. Nagy

Ferenc . miniszter :ariotta
meg nagy figyelemmel fo'
gadott előadásai] a gazda
adósság rendezéséről és él

hitbizományi kérdés meg
oldásáróL Dr. Nagy F·er(:'llc
azzal kezdte előadásaI,hogy
II gazdaadóság rendezése
nem lekin ajándékosz~

togatásnak, ham:rn szük
ségképeni következménye
annaK öz érJék el ödás
nak, amelj/ vilagszerte mu
tatkozik. Javaslalai ld! er
jeszkedtek él zá.logleveles
kölcsönök rendezése, cl ka
taszteri tisziajövede!mek
megálla tásainak proli-
majara, az 1000 don
!üli földbirtol"osok lerhei
llek megoldására és az
egész vonalon sürgette a
szociális védelem szellem ét,

amely az eddigi tervezet.zk
ből hiányzik, lavaslö teH
azokra. a gazdá kra nézve,
akiknek nagy és középbir
tokaik nem men f2tő!{ meg,
de ezeket mégis !Ileg kel·
lene tartani kísebb dok

kereiében, hogy a -Földet
szolgálhá-ssák, V égüJ szük
ségesfl2k torija a kéil~l~

.." ~ ' .szeregyezsegne!( a g,:JZOcK-

ra .való lerjeszrésér és an
nak biztosítását, hogyozok,
a k Eldósságaik fedez21ére
vagyon átenged! él

dezetlen adósságok
is mentességet II en
ll. hitbizDmá yi ;zé,dés rneg

dásánái arra ITmL'Jtotí rá
dr. Nagy F I2fenc, hogy Triö
!lonnak ci hitbizornányos
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1 Jv\ l"f{ 11 (\ 54 9 g
~

2 fVISZSC O 8 36 15 17
3 ETK l 1 6 op 2 37 8 ~--

J 13

4 II 5 4 2 26 16 14

5 GyTK 10 6 4 15 23 12
6 Töre\{. 9 5 1 3 19 13 l 1
7 Tur II ií 11 O 4 2 4 30 23 10
8 BISE '" 4 1 2 14 Q 9i

9 Máv II. 10 1 3 6 13 32 5
10 KTE IQ 2 1 7 II 35 :)

11 TAC 8 2 6 9 23 4
12 1 6 4 36
13VSE 7 - - 7 4 30

fateleo), .

Köszönetoyilvánitás.
Az emberi szív legmé

lyebb hálájával mondunk
ezulon köszöneí,,1 mind,
azoknak,. c:kik drága ha
lollunk ravaiaiéInál meg#
íelenvQ oszlozlak kimond
haía!lan fá.idaimunkhon.

Gyoma, !931;. nov. 16
.Ugor István

és CSaládja.

nyaK-önyvi hilt'ek.
A gyomai anyakönyvi hiválal

könyveibe november HH6l 22
ig él kövelkező bcjcgyzések
!örlénlek:

Szü.lettek~

OÓLüII Lajosné Oláb lvlargii
fia Lajos reL, Dönodöi Mdria
leánya Julianna ág. h. ev. Oláh
MDlyásné Ge!lai Viktória fIa
lvI á t y ás r. li aL l
HáZd.~&lágot kö~at~ek ~

!->aPÖ! Janos - 3ebo!< Erxse
bel, Harmati Imre - Ágosion
V:hna, Csáki lslván - Csáki
Eszler, B. l{iss Lajos - Perei
Erzsébe!, Gyurka György -I
N:::gv M,:1r;;:il, J-\rtlchió Gábor
.sziiág)!] l:suZSál1!lá.

Hevbaltdk:
F. Kiss Lás7Jó €iB éves ref.

Szabó Lász!óné Barálh Eszt'zr
áO éves rel. Bene józsefné Dll
csa Eszler 64 c!ves reL

iEHenőrz'i.k az áHaíkinzást.
.4 bziügyrnil1isz r oZ áili3ilzin

zá ok sz eUcnórzé5é~

1:\Ö ve lk ez óképpen ri l e'ronl~O!tr

lulcsjgázotL vagy iuifjBla1 ál:(I·
lüknek lesli erejijlkc; aránViö- I
lan ul nagy j c her \' Ol, ésárc; \' a-I
ló fel~él~ználé.sa i~ áuaillliuás·

l
November 24-i programm:

A naio5élgokal éj fOkozOiJ ellen" Oyomán: li/lTK-GySe
örzésre és élZ állaiollvéd'zJmé- Mezöberényben: BISE-Törekvés.
re vOrJaiKozó lörvénycs ren·
delkezéseknek lelje s erzllyel Mezőluron: Szövőgyár-HunY2di.
való végrehajlására ulasiiolJél Szarvé\son: Máv H-Turul IL
az ülíspán. Vész!őn: TAC-VSE.

Zöldkereszt ebédeltetési ak- I vasárnapi eredmények.
cÍó. A be!ügyminíszler !egulöbbi " l'v\TK-Tuml ll. 2:0 (0:0)
szemléie aikalmával ell1Elíároz- . r-

I
;,zövögylÍr-KTE 2: O (1 : O)

ICI, hogy a jövő évben iE egész
országre kilerjedó jéli ebédel- .
lelési akcíól indil zöldhresz! I Biróküldés. MIK-GySC baj
elnevezés a!oli. Eiidén próba' I noki mérkőzést Huszár szöv. bia
képpen él szeghalmi larciS 5 rÓ fogja vezetni.
községében ·indul megaz akció GyTK-BlSE vásár miaU el-

az arra legjobban rászorul! maradt bajnoki mérkőzés közös
100-100 isko!ásByermek kö- megegyezés alapján november 26
zÖ11. Az akciói az eddigi jóré- án - csütörtökön - délután 2
konv1wdó szervek bonyoliliák I órai kezdettel kerül lejátszásra,
le. A miniszler akció}é! ehhez IGyomán.
fog csaliakozni bi70nyos pénz· GySe asztali teniszezöi szor.
beli láillOR'alássaL

galmas tréninggel készülnek a no-
vember 25·én - héifőn - kez,
d6d6 háziversenyre, melyen egyéni

és páros küzdelmek les?:nelc A
tréningekel szép közönség láto
gatja, hölgyek azonban eddig tá
vollartotlák magukat a részvétel.
lŐl. E vegyes-páros, a há
ziverseny programmján nem sze#

repel. Reméljük) hogy jövőben ct

110lgyek nagy számban fognak
résztvenni a kedélyes ping~pong

tréningeken.
GyTK dec. 1vén tartja évzáró

vacsoráját a Ho!!erban. Vacsora
marhapörkölt ára személyenként
80 fillér A sporlpártoló közönség
szíves párlfQgásM kéri a Vezelö-·
ség.

Matyas U. Tamás, a GvSC
rövid időn keresztül vol t trénere ,
a BISI;i:-hez igazol/aHa Je magát.
Értesülésünk szerint a OyTK el
leni mérkőzésen fog Geml.ltatkozni

uj egyesüle/ében.
Bartha József, volt GySC já

tékos ügyét al amalőrzsíhi fogja
lárgyalni,

MatlaJ" Mártol1 réoi lábsebe
20>

él Hunyadi eijeni meccs után ki-
ujuli s € miatt az ;;!Jen nem
játszhat. Pomján Jeney fogja he.
iYl;ltesiteni.

h211 nagYOt1 elszépor~Jd!al-L .4
k:ödol! r'2ndeiel szerin Bl áJ·
latkinzásnök vaa;y durva bán~

!almazásnck fogfl]ma afá nr2r,l~

csak él hens rel ima okozó
bánlalmazás iés, verés, szu
rás. Si esik, ha!icl1l az álli:1Í#

nak munkában luJcrólleiése is.

írja rzló c'gy fendc!c:l r2 nL~'r.;

a löbbolda ról bel! cze!; pa'
nas7.ok SLcr1rH az Utóbbi idő-

(Wagner

A szegedi lll. kir. ferencz József

Tud~l:lányegyetel11en az l93?-36, l~név I
IL felere szólo rendes belraikozasok
1936. január 7-t61 IS-ig bezárólag tar- !
tan ak. Az utólagos beiratkozás az <l.ka-l
(hlyoztatásnak január IB-ig történő

igazolása után .február 6-ig karf dékáni
engedéllyel vége'?:hető. Azok, akik nem I
voltak még ennek az egyetemnek ban-ll
gatóí, kérvényezés útján nyert felvételi

enge~élyalapján iratkozhatnak be. Ezek I
a ]Og1-, al: orvosi~, II bölesészetí· és a
ma tlle;natikai és természettudományi
k:u tanártestüJetéhez címzet! felvételi
kérvényekel 1935. december hó 31-ig
nyujthatják be. Tandijmenlesség iránti
kérvén) ek a jogi, ar. orvosi és a rnal
n,~:natikai es terJné~zettudomáflyikaron
1936. január i8-ig, a bölc::;észettudo~

lfiányi karon I!:l36. január 6.-ig nyuj
tandók be ci dékáni ~1ivatalokba. Ide
vonatkozólag a Budapesti Közlöny
1935. novembe!' második felében mep"
jel ellö számaiban kőzöi! részletes hi~
dele:; nyuj( bővebb tájékozlatást.

UUU~:~=::':~~::r~I
fonó tanfolyamra megy a

tanulni akaró ember.

párJ C5j~\ ii:ú:;z(rész jöv'Hhaí~

fl,ZplElkalc.s ~~zck jE1vi:ásá.va~ ~Cxlg

i3lk;Jz;-la!. ---- ), ~/i':'2Z] Rend
!c.r'.(-éliyeSerl clí::rn:2rl ncn17cl

véde]n~i 'intéznlél~Ye l~ ((2.ndi iag'-

kiiün!(i{:.sszerü jcliegéf1éi

fog,ra többeí jeleni bánTj ik
Q;gV~~süI(2fi iagsát!náI.. r-1ivaiaIos

ijpségekre él Vi:czi Rend
öilmindenkor meg keli liv-

és ~llás 'iárs5dalrrd ~gy'csO-

!e;et-{~\c~ .5zeri1bCll ugy ElZ Ql·
edé~bl' ) min! a fciszó~

lalá:oböll óL el'öbbség J!ieli

meg. - Áliami lerl1lésle!~; szöí

lóveszókcí és ollviÍnyokal a
föiclm!vei.ésügyi miniszkrillm
szólószeli é" boréÍ::;zaii Dszjá~

II 1955 december lO,jbE ie

h,zl igényelni. - A tavaszi me·
zÓgcazdasápi kiáliiiási mái-cius l
20-25 én lariják· meR'. - A I
beliigyminiszíer rendelete érle!·
mében él Ioi; a i, ak ik G köz iere j{ I
fósí:i\séÍval érdemeket szerez- I

tek, él miniszicr meg.lu!aln:a~-I
za - A tvlaRyar Raclonallza v

•

jási Bízollság elhalározia gep
eladások felléleleinek egVsé~

gesílését. - Jeg"," I vermeini csak

egészségügyíleg engcuéiyezcll I
helyről szabad. Előzőleg viz- '
minjál kell küldenj az Orszá
gos Közeg·zszségiigyi ih l é7el

be. - ,4 vagyon vál ság buza I
iÍra november hónapbal1 17 P.I
- A házadó bevallásokai 00-

\ en, bu 50-ig ke!! ben )'uilani oz
aciól;gyi irodóban.- A hen
le:3iparOSoK isl<öJeiesek az il!
faluk készjjell szappanon ne~

vükel. valamini a szapDan su

lyfil és minöség':l megjelölni.-

AR

Of: LS SZÓDA \ IZ!

3 I é r
egy iiter kadarka V3!'"V

fehér fejtett UJ bor Soltvact:'
kert áJlomásra kiszálli!va
s feladva. Vasuii fUVar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen leEili rendelési
fogadok eL Hordót dijmen
tesen adok il. 5záljitás tar
tamára kölcsön; flordóm
30 .napon belü! bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. c'iíy oenoő

levél bélyeg ellenében kUj
dők mintát a borbÓl mín
tásdohozban, bérrnentve.

Soraim kellemes édeskés
italuak. ti~zta. tökéletes za~
matuak és TI é ITi savanyuak.

Cin1 ;

Az Kor" aktiv katolikus or~á-

num november 15-i í'e!1cjkivUl ia.rta!
mas számában részletes nagy cikkben
foglalkozik mindazokk;;ll a polidkai
(reform) s világnézeti ké':clésekkel, me
lyek a lap körüli vitában fejmerüllel"
A leltünő állásfoglalás Illég l1atfHozot
tabban jelöli meg II lap irányál. Az
Aradi Zsolt, Balla Borisz, Pozsonyi
László szerkesztésében es ki2!dásában
megjelen5 lapban 1\;1ihalo"'jcs kanonok
az A.C. igazgatója hivatalosan nyilat
kozik a Prohászka Munkaközösségröl.
rvlihelovics Vid az örök Prohászkáról
ir, Szvatk6 Pál a szlovens7.kói magvar
legfiatalabb generáció arcáról, IjjasAn
tal jiÜlosí József S. J. !lj nagy köny
véről. Michel Károly tartalmas lunul
mánya az európai kultura válságával
foglalkozik, Tarnóc?:y László pedig il

magyarság uj középeurépai hivatásá
val. Szabó Zoltán szellemes cikkében I
a román s a bukaresti kuJtura igazi i
képét adja, Rónay György pedig Áp- !
ri ly Lajosról éles és kitünő port- l
rét Kiss Antal il nemrég szent
élelü magyar vizitációs nővérről ir,
jankovic!i Nelly a jezsuita rend igazo
lásáról, Thürzó Gábor Szánth6 György
könyvét birálja, kis cikkek a Coloniai
Office-rőJ, a nagybirtok-kérdésröl, a
német Los von Rom mo?galmakról slb.
slb. Molnár C. Pál két famets'?:ete, kar
rikaturák, világnapló, könyv- és üze- I'

netrovalok l'lgészi!ik ki il rendkivül ér-,
dekes SZá.ll1ot, melynel, ára 40 fill éL l
Niindenült kapható.· 1V\1l.tatványszamol
ingyen kÜld a kiadóhivatal. VlH. Slent- l
királyi-utca 28. lsz. .

\l Crr o
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'''efzált kész iékeh:et
bemutatja a képviseLet L A C és

Publikáció

Eladó a fudéri :' diilőben ~

kishold föld kedvező feltételek
mellett. Felvilágosítást nyuJt Bé~

késcsabán. a Békésmegyei Keres·
kedelmi Bank.

A Révlaposon ezer négyszögöl föld,
szőlőnek és gyümölcsösnek igen alkal
m1!s. eladó. Folyó víz, liget mellett,
nyaraló épitésére is &lép hely. eim a
kiadóhivata!ban.

A Fl.ltl.lll'ánél (Wagner Fatelep) szá
raz morzsolt tengeri, Ella és nyáriró
zsa burgonya, továbbá takarmá;;y bur
gonya, valaminl korpa állandóan j,ap
ható.

Terék Mihály Horthy j',\iklós ut 71
sz. hán eladó.

Kruchf6 Mihálynak 5 hold földje,
tanyaépületekkel eladó. Erdekl6dni le
het a helyszinen VI. 515 sz. tanya.

Publikáció Értesítem a nagyérdemű

közönséget, hogy cip6üzletemet Horthy
Miklós út 29 sz. alá a Bogár _hentes
házáw helyeztem át Kész cip6ket ál
landóan tartok raktáron, mérték utáni
rendeléseket a legiulányosabb áron
vállalok Süves pártfogást kér Valach
Vince cipészll1ester.

Gy5ződji:in meg, hogy dlvatkllla
pot, sapkát legolcsóbban kaphat ifj.
Alt Vince kalaposnál Endrödön, aq:
Iparteslií1etlei szemben Kil!apfesté-I:t,
javítást szakszerüel1 keszit ju!ányos
Ílxon.

Mindenféle női 1érii és gyermekei
pók legelőnyösebb beszerzési forras&
Mészáros Lajos cipöü ,:Jetében gr.Tisu.
gr. Tisza !stván ut 52.

Kil1Irekes Károly.iál il zamatos, jó UIj!"

li terje 64 fillér.

A Harte:l1lstein Hermann és fia üg,
tisztelettel értesiti az épütető kÖZÖDS''''

get, hogy frisségetésü tégla és tetőcse

rép ismét jutányos áron állandóa.n klip
ható a cég téglagyáráoan.

.x.U II J II t il:D3JULDL1lJ I( lt ill i lilii

El1drődön, Nagyperes dülőben

8 kishold föld, Décspáskumon
2000 n.-öl és 1866 négyszögöl,
Dávid dülőben 2340 négyszögöl
föld, továbbá Köröstarcsai vas..t~
állomáshoz közel 60 kishold
tanvásbirtok kedvező feHételekkel
ei~dó. Érdeklődni lehet Béké,,·
csabán, a Békésmegyei Kereske·
delmi Banknál.
IJJiIJIXiSiIJrxx,tjIX11i

Szerkesztésért és kiad.ásért felelás:
\V.AGNER MARTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, GYOl11il
Felelős üzemvezető: Teket Sándor.

IngatlanforgaJo
Dr. Tardos Gáspár gyoID<l.i Illkes Vitit

@gy belt.lklui lllkóháut Tratvik Qjs
p~r Í5 illljt!ől 100 P.,hl.

Kili\s LallQIi $/il ll.eje Cilapó E.rll:l>.b~t

!iyomai Ill.kosok vettek elY n1at1.klltti
1ll.k6háut Vatai Lajol> és táfllllitól no
P.-ért.

Id. Kéri GibíH IYCbI1l11i l~k@1 vett l
hollft 1314 n.-öl tanyai 5J:int6t P. KIil

í VíCli Llljo. lÍi társától 1100 P.-ért.

·1 GeHai Imu (nős Vll.rju Márihal) en€l-

I· rődi lakos vett 2 hold 549 n.-I>I köllilii
, fenéki niÍntót l"arkas Laj0l'; js nejétől.
I,

I
,zsef

I
I

Az ETK utolsó gólját Simon 16- I
ról M~ugO!t szabadmgásábó! Pelyva I
,es,,-, be. .

A csapat gyengén jálí>zott és I

elbizakodottan. Kitünt. kevés dol
ga ellenére, TimíÍr kapus, Simon
a mezőny legjobbja és a ll. fél
időben Lacsny ETK, Faragó,
Nagy és R. Kiss a TAC-ból. A
biró jól vezetett.

ifi. Dinya Vilmos.

ft gyomai kir. járásbiródg mint
telekkönyvi ható3ág.
3848/1935. liizám.

Arverési
hirdetmény·kivonat,

Ma'ljymf Általános Takarékpénztár rt.
végrelHl.jtatónak Oinya Jánosné iziil.
Puskás Mária végrolllljtá:ot szenvedő

ellen inditott végrehajtáliií űgyóben a
telekkön)\'i hatóllág végrehajtási árve·
rést 1300 P. tőkekövele!és és járuléka
behajtás", végett a gyomai kir. járás- I
biróság teríiietíÍl'l. levö, E'ldrőd köz- \
:;égben fekvő, s al'; endrődi 2~14 sz. l
tkvi beté\ben A. r. J. sorsz. 5056 hrsz. I
J. u. 1435 D.-öl területű és Dinya Já- i

nosné ~z. PUikás Mária nevén álló
szántó II paphalom dűlőben infl<ltlana '
227150 P. kikialtási árban elrendelte_

A:z árverést 1935. évi december i
h6 13. napjáin dl. e.10 órakor End- !
röd k6zsé;hádl'lál fogjlik m~g' I
tartani. i

A1'. ~.rverés &<1& kerüJő i!l!2"atlltl1 a i
kikiáltási ár kétharmadállái alacsonyabb !
áron ~em adható el. I

Az ár'lerelni szándékozók kateleiilek l
bánlltpénzi.il II Idkitltási ár 10 sz:IÍzalé- I
kát készpénzben Vligy 11.1: 1881: LX. L-c. I ]XTl:l·a'alllJl[)iiCliiC'[:JJ:X;Xl!XjJlll1t~~~~~;:I](Q.1gl~li!gl!!j!iI!!"";J1
42. §.-ában meghatározott árfolyammal ;
számitott óvadékképes ártékpapirosban I
a kiküldöttnélletenni, vagy El bánat
pénznek előleges birói letétbe helyeZé-I
iéről kiállitott letéti ~lismervényta ki-

. kiildöttnek átadni ég az ánreré~;i felté
teleket aláirni (1881: LX. t.-c. 147., 150., I
170. §§. 1905: XL.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért li kikiáltási
ásnál magasabb igéretet tett, ha töbhet
igérni senki som akar, köteles nyomban
il kikiáltási .ár uáz:aléka szerint megál
lapitott bánll.tpénzt az általa igért ár
ulyllmmnyi sZÍlzalékáig ldegéilúteni
(1900 : XL. 25. t.).

Gyoma, 1935 'vi aug. hó 17 napján.
A kiadmány hiteléül:

.Ugor killr.!Ó.

ryv
faiskolája

CEGLÉD

Oktató nagy árjegyzék ingyen.

g

Kaliforniai pajzsleliHől mell!es

Gyümölcsfát
Magastörzsü és bokorrózsát
Diszfát
Diszcserjét
Évelő virágot
Gyökeres szőlővesszőt stb.

bármilyen mennyiségben igen olcsón szállíl

Budapesti Iroda VI., Andássy ut 56.

ségében keresendő. Törekvés fö, I
lénnyel ér véget a félidő. SzU net ,
után a GyTK rákapcsol és állan-Il
dó fölénybe kerül, aminek ered·
ménye a 17 p-ben jut kifejezésre.,
Barlik II. szabadrugása Barthához
jut. ki gondolkozás nélkül vágja
a hálóba a labdát. l :0. ADandó
GyTK lölénnyel ért véget a mér
kőzés. Jók voltak a OyTK ból a
közvetlen védelem. ílatai elsőran

gut nyujtott a halfsorban. Csa
társorban Bartha volt lA legjobb.
A G;sapat többi része is megfelelt
Mindezektöl eltekintve a csatár·
sor nagy bűne, hogy tul sokat I
dribliznek. Jó volna, ha megsziv-l
lelnék, hogy éi 16-osról minden
helyzelböl lőjenek és kevesebbel
önzösködjenek, elvégre mindegy,
hogy ki rugja be a gó!!, egyfor.

I
ma érdeme az mind Ga II játé- l
kosnak. Boross kitűnöen vezetett l

--Cs - l. I

ETK-TAC4:1 (1:1)

Endrőd, biró: Huszár.
ETK kezdi a mérkőzést, mind

járt támadólag lép fel, azonban l
a ésatárok nem elég l'rélyesek. A
9 P ben Lacsny sarokrugását Si
mon kapásból bevágj3 Az ETK
ezután teljesen leáll és a TAC
veszélyes támadásokat vezet,
egyelőre azonban az ETK meg~

menekül a góltól. A 32 p-ben
Debreceni L hosszu labdáját R.
Kiss kapja, aki lefutja az ETK
védelmét és kiegyenlil. A félidö
unalmas mezőny játéHal telik ei.
A második félid5ben a az ETK
igyekszik eredményt elérni és
Laesny sarokrugását Hunya a ka
pus kezeiből rugja a háJóba. A
má~odik félid6hen feltűnő friss!
Lacsny erős lövést kü!d kapura,
a kapus kiejri és Kovács IL a
hálóba rugja a bőrt, a 28 p-ben.

Gyse holnap-vasárnap-este I
8 Ó

.. d . . Iral kez eUel 5zezonzarO va~

Glsorát rendez az Uri KaszinÓbat1.
Mentí: borjupörkölt körilékkel, 1
teríték: ára 80 fillér. ft. vacsorán
résztvesz dr. Gidófalvy Pál, a
Délmagyarországi Labdarugók AI
szövetségének ujjonoan megvá- I
lasztoH elnöke is. Jelentkezni le-'
het a vendéglösl1él.

Gyomai és endrődi sportársa
dalom nagy érdeklődésse! tekint
a holnapi MTK-GySC bajnoki
mérkőzés elé. Ha az idő is ked
vező lesz, ugy - e:őreláthatólag-

egy nagyon élveEeles mérkőzés

ben lesz része a közönségnek.

Reméljük, hogy az állóhely kÖ-1
zönsége végre már abba fogja
hagyni azt a visszataszító ~zoká· I

sát, hogy az idegeneket buzdítsa
s helyetle ez alkalommal a gyo
mai csapatot fogja lelkesíteni. Az
erőviszonyokat tekintve az előre

látható eredmény: döntet/en.
A csabai egyesbiró a szerda

asli ülésen a következő határoza
tokat hozta: Elutasította a M. Tö

rekvés óvását az ETK ellen; I
KTE-M. Törekvés meceset de~

cember 8·án kell leJátszani; Tu
rul H-Hunyadi bajnoki mérkőzést

megsem misitette és elrendelte az
ujra játszásáL

GySe -Hunyadi 5:0 (2:0)
Gyoma, biró: Takács.

GySe vasárnap játszotta le baj'
noki mérkőzését a II. oszt. le~

gyengébb együttesével. A. GySe.
ha nem olyan tartalékosan állt
volna kl, ugy kétszámjegyű ered
ményt is elérhetett volna. GySe
kezd és mindjárt támad is, de
~redményt csak li 13 P ben ér el
Jeney gyönyörd fejeséböl ( l :0).
39 p.-ben Kiss S. kitör és a ben
ragadt kapus mellett gólt lő. (2:0)
Félidőig az eredmény nem vá.!,
tozik.

Szünet után a csatársor Sebök
kel megerősödve nagyon szépen
kombinál. i 7 p-ben Kiss ls. a
tartalék jobbszélső lefut és ka
pura lőtt labdáját a szemfüles
Ehrman beteszi. (3:0). 21 p-ben
Kiss S. átadását Fried, a mezőny

legjobb embere fordulásból lövi
be. (4:0) 32 p-ben Kiss S. beál·
lítja a végeredményt. (5:0). Ta-
kács jól vezetett. Bathory.

OyTK-M. Törekvés 1:0 (0:0)
Mezőberény, Biró: Boross.

Törekvés kezdéssel indul a já
ték, inkább Törekvés fölény mu
tatkozik. A GyTK védelem azon

ban helyén van és minden akciói
idejéhen rombol szét. A Törekvés
támadásokat gyors GyTK lefutás
követi, hogy eredményt elérni nem
tudnak, ez a csatárok gólképtelen-



Gyoma 1S3i,november ao.

aS, K Ö Z ti Z DA sA G I H ET I l P

ARA 10 NLLá.

ELOFIZETÉSI ÁRAK:
~.jeID'edevre1'30 P, fél évre 2-00 P, Egész évre ~'20 P.

Befizetések postacsekken :
.HungárIa-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280

Lapzárta c s li t ö r t ö k' este fi óra.
Megjelenik millden· szombaton reggel.

FeleJalIi nerkll!l15ztö: WAGNBR MÁRTON
SEerkuz*6g 68 kledóhhlst8J:

,;JHUNOÁRIA" ~QNYVNYOMDA
G!, o ma, I(Q1Isuth Lajos utca &4.

Tel~: 22.

Hirdetések dijszabásai:
!3gyhasábos (55 mm ~zéles) 1 cm. magas hirdetés

.20 fillér. Ötszöri bírdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi l1irdetésné! 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 251 százalék kedvezményt adunk.

.Gyoma és Endrőd községek
legelő forradalma

Csütörtök délben ünnepélyesen ·fogadták
Bay József megválasztott

gyomai református lelkészt

Alucernaakció elöjegydseit december 15-." lezárjá~

Az alföldi zöldmelöszövet-, gyomai programo l, azután End
ség fáradhalallan apostolai jflr- ródre ment Kovács Imre end
ják az orszéQot, felrlb:zák a rödi ianító kiséreiében és egye
gazdaköz6nyl és terj0sItik nesen a Kisgazda-körbe meh~

él földm(vellts alapigéjél: el f~' lek, ahol a kör nagYilzámúfag,
karmánylgrmeSEhbt. éj rél- es jaival aktuális gazdasági kér,
legelő gazdálkodáSI. . ..

N
I.. lllIIAll A I 8' d~.sekról folyla!lak megbeszá-

oveml:.'er lIIlO1PaU12S IZ ora- l" t. es
kor ~rkez€ilíarásunkba To!valy .
Z. Oéza, az alföldi zöldmezó· Harosás's Kecsk's·
szöve/ség központi gazdasági zugi legelBs'zemle
felügyelője. Avollalnál Wagner' Másnap, 21-én Tolvály Z.'
l'v1árton é$ Nagy Károly várlák Géza feWgyelőKovács!ándor
o!l köz~Ofltl felügye!óf, akikkel közs(jgi gazda. zöldmező . til- .
meib61z0Ue li 21 ~§; il-ikikárral kimentek a haresásts

Az linnepélyeic fogadt,tás
után ali!: .gybegyfiltekeUd$ér
ték az uj lelk4sd és feleségét
a paplakba, amely előtt az
iskolás gyermekek .várakoztak
rájuk és nagy óvációbanré
szesítettéka lelkészi házas
párt.

Alleiktatáitde.eember l-én,
vasárnap délelőtt tartják tneg
II következőftnnep!program
mal:

D.élelőttfél 10 órakor Bnnepi
istentisztelet. Prédikál: Say
József lelkéiz.

Az isientilztelet után pres..
bftériumi diszgyiilés az egyház
tanáes termében.

Déli 12 órakorftnnepi ebéd
az Uri-Kaszinóban.

lesl0g01!3 fáradságot. lény~"

ge~en több időt, s·(f)t p~nzt

k~H áldozni, m0rt be kell
menni olyan nagyobb he·
lyekr0. ahol iUlkelóaddsok
61111elk rendelkezésre. Agl':lZ"

dciknak b~ kelllátniok, h(}~y
rádió nélkül ma már csal<
a modern élettel Váló együtt··
haladtls koc1,áztatásával él ...
hetnek. l!zt nem éri meg az
az l2lly-l<ét p0ngó, am@ny·

nyibe i!l rddió· @!ófizetése kecskés-zugi legelőre, chol
kerüL Fizessene~{016 él gaz- Tolvaly felügyelő kijelölte él

dák el ródióra, ho~y kint él legelő h ft t ár bizlosHásához
szükséges fasorokal: cl sza·

tanyán is lépést tarthasséI-, kaszhaléÍr és szélvédő pászták
nak &,,; élettel. Rddiót ,fl helyeit, azután meglekintetle fA

tanyókra, rádiót a kis §iJ;SUP- községi faiskolót. Déluión él

fedeles házakba, mert aközségházán él még szükséges
rádió a gazdák ré~z(jre jobb Uzemlervi adatokal veHe fel.

gazdálkodási és íobb érté- EI6adás a legelő
kesitesi tlehet6séget nyuit, javftásár61
azonban él rddió el'fizeté~i Délulán MI 5 órakor a köz-

ségi képvIselőlestület és több
dijakat is csökentsél<. érdeklődő gazda előlt Tolvaly

!!llllll!!lIIl!!!II!!l!IIII!!!!IIII!!!!!!!I!l!!!!l!!l!!!!!!!!!!!I!!IIII!!!!III!!II!!!!!!!!!!!!!lII!!lI!!!IIIIIIIII!!III!!!IIII!!!!III!!!!'!!lI!!!IIII!!!!III!!!!lII!IIIi!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!lI!!!IIIIII_I!!II!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!I!ll!I'l!!!!!!!! felügyeiő mindvégig lebilincselő

elóadásl larloH él községi le,
gelő javításáról és él még ezév
ószén veBn~hajlandó legelója.
vilási munkálatokról: él legelő

réthasogalóval való meghaso
gllllása, ti még fl legelóndiszló
gyomoknak összegvüjtése, dé·
gelé$ets a-ktjdőH-fásHás el,
végzése. V0gűl a zőldmez6

szövetség lucernaakciójál 15
mertelte. amelyre cl lelkesedés
jelei szerini több mini 100 gaz
da lelenlkezik.

Tömeges belépések
ft zöldmezö szövet_égIle
Endrőd község. mint erköl

csi teslület a november l~-ikj

gyűlésén belepelt él z alföldi
zőldmező szövetségbe. Eddll
a iársasági és egyéni iagok
belépése 200-on felül van.

A legszebb reményeket épí..
li a zőldmezószövefség End
rőd gazdáinak önludalos meg'
érlésére és lelkesedésére.

A gyomai alsőréalri

olvas6k6ri előadá•
Dacára i!I széleskörű publí.

kálásnak és él nyilvánvaló gaz
dará~rlfsnek, ,csak ~O gaj'cla
jöll el éi hirdelelI előadásr!},

ahol él gazdákon kivül még
Pánczél Emil főjegyző. Kafó
Lajos jegyző, Thlllisz Lajos
gazd.fczlügyeló é~ Wagner
Márion szerkeszlönk is meg
jelen/ek.

Kruchió Lajos alelnök üdvö
zöHe .a megjel0nleket és Wagner
Mdrt,nnak adta ál a szói, aki
a délelőHi pulykav6sárról ·lar·
iollr0vid be.számolól, azután
TlJlvaly Z. aéza larloJ/a meg
nyugodi, közveHen és él szak
mábem zsinórbizlos érvfi elő·

adását a legelő karbahozá~á.

ról JZS gondozásáról, Azután

BayJózsef megváiasztottgyo
ma1relormátus fetkéués fele
ségeelőbbimíiJ(6dése helyéről:

Biharzsadányból november hé
28-án délben a dévaványai vo
nattal Oyomára érkezett bogy
elfogialja uj állását.

Az uj Iyomal református
lelké.zt a pályaudvaron. a
presbiterium és ft· k61önb3ző

református egyeslUetek v_ze...
töinek élén nagYizámu közön·
ség fOIadta. Bay J~zs~fet.ls6

nek Répát Pál elnUk-l.lk'sz
Bdvöz5lte, majd Bay Jéz,ef
válaszolt Utána a Református
Leány.gylet nevében Németh
6izike és Papp Ilonka csokrot
nyujtottak át a tiszteletes
a&lzo_ynak.

RÁDfÓT
A TANYÁRA

A magyar rádió most
ünnepli fennállás;áne'!k tiz
e~ltendós jubileumát. Tiz
eszhmdeje áH éit me'!gYélf
köszönsl.tfjJ szolgálatában,
hogy El na~y vil611 hirait, el
köz~azda.:')d~i, közegé~zséíl"
ügyi, politikai és mái tudni
valókat aktuölitásuk pilla
naMban a Icgelduf,JoHabb
helyekre is Blvigye é$ i'j

mellett szórakOgtas30n ben
nünket. A ródió h<:!sználata
ill€n SOkSZQf jelentékenyen,

, .
sőt döntően hefolyiliolhatjo

éleJQll,kef,különősen fl

gazdák életét, akiknek nem
mindegy,hogy mikor ~rt0

sülnek,_ vagy értesülnek-e
egyáltalán az időjárás vár
ható változásöiróI" él ter
mények kiná/atán6k és ke..
resletének hulldmzósairól és
el nllpról-napra változó ór
alakulásokróL Az a gazda.
aki előre tudia, hOI1Y mds
nap esőzés indul meg, bi
xonyórel nem kezd el aratni
és a gözda sem igyekszik
másnap tuJadnl terményein,
amikor tudva tudia, hogy
ox árak lefelé eső tend(;n\'
eiát mutatnak. Rádió n€l
kUl Elzonban nem lehet ilyen
irányu . tdjékozódást, SZ~

rexni. Ujságot l!! gazdák
nemigen járatnak, vagy ha
járatnak is, sokkal kl!sőb·

ben kapják meg öket, mint
el rádió hlr~U.

De Veln a rádiónak más
elönye i3. A mthor tel~ van
mezö~azdasójgi vonatkozá
su elóadósokkal, amelyeket
a ga,,;dáknak érdekOkb~n

állna végighallgafni. Első·

rangu szakemberektóll<t.:Ip
hatnak oIyen tanácsokat,
amelyek megrogadása fel
tétlenUI hl!lsznukra vdlhat.
Rádió .nélküI az Hyenelő

ll.dások m~ihalhl{ltásárafe-
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ai sté

o ti h<.lJ zi Sz~-pe:mi'k
Száraz, holt medre szalad keleh!ik
Elnémult a dal. a fürj se"j blP'Áj
Őszi felleget . a h;dG~' n761~-~ .

J. ""t:. ,:l_", ...

K.ödös reggelek, a rón",.
Lekaszált, míndent lU

F,,,kete károgva slIállnak,
Bús siraiój !:~ nleleg PYiÍEJak.

Mult surdán a Némefvdrosi Ol
Vflsókörbendr. 'Legeza Tibor II

Gyomai Közmüvelődési Egyesület
egyIk legielkesebb előadó/a tartoit
érdekes előadást, me{y kiiíönösen
a serdillő ífjuságra nagy ne
velő hatássaL

A biintettekr6l, a vétségekrőí és
akihágásokról beszélí, ismertette
a büntetések nerneit, magyarázva
cl halálbüntetést; fegyház)
fogház; börtönfoghá,z, penzbiinte
tés és a dologház közötti
léseket. Megjelölte azokat a kö
rülményeket, melyeknek fennfor
gása ese/én a ,blincse!ekmény ef
kővetöje fl" törvény szerint nem
bliiltetenáó, ennek kapcsán,

az állapotot,
amennyiben a biincseiekmény ei
követóje e akaratának sza·
bad elhatározási képeséggel nem
bir, vagy ellenálhatatlan erő, vagy
fenyegetés által lett kénysJJeritve
a cselekmény elkövelesere, esetleg
saját, vagy hOZ2átartozója életé
nek, vagy testi épségének kÖZ1/et~

l~ni1l veszélYBztetése miatt' követte
el azi és lzawnfóan sorolt fel
ej5Yébb idevonatkozó eseleket. A
büntetés kiszabásáná! figyelembe
veendő súlyosbbiió és enyhirő kö
rillményekről értekezett még és
kiifön képletesen ismertette a biin
cselekménynek kisérietit és

'IU} ott niiJ.f kü.:eli; zöldel a búza.
So:~~á még azt kO~ZOtubi:1.,

Remeg il. fegyt61, vá rja atelel.
lv:e:eget. adó kis hii "uli; ""',','"

llt !{ese!vősön, e hdyt éjek
Ht szárdok; vetek
Kint a pt'ls:;~ában €:send(~s ki@. tanyán,
lVie!y 5zűiőföiden1; édes jő an;hi.nL

VadluJak száilnak feJetiem délnek,
l\IUnt lelkemből 11 -"remények.
VágyÓGiik lelkem ei innen me2:sze,
i-io! ze mllnkámnak van becsülefe.
Hii\~ az neIn lehet, hogy éJjek én!
!ztradjoll minden érzés ittbelérm.
Fénybő! G.e k3pjOil töbti fe.szt é!eten1 7

Mif!(ormos .lámpa

Szeretem földem, hisz kenyeret áct
S7.árildrii ezért leliú:rh l1em ezabacl.
Ne,m tehet róla, hogy ily' at poMr
.Melyhe szenved~'!l il bú s gondja
Életem m~ciilesíi néha niegrebben,
Azt hiszeUl , 'l~rogy Z~ bú...~!ere35tenL

, Csendes kis sírban voln ik r~

Ha t8) nem édes, jó 21nyáin.
. . . .

B~nato3 arcod hitet' ad' nekem,
f4Ia1l"oin ·gzózatoc1~ h~gy jó gyermekem l
Édes Ister.em1 de sokszor
Ö 'c"ak azt könnyezve: ,fiam" l
Borús életem; nehéz a keresed
Cnűggedö 1eJkem n·Istent keresd.
L&bogjoll !)enl1e, lllnjoJjon a hit,
Meglásd, az lsten egyszer megsegít

.' Kruchió Endre.

e.zé
ameiy most van közszemlen az
egyes köz~ége~bel1,.

bll a gyeri'Úekel, hemcm vezesd".
-Edellc;::hel mondani mindenre.
A sf.:űlők znek úgy, II

gyermek elóll ~ohö5e kelljen
sz,zgyeinlöl{, a l6lűk lt,ln
hailani.ik, utánozva f511ulfJak.

/.\ po1gárI iskOla lQn~esJüI2fe

ídz!éi .és .. iLl~á$Ét1 cL. szli
iók_nek s nerr~ !-t:Cfve semm Hj

csak az/, h0tTy i és böl
gélsst'Jk meg Ók2t, hogy
sáíá! m nak és nUOCltTIo""n

'iknek Íla'iznuk leS?ven.

és En
évi

Gyoma
1936

velük, bogi" ők milyen szel·
lemben dolgoznak és iar:ácso!
adnak, ho~y mil legyenek B"Y!lr~

mdd.ik jobbiövóieérdekében.
Egy nagy igazságra világiloll

rá Pa!otéis Hszleleles ur: Nem
mOllC!.::Jiii IHdl II iól, hem9.Jm Icn

,nL';cir i-lmók- ,beszéde. leHel,
fiZ ol!hon mind~n hnngla, kö
velendő példa II gyermek SLá

mán'!, flkár jó, akár rossz !C~

gyen az. "Nl~ küld ('I I\?mplom-

A. járási fószoigabiró mO"it ál
!itatta Össze Gyoma és EnclrBd
viriliseinek 1936'évrnévjegyzékét,

Gyoma 'virmseinek névjegyzéke:
',' 'Rendes t~go!{: .

t. vitéz Purgly Emil Battonya P. 5490.68 '"
2. Hartensteill Ignác Gyoma " '294641
3 ÖlV, ~sák6i Gaiszt, Gyuláné Gyoma. " 2844 47
4. Sehwartz; Gyur,a qyoma " 251843
5. Osvillh Sándor Gyoma 202942
6. Debreceni Erldre Gyoma " 116238 '"
1; Pikó Béla Gyoma ' " 888.65"
8, Dr. Vadász Pál Turkeve " 83027 *
9 .Hiilnai Ferenc Turkeve ,,' 14536 *

lG Dr. Szilágyi.Ferenc Gyoma '" 69613 *
ll. NUd'-lY Alad8r Gyoma ' " M116·e

J2 Lénárl Bftdint Gyoma ,,1016.40
l3 Bácsy Elek, Gyoma " 43890 *

ChdszHán Kálmán Gvoma " 459 ·i5 ;"
S1'ng~rIslvá'n Gyoma' " 44945 *

"16,' urósz Zoltán Gyoma " 883:33
n. Dr-. Tardos Gáspár Gyoma " 437 72 *
:8 vilétDr. Haviái Gyula Gyoma " 42933'k

Hl, Unárl JÓzsef Gyoma ], 130.7~

20. Béres Mihály Gyoma " 820.79
P6tti!lgok~ ,

1. Lénért Péter Gyoma " 79630
2. Simon 19ná.c Turkeve " 776 52

',3 ,Kiss ISIVáMé Tudreve '" 747.16
4. Pfeiffer Ádam Gyoma " 729 30

Eru:.l, öd virmseinek névjegyzéke: ,
Rendes tago){: '

1. özv. Czihat Károlyné Turkeve P. 1290 16
:,a. Dr Ádárú Ferenc Mezötur 118842 >I:

"
3 özv. Szatmári Andrásné Me:lÖlur 1) 112892
4 Csemus MthályEndrőd " 1043,08 1<

'5 Dr.' Ugrin Nándor Endr~~ " 80206 *
O HanyecVince Endri5c1 ,,719 19
7. Alapy AndorEndrőd" 739 04 *
8: Varju Fülöp Endrőd " 73546
l) 'Ugrin István Endrőd " 649,10 *

1001'. Ugrin LászlÓ Gyula " 631.36 *
11. Dr. Ková~s p~terGyoma' " 62374 *
12 Uhrin M. Imre p~gt~JZenterzsébet ". 61249
13,Bácskai István Endrőd " 573 52
14. Kalmár Imre Endrőd " 54630
15 Kováes Mátyás Endrőd " 539.48 *
US IVM1}' i Imre Endrőd " 534 82
17. Ucvrin Sándor Endrőd 534 29

~ "
18, Kalmár Bálint Endrőd 528,52

"
19. Kalmár Károly Endrőd )J 521 17
20. Varju József ~ndröd " 500.08

Póttagok:
l, Uhrin Vendel Endrőd P. 477.48

,'1. Killmár Vince Endrőd: " 455 56
3. Szabó Elek Endrőd " 45606
4. Ugril1 Benő Endrőd ., 438.12

.* Tájékozásul közöljük, hogy a diplomával 'rendelkező adó
zók adója kétszeresen számit és igy rangsorban azok elé kerUlnek
akiknek egys2:eresen számitott adójuk nem haladja meg a diplo
mások kétszeresensr;ámitott adóját

nek.
C-\ rn1ncJ'iég1g ftgye'Jernrr;eJ

hall:;,:aloll elfiadás ez 50
galőra mé1v benyamtJsl lelI.

Kató Lajos jegyző bejerenlet
te cl hailgéllóságnak,hogy az
idén kérlelhelellen badjári?lol
indi! elZ aranka ellen.

Másnap, 28·án délelőtl kül·
ső szemlét tartati Toll/aly fel·
ü~veló és déluián '2 óraKor a
kÖ7séghá7Éln it1riolt elói1dásl,
amelyen Ismét 13·an vallak ol!,
!órészl azok, akik elózőcs1e

ls hallgallák6t. Este 5 órakor
utazol! vissza Blldapeslre .•

A szemle-ul ról majd legkö·
zel~bb írunk.

Ism-zreHerjeszfó elóad~sol<

ezek. főként a szülők, demln
den tanulni vagvóf~lnóli s7á d

máp(i· Kéthelenkél1t, s:>:omoa
ton azesH órákban tartja El

polgári iskoia lanari il2s!ü/ele.
F. hó 23.·án este 6 órakor

Paloláslslván hHokiaíóll;,lkész
beszélt él vallás- iskolaolíhon
kapcsolaláról. Egymagában
egyik sem lehel soka I, de együft,
egységes szellemben dolgozva
egy lobb. becsületesebb, erő

sebb nemzedékei nevelhet. A
szülók Ismerkedienek meg ElZ

iskolával, 011 szívesen közlik

LiceáliselőadásOk
a polgári ,iskolában

átlért él már hónapoK ála pro
pagált, lucernaakciórel. l-2észle·

lesen elmagyarázla a lucerna·

lelepilés lalaj előkészitésél:elől·

te való évben Irágyázoil és ka

pással bevelefi területe! szabad

IgénybevennL ,Esellegr~ i éve

írágyá;;;oll és ha az idén kalá·

szos voll belevetve, de ha an·

nak !earalásél után azonnalIar·

lábuklalásl végeztek, ez b al·

kalmas.Elengedhetetlen' azószi

mély szántás. Vigyázzunk, ne

hogy él mélyszáolásnál köriil,

belől 2 em.-nél vaslagabb szüz

réieg.zt szánlSl.\llK f,zl. Tavasz
szal nem szabad szántani, C 1.{

lazilanl, amely munka ul120 hen

gerrel kell tömörHeni ö felső

réieget és ebbe vessük a7~

ulán a lucernál, de 'csakis egve~

düllucemál.
Az akcióban résztvevők kal.

holdankénl 15 kg. magol és 50
kg. 'szupeFfo~zfál 'múlrágyiil
kapnal<, ami 255 pengő érlé!\.
Ezérl ők 1931 él/i első kaszá·
lásbót 5 q luc",rnaszénál adnak
vissza (q kénl ,1;-penRŐvel sza~

, milYe 25 P) zs 1938 bar: W
'kg,lucerna,nflg'.:Jf adnak VbS/Cl,

ami CCd 10 P ér'ékii.
akci()l)i'Jr résdvevők csak

:"jelenlke:7Jie i



A 10 éves
magyar rádió

talsa
napok!

A M. KIR~ JÓTÉKONVCÉLU,
ÁLLAMSORSj-ÁTÉK

húzása
mát

december 5..é.,
Próbája ki szerencséjét és II leg·
közelebbi bank, Siorsjegyánlsit.ó
vagy, dohány tQZsdében szerizze be

. 3 pengÖért az államsorsjegyet
Kis kockázat, nagyl.ehetőség,

40.000 aranypengIn
nyerhet.

A minimális 10 filléres kilogrammonkénti puly.ka'r heIrett.
SO-86 fillért adtak a kereskedők.

a o ott valamlit
ulykaexportvásár

Az előző esőben felázott utak miatt csak
mintegy 1500 Iykát hoztak a v'ásáli'f8.

AlmuH él J>lulykaexporlvásár. veli meg egy csapall'ulykálés
L\ környék nem l1élgyon erő·l· már vis.zík is a Holler v0ndégl6
lelle meg mElgál, nem sok vidéki el.őUi kő@!ségi m~1'legf0a pulV"

pulykál hozlak el. Enllek' oka I· kakat " '" , .
valószinűleg az ulakban kere"· Ezu'á~~ mar S.I.'(.run flomoly-

.; goti éi lomeg, de esak B k15-
sendo. l<ere~kedók körül, akik 12, 84

A Külkereskedelmi Hivatal és fíllérekel is a~lélk él veti puly..
El Mezőgazdllsági Kamara ki- kákért.
küjdöH~i már reggel megjelen· De az ll:xporlőrök még mig·
lek él piacon és megkezd/ék az dig ,csak 80 fiI~~r!. a.~lak v?lna UUMUUUWUU.WUUIIUUUWtilWUII

ellenőrzésI. Kint volt a helyi - es ~k~~1 koz~f!uk,. aki cl

b f" "k ·t - b- " kelrecelt Urlzsen vIHe Vissza,
arom I er e eSI o Izollsag . • • •

vezetősége és 1C'J!?jai is. Nagy Vege a v8sarnak
reménvséggel, több Clutóval és Az 0xportórök becslése sze..
sok kétreccel i eXl1-lor1őr cég rinl mintegy 1500 pulykál adlak
jöll el. A község is kirukkoll: el CI vásáron. Ha 6 kilós iiHag- 0.$ IdlowaUól-l20 kUow,attig.
li tizedes mérleg~el várla Des· sÚllyt számlh_mk, ez 9000 kiló,
küdl az ellenőrző mérlegelése.. tehát miniegy l000-1iOO pengő. Mosolyogva g<mdolok vi~Sla
keL Ha azl szárnifjuk, hogYI a arra az időre,. amikor még il!:

A vásár már Ei gazdák ilgal. pulyka minimálizáU ara í'O f-il- egyszeri katód izzítású csövekkel
miival kezdódöU, mert futólúz. lér volt. tehát kilónkénl 10 [iI.- próbálkoztunk néhány külföldi
ként íGriedt el a hír, hogy az lérrel Kaplak többel lS lenyész- adóállQmb músorát fejhallgatónk
exporiórök karlelibe léplek és fŐÍnk. Igy mintegy QOO pen- ban élvezhetivá lenni. Bizony tiz
él pulykáérl kilónkéIl! 80 fillért gő haszon mutatkozik, amit év távlatában szemlélhetjük csak,
aíánlanak. vásári haszonként könyveihe. hogy milyen nagyot fejlő<;Jött aló-

Fokozlák még ezl az izgalmat iüoi<. el, mert ha csak rendes ta a rádió.
a Szarvasról eljölI gazdák piac lell voUa, akkor taláo cSijk Az a néhány adóállomás olyan
némelyike, akik azt állBofiák. él ;ninimClIiz~1l 10 fillérI ka~lák gyeng~ energiával (0.5-3 kw.)
hogy él keddi. lehá! elózőnapi voma gazdamk. sug~rozta miisor!I, hogy keIdet-
szarvasi piacon 90 fiilért igér- Tanulságok leges vevőgépeinkkel csak nagyon
lC~ 3~arv~s.<?~ él kereskedők eJ Talán, ahogYim Budán is cs"k jó légköri viszonyok mellett tud..
pUlvkak IHlolaQlrL ' t k elf dh tó ct;; ;;" . egyszer voll kutYCi",ás'6r. URV lin oga a . ere menyt ellCr-

,A helyi bizotl$~~ ~e.zelósé"grz GyomíÍn is cs~k mmd.u @gy_ nL Ebben az időben még kocká
!<erlre1li!: az eKPo_rjorok~l, adja· szer vo!! pulykavásiir. Mert zatos li voU a rádiózás, mert a
nak magasabb !ira!, mmt el 80 I. I - - l ' k - l h- l t~rvény sferint kAt milll'ó l·oron'"• ,. .• illU yövasar IS csa ti~y ee ~ A '"

filIeri, de ~zok Im:Orly'ltgallak, tartani, ha kutya is van hozzá, pénzbirsággal, vagy hUi:znapi el·
~ogy nem adhé!!na~ .Iobbe! - azonképen a pulykavásárho~ i3 zárásiii bUnteUék azt, aki rAdió
es az exp0rl6rok kl IS iarfol!ak pul1!ke 1\,-,11 Már d" .. vovőberendelést tartott üzemben.

00 fl' " ~ l . 1'" • pe 19 cl gypmal
a {} ,I dCfeS or mel eH. gazdák kivélelnélkm fogadkoz- Majd 1925 ősszén kezdte meg

Megtört a jég: a nik mosl, ho~y nem kinlódnak kisérleti adásait II Mliegyetem a
mez6turi kofa 86 töbllel pulykilvol. Inkóbb esirkél ma már unraális értékA 0.5 kilo-

f 'U A • t tt és kaoiál t~l1y€szten.zk. de fl vattos adóJ'án Eztaz első magy"r
hn:::rer ve egy pulykával eN~refór~ l<ínrneo i0r~ . '"

;e;. 1 "'"' phemikus adót él mii.egY8tem hall-
csapat pulykát kig vannak, gatóí magáns:wrgalomból épitet.

Mikor EI ldskcreskedök· Iul· Igazat is ~dUflk mi is il gaz· ték, ugyanígy a műsor t is a m&-
lépték az exporlörök ki/ar/oU dáknak. Már évek ófa nincs guk kis művész gárdájukból álli
80 filléres árái, cl "szakérlők" arányban él, pulyka el'ldási ára tották Ö5S'lle és elzel áHfak mik
véleménye szerinl, ene! meg- a tenyésztési eIesl8ggel és ~ fofon @lé, hetenként egyszer. Mi.
konlreminál/ák az exporJórökeJ, nsz6dséggel. É$ mer! él puly, lytn nehezen vártuk ezeket a szer
akikről olyan cllenórizl1elellen kál csal{ az idényekor, nevem- da estéket. Természetesen nem
hírl is terjesztettel" hogy c2 vá. ber és dccembcrb&?n lehet tö- volt megállás: ,-2 kHowalra emelI
sár kezd~lén HlgOO pengőt kel· megesen ér1ékGlsíteni, eflérl fá- ték az adó energiáját, ez al adé
lek Je 'lgymás közötl iilffél az gabb tere nyílik ~Lexporjórök- k C, erült ki . sepe!re. hogy megkezd.
eseire, hogy aki megnegí a nek, akik kevesen vannak és Je rendszeres tur és szórakoztató
80 rillües árai, 67 elveszlí cl meg i~ értik egym6sl, h0gy míísor izolgálatát.
beftzeteIt pénzét. tényleg elvegyék ji kedvét él A rádió rendszeres megindulá.

Az apró, de sokszor SUI1# gizdáknak a pulyka lenyé5z- sakor egyszeribe mindenki rádió
vcdélyes helyzelek mindl, el- íéii~tőL _A ~sirkéí mindig leh31 amat6rlett. Sokan megépitették,
lOimulfak. Be il.lenyészlókef nem ~riekeslllZm, annak nem kell. tehetségükböz képest, l-3 csö
nvugtalla meg az él kima~vará- OI~?l1dnallY. f0

d
nek

ó
e,1 kb0rf!e~li:. k ves gépüket, kisebb ftagyobb sil

, , 1'110 e mm err ~ . e$Z~ ln
zas s(;m, hogy mar él 8~ fillér is még a télen. . . kenel. Bizony sokszor a község
iúlzoll ár. Még azok b elégg l Mosl is ökölbe s ~orílotl k~z- nevesebb amatőrjei 'kenziliumot
deiliZíJked!ek, akik eiadiák már ,.. ., L. ta toUak k "d'ó f
éi pulykáikat. zel allt to_bb kozség tenyésztóie. ' f, @gy~egyma aosra l . e-

V' - < - •• ~ ai exporlorrel szemb~1] ~s me-. lett, mig nagy nehezen életet ver·
egre,. de mrlr. l l, ora komI, gint él gazdák maradtak alul. ' tek ·bele. Az akkor Igin nagy

felmorajhk az elso gatszakadás: Gazdók: sz<!rv~zkedni szer- am~t~rtábernak solrat köszönb~
ef/Y m0zöfuri kofa 8@ fillérért vezkedni. szervezk.dni. ' tOnk, mert szinte magukkal ra-

sZÁMARA!
E T K E R~féle

S tő ornak
11 csekéivebb ér)ékű utánzatokkal
szemben"a követke",>ő előnyei vannak:

L Sikertelenség a téwták és süte
mények elkészitésénél ki van zárva.

2. Határtalan a tartóssága: Dr.
OETKER-féle sütőport készletben
lehet tartani.

3_ Takarékos il használa~ball_

4. Semmiféleutóizt nem hagy hátra.
5. A tészták lágyak és olyan kÖllY

nyen emészthetők, hogy még a gyen
gegyomruak is elbirják.

6. Az eredeti receptek elkészítése
minden há!:iasszonynak élvezetet.
szerez.
A. Dr. OETKER-féle sütőpor
(levelenként 12 flllérbe keriil) mindenütt
ezersze.-esen bevált receptelrkel kapható.
Budapest, VIII., Conti-utca 25.

&iii5

befejezett eselekményét, végül il

szándékosság és gondatlanságnak
il bilneselekmény elkövetésénél fi
gyelembe jövő szerepéről szólt és
a hallgatóság által hozzáintézett
azon kérdésre, hogy az utóbbi
napokban halálra ítélt bankrablók
közül az, aki a bankban ben sem
volt, miért kapott halálbüntetést,
arra válaszolt ég kifejtette a ré
szességre vonatkozó szabályokat
a felbújtó és bünsegédről emlé>
kez1Je meg.

Szőke Ferenc igazgató ei!uttal
dr. Gesztelyi Nagy László, a
Dnna-Tiszaközi Mezőgaad. Ka
mara Igazgatójának "Fát az Al
földre" cimü eikkét ismertette:

A fásftds és erdősités kérdésé.
vel eddig nem foglalkoztunk kellő

komolysággal. Kiilkereskedelmi
mérlegfinkben a fabehozatal ké
pezi a legslilyosabb tételt, A fál I
azonban nem elég csak elültetm:
hanem azt ápolni, gondozni ls
kell. Maga az ember is óriási
pusztitást visz végbe a mások fá
sításában. Szigorú büntetéssel kel

lene a IhPU.~Ztitókat sijtani.. l
Nem tudja az, aki nem iil- .

tetett, hogy rrü az: fát felnevelni. I..
Minél több fát aJt Alföldre.

, A, k~séf~ rnii5lOrban _Oláh ErZSi-I
Ke enekszammal, Hajdu Ilona és
lWónus ~su~sika egy-egy szép
irredenta szalJ'alattal~Molnár Oynla

magánszámmal vett részt.
Következő szerdán este 7 órai

kezdettel Fehér tart elJada.'stI
az Ipartestliletben.

~~'"

Leleményes önsanyargaíók.
A le~érdekesebb t1rlislalrükkök.
ről kitünó képekkel iIlusziráH
cikkben számol be él Délibiib
uj száma. A népszerű színházi
képeslap pompás képes rádió·
müsorokal, egyfelvonásos szin- i
darabol, több mini száz gyö"
nyörú képel, színházi beszá
molókat, pletykákat és párailo l

nu! érdekes és gazdag filmrOI
valol közöL A délibáb a leg
olcsóbb színházi képGslap, egy
:llZimll 20



Qsiék
fe\k0rte
Lajos!

hónak l
korcso~

Össze/b
este. 8

~4zóta ne.nl

laplítoln.t !

Ezt a

Ein); És azóta?

~,Összet.Eii~tásban van
~Z

A ezeknek az
L:d... f1~qgr8ndvzésere

\!Vagner
és Tari

Az eIs6 csüiörröki
velej dece 5"érr
ó["al{or ~esz"

aZ poficsILilen
falára írva.

Nr2: ez az iiJFJro"'sá-
~'unknak csak egy,- a t ~ag~fe
rem üresssgzJól iégcsappti

holt Dl2.iűsora, hanem
,'ázzák Ic magukról él közönyt,
a csüggedés ', éli kishitúsigci
és tölts,ik meg éle akarás~

sal 07 Ö~sz1?L~r~6:sbar:rcHó erőL

*Biró: Volt mrir biintetve ?
V ád~ott: Igen. Egyszer tiz év

előtt jelzesü

- (Igy örülök már II

- Szrínkózni, sizni,
lyázni jársz?

- Nem,

Hülye! Hűlve! - ziíf!ott cl
bíró felé kórusba~. ~

Az illető !ir túlharsogfa a lár
maf, de nem. azt kiabálta, hogy
hülye) hanem, hogy csatlakozom!

Az egyik pesti sz[nészt é\!
előtt 30 P.<· re bflntetfék biró séf"
tés miatt, (Persze a futbalmeccsen
szidta a birót) Azóta nagyon vi
gyáz magam.

Az egyik utóbbimeccsen történt
liogy a kőzönség óriási áotrányt
cS(,tpott a biró egyif< iéves itélete

*- Anyuka, mondd, a
száj az egészségesség jele t

- Igen, fiacskám.
- Akkor ie a jobboldaloll egésJi!-

segesebli vagy, mint abalon.

Az egyik minisztérium ban egy
o3ztályfanácsos a napokban egy
jóbarátja temetésére ment. Cédu ~

lát tett az ajtafdra.:
"A temetOben vagyok."

Mire visszajő!f, valaki odairta:
"Nyugodjék békében f"

- Gyönyőrii toalett/e van, nogy
asszonyom!

íCfiZ I - Te:'szik? A huszonharmadik
.~züleiés1í.úfJomra kal/farn.

l
! - Jlahlihát! .. , Es még min-
, dig divatos I ,

*

k6icsön

s
ünnepli

arcképét

ki él kiÉllHtri,);:
ságba.

II
~
I
II

~

t~,~Ó ~gYél1~ jöröclés lá/SUlla, ~;. I
:m;, kl ebbol a ,12.e~ szamoa.!: !
arrJlkor Gyoma 260 lparoséwo, ,l

l
.::sak iizeni<:eljcD tartják szül,{· i
-4 r ~.... r~" 11-.."", -n7 ;;-.:::til"'OS ~r ;op'; ~"e,s",-sn •. ,~, ,,,-,,g y 'FU!' 'C"_" I
szerepiéstik me(Jt~rgva~ásáh(}Zl

csak erHlyi2rJ gyGil!'e:k össze, l
~'L11 nem szÉrnolnök él távol-l

''"1arud! ipöwsok azza!, ha a I
f'uvl2zeH Idél1f!ás nem
az az eg~~zipara5sjgn~k

él 3zé~yC'n'2.

Qláh Ltijos i.idvöz\i cl

[,1zgie!eniekel és él vendégkzn1
j;.:lsnié vŐ W ogn eT lv'léírion! la~

punk szcrKeszh5jét Perey Laíos
hgyz6 felOÍlr('JS.'lél az iskoli'Jszék
kézira:á!, hogy az ipadcsiülct
<il tagol kűidjörJ éi! sZ!?!'vezö biR.
l.oliságba. O!áhLclas
I:)ICrey Laios l'\/lészáros

lesznek
A vi2nclégk'zr.! jeienlévó Wag

ner Már!on is bele!<opcsoió
doH él kio1alwit lelkes han gu·
lalliJö és engedélvI kér! él kö~

velkezö elöíerjeszíésre:
Tartson az. Ipartestület min ..

den második csüiörfökőn esJe

nem nagy r'C<T1ón \iO!.<,C"; ébresz?
IcH.

Hc:?velcie:o; hangulalbdfl h6
lálo7iák ei, hogy KniZl' LziéorrJöI{
a;: jrck(.~pd egy késöbbí ünnl2pj
~vm"?sen li.:: ple?Hi lz.

A k íi:i,'í§ S lagszámú gyűlés

hangulélta mínHnkább élénkül.
A hizakodás erejzi fokozza az
eJmaradi sokak lavolmGlradtIsa.
Milldundatalan kicsendül a fel,
szólalók bá!OIHása: ha akár~

milyen kevesen is leszünK,
megcsináiillk cl Idiliíításl, meri
aL iparosb,"'csülel is az.! pa"
rancsol\a, hOllV éle\jeli ad/unk
m él g II n k. r ó! és mfz-gallluk él

helvüiikc! !

49
102

-- 58
- 40
- 32
- 52

- 26
1J ~,!.f,,~ -iji nr-i 31)..1,$.",-, ~H" •.

Az IpartestUlet leleplezi K:;,er

Az iparos tanoncuskoiánl<
50 éves

ari kiállítás lesz

Gömbos Gyula
mánkümgyminiszter' C;$tU~~t"~cH{i6n ~~'Icsoe
tak! ahoi hivatalosan és
gadtáköket.

932/33 370
~33/34 338
934/35 286

935/dec.l
egy-egy évet
között értjük.

Iparosaink is
közömbösek

A saját sorsukkal, csak él pa

naszkodás keserveit hangoz-

A nyugati államok városai- I
ban, közs<2í?eiben sűrűn ren· I
.~cznek :heiyi kiáHilásokal az I
lparOiok es oli, aho! mezőgaz' I
d_as~gTI aFCivel.zs ]8 a f(az" ij

!
Qck E5i~ Ezek aI kiálHtCsck ne- 11

. ; , l, I
eres versengQsre ;jl'UKí::I1!enclZ'.',.
él mahzlkk ,meslerségÍJ\?/i

ér ' kíál!iiOll .
_. ~ ~ ~

he~ Zilwen'{eKef, a nem szak- ~

'''i.'-''''-'''' izlésbefi Q'1[ö' I
~~é' I

I
i

;.,5 m.ie~ Ieheil1e.ho,-!,'..
ki,'WHi'lsokai, ezek

>:'L"r'S! g'.wní?JÓKilek 110z-1
Fára!, téren vU';'x: I

0YÜ:u gözdasáígi népi SP !
j{o.I.[J1 iga.lgaíó diGsérdreméUó I
3zorf,éllommal, iigybuzgalom
fnflí· ,~s kHorlássa! már meg- l

. . I
jÖi'!e i'íl1egei és .0veol2 m2g~

rendezi éilgé!zdasági kiáIlí1,:í~

sokaJ, ame!yekllek relbecsUlhe· i
!c!:en neveló hatá.suk van. "

Megmozdulnak .
iparo&alnk l

tiosszű szüne! u!án. ~ Palu;, .
szüvelség 1924évi kiáHil6sa óla, I
nem '!álluk Iparosainkal !"iállí- l
iáson. Most egyk",dvezó al
ka'om kináíkQ1:oil, amikor az
iparos lanoncískoiánk 50 évi
fennd!!ását ünnepeljük !övóre.

/..\ kiálWás !eivél íll tanonc
iskolóJ 19azgalósága és a köz·
ségi iskolaszék veleIle

Egy szervező bizollság me\?
ct:t'lkilására, az Iparles'úlelbói is .
5 Ié/goi ki.ildendó, l1ívla össze az
iparles!ú1el vezeióség'z vasár~

nap délulán ~ órára ,P: iparlcs
iííle! tagjait.

Egynegyed négy órakor nyi
tolla meg Oláh Laios eln,:)!( a
kél órára hirdeleti gyűlésI. Ösz
szesen 12 1 cn voltak cl gyűlé

sen.

szap. v.
fogyás
t 25
t 35

gadJák cl. nagy közönséget és en
nek a köve[kezménye, hogy ma
a rádió már nem fényűzés, ha
nem életszükséglet

De tecimi!{ai részen is 150ft le
leményességgel hasznos modem
találmányokkal lepték meg Gil vi- i
lágot. Sajnos, az Ő. táboruk is fi

alaposan összezsugorodott Ma'
Gyomán aiig besz~lheHink ama- I
törizmusrÓI. Ez egyrészt lA nehéz
gazdasági viszonyok miaU, másR
ré.:;zt pedig azért, mert ma a leg
kisebb vevő gépet is méreseknek
kell alá. vetni, hogy kifogástalan
eredményt érjűrJ.;{ el. Ilyen mérő- I

berendezések és az ezzel járó
szaktudással csak kevés amatő ~ ~~~~~~~~~~"""'!'!.i-!!;!'!!'!-_""'_"'!!""!!'!'!!'!'!.~"!!"'!""!'!'!~!l!!'C!!!!'~!,!,!!,!,!-~,,::!!!~

rűnk rendelkezik. ,.
Mennyivel előbb volnánk a ,"~~

levizi6 terén, ha olyan lehetőségek I
állnának amatörjeil1k rendelkezé, i
sére, mint a phonia születése ide- i

jén Sajnos. egyeiőre az olyan
köUséges passzió, hogy ~sak jól

fe\Slerelt Q'!!árak és felsőbb iSkO-.'
lál{ !abóratóaumal képesek erre.

. . . . !

Ha teMta. rádió korsztlkség-!
!etj.úgyn~m érdekTelen az sem;

el~,',!Ü~~" , mit f?Úa~~!· él. }u~~ l
szwékmu. p,. mai baz~.2tTasokDafji

. . l
lJgyanugj" keH al'

l,'. .. I,
y'/a.1tO:{,f:ai, "

Természe;resen megkezdődött az
adófizetők gyüjl.ése is. Gyomán
az els5 előfizető Ifju Wagner Már
ton volt.

De lássuk liz év alatt, hogy
szaporodtak, de később fvgytö.k
az előfizetők.

Év előf. sz.
1925/26 6
926/27 31
927/28 66

2-4 esöves, accumulátor
ral, táplált készfilékek fogyasztása
pel1gőkben kb. 3-4 P. ..

3.) Hálózati készülékek. 2 x L il'

fogyasztása waUokban 572, ami
napi 3 órai átlagot véve. 172 wan. i
pengöben napi kereken 15 fiflér,
havi 4.50 P. 3 x 1. fogyasztása
wattokban 77, ami. napi 3 órai
átlagot véve 231 watt, pengőben

kereken napi 20 fillér, havi 6 P.
Visszatérve az adóállomásuni,

energia növelésére, amit li kor
szerűség kivánt, 1928-ban meg·
épilelték a 20 kw· os . adól, mig
1933 ·ban helyezIéli: üzembe Európa
egyíklegmodemebb adóját, a la
kihegyi 1.20 kiJowaltos adót.

Ki ne emlékezne Scherez bácsi'
ra, 3z eisö műsor bemondóra,
mikor lágy bariton hangján jelen.
teHe: "Halió ! iH Budapest, 550
méieres hullámnosszon.«



Fatelep) Ena és nyárirózsa burgonya,to
vábbá takarm6ny burgonya, valamint korpa és száraz

szemestengeri á II a n d ó a n k a p h a t Ó,

,I
'bédröl van &»ó azon elletben lehetőv'

kellene tenni, hogy azon II nép is rillud
v@he8li~n. EgYI:4el'übb koszt. OIG!l6bb
árak."

Eme szokatlan doJo/i mejlepelt Ile
meg érint is, mert ciekélYliégemet is
megkérdeztek il Oll.nketlre vonatkozólag.

Amikor olvastam a főjegyző ur ész
revételeit azon gondolkoztam, hogy he
lyén val6 volt-e az ~s hogy van-c Iiln~

ho'l joga, hogy pa pirra vetett krilik;it
gyakoroljon, mikor is elgondolásom !It

leU, hogy igen, meri kritikál gYlilkorol
ni mindenkinek lehet, még nékem) i~,

ami! a következőkben teuck mIg:
Bizonyára van tudomása Pánczél ur

nak arról, hogy falu, község, vároe, de
még II megye is, ismétlem: li megye ii
egy beiktatás és ezt követni szokott
bankett keretében vette magához apá
inktól örökölt szokással a maga meg~

v'lasw:tott nagyjait, vezetőit, hon~Tli.

tosait és hogy ápolják eme szokást még
ma is - és hogy az mmdig jól esett
nemllsak annak, akit megtiszteltek, ha
nem annak a jóérzésű embernek aki
őrült annak, hogy IiZ ünnepségen meg~

jelem'e egy kedvel kötelességének tellz
eleget.

Gondolja eSlak főjegyző ur milye.
rOl5szull'lsik ll!: ön kritikája annak a prelll
biteriumnak (amelyik nem kiskoru és
esetleg még jobban ösmeri II mai ne
héz vi!u:onyokat mint ön) amIly pres
byterium önt szeretettel hivta meg.

GondBIJa csali: milyen gondolatok és
érzéseket válthat ki ez a dolog a B.iy
JÓ1:sef ur lelkéből valjon helyesen ra,..
katik-e II kivánatos elyUtt müködél
fundamentuma.

Sok i1veket hordok hátamon azt is
tapasztaHarn, hogy az emberek sok
SIor emberi gyarlóságból fakadólag
nem tudtak II privát ügyet a hivata
lOItól el választani, és mi történlletne
akkor amit ugyan nem hiszek és nem
gondolok ha az ön kritikája nyomokat
hagyna Bay józse~ ur lelkében és így
ill vezetö emberek között a nem kiv!
Ulltcs helyzetek felzültségét termeimi
ki, millor is kontrakariroztlltník ali; Uít=
YÖlII törekvés minek ali! irtatlan község
ISiza meg El levét.

V'ilil nem tudom hogyha li ön f(;j
löttetil hat6dga véletlenül tudomást
szerez 4lme dologról - mit gondol _'n nyugtalanul látom, hogy linkadoz
nak Gyomán mindazok til köteléksd.lak:
amelyek az eddig meglevő kivánatos
tliyiut mil.k~dést biztositottak él fenn
hulották Gyoma vez;etö .irsadaJmában.

Nem tudom honnan gondolja a fő

i'iYZő ur, hogy nem lett lehetövé téve,
hQiY emil közebéden a nép résztve
hHsen mikor oda mindenki vallbkü
!6mbség nélkül meghiva lett.

Egyben azonban igaJIa van, hogf IIZ

UO pengő egy terHékért ilok (de bi
ionyára I'llm lehll;tett olc:s6bban meg
csinálni) bizony, bizony, drága az élet
31 .mai nehéz időkben főként azoknak
kiknek ~incl mei II biztol Jövedelmük
- dll álljunk mllJg-e pontnál és II

n~hé~ viszonyokról ne beszéljiinl{ to
vább és nyugodjlInk meg abban és vi
llisztaljoll mind1l:lttőnket éli rajtunk ki
'lii mindenkit al: a tudat, hogy It ban
kettre főjegyzö úr az megy el aki akar
és aki nem akar odahaza marad.

Ezeket szándékoztam főjegyző urnak
nagybecsA tudombára hozni li kritika
jogán.

Gyoma, 1935. nov. 27.
hcaapapl Plk6 IUla.

<10 E rovalban közöltekért nem
vállal felilőlilséiet a 6zerkesztöséi.

,

NYILTTÉR*

Kritika jogan.
Hogy is volt?

A gyomai ev. ter. egyház presl'literi
urna haUirozEl.lot hozott, hogy ali: egy
ház a meghivás utján megválasztott
lelkésze Bay j6zs~f lir beiktatásakor
tiszteletére 21 gyomai Uri-Kaszinó nagy
termébtn 1935 deo:. hó l-én közebédet
rendez, mikor és !lova nlIbkülöm!3·
fiég nélkül meghiv mindIOkit.
Term~sztteg dolog, hOlY II szüksé

ges intézk~d4l5ek megtehetél1ie végett
S:l:Ük8ég~s tudni. hogy hányan fognak
megjelenni, miért IUlnllk /il célnak eléré
s@ végett több meghívó lapot külQölt
széjjel lilE egyház, melyekben többek
között 1iZósz,rint az js ilII, hogy az
egyház 6zeretlilttii hivja mej ari illeta.
ket, továbbá, hogvmi lesz a. mlntl és
allnak ára 1.40 pengő.

fgy ilyen m1llhivó benn nemlét~m

miatt majdnem utoljára került houam,
amikor már mbok .nnllk aláirtak Kéz.
bevéve olvasva jól esett látnom, hogy
tizen az egyik meghivó lapon meghi
vott urak mint II katolikus, ~vllnlelikul
egyházak lelkiszel, járbbirálnk, t. b.1
fÖl1i:l:olgllbir6nk, közjegyzönk, ügyvéde
ink orvosaink, állatorvoilaink, nyugal
mazott főjeg'lI:8nk, H-od: jegJ:zönk val
IAskUlönós'i nélki.il megjelenélükkel
mee:tillztelni fogják II megví.las!tQU Bay
József lelkész urat és azontul magát
a református egyhbat is.

A min jól elltt ezt látnom tagadni
lJem tudom, hOiY igen meglepett Pán
~lil Emil nem nagyon régen msgvá
lallEtott föjegyzö urnak II mtghivónak
II.bba 1& rovatába (hová El methivottnak
csak azt kellene imla hogy résztvesll:, I
vagy nem Vl'iiE (Q§zt) irott következő

kllluzulája:
"A mostani Ilihé.. tlely%etben a ban

kitt ily módon való megrendezélml il@m
helyén való. pedii kö~-

Futuránál (Wagner
fatelep) árpa kapható,
mázsánként 16 P.-ért,

A legközelebbi pulykaexport
vásár, december 4-én, 3zeg
halmon lesz.

HUtőházat akarnak épí/eni
Békéscsabán is.

A I

I

}\nyakönyvi birek
A gyomai anyal<önvvi hivata!

könyveIbe november 21 től28·

19 El kövelkez6 .beiegyzések
iör!inlek:

SdUeitek&
Wolf t'vlárlormé Wagner Zsu

zsfirmának leánya, Erzsébel,
éJg. ev.

.HA;;ea8li1Áqot kötöttek I

Csáld IsJván és Csáki Eszlel',
B. l<Jss· Lajos és Perel Brzsés

bel, Qyuricza György és Nagy
Margi/, Kruchió Gábor es Szil~

gyi Zsuzsanna, Szujó Laios és
Herler Magdolna, Kurdi LbslJó
és Földesi Eszter.

Heohaltakc
Frierlrich Béla 9 napOl, !lg.

ev.; ÖZV•.Malyl Józsefné Kéri
Zsuzsánna 71 ~ves, rer.; Vaia.lh
József Vince ~1 éves, r. k;
SchwdlmMária 11 hónapos,rer.;
T61h Lajos ~! napos, ref.; Mol-

. nál' Jánosnn~ BálorI Mária 26
éves, ref.; S2abó Gyula Béla 7
ével, ref.

A Budapesti Nemzetközi Vá
sárt 1936 május hó 8-18 kö
zölt larJJák rneg.

Decemberben 0YlJ!árl zőld#
mező· kongresszus lesz. .

ur'sz'Sl.g(}S vásárok. Decemb~r
lén TUItevén, ~·án, .,j·6n és

B~késcsabdn orsz~gos

,-,,,vuv" és tlJal'vásári rar

Szentesen a Nemzeli Egység
Pá híva/edas ielöl Várad y

László leu a képviselő,

Békés községben k~i gyomai
származBSU főldink Négyesi és

áot ajánlalolle!l El község
nek léj;dagyár épí!ésére.

Szegedről öl szövcl'családoi
5 évre !diíl!allak.

A már nem
Vél!, hallem aUiói kiván. AUI6ii!i

lelJel még- önnekís, ha rés~l
vesz u 95·ik onycélu m.
kir. álJamsorsláJékon. Kis
rcncsévef 40.000 aranypengól
nyerhet, ősse.eseo 17.000 nyere-

mcly~k mind készpénz
ben fjz(zUeinek kL Ha nem nyer,
akkor· vigaszlalja (jZ él tudat,
hogy el nyomorg'ókon segilCtt.
Huzás már december 5én.

Gy g ertár9Zü gálat.
ncp(1~pokon és Izii.zl rninden

liÓna}) l -tól 5-i.g él Máday és
1ó iól a hónap uiolsó napj8.va'

!Je? eÍróa a beéri Balogh gyógy
:szedá larl sZO)gá!iJlOI.·

- Eljegyzé o • 0,3103 PirOSKa
bdnklÍ3.z j vjsciól egyezle Ugor
László iárásbir()sjgí liszlviseló

(\líinj'!n Hil ér!esilés helyen.)

és a;j~!}fín;ün!,

!;ák B lLvcs vi'Jrnh"
ft ciuigoz() b-:késmegY12J
nl unkdsa ka l.

GazdátlanmiUiór~ háza. A
nemrégiben alapilOu örökség-

ínlezeiról pompás cik s

ket közöl a "A gazdállan mil
liók háza cl cimen Tolnai águ

lapja uj száma, amely nagy
terjedelemben ~s Qazdag larla
lommaI jelelll meg. Ategkivá~

16bb magyar irók nov-ellái me!-
számtalan érdekesebbnél

érd~kesebb cikkel, közel száz
rémek képd és nagyszerü foly
tatásos laL:1laz olvasó
él népszerű képeslapban. Tol.
Dai V1!ág!apja egy száma 20
fillér.
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Endrődön, Nagyperes diilőben

8 kishold fOld, Décspáskumon
2000 n.-öl és 1866 négyszögöl,
Dávid diilőben 2340 négyszögöl
föld, továbbá Köröstarcsai vaSit·
állomáshoz közel 60 kishold
tanyásbirtok kedvező feHé telekkel
eladó. Érdeklődni lehet Béké,,·
csabAn, a Békésmegyei Kereske·
delmi Banknál.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER. MÁRTüN.

Hungária kőnyvnjromdaváJlalat, Qyonu
felelős üzemvezetö:TeketSándor.

jjlal'I"""I""""'«
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Megérkezett! a Future
olcsó takarmány bur90
nyája, melynek. méter
mázsáját 6 pengőért

adják.
U~UUUUU~~~~UU~~~

Publikáció
Eladó Boeskay u. 27 sz. miatt 3 drb.

120 kg hfsó malaG-, l drb. 300 kg. kö
riil}. hizó. Megtekinthetö ugyanott.

Ozv. Ce. Szab6 Albertné Arany
János utca 3 számu házánál 2 slobáll
lakb mellék épülettel együtt kiadó.

Téli sapkák mind.nféle ~Illinben

nagyvála!!ztékban olCSÓn kephat6k
Alt Vince kalaposllál Endrőd ipartes
tüleltel szemben kalapok és liIport
sapklik reklám áron kalapigazitást fei
tést szakszeriien olcsón dJlal.

100 k11l.-on felüli hizó.nalac Szi
lágyi F01"encnél Rákóczy ut !j sllIám
alatt eladó.

Akintak bármilyen trágyája no el
adó, jelentklizzen II Termelők Szövet
kezeténél II Horthy Miklós uton.

Moln.r Antillnllk Horthy Miklós ll.

'!JI szám alatt 1 drb. 9 hónapos 150 ki.
I drb. 9 hónapos 139 kg. prima hizója
van eladó.

A Révlaposon ezer négyszögöl fölG,
szőlőnek és gyümölcsösnek igen alkal
mas; eladó, Fölyó viz, liget menitt,
nyaraló épitésére is szép hely. eim.
kiadóhivalalban. .

A Fl.lturán6.' (Wagner Fatelep) szá
raz morzsoJt tengeri, Ella és nyáriró
zsa burgonya, továbbá takarmány blir
gonya, valamint korpa állandóan kap
ható.

Tel'ék Mihály Horthy Miklós ut 'ff
sz. há7a eladó.

Kruchfó MIMlynak 5 hold földje,
tanyaépületekkel eladó. Érdeklődni le
het li helyszinen VI. 515 sz. tanya.

Mindenféle női férfi és gyermekci
pők legelőnyösebb beszerzési forrása
Mészáros Lajoscipöüzletébengr.Tisza
gr. Tisza István ut 52.

. Kerekes Károlynál a zamatos, jó bell
literje 64 fillér.

A Hartenstein Hermann és fia .61,
tisztelettel értesíti az épittető közönsé
get, hogy frisségetésü tégla és tefőcs(t

rép ismét jutányos áron állandóan bp
ható a cég· téglagyárában.

Publikáció Értesitem CI. nagyérdem.
közönséget, hogy cipöüzletemet HortJly
Miklós út 29 sz. alá ci Bogár hentes
házába helyeztem át. Kész cipőket ál
landóan tartok raktáron, mérték utáni
rendeléseket llIegjutányosabb ároi!.
vállalok.Szives pártfogást kér Vala"
Vince cípészmester.

izsef

~~

KORONA HANGOS
MOZGÖENDRŰD

1935. nov. ~-án liizombaton és dec.
l-én vasárnap

MagyarÚ.ll?esz~lö világfilm:

SZÁZADUNK
T R A G I!D I Á JA

A XX. sz:ázad első negyedének
világtörténete filmen.

Nemzedékünk átélt története legmeg
döbbenetesebb napjaiból. Ebben a film
ben nem szerepelnek lIldárok éSiU
n$szek, ninclIlenek kulissza beállitások
és mégis a leghatásoubb film, amely
valaha most vásznan lepergett. Ez ll.

csodás magyarúl beszélő hangos film
uázadunk története a hábará alatti és
utáni világ hfi tükre, amelyet senki ne

mulassLOn el megnézni.
Jancsi és Juliska

vigjáték.
Kirándulás a viz alatt

Iculturfilm.
Pox lis. Magyar vJléghlrad6k.

~.I..... o' ..•
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I
NEM OlCSOBB MÁR
A BOROM

. minta sz:ódaviz, .
DE NEM IS SZÓDAVIZI

.1 3Oeg}liLJ L~r~ vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad-
kert állomásra kislállitva

I
s feladva. Vasuti fuvar kb.'
4 fillér !ite....ren•. ként. Csakis. 50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
fesen adok il. szállitas tar-

.. . tamára kölcsön; hordóm

I
30 napon belül bérmentve

.küldendő vissza. Szétkül
. dés utánvéttel. Egy pengö

levélbélveg eHenéoen küJ-
. ctök mintát a borból min-

tásdobozban, bérmentve.

I
Boralm kellemes édeskés

Itell.lsk. tiszta, tökéletes za·
matusk és n El m savanyuak.

Cim: Székely Ferenc
. Soitvadl!:ert, Pestmegye.

lw~wuuuuu.~uwuUUUUti

faiskolája

CEGLÉD

g

Budapesti Iroda VI., Andássy ut 56,
Oktató nagy árjegyzék ingyen.

Kaliforniai pajzstetíitől mentes

Gyümölcsfát
Magasrlörzsű és bokorr6zsát
Diszfát
Diszcserjét
Évelő virágot
Gyökeres szőlővesszőt stb.

bármilyen mennyiségben igen olcsón szállít

OyTK-BlSE 1:1(0:0)
0Y0mCl. Birét: Huszár.
BiSt: kedé:5,.el lr.dul a merÍ<:Ö

~és. e' álve;,.Ü az iramot.
állar:dó k'öie:nyben kerŰl erősen

szurang"ilá il BJSE k<Jput, sokal
iŐne" hó ;il. a szerencse azan·

a BlS'Eliekkedvcz: afébd/'l
30 pe; CeDe11 az orvo" miat: félbe

SZid( HJ .-; iH~rközés";1m\ kb 15
20 tMf, dr. Salló}' orvos
ur fl1egerk.elesével a mérKőzés 10

vabb folyralódiK, GyTKfölénnyeí

ér végei éj mérkŐzés Félidö után

a GyTK indítja a labdát. rövid
ideig BISE fölény mUlatko7ik, amI

eredménnyel is jár, a BISE cen
ter elöre tör, a tétovázó· GyTK
védelem mellett cl 10 ik percben
gólt ló 0:1. A gól után jl';mét
GyTK fölény kezdödik, a BISE
védelem azonban biztosan ál a
helyén,. él kilpusáhol a szerencse
is mellé szegÜlt. A 43 ik percben
sdgorilol! a BISE ellen. amil
B1rtik II. szépen helyez a tömö

rüit védelem mellett a hálóba l: 1
Keldés után él biró a mérKö és
vé,\!.él jelz! JÓk vallak a GyTK
ból. Vatai szenzaciósan jóiállolIa
él helyét az egy gólba él védelem
benne volt, egyébként minden já..

. tékos szivvel küzdött, kiemelni
kÖ/űlilk senkit sem lehet,mind

jó volt.
Huszár biró kitúnően verette a

mérKŐzést. Cs.
~AAA~A~AA_~a~RR~ftAftft

. ....:.. Eszik még a IibéJ& 1

- Vegyen neki t.engerit
a Futuránál.

- Tömi még li IIb'J~t"

- Vegye meg II tengeri-
let a Futuránát

- Van sl.lld6je?

- Csakis Futuraburgo-
"yával etesse.

~~uw~w~~w.titiUUUUU

Északi II. o. bajnokság
XI. 30-án:

1 MTK 12 10 1 1 55 9 1'") "j

&1-

2 MSzSCll 9 l 1 49 15 19
3 ETK 11 6 3 2 37 8 ;5
4 GySC 12 5 4 3 26 17 14
5 BISE 10 6 2 2 20 13 14
6 GyTK 11 6 1 4 16 24 13
1 Törek. 10 5 1 4 20 15 II
8 TurulBlO 3 3 4 24 24 9
9 Máv ll. II 1 4 6 15 34 6

10 KTE H~ 2 7 11 35 5
11 TAC 9 2 7 13 30 /

~

12 VSE 9 1 - 8 10 33 -
13 Hllnyad18 - 1 7 3 42 1

December 1 i programm.
Oyomáll: OyTK-V5E
Endrödön : ETK-BISt:.
Bekesszentandréi.son: Hunyadi-

Töre1-;vés.
Me/őlufon: Szövögyár- Tml.li
Turkevén: TAC-Mav II

Mult vasárnapi eredmények.
VSt-TAC 4:0 (2:0)
B151::-Törekvés· 2: 1(0:0)
SÜl vőgyar-H1HiY "dl 13:0 (6:0)
Mav 11.-Tnlul II 2:2 (LO)

··SPORTH;
BirókÜídes. GyTK-VSE 3,

ETK-S St SAÖV :l

rÓ ve,érni.

Szövőgyár leigazolta Csele
\lOIt MAfC lobszélsöt, Szüos· a

mezőluri Máv volt balszélsöje pe
dig az MTK#hoz kéne igazolásai

MTK-OySC l: O (O :0)
Gyoma, bajnoki, biró: Huszar.
Az állandó össleállitási gon

dokkal kUzdő GySC ellen meg
érdemeilen gyözött a kilQnö csa
társorral rendelke/ö MTK Ho;:;.y

ez a gyöze,em nem voll nagyobb
gólaranyu, az a remekül védő

Szrenkanymak, viilamint1 feke
te-U~or bekkpárnók köszönhető

A half~orban nagyon érezhe!ö volt

Mallak hiánya. Ha Ö jalszik, u~y

a/ ered meny könnyen a forditú!

ja is Jehettllt volna. Mónus allan
dÓJI1 fgjlödik. Masodik felidőben

voll egy szabddfUl'ása a félpalyá
ról, amit nehezen lud elfelejtem,

aki jána. Nagy Rés Jenei IS
igyekeztek. A &"atarsor nem lU·
doll rnegblrkolní a szilard MTK
védel@m Illel. KISS Zs. mini jobb
szélsö nem vall be, a balszélső

Etumann pt'd'g il sLokatlan pos,
IOn :;eho""y:-.em liJialta fel m<lgál.
A !leisö CS(l13r InóI erősen. fogla

a hÜllŐ Pdlaj ceníerl1"lf. AL MTK
kl 'Ű' lŐ t'g\,ÜJles. de·'a cko"'pien
GySe ellen nem ludoll volna

lliyb;wi. A f:yölles gÓll a masodík
félidö 7 pe eeben Pu~kas íÖlie

ö;<"zefllfa~boJ. Hu~"ar hnó mind
k\~1 fél :ejie~ nlegeje~edesére ve
Z€tt le éi. llJeccsel.
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évfolyam; 52. szám, ,
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ELŐFIZETÉSi ÁRAK:
f\iegyedévre l-30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5-20 P.

Befizetések postacsekken ;
,Hungária-nyomda Oyoma" csekkszám lS.280,

Lapzárta c s li t ö r t ö k este fi Óra,

Megjelenik minden szombaton reggeL

F@lel<1s 5;:::<f!r!<es;;r;tö: WAGI\jER MARTO!\!
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

nHUNOÁRIAü KÖNYVNYOMDA
G y 'o WI~, KOS5l.ith Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:'
Egyhasáoos (55 mm széles) 1 cm. magasllirdetél!
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné!
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

GYOLEGYE

E I Ételünk folyásában eze- Kor p és kórtünef, hogy (l népes kUldiJttségei,1l1 zsadányi

i
ket él gyomvetóket, gyom- mi közstgünkben is van kí1ldöttség és lll. többi vidéki VGfla

ülte!őket él ie.ak;;!o··nf, nIl e'b'b dégek létszáma.
! "ul "'" mit gyomlálni, Véln mH ir-

formában lélláljuk fe!. ÁI- Harsányi Pál esperes nyitottIl
Ezt él s~óiá(ékoj (IZ új télni. Időszerű élZ új lelké- meg a diszgyülést, melynek egye-

református ielkészünk mona dozatélikélt meglalálják él szüni\: megáUcJPittlsa. Fog"·
, I O ' I I társadalmi élel minden dtlli tárgya Bay József meghivott

GoHa vasarnap. sem szo-' I. 'b Ah l I iunk össze és ha kell, akár lelkész beiktatá!>ának jegyzőkönyv-
'4 'k k I, h I re,ege en. o nem ve- II ló . éJure na' szz:mla, te at ve-o dekezllek ellenük, töbh a tűzzel is vj~yük keresztül, en va megöröKil se.
!lyük mi is é1zt értelem sze- sikerük; é'lllol rendszeresen hogy Al. üdvéJzlők sorát Pépb Pá.l. t elnök·lelkész nyitotta meg, aki
fm .. I ,pusztitja a gazdé'l c:l gyomot, ,I OY8mának nflltgyengyo'" Bay József lelkészt, mint lelkéiiZ-

A 10 gi:ly-da i:I gazdél.lko- oH kevésbbé terjed. Ima Iii W. társát üdvözölte. Pereoz István
déÍ5ban óll,mdóan hadi16- 5I!I"""R_"'''~1!!1!I1''''av~'''!ii!!!Ii1!Hi.;II!I!!'_lI'Ji<e!i!l!~lIII'!! " __t!!!__!ilt!!!I!!!"_~IIIII!!!!!SiI!!SiI!! espereliiia eionka nagYliIlalontli
bon van el gyomféiékkel. egyházmegye nevében bUGiuzott

A ltlsta gazdCl velejárója a i m el.
gyomverte tanyahely és é1 II feiler Emő ev. lelkész II lut-

gyomverte vetés. A jó gaz- Szerdán délután Gyomára érke.l!:ett Ricsóy-Uhlar~k Béla heránuiO egyház, Csernay Géza r.
da ernyedetlen s2Iorgalom- föispánunk. ahol egész délután a járás egés1:ségflgyéröUs más k. plebános a római katolikus

sürgősen aktuális ügyekről tárgyalt. Este 6 órakor utazott el egyház, Oróiz Zoltán hitkölliiiégi
ma.I pusztitja, aszatoljé'l, elnök az izraelita hitkőzség·iéiZé.

a főispán.
égeti, rostáljct El gyomot, I ről Udvözölte az uj lelkfizt,

'!!!!'!l



21nő/{ cis? úr
btl (21!f'2 57010 nl ire!

adoíi ó:. 'iEJSva az ivel s
L,zrn:1észe:tesl1·;zk tartva,
azon az elól;iáróság minden

a szerepel, mint mef!hivoil,
a iclenlévö elóljáróstigi tagok
kal közöHem él rneghivóban faa
lál! lényegel: a meghivá i::l

menül é' él ieri ék áláL Amidőn

él .'idmosan jelen!c'vó ~\örjáró'

scigi lagok ezekrői ér!zsi.\llek,
e;dyönic1ü!eg élZOfl álláspont
alakuli ki, hogy ma c:: lelkész
beikiatásnál ősrég! szokáskén!
szC'rzp!ő bankeile1 nem helvén
való megrendeznj úgy, miként
azl boldog'ubb vJlágban csele.
kedlék, helj-!zsebb !en
ne egyszerü menüvel olvan
közebédel rendezni, ame!~en
azok is részt vehessenek, akik
a l.znylegesen megrendezel mó,
Jon részt nem \lehel/ek. Ezen
állás po il! nok ad la Ili kifele zés t
akkor, amidön az fvre él kö·
velkezó inkriminál! megjegy
zés! vezeilem reá: .,A moslóni
nehéz h'21YLetben él bank eH jly
módon való me12relidezése !lem
helyén való. Amennyiben pe
difJ közebéclról \lan szó, azon
i2seihen ieheíövQ keilene lenni,
hogy azol1 a illóP is részt ve
hessen, Egyszerübb koszt, ol
csóbb árak I"

Van annyi bátorság bennem,
hogy befsni(üjem, misz<2flni
nem t)eIYLSI2n cselekedtem ak
kor, amidőn a fen:iekel a mefí~

hivóra vezellem reá, nem pedig
klilőn pa pirl'a vel ve közöi!em
al. egyház vezelőségével az
e!őljáróság ésw·vélelejf. ennek
megálJapilásáva! él tárgyiJögoS
ság nak is tariozom. Kérdem

'azonban: vajjon ki biziosijolI
volna engem arról, hogy ezen
észrevéleiröi ugyancsak nem-e
szerzel l voína ludomást cl cikk
irója s !10m lelie voliiéi iZ ugyan~

csak kri!íka iéirgyává az elói
jár6sbgnak iiy módon kőzőH

megjegyzés!?!? ;\zl hiszem, hogy
e:~en esclbC'11 is meglelt volna
a ilér, meri hiszen, hogy ve
lJel magának bálorságOl az
elóiiáróság, 'lj bele szóljon
olyall valamibe, amelynek ín
lézésér·c; k lől! 12 lagu bizoll·
sdgban nincs helye? De tovább
menve, az előljáróságnakegyik
J3gia sem mondhalja mag-áról
azl, hogy ő az a boldog 15-ik,
akii él banketl rendezés kérdé·
sében megkérdez/ek.

tAl. elóljáróság-nak czen eset·
nél csaknem kivéte! ndküi je·
Jen vo! lagiai eienlcl ék, hogy
az ível addig nem íriák aJci,
amig' úgy a menüt, min! az
árakat meg nem '.ctdfoztaii<'i!-c
(Szükségesnek lá/om megje~

gyezni, hogy Jölán egy kissé
idó:::zerülkn volt az el5ljárósá~

tagjainak ezen kiieleniése, hi~

szen al,dwr még részül<re rne,-

~!CClu kiséreiéveL DévÉJ s2ky
LáSZló tréfé1s s::árnó is sikeres
voll.

.6, renlí kisérö mú:wrl kövel
!,ezó szemán. cs!e 7 órai kcz
dellel az Egyelérlési Qlvasó
körben megisméllik Tad jános
janUó elóGldási5nak Kerc!ében.

Az Olvél5ókr,ak, reményem
szei'in:, kgnag~:obb iábora ugy
GyomaI], mini él videken
mert hiszen vidékre is elldjJ,·

delel ':I Gyomai Uiságnak leg
u!óbbi száma, ezzel dokumen·
látni óhaj!va áZ elküldcmdő azt,

miszerint lássák, hogy milyen l
f6jegyzőve! verle meg a .Te- l
remlő á?yornaiakal - bizo- i
nyáro lisztában voll (mik(5nl én i

is) (IZ egész cikk lendenciáiá- !
va! :5 a mélga egyéni vélenJ8;!

nyél megalkolia róla. Ezek l'
köz~1 az c~Yik igy kiá~jCi!t fe!: .
"A,mlkor mJndi2nkl él be'kel, él.

nyugalmat áhUOlZél, helyén
vató azt egy cikkel meg
zavarni, arra való a sailó, hogy
mindenki ne csak hallja, eilen p

ben irasbQn is bizonyílva lás'
sa. miként mörja magyar él ma
gyari ?"

NeKem iS ez félit s· nemt:lz
egyéni sérelem, amidőn a cik
ket olvasiam és még valami,
ami írt!lsomból később ki fog

lÜnnL Mindezek melle!! azon'l
ban nem az elmondoljak ser
kenlelJl2k cikkem megírására,
hanem egyediil és kizörólag
csak él közérde!c -

Ezen köz~rdek me~kivénia.

hogy egy lakoli ilelyen a köz
szg és a? egyház egymás: IB'
mogassák, segilsék, azok v·z·
zelőj eg-Y:11Bssal jó viszonyban
legyenek, Ezen kivÉlnságom'
njk adtam kifeiezésl Oyomára I
íöveíekmkor az első közgyn
lésemen, erre kérjem egyl1ö
zarnnak oi! je!cniévó képviso,
!öjél is, fe!iijániva egyszersmini i
szerény szoigáialőimal is az I
egybáz részére. A kivánalos l
egyÜflmiiködés, sajnos, ma sem l
áll fenn, azonban ez minc!c!- ~
id~ig nem raítam mulolt. A jó· !
viszony heJyreálllárl'l vártam s I

reméllem, hogy az idő meg

hozza ezl magával. Ezen re
rn.~nyemeí soha S0m fogom a
mul1ba temeini. -

A közérdek szemponijából
szükséges tehát, hogy éi lelkész
beiklatással kapcsolatos sze·
repemel szóról· szóra megís
merlessem azok elóH, kik cl

lénnyel :iszlábz'J!1 nincsenek s
azokkal, akiu nem is vei/ek
magukoak fáradságot ánnak
megismerésére.

10 nappal a lelkész beikla
tás eláll az egyházi szolga az

l;" ki~iró másorbE.in: Oláh
Erzsébe! dlcsércíes igyekezet
lel, bátrati SZa\(al!~ el Ei "tiorlhy
Míldós" cimú' irreaeflla köllZ
mi20yL

l(ovács Juainak egy frappáns

on;1

mcI." .

viS;Zl1 él ~.::.Ü[ rnoc~'2rn'3ligej', a
tecbnika J':;s kwtn.lr~léL:d.is ~-:YO'

A Gyomai Ujs~g lzguióbbi
SZ~:1H1;bém a nyil! iérbcn egy

cikk jzi zr;! meg, mc!ybcn an
nal>: irója cl mult vasárnapi lel
kész beiktalássa! kapcsola Iban
személyemmel foglalkozik.

ft. cikk olvasói bizonvára ve~

gV~S érzz!mekkel fogadiák azi.
Voitak közÖilük olyanok, kikel
Öröm lÖ!iÖU el, OL! olvasván
ki a cjkkbői, hogy "megkapla
él főjegyző o magáét." Az ilyen
érzelemrnej ellell olvasókal
véglejeniiI saináJom, örömük
azonban nem fog sokáig íúr

Jani. - Az olvasók másik lá·
bora felcsillanó szemekkel gon
dolia, hogy "na végre Vőll Gyo·
mcimak szenzációla, megint ösz
szekapofl kél nadrágos ember,
bizonyára nem hagyja egyik
sem él magáé/, lesz mil olvi:ls~

ga!!lunli:". Ezel.' részére is ld
kell jéfenlenem, hogy nagyon
csal6dni fognal<. HOl!.Zá vagyok
már szokva eddigi pályámon
ahhoz, hogy minden komolyabb
ok nélkül piszkálianak, él "kri·
fika iogán" bírálják tet1eimet,
abba más érlelmel magyaráz·
zanak bele, mint aminő szán
dé,d<d az! cselel~edlem. Ehhez
egy jegy/6oek nozzQ kell szok·
nl. IlY'20 alkalmakkor rendesen
CI i(?gvző lesz lakatol él szájá
ra, meri a ,.közérdek" iRV ki·
vánja. Tehát vegyék ludomá
sul CI szenzációt áhHozók, hogy
sem él már emlHe!! cikl,el, sem
pedig annak íróiáva! érdemben
foglahozn! nem óhaiiok, mer!
ezt nem lariom s7emélyemhez
mlZ1loDak. Hogy miért? Erre

ige\1könnyü a felelet. N<'m I
!anom izléses dolognak cl hir

'Iapl csatározást, Zlnnak rende' i
sen a köz issza meg él levél.
Ha valakinek kifogása van oly'
dologban mással szemben,meíy
őt egyénileg erdeid!, legyen
hcnne annyi férfias bátorság,
hOSi'Y az llletővel személyeseD
Intézze el él kérdes es ügyel, de

ne álljon ki él piac sarkára 'I
szónoklalával kisebhileni egy
felelős állásban lévő \a!aklt,
legyen bár az illel ó csak "Pán
czél úr" is ~ azok előH, akik
keserves helyzetük miall reá
vannak ulalva erre él főjegyző·

re, akivel szemben. hogy ép·
pen ·ezen emberek bizalomma!
visell(;!ssenek, az egyenesen
közérGiekel képez. -

>I<

Ritka alkalmi élmény volt ez il

diszgyLí.lés. Meg!ettkorú férfiak
szemében többször megcsillani a
legnemesebb érzelmek könnye. A
gyűlés í5vegÖje teHlVe volt fenköl!
er:üékezésekkel, ideá,j s elhattro
ú.sokkal, ';iszta megáilapHásod:ó:;,

Szép vol: l Eszményi 'i/oH! Igaz:
voll! Emberi volt!

a gyomai református egyház ja~

vát kivánja szolgálni.
.fJJ.z üdvözlő Jevdek feiolvasása

utá!] Hars&I""íY! Pá: esperes bezár~

ta a gyt.í.lést

Szerdai esték

Bankett
Az. Úri-Kaszinóban 170 terité

kes bankett volt Az első lelkö
izöntöt - a kormányz6ra - Har
sányi Pál esperes mondta. Több
fels2\ólalás volt A bankettezök a
késő déJutáni órákíg víg hangu
latban voltók és egy ritka ~zép

nap emlékével fejezíék be a Bay
József lelkész beiktatásának utol·
só aktusát

A sorozatos szerdai eslék
ölödíkén, az IparICt;!üle! termé
ben, Szőke ferenc, él GyomaI
KözmúvelődésiEegyesű!elnép

szerű üqyvezeló-e!nöke meg
emlékeze)! B Kormányzó úr
névünnepzfóLEzeréves orszá'
gunk összeomlásának szeni.,Ú
káoszábcn Horlhy Miklós neve
jelzntetie El reménysé~et a sir
szélére: sodródol! magyarság
számára. Hogy al enyészet
~ödreból az éle! utjára ismét
kilépliink, ezt neki köszönhet·
jiik, aki visszavezeIle orszll'
gunköl és nemzetünket a mil·
gyar jövő ezeréves Ú1jára. Úl
világol ludoll iH alkotni és

visszaadla nemzete hité! ön
ma~ában és lönénelmi hivatali
ságában. Emeljük fel tekinte
lünke/ most él legelső magyar
emberhez és meginduli szivI/ei
adiunk hálál az isleni gOl1dvi
selésnek, h,)gy Horlhy Miklos

bálor, erélyes kezébe adla a
korl1li'lnykcrekell

Fehér István polgári iskolai
lanar, aki már a muliban is
több nfvós közhasznu elóadás
sal aiándéko7.la meg a hall·
galóságol. ezutlClI korunk gyer
meknevelési problémáiról be'
széll:

Talán sohasem yoH szülő és
gyermek olyan mess.:e egymás
tól kuI1urf"j!ódés 1'2l<fnlelében,
mird epen napjaiokb,m. A lech
nika olyan Iramban rohan előre,

hogy szin:e alig vagyunk képe
sek követni. S a gyermek, aki
mosl csöppen id·e, ebbe él

modem lársada!omba, öszlön a

szerü1eg azoka! veszi ésne
legelőször•.:;mik a legmaiabbak,
cl legmodernebbek, öszlönsze
rükg az ragadja meg él leg-



páratlanul kedves ünnepségérL
Bizony kevés ember állithatta

olyan joggal, hogy nyugodt lelki
ismerettel vonu] vissza a közéleti
pályától, mert úgy érzi, hogy amit
szerény erővel megtett, az! a pos·
tamesleri kar érdekében teHe.

Nyugalomba vonulásakor aE

i
l alábbi miniszteri elismerő okira~

tot kapta.
Nagyságos

Kovdcs Lajos
ny, m. kir. főposfamesfer úrnak

Oyama.
Nyugalomba vonulása alkalmá·

ból Fópostamester úrnak közel hat
évtizeden át teljesiteit és pél
daadó munkásságáért elismer81e
me! fejezem ki.

Budapest, 1935. október 8.
Winchkler s. k,

A miniszteri elismerő okirat az
alábbi vezérigazgatói leJJél kiséie
tében adatott át.'

Kedves f'őpostamester Uram!
A kereskedelem és közlekedés·

ügyi minisiter úr Önnek előter.

jeszlésemre kőzel hat évtizeden át .
teljesltetf hű és példaadó munkás
ságáért, mellyel a m. kir. posfá H

nak megbecslUésél öregbitette s fe·

kintélyét gyarapította) irásbeli elis
merését fejezte ki.

Amikor a Miniszter Ur Ónagy-
méltósága ilyen dicséretes elisme
résben rdszes!tiÖnl nyugalomba 'Jo~

nulásaalkalmából} a magam részé
ről is megragadom at alkalmat
és Főpostamester úrnak őszinte

szivből gratulálok a magas kitiin
tetéshell.

Kívánom, hogyao! Ur kegye so
káig tartsa meg jó egés~égbe!l

családja, barátai és tisztelői igaz
örömére.

Hazafias üdvö~;/ettel

igaz !zive
Ters:ltyáns~ky Akos s. k,

aj tal

etyárviIág

la ta, a társadalmi és egyesületi
élet terén kifejtett alig felmér/zelő

értékü munkássága. AJ! ő példáját
követni, az6 nyomdokain haladni
ez egyértelmű.' helyes úton iárni
a biztos révbejutás és eredményes
jövő irányában. ct

Kovács Lajos f6postamestert
csendes; meghitt körben ünnepel
ték a közelrnullban, amikor a
magánügy@i elintézésében átme·
netileg Budapesten tartózkodott,
Ezen alkalomból fel kereste Tersz·
tyánszky Ödön posta-vezéri~azga

tó, Dr. Kiss Ödön posla-föigaz~

gató, Szalontay Anta! posta/aná·
cso".> és Mushong Rezső egyesi.i~ I
leti elnök. A vezérigazgató szép I
és mélyenszántó beszédben nyuj
totta át él. hosszu és értékes szol
gálatai jutalmául a kereskedelmi
és közlekedési miniszter ur elis
merő okiratát. Beszédében rámu
tatott arra, hogy isteni kegyelme
az, amikor valaki 60 évig tud
iI~en ,intenziv tevékenységet ki·
feJtem. .

ÜnnepeH Kovács Lajos meg
hatódva fejezte ki kÖizönetét a

mues

ff _ béke _

sA

Háb
A háborúk szellemének boszorkái'lykol'lyhájl!ib3i"l angol, fran

cia és 0la82 részről ismét a béke lehetőségének inyenc eledelét
kotY'Iasztják. Bei1fellteseik :il tn",! napot tartják az eur6pai béke
vagy háború elha'lározásának.

A harctéren nYiJgalom van. Annál nagyobb a harci lárma az
erdélyi és feis5mag~'arországirészekeíl'l, ahoi az oiáhok és osehek
hatalmi mámorában hallatlanul s1iU'lyargatják lIél'einket.

Genfben megint öss.,el.ilinek. Hátha. ebbé! :3 vajudásb61 mégis
megszl.Uetik a TitlJiescul, hasznos béke-egere és hátha egyszer

.mégiscsak atE Offukrél al hires "me;gszé,llÓknak."

Kovács Lajo:il gyomai föposta- l

mesternek augusztus végén t~r

tént nyugalomb1\ vonulása alkal
.mával a Gyomai Vjság hosszabb
@ikkgen méltaUa érdemeit. Most
a .,Posta Közlöny" vezéreikkben
foglalkozik Kovács Lajos hivatali
szereplésével, majd pedig többek
között a következőket irja:

"A válságos idők ltűrzavarában

mintegy világitóloronyként emel-I
kednek ki személyek, akik a Gond
viselés kegyelméből harmónikus
alkotó éle/pályát befutva példá
jukkal világitják melJ a kövelendő

utat. Ilyen világitó tornyunk ne
künk Kovács Lajos ny. kir, fő'

postamester, a postames/erek or
szágos egyeletének örökös diszel
nöke.

Első fápos/amestere volt az or·
szágnak. Ez a hilszke dm nem
csak azt jelenti, hogy időrendben

elsőnek érte őt f!.t a szép kitünte
tés; de jelenti azt is, hogy a leg
,lső volt és marad mindig a ma
gyar pos/ames/eri kar legkiválóbb·
jai között is, Ezzé tették kiviMe
sen hosszu ég eredményei; sza/ed-

~~~:~~~~~~~~~~,,~~
hívó kiadvö nem vo1/, csak íásOfl elhangzoil egyházi be· i hogya lelkész úrban az én i

ezen esetel \{öveló 5 nap szédból ismertem meg. A reám I n:egiegyzésem ilyen gondolatol
mulva). gyakorolt benyomás az, hogy I /amasztott voinéL

Kérdem az olvasólól: mi érkezésél nem hiába vártuk, I Yégű.l ~ cikk irójához v,an
lörléni volna, ha az előljárös6g munkásságálól bizton ered. m~'Z~'7 ~~ehClny s:a~am. A f0olie-
jaol'ai veJem együtt egyszeriien I ménvl várhatunk Neko' _ .~ I k",/ ,ozé.rdekbol lrft'Jm me$? A'" . . ' ... n, oZ b !" "d' k'"
tudomásul ves;,:ik at: íven kö. elég ahh07, hogy személye· ,.0 ze_T eK ,lVön:1'l, hogy. e~y
zölleke! s akkoriillliJsponljuk- iránI él legnagyobb bizalommal f'de~.os," ~:zgpedlg anyagi es
nak meofelelóen id írva él ii II ~ n - • ." erkO!cSl erl'21emben veli felelős

iS \ .se, e~s~ ro mal mos l IS, en ve~elő II I: 1- -I "d"
rövid "nem meg\'í?k" távol h -'d _. ,. sz,vlse o ml! {O ese. azonl,an!DM 1.eerkezle. sől li~zl "I" ·t" b 'Il'

ct k] t k
"-j a _ _'._ _'. ,:; él megVi.agl as an a. Ion

mara ia vo na cl 'ön "wo, n,egvilI5::7Iösa elOI! IS blzó]om- mind· "'nkor e' " ct k' l-ll

A
-l l 'k' b l! j'" ,<:. S 1.1Uh. en ! e o .

m!2!;w~ en CI···1< en ez ese -, ma Vlsel!cUem irönla, ennek él Tehál az " t 'I "
ben "Pállczél leli volna az, "l <: t·- ~.I-'t {"bb 1_" l~ l' :; . en szerepeme o 1öl-va éLZ as tC ol ° ey, Je <:n "Iv toll 'I" '! -

k
'I'1-- -, I' co., , • . .am megvl ag! am s nem pe·

él i az egesz e.o Jarosago l' Den kltel'?zesl IS ad/am. Az ő dí.' ci szernél eme! "'1 j - dó, I
visszalarlolla a bankellen való 'I' '. " '" y el ama oSszeme.ye l l"el nl erzelt rol<on- eIn' Q"" • "/1 t

d
rIlam, 1.12 ve viszonozni.

részvétellől, Igy pe ig mi Iör- SLenvem nem párhónapos, ell Ennek luda!" b l" l I
!(inl'? A főjegyzó voll azo aki lenbcn már előző szolgálati hogy e- voll C!aanel,~!lei"~nlern,
odahaza marad!, az elóljáróság . helyemról eredt, ahol is új lel-. ~s. r~ i' - l ~ .~ h al a.om

j
" d' , t k b ;,'" . " e szere em 1!11II1, ogy az

agIol pe 19 elmen e. cl an- i'\cszunknek oa edesalYIB cl! utoísó is. amidőn az engem
kellre. gyulaváriaknak i~épszl2rű, ked· I sajtó utján érj támadásra sajió

Legyen meggyózödve min' ves papja voli s 5idról és ulján kell válaszo!n0r11.
den olvasó, nekem fáj, hogy él cs.aládia!:ól ~.sak. ~ó! hallhaua~'1 .Az! azonban már mosI kiie·
lelkészbeiklalásnak csak az els6 Mmdezek. kozreJalszollak ao- len lern hogy az Öntól szá.!'·
részén veheltem részi, azonban ~an, hog~ Bay József lelkész mazó ~ e kérdést érir,tő eselí
akkor, amidőn egy lelkész s ur s~emelye. a nélk ,hogy leges uiabb cikket, avagy cikk·

szemelyesen IsmNtem VOlna, cl sorozalot válaszra méitalni nem
Emnak presbíleriuma előll éppen pályázó leikészek.: közöl! elő.I- fo"om, miZrt él lTIBrrBm részéről
annak örömünnepén mtlgvádol- j l k bb '" ISem ől ~gro o!l~zenve,se volt~ ugy Önnel, mini i'! közönség·
tatlam, valöho15Y nehéz ie!! EzekneK ludalabon kerdem : m! gel szemben az ügyel bdeje-
volna megjelennem EI nélkül, okom let! volna arra, hogy az zettnek tekiniem.
hogy szerepem az ily dolgok- új lelkésznek beíklalási na~iára Gyoma, 1935. december 5.
ban érzékeny lelkem miali ne' rossz perceket szerezzek, tn , Péncél Emil
héz ne legyen. lüilönösen az nem hiszem egy percig sem, l főjegyro.

olyan· szituációk közölt, aminőt ~~~e~"",__~

a cikk iró számomra elókészi s

telt, jól tudván azi, hogy az
uiság megjelenése miatt egy
hélig úgy sem turlok védekezni.

A megl1Í\'ó Blálriisáí kövc!ö
vé\sárnap három prcsol1er es
küdt átmenl Répás Pö! lelkész
úrhoz,m"egludcmdó, hogy lesz=e .
valami vá.llozás a bankeHel
illetőleg? A lelkész úrló! - a
beiktaiási megelőzőlegegy héi;
iel - azon válaszi kaplák, hogy
már ezen uern lehel vállozlalnL
Ezen esklidleklól másnap lud=
tam meg - egy p~rcGel sem
elóbb - bogy a rel1dezésre 12
tallol küldöt! ki cl presbilerium, I·

igy sem ezt, sem pedig azl nem I

iudhallam, hogy valaki részéről
arra ..,ille/ékes" kivül állók is
megkérdez/eitek vülna, a meA.
nüf illetőleg, ennélfogva tehát
nem vonalkozlalhaló egyálialán
cl presbileríumra a megl1ívóra
r á. v e z ((. t e t i megjegyzésem.

Ugyanezeket állilom az új lel·
kész úrról is. A bankeHe! nem
ő, hanem az ó lisz/eletére az
egyház rendez/e. Éppen az ó
személyének adandó nagyobb
lisz lele/adás érdekében véllem
szolgáJatoi lenni akkor, amidőn
az előljáróság tagjaival jör!énJ
megállapodás ulán cl meghivóra
azon megjegyzést írtam, amely
azl célozta, hogy él banketinek
más módon való megrendezé
sével lehelóvé létessék azon él

község lakossagának minél na
gyobb. számmal való megjeJen
helése.

Az új lelkész úrat ezideig
~sak látásból ismer/em, sze
méJyeien j)@di1if csak a beikla-
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- Tömi még <!ll

fi'} a
k .'2i'2~kedej cn j n}~ !lisz j c r ci 1....

kozlk, aZ üz~ejj ziiráril-
of küítö1di minijr~ úg sza~

bá ~/oztaJ hogy Ei záróra kirnon
dása helye az állapillötnék
meg, y az üzle1ek2 apon~

kiznI hány órán kercszlüI sza~

bad visszalaricni.

Vezelös,'ge
eZElia mond k6szöne!cr
PáJka Pá i főszolga biró·

al<, PérJczé! EmU községi fó
jegyz6rwk, Péicímann József
nyug. f6je;;;yzőnek és I'vláday
Alad;Jr gyógyszerész
()~Y az a eqJliol [~ vtár ÖSZ~

iiléisá! vt!ii(j iák, mejd p(>
a ét rCJYfjlnán a jCgT~a·

l?y,'lJb körü\!zl,in+éssI' azl el is

knlönös köszö
níCi}1 kiczi ki cl vezc!ösé'g Pé"

ermö;) Józ:-ef nyug. fójegyző

Ú:Tli k, merj ol ji a fl áldoz a 101

hozo:!, alig- ,)0-40 dib.
könyv ánJn~<a! 5001'6 egész!
ielle ki. Fizesse meg él jó Isien
á!do~aikés.:

~~~,,\\){~j:~

- Esz!k még a iH;)ája '1

s z.§ ';:/05 vósá d éJce fl1 beT [) .. ál

')l:~rj,jk rneg f{]s

- Van si.lidője 'iP

- Csakis

NyugatFa vágyott fia,
Fájt már lelkéntlk népe, India.
Nyugatra vágyott, hol a pompa, fény.
Miért járjon ő erdők rejtekén?

M:cgával vitte napkelet sz.ele,
Egy büszke hajó, dél kék lengl'lre.
Elvit!(l me~sze, ahol más a nyár,
Hova aludni ég r6zsá.ja jáL

Keblére vonta II fényes Nyugat
. Megismerve il! új ösvény l, utat,

Bebar<il1golva r6nál és hegyet,
Felsirt lelkében hazája: Kelet!

Nyugat! I Nyugat a pOlJ1pZl, a fény,
Bün l11ág;1yá ia, pokol, tünemény.
Habár fehér az emberel< arca,
Fekete lelket a3 ördög lakja...

Csak vissza, vissza! Vár Hazám: Kelet
Vigyetek visS-l':<l. nyugati szelek! , ..
Vár a rab népem, bilincsben, rabon,
Dc nem nVl1gszom, mig nem lesz :5za-

[badon l
Próféta ajkán nem hal az J&e,
Hiába verik rozsdás biiincilbe.
,ff, szent Szab,ldság (őri az lJ tat.
Vásott gyerek vagy, h@j Nyugat L ..

[Nyugat ....
Kii'aJchió Endre.

R

PcrCCL

llli;ius :ei ~SZlsNagy L

131vD11 kOInádj esperes ikt3~

ádásába. ,!:.,z ijnncp~iyes bede
lcdásün nlcgjQ~enii: dI:l"yi

[:.\:5:1 gyula1 QSp!2r;25~ ]L1no~ay

QYU~a behéscS5baj es
ll?!', Koppónvj Q\lJ1B rel, lel·
kész, sok jó boré! és lis? e.

MJnaen szenián dehttán liOsár
fonó tanfoly?mra megy a

tanulni akar-6

December 6-án ünnepelte
egész Magyarország,
mányzójának, Miklós
ő.főmélfóságának

ját. (/l1.nepeltük lélekbenjöle
melkedve, őszinte hűséggel és
hálával. Unnepeltük olyan ra
gaszkodó mély szeretette!,
amint csak magyar tud.
h@do!attaljárultunk személye
elé, hogy szomorú sorsunk
nak közepette kitárva szi
vünket, áldást mondjunk reá.
Áldást mondtunk, áldást kér
tünk, hiszen ővele teremtet
tünk hazát és ő emelte jel

~

csüggedő lelkünknek örök
biztatóját. Az ünnepélyes
h a ng u l a t b a n kivánjuk:
,,lsten soká éltesse". -

GyógYize szolgá at,
Ünnepnapokon és éiici minden
hóílEtp l ~!61 15-ig a Mádayés
16·jól él hónap ulolsó nélp!hal
be7áróan a óe(Í,ri Baiogfl \),yó~y'

szertár larl szo!gálalo!. !

Bay József rd. iel!:ésúinh j
dccernber 5- én este G~'u!an G'

reformé!us c! kanksonyi
jóíékonycélu ökciója kereiében
a gyulai ref,)rmatus tem
ban préJikBIL

December 8-án iktatják
Bay József utódját BiharZ€lí3.
dányban .. ~,/nnl iSn1i2rclcs, Bay
j02sef rcf. 1l2ik.észünk örökét~e

f'elhivás..Az eióJ dróseg

hivja a lakosság "ycLn y
mindaz cl birtokosok, kiknek

a földje 20 kt. 100 kl.
Íloldig vall, idézés! nak öp-
ni, mely idézésre ponlosön, je
lenjenek mef! cl községházánál,
Akik az idézésre nem 'jelennek
meg, aZOK cl terhére kü'
lön szerzi be öZ előljáröság I
iE adatoka I, Mind'zn ulaj- I
dOllOS íehát pO:l10san nemC!l$ I
kénl írja fel előre magána\{ az l
19l1!5 évben he\/2lel lerületen I
termelt lakarmányi rnélcrmá- i
zs6nkéni (súllas takarmányok I
szaimáját is.) A ;ellgerí1 sze~ i'

mes áílapoíban, aveie· !i

nl(~nyes kertekbl2n leffnel! egyes I
terményekel kilogramban. I

öltve ezt ellenőrizni sZÍveskedjék
éiii nlÍnden egyes esetben jelentést
tenni, ha valaki ezen rendelkezést
megszegi. Az Országos Baromfi
Bizottság az ügyet kivizsgálja és
amennyiben a panasz valónak
bíZD fl.yll l, az illető exportőr ci su·
per alapból /'lem részesül.

Kérjük a t. Biz,ttságo! fenti
eket és az őssus egyéb kiadott
rendelkezésektf a lellszigorubban
ellenirizn.i és minden egye& eset
ben a konkrét adatok felsorolásá·
val a Hivatalnak jelentést tenni
uiv~kediék.

Tisztelettel:
m. kir. KlUkereskedelmi Hivatal
Tehá! mégis. nekünk "ett igazunk,

"mikor á!land6an azt hangoltatmk.
hogya korá!m.t az ~xporlőrök fi
zessék és a gazdák kapják mlilg
éi minimális árakat

SZÉPSÉGApOlAs
Házi kozmetika.

Tes/link és szépségünk egyik
igen fontos Slerv~ról. a bárról
szeretnék b0szélni, mc!y az
ember karaklerél is adja.

.4 bór ápolásának eimarod
hataHan kelléke El hygiénia, ~
Ha teslünk szépségér a:lcmdóan
meg akariuk óri'lni, !(?gycn 140\1·

Junk arra, hogy b6rfelüleH.inl,
abszolut íis:da legyen. - So
kan ilelylelenU!, azt hi'>:dk, h@gy
cl bór megliszHiására Ei viz és
sZappan elegendő. - Nem
l1;ondom, SJ viz és '§zappan
ej heie\len eszkőz a hy
;,;iiZnid reniárti'isiHwz de biLollV
so ... c'§elDen aE ar(;hórre áriöi
mas.

iett
él:V• J

Száraz, irzékeny arcbórl viz
cen;ber 3 ik; ke:ecrd a kövc;i.ező .ze!, de fökénl szappannal mos·

:1; nem szabad. m.:rt elZ amugy
levele! h,téz:e a. ;;,1wmfiértékesi:ó : is Ibpd!1vag sE.egenji bórl méí?

biw;l"ághoz: i jobban megfoszIjuk iápanyagá p

lÓI. Ennek. IiSLtilClsára Ic:,:Q-,Ó
krémei vagy arcolajal használ
junk s i?ondoskodjunk !áp
é'HW::ig pÓllasróI, hogy öránco
sodáslól megóvjuk él bór!.

A zsíros arcbórnél ammel
g-Yl:I.kO'lbb Vízzel. oeh.et lang\ ~S II
is) éi szappannal VillŐ rnosdi'!s
válik szüksegessé. Ezzel ne
gondolJuK éI.lJ, ~O!?I/. ~.Ielleí. le!- I
fünk (j bórapol,:ls kov12relrne
nye nek, meri ezen eljárássC!1
csak él bódeisó réiegeoe'\;; Hsz
tánJariástH ériiikeL

fon los még n(j~von, hogy a
hór pórusaiban felQyüiem!elr
liszrátalanságot is eltávolilsuic
Enel azonban óva/osan bán
junk.

A bór rendben tartása nem
kiván hosszú idnt, csak alapos
gondosságot. 30l1a ne nyul.!
junk piszkos kénel bőrünk·

höz, de kiilönösképpen akkor
ne, amikor egy jelenték Jelennek
lálszÓ miUesserl, vagy palla
ná si akarunk eltcívoli!ani, meri
bizony sti.lyos következmiÍnveí
lehelnek.

5órünk szépségét lényege- \
sen befolyásolia I~plá!kozá:"uí\k I
is, azérl él nagyon fűszeres ele-I
lektől, melyek egés7ségünkre I
is Idmsak, tartózkodiunk. I. l

Ll2gközelebb-fe!sorolom m0!?
számos ellenségét él bór szép
ségének, addig pedig az igen
lisztelt olvasó szíves lürelmél
k';rem..

li. Szegedi m. kir. Postaigaz
ga!óság ne'iében a. kövelkezt5 le
veiet kapta..

t) Kedves Lajos Bátyam!
Örömmel ériesiiltem, hogy a

kereskedelmi és közlekedésilgyi
Miniszter Or 6 Nagyméltósága
nyugalomba vonulásod a.1kaimávai
közel évtizeden teljesitett

és buzgó szolgálatodért elis
merését fejezte ki.

A magas helyről ért kitanfelá
sed alkalmával dr. Sáray jőigaz

gató ur távollétében, de Kgy
az ó, mint az igazgatóság sze
mélyzete nevében is szivből l1dvő

zöllek és a legószintébb jókillán
!Jágaimat fejezem ki.

Szivélyes. tldvősleitel vagyok
igaz hived

Dr. Bugyi s. k.
Amikor a bensőséges ünnepélY

minden mozzanata örök emlék é1~

él Kovács Lajos fópostamester
lelkében, akkor mi is örülünk

vele, mer! ó a miénk. Adja lsten,
hogy bsoldogsága teljes legyen és
elérje él. haladó ujl1emzedék bol
dogságát, akkor, amikor biztos
révbe Ez é kivánsága legyen
tehát meg. P.

--..-_-~-

T. Helyi Bizottság! 'I

Közöljük, hogy az Országos Ba- I
romJiériékesitó Bizottság hatám I
zala értelr ében a pulyka minimd- ~

lis ára f. hó 4 tól, szerdától kezd- I
ve a kiJvetkező : i
páronként piacon telepen. i

8 kg. sulyban 70 75 I
9 kg. sulybail 90 90

10 kg. sulyban 10f) 100

A pár alatt mindig egy kakas és
egy jérce értendő.

Fentieket az Angliába szálliió
exportőrökkel is közöltl1k, megje,
gyezve hogy részükre térités a
super· alapból csak akkor folyó
sitiatik, ha az illető exportőr a
piacon önmaga vásárol, vagy pe
dig olyan koláktól és közvetltók
től, akik részére (;[z exportőr iga
zolványt ad. Az ilyen kofák és
közvetitők könnyvvel látandók el,
melyben megjelölendő a piac ne
ve, ahol a vásárlás történt. az át
adott mennyiség és a baromfi faj
tája. Az exportőr tartozik az át~

vételt igazolni. Ilyen kiskereskedi
természetesen köteles a minimális
áron vásárolni és a bevásárlás te
kintetében mindli20n rendelkezések,
melyek az exportőrt kötelezik, ezen
kiskereskedókrenézve is érvénnyel
bimak. Kérjük at. Bizottságot,
hogy cl Hivatal feliigyeleivel kar-
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Fateiep) Ena és nyárirózsa burgonya, tO G

vábbá takarmány burgonya, valamint korpa és száraz

szemestengeri á II a n d ó a n k a p h a t Ó.

ANGLIA REPREZENTATIV
REGÉNYE

1935 december S-án vasárnap
Izgalmas hatásokon épített történet

filmen.

KÉ NŐ
(Front a tenger alatt.)

Grandiózus kémdráma.
l:"6slllreplök: Trude V. MoIc, Alex V.

Engstroem, Rosa Valettv,
Paul Hörbirger.

A történet központjában egy izép, fiatal
lány áll, aki ártatlanul kerül egy kém~

elháritó tlir5aság hálójába. Mindvégig
idegfellzitö bonyodalmak éi

cselekmények.

Bécsi muzsika
kiegészítő műsor

Hangos Magyar Világhfradó.
Elöadások 6 ~s 8 órakor.

.~~

NÉGY RÉSZ. NYOLC KÖTET.
2000 OLDAL.

Kapható minden könyvesboltbal1.
SINGER É~ WOLFNER {{lADÁSA.

Az Kor legujabb száma Ara<ií
Zsolt, Balla Borisz és Possonyi lász
ló szerkesztésében érdekes tartalom

! mal megjelent. A vezető cikket Kühár

lFlóris O.S.B. igazgaró irla a magyar
szerzetesi iskolákróJ. Petra József az
egri szeminárium lelkiigazgatója Schütz
Antal uj nagy ctogmatikáját illmólrteti
részletesen, AlmáliY Gusztáv a magyar
ipari munkásság katasztrófális helyze
téről ir, .Rád;, Elemér a tanitó:;;ág uj
szerepéröl. Közli a lap Claudel és
Jacques Riviére világhirii levelezésének
uj folytatását, Budai Győrgy ali: Ember
Tragédiája illusztrálásának munkájárél
irt. Vajlok Sándor érdekes és nagyjG.
lentőségü cikkében a Pá1lmány alapi.
totta nagyszombati egyetem középeur@
pai hivatását rajzolja meg, Bergon Im
re O. P. ti prágai hires akadémikus
hetet ismerteti, Harsányi Lajos a falu
müveltségéről irt cikket, Michel Károly
perlig befejezi tanulmányát az európai
Imltura válságáról. Számos apróbb cikk,
állásfoglal!s, világnapl6 és kŐflyvis

mertetések egészítik ki az uj lapot,
meJy mindenütt kapható, mutatvány
számot Ingyen küld a kiadóhíyat3l1,
VIll., Szentkirályi utca 26. Ára 40 fillér._

~
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KORONA H GOS
MOZGO ENDRŐD

5Z6I'kesztölll:zenet. M. fl A "kis
madár" őszi költözé"ét és az elmulás
hangulatát már nagyon sokan és sok·
szor megénekelték. Rosszúl ismételni
nem érdemes. Jobb verseket kíildjön
és mi szívesen helyet adunk nekik.

Az uj számlabélyeg rendelet.
A számlabélyegekről szóló ui
pénzügyminiszteri rendelet sze
rinl készpénzeladásokkal kap ..
asolalos árukísérő jegyzékek

! és a kereskedók egyes feljegy~

zései, valamInI könyvecskéf
bélyegmenlesek. A sz6miabé
iyegek álinísával kapcsolatos

i vitás eseieknél a legelsó szaN
I báJyialanság alkalmával előbb

~ figyelmeí:.JellJj kell a pénzügyi
i közegenek ci lerovásra kötele'

zeller és csak a megisméilődés

eselén van helye a leteolezés
nek. Az üzle/i könyvek bélyeg..
illelékével kapcsoiaiban csakis
abban az eS01ben van helye el

leleplezésnek, amikor minden
kétséget kizáróan béiyegköle
les !cönyvek illelékél nem rót
lák le. A rendelet szerinI vilásIesetekben eiőzően a pénzügy

i igazgalóság döntését kell Idg
~ kérni.

I Háziasszonyok ! Megjeleni a
l D:·._ OETF':ER gyár ötödik ki
I aaaSll fényképes ünnepi recepl~

könyve, melyei kivánságra bár
kinek ingyen és bérmentve küld;
Dr. üETKER A. Tápszermüvek
Budapes! Vili., Conti utca 25.
Sütőpor és vanillincukor ára
mosl levelenkéol 12 fiilér.

Zöh:lmezőkongresl1lziJsi albUm.
Most jelent meg az Alföldi Zöldmezö
S2lÖvetség kiadásában a zöldmező

kongresszusi album, melyet dr, Piuko
vich József, az Alföldi .zőldmezö Szö
vetség ügyvezetö amlnöke rendezett
sajtó alá. A zöldmezömo:llgalom a ré
tek és legelők javitásával, valamint a
szántóföldi takarmálJytermesztás foko
zásával az állattenyésztés fejlesztését
tiizte ki célul és ezzel helyes egyen
sulyi helyzetbe kivánja hozni a mező

gazdaság két legfontosabb ágazatát,a
földművelést és az; állattenyésztést. Az
ország különböEö heJye>in beállított rét
és legelő}avítá>:i kísérletein kivül az or
szág többszáz községében nlűkődő

zöldmezőtiikárai, tanfolyamok, vándor
gyüléGek h kongresszusok utján pro
p~gá]ja II zöldmez:őgazdálkodás,továb
ba a takarmánytermelés minden ága-
zatát feJöl@lő szaktanulmányokat közöl
részletes leirásban. a május havában
Rorsodmegyében Miskolc,· Ároktö és
Lillafüred környékén megtartott lJ. or
szágos zőlclmezökongresszusszines le
írását tartalmazza sok képes mellék
Iette!. Tartalmazza továbbá a kong
resszuson elhangzott szakelőadásokat

ís. A tanulságos és érdekes könyv tel
jes tájékoztatást nyujt a zőldmező-

mozgalomról és hasznos s€gédeszkö
zét kép~zi minden zöldmezöga7dálko
elássaI foglalkozó gazdának. Az Alföl.
di Zöldmező Szövetség a közel 200
oldalas kongresszusi albumot ajándé
kul adja a kongresszuson résztvett
több mint 2000 zöldme'Zögazdának. A
m a g y a r gudaközönség figyelmébe
ajánljuk ezt az éniekes és tartalmas
könyvet.

nyakönyvi h.irek
A l?yomaí anyakönyvi hivélft

lal könyveibe november 28.lól
december 5,ig a kövelkező

bejegyzések lörlénfek:

Születtek::
Varga Irén leánya, Irén Ilona

ref.

.i·I.Azas~.A90t kötött@k::
Szujó Lajos és Herier Mag

dolna, ~\llrdj Lcis;dó és röl
desi Eszler.

MeVha.ltdk2
Papp Gábor 2(j éve$ ref., Cs.

Nagy Irén 13 hónapos ref., F.
Kis jánosné S;zücs Zsófia 6~

éves rel'.. lj Szabó Jánosné
Lukács Mária 62 éves ref., flácsi
Lász lő '8 éves re!.

Turlreve város képviselóles N

tűle·iz elhalározIa, él baromfiér~

iékesiió bizoiiság kéreImere,
hogy cl baromfipíacon végleg
el!iliják él magán mérlegek hasz
nálatát, de ezek heiyel/esítésé
re ti hatósági mérlegel állílal
nak cl píacra, ezeken éi mérle#
gelés díja kilónkinl kéj és fél
fillér lesz.

I 729 fokot mulatotla iégsúly·
I mérő december 2 1 án délben.lAz esővelleHlett fe! e g e k
.. egészen éllacsonyan úsz/ak
I északnyugat-délkeleti irányban.

Rilkán van. hogy él baromeler
ilyen ala<2sol1yan álljon.

Oroszlány Gábor békéscsa·
bai ujságiró kollegánknak 12
novellát larlalmazó irredenta
könyve jelenik meg él kan'!
csoDyi piacon, A szer7ó e hé-

I ~en Oyomára is ellálogal, hogy
":rdekes művét ill is propagá!ja.
Magunk részéről is kérjük él

hazafias közönség ünk szíves
ltámogalásál, meri él művek

II. liszla jövedelme hazafias céll
I szolgál.

l .. Enyhe teletjósolnak. Sandst-

Irom dr., él svéd meteorológiai
inléze I goffáramszakérl őj (', er. y·7

I
he telet jósol. A kiváló tudós,
eszfendőrő!·eszlendóre több

I ~,ejej löl! cl Spilzbergák köze~

I
I '2bZD; ~ho,l..gondos ~TJérésekel
e s z k o z o l a golf-llramlaton.

\

Összehasonlító tanulmányai
~Iapján arra cl !<övvikez!t?lésre
Iuloli, hogy enyhe iéi várbaló,
ba nyáron cl golfáram vize a

szokoilnál hidegebb. Az idén
nyáron ez vol! cl svéd ludós
méréseinek eredménye s igy

jog·osnak lá/szik az cl fei/evés,
ho,gy az idei Iéi az állagosnáJ
enyhébb lesz Európában és
mindenü!l, ahol cl golfáramjai
érezleli hatásál.

(Wagner
kapható,
P.~ért.

fatelep) árpa
mázsánként

Emberek a Marson. Ez cl l
cime annak a rendkivül érde·
kes iiluszlrál! cil,knel(, amely
Tolnai Világlapja uj számában
jelem meg. népsz,::rD !{(~p('s·

iap CI legkivá !'nagyar irók
oveHái meileH számtCl!llll ér·

dekesebbnél érdekesebb eikkel.
nagyszerü foJylatálws regényt
és köze! száz r(tmek képet kö
zö!. Tolnai Világlapja e'i!! Y szá
ma 20 fil ér.

Milliomos csodagyerekek.
Pamp,js képekkel illusztráll
cikket közöl ezen a cimen a
1)~libáb uj száma, amely száz
oldal terjedelemben és gazdag
tartalommal ielent meg. Remek
rádiómüsoroKat, egyfelvonásos
szindarabokat, noveJlákal, szin'
házi beszámolókal, kilünő film
rovatol és r0ngeleg érdekéssé
get talál az olvasó a nagys ze
rH szinházi képeslapban, A
Délibáb egy száma 20 fillér..

Az ipari minta mfihe'i.yek
felszerelése megérkezett Sze
gedre. Mini ismere/es, az ipar-
ügyi n1inisztérium elhatározla.
hogy él kézmIiiiparosság részé
re a kereskedelmi és iparkaN
marák székhelyein lovábbképN
ző lanfoJyamok(jj rendez. Ér

tesülésünk szerin! él gépek és
eszközök megérkeztek Sze-
gedre és a Jemfolyam szerve'
zése megindult.

Mesterséges szeplők, Párizs
ban él legujabb divalhóborl,
hogy az elegáns nők szeplőt

fesi~nek az arcukra, Minden
jelenlős divatuidonságról be'
számol a legnépszer~bb I1lQN

gyal' divatlap. él Párisi Dival,
amely minden számában közel
száz pompás ruha, kabát és
kézimunka pompás rajzél köz
li. A ~yönyörü l<íáliitásu, gaz#
Uélg tarialmu divclilap egy szá
ma 60 fillér.

Ujabb gyarmatáruk kerül
nek behozatali tilalom alá..Az
érlesülések szerini él KüJke
resk'Jdelmi Hivatal CI I{ereske
dclem és Iparkamara közremű

ködésével a sZ0recsendióra,
szegfüszegrz, amerikai magyo
róra és izardiniára behozalali
Jilalmal akar a kávé és a lea
uián megállapítcmL

Jugoszlávia az idén nem ex
portál tengerit. lugoszlihia
idei lengzrí íermése egyike él

iegrosszabbnak. A lermés él

multévinek 55 százalékkal alaHa
igy él beavaIolI körök

szerinI ebben az évben nem
exporJál löbb lengeril.
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Publikáci

V"Uh:: már életbiztositása ?

Phő X és ru
É!etbiztositó

Sziveskedjék éf1de'klcídl"li

Kazinczy ut 10 sz.
~~;;;~';~'iíI"~~~!<l~~~

szálHtolcsÓn

stb.

nH:nies

igtn

Andéssy ut 56.

MegérkezeU a
olcsó

Eladó Bocskay u. 27 sz. alatt 3 drb.
120 kg hízó malac, 1 drb. 300 kg. kö
rül,~ hízó. Megtekinfhelő ugyanott.

0;1;':1. Cs. Szabó Albertné Arany
János utca 3 szánjU házánál 2 szobás
lakás mellék épülettel együtt kiadó.

Téli sapkák mindenféle szinben
nagyválasztékban olcsón kaphatók
Alt Vince kalaposnál Endrőd ipartes
Wleltel szemben kalapok és sport
sapkák reklá!iJ áron kaJapigazitást fes~

tési szakszerűen olcsón vállal.

Akinek bármilyen lrágyája van el
adó, jelentkezzen a TermelőI< Szövet
kezeténél a Horthy Miklós uton.

Molnár Antalnak Horthy Miklós u.

burgo- 95 szám alat! l drb. 9 hónapos 150 kg.
l drb. 9 hónapos BO kg. prima hiz6ja

nyája, méter- van eladó.

mázsáját 6 p e.n g 6 é rt A RéviapOSiOi'i eze; négyszögöl föld,
szőlőnek és gyümö!csősnek igen alkal

adják. mas, eladó. folyó víz, liget mellett,
~~~~~~~ nyaraló épitéséle is szép hely. Cim a
A i!yomai kir. járásbir6ság mint kiad6hivalaiban. .
telekkönyvi lJ.atóság. ! A Fufuránál (Wagner Fafelep) s á-
3743/1935. SZl1lTI. • z

• • raz morzsolt tengen, Ella és nyáriró-
Árveresl I zsa burgonya: továbbá takarmány bur-

hirdetmény-kivonat. j gonya, valammi korpa és árpa állan
I dóan kapható

I*késcsabai Takarékpénztár Egye- I Terék Horthy lVUklós ut Tf

sület végrehajtatónak Herdy Ferenc .., sz. há,a eladó.
és neje Fekete EteI végrehajtást szen- l Kruchió :1Jlilháilv~ak 5 bold földje,
vedők ellen inditott végrehajtási ügyé- l tanyaépüietekkel eladó. Érdeklődni le-
ben a telekkönyvi h~tóság ujc:bb árve- het GJ. helyszinen VI. 515 sz. tanya.
rést U9 P. 32 f. tőkekövelelés és já- Mindenféle női íérH és gyermekci-
rulékai behajtása végett a gyomai kkl". pök legelőnyösebb beszerzési forrása
járásbíróság terülelén levő, Gyoma Mészáros lajoscipőü1.letébengr.Tisza
községben fekvő, s il. gyom;s;í 436. sz. gr. Tisza István ut 52.
tkvi betéiben A ll-2, sorsz. 1133.1134. Kerekes Károlynál ól zamatos, jó b~r

hrs!: 261.-öl és 125. ölterületü Herdy literje 64 fillér.
ferenc és neje Fekele EteJ nevén álló IA Hartenstein Hermann és fial 9élll,
beltelkes lakóház és ker(re 5220. P. tisztelettel értesiti az épittelő közönsé-
kikiáltási árban elrendelte. get, hogy frisségetésü tégla és telőest-

Az: árverést 161135 évi de.cemtHir rép ismét jutányos áron állandóan kap-
hó 30. napján dél. e. g órakor G ható 24 cég téglagyárában.

telekk6nyvi h II t ci a li g hivatl.lllos l Házn6! s~rtés'lágilht, géppel per
helyiségében fogjék mestartani. . ~s~léS~ ~ :11ii1~enféle.hen~es-~s~meg~k,

A árverés alá kerlilő ingatlan a" va.a,HUll C::.aoal kolbasl KészItesét ]U:

l !dld~ltá5i ár f~lénél alacsonyabb &ron i tányosa~ vállalja ifj. Wall ner József mé-
~em adható el. I száras es hentes, Horthy M. ll. 15.

Az árvereini szándékozók kötelesek I Egy kétcsövD kakasos lankasLíer
bánatpénzűl a kikiáltási ár 10 százalé- . és egy háromcsöv~ k;kll.s,ose ]a~kllsztcr
kát készpénzben vagy al 188i: LX. t.-c, I puska olcsón eladú. crdeKlodm Deí.k
42. §.-ában meghatárowtt árfolyammal I Ferenc út 33 szám alatt lehet.

számitott óvadékképes értékpapirosban ',' g ••• •• e

a kiküldöttnel letenni, vagy II bánat- ,Endrúaon, Nagyperes dtlloben
pénznek el51eges birói letétbe helyezé- 8 f(lshold föld, Décspáskumon
séről kiállitott letéti eHsmervényta ki- 2000 D.-öl és 1866 IJégyszögöl,
klildöttnek. át.adni e:l az~rverés~ felté- Dávid dü.lőben 2340 négyszögöi
teleket alálflll (1B81: LX. ,.-c. Hl., 15~., f"id' j ;'b' J. Ko"ro" t ~. . t
170. §§. 1908: XL.: t-c. 21. ~.). ~'~' ,OVe Dcl. •• S arc~~u,~asu -

Az, aki al: ingatlanórt a kikiáltási aHomáshoz koze! 60 KiShold
Amil magasabb igéretet tett, het töbhet tanyásbirtok kedvező feltéteiekkel
igérni senki sem akar, köteles nyomban eladó. Érdeklődni lehet Békés
a kikiáltási ár súu.léka szerint megá!- csabán 3. Sékésmegyei Keraske.
lapitott bániitpénd ólF; általa igért i!.' d'" 'S""'· ';1

. . j·k·· k· é .. bl,H 01H~.na •ugyanannYI "ziza e ll.lg leg mtem I
(I~:XL. 2~. t.)... ..1 xnttu[JiC::uuWnXuuux

Gyoma, 1935 .@VI aug. ~ó 1.2 :-~Pj'ilD. I Szerkesztésér! és kiadásért fele15s;
Dr. Molnar s. k. kir. Jblro. l v;;J.GNER

A kiad.mány hiteléiH: IHungária l:önyvnyomctaváHalat, GyomíJl
killfÁ@, . !f@leíos üzemvezető ~ Teket Sándor,

Dennyiségben

faiskolája

EGLÉ

alo

Kaii·forniai pal zstetűttJI

Oktató nagy árjegyzék ingyen

bármilyen

Diszcserjét
~velő virágot
Gyökeres SZŐJŐV~~szőt

wUIYdpesii Iroda

Ingatfanfo

ott kezdjék, il hol el hagyták. I

A méd,özés ltfoiyásáróI annyit
ak&ru"k megemliteni. hogya VSE
védelm,': nem tudott eílenál1ni il

GyTK gyors csatárainak. Szép
kombinációkkal eredményesen ve
zeítek szebbfiél-szebb támadáso

kat, melyek az eiért gólokban jut
\lák kifeJezésre. A VSE csatálso

ra a. GyTK jó védelemmel nem
tudott megbirkózni. az adott l
gólt is OyTK védelmi hibáMl ér

le eL
OyTK-b61 Vatai, a szokott jó

formában, mig a csapat többi ré

sze is jót nyujtott, mindannyian
szivvel küzdöttek jó teljesítményt

árultak el. Bla.ubirÓ teljes meg·
elégedésre vezette a mérkőzést.

Csáki

ETK-818f (4:0) 1:0
Endrőd, biró: Leipnicker.

ETK szezon záró bajnoki mér
kőzésél1ek részletes beszáll l o1óI

közölni - sajnos - nem tudunk,
mivel lapUnk endrödí ~porlmun

katársa a meccsrŐl 8lóló ludósi

lását lapunk zárláig beküldeni el
mulasztotta.

Marton Imre é:ll neje Szilágyi Róza
gyomai lakosok vettek egy be1telkeg
lakóiJázat Dorogházi Sándorné S4ilágyi
Jolán és társaitól 780 P.-ért.

Nagy András és neje Szilágyi Róza
gyomai lakosok vettek egy beItelkfis
lakóházat Rácz Ferenc és neje földes
Róza gyomai lakosoktól 720 P.-ért.

Özv. Danka Ferencné Pécs Magdol
na gyomai lakos vett egy beHelkes
lakó]1áznak l/lO-ed rész~t Pécs Zsu
Ziállnától 170 P.-ért.

Sebessi János és neje Domokos EszIter gyomai Jakollok vettek 35ll.-öl bel·

I
területi ingatlant T. Kocsíí> Péter (nő!

Kruchió Rózával) gyomai IIikoitól OOO
I P.-ért

A gyomai Levente Egyesü
1e! ökölvívó szakosztálya gondos
és lelkih;mereles készülés után f
hó 8 -in, vasárnap este 8 órai
kezdedel, mérkőzik meg az Oros·

~ázi Testedzők Körének jóhír'ú

csapatávaL Verseny szinhelye a
l'? Holler- szálló (( nagyterme, ah.o·
vá is szeretettel vár minden sport
barátot a vezetőség. Előreláthaió

lag erös küzdelmek Je~znek. De
bizunk, hogy ökölvjvóink legjobb

tudásukat viszik a küzdelembe s
igy a ld1úzötl "diszokJevelek kEr
zW több marad Gyofnán. A biz
taiásra oH leszünk.

idő esetén 8-án Mezőbe· I

rényben iesz meg tartva Észak és
Dél ll. o. csapatainak válogatolt

mérkőzése.Észak összeállitása a
következő: Csjemyik (MTI{)
Pangert L (NlTK), Kmcz (GyTK),
- Simún (éTK), Pocsaj (Szö
vőgyá.), Pataj (MTK) - Gy. Sza

bó (Szövögyár), Oyebnár (MTK),
Hódi (Szövőgyár), Ancsin, Makai
(iI/tTK). Tartalék: Laki Pluhár

(MTK), Bartha (GyTK).
Csál>'

A GyTK december 1 én meg·
ariair évzáró vacsorája nagyer·

kölcsi sikerrel végződött, nagyon

szép közönség gyűlt össze. hogy
jelenléTükkel juttassák kifejezésre

a GyTK iránti szeretetüket 150
szeméiy tisztelte meg a GyTK.át
évzáró vacsorája alkalmával, min
denki jól érezte magát a GyTK
olthonában. Reméljük, hogy él

GyTK m. t. sponpárlol6i il jövő·

ben is megőrzik szeretetükben él

GyTK-t Most, midőn a szezont
befejezHik a GyTK agilis vezető·

sél<,e a Iéi idején többször fOl::j<i
otthonában szeretelIel meghivnJ

tagjait és azok ked ves hozzátar

tozóit Az évzáró vacsorán történt
megjelenéséért kedves hiveinek
ezuton mond köszönetet a veze

tőség,

GYTK-VSE 7:1 (4:1)
Biró: B/au.

A GyTK rácáfolt eddigi gól
kép1elenségére, mintha il csatárok
megszivlellék volna az intelmet,
hogy lőni is kell minden adoít

helyzetből, a mostani elért ered

mennyeI bebizonyo!'odott, hoy
nem az a fotball játék, hogy a
labdát bevezessék él kapuba tel

jesen, hanem minden advlt hely
zelből a lövést megkell próbálni,
ami sikerrel is jár. Ha él csatárok
minaig igy teHek volna, könnyen
ál hama a GyTK az első helyen
is, reméljü{, a tavaszi szezonra

nem felejtik el a csatárok, hogy



E T I L PGIlM~ ÉS KÖZRSATPOLi!1

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedevre; '30 P, Fél évre 2-őD P, Egész évre 5-20 P.,

BeHzetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekksz,ám IB.280.

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

Felelő!! uerlkesztó: WAGNER MARTON
Sll:erkesztözég és klad6hlvatal:

nHUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
ai II o ifi a, KO$Sii.lith !-ajM utca 64.

Telefon: 22,

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
2{) fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 sd.zalék, tizszerinél
IS százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén25 százalék kedvezményt adunk.

I kiterjedően szervezi m~ll al 6· A gyomai polllári isk de-

i
1~ éves szegeny iskolás gyer' iember S-én előodái ke
mekék éielemmel való segHé· relé ben ünnepelte él !{ormÓfiJl

! sit. A segílésre sr;oruló gyer· .lÓ Ur névünnepél. A közönsill
! me!-<ek cl fejlődésükhöE szlik- igl'!;l1 szér számban jeleni meg.Isliges k&lóriáknélk megfelelő AE ünnapi beszédei Pélermann

népies élelemmel lesznek elo józsefné ianárnő lariojja, aki
iélva ts állarHiló Gfvosi e!!en- meleg szaval,kal emlékezeti
őrzés ~16 kerúlnek. A .sziiksé p meg Ófóméllősága fekdheliEt~

ges liillve;giök (!'gyr~szét. az ál- ! ien nEIIlY fonlossiigú érd~mejl

Ií!lm ?júlia, de él rész! l ről. Lélekbemarkoló érzéi fog-
i EI IClkosílH~gnak ~lójer0mjenL, ta el a nézőket az irl"edenla
l. Többek hozzászólása ulán a szjndarao: "Lesz mé2 lanlsz "
1 1~lenvoitak eB'ytumgu!E!ft kj- a!att. A műsor ürmepi résLé!

mondták a "Z@ldkereszl" gyol szip szt1lvalalok és keJrénekek
mai G§oporljának rnegalakulá- egeszilet!ék ki.
sál és egvhanftulag megvÉilasz, A műsor második része Mia

l lolliik elnöknek Bako§ József I k~lós ..ünne? voll. ,Egy kedvesI~b. főszolgabir61 és e~y szü'" I kIS kolkmeny ulaD könnyes
l keb9körtí biwilségba beváiós7-- I szemmel hallgatták il jelenle.

i tat/alc I vők cl "Megjö!! él Mikulás" c.
! Z'b . Al ,J' • cl '1' ! < l l " A . •
i él· ODVI . l~uBfI1e, . r. Vlez 'I IelO vasas!. mar-mar sza-IHaviár Gyuláné, BtH.l~r Illésné, morúra fordult hangúl1'llot ill kis
i Szőke Ferenc - Mohácsy Já- : lányok fályollánct:l élélikil~He

I ocs - ~chu5zlek $iinder igaz- fel. Nagy derüllségel kelteH az
I ~at6 tanítók, dr. Szilágyi Fe" utána köv~lkezőmonolÓg.M!-

rene járhi- .dr. Vincze ilndre kulá$ apó és Bandi. MéHó he
és dr. Bartha @u$idáí, községi feiezése voll ill szép tumguJal
0rvosok, Oláh La~jos, Kevács 10'5 \3stnek él Mikulás esH álom
GábC'Jr, Pánczél f!mil, Vatay c. irredenta jelenet. A közön.
Alberl és Glück Ármin. ség megbailiottan haílyla el ill

Elhl'ltározláka legszélesebb termet éi Hi3zekegy lélektmleli
propagamIa mellindHásál.hogy hangjai után.

alkalmat adjanllk a jószívíi la- Az iskola növfl!l1dékei most
kosiársail1knak, akár pénzbeli, egy s.zép karácsonyi eióadásfi
akár @lih@r! termilllZletS€IlaeloU ké:!lzü.lnek, melyel valószínüleg.
e~édd~l I!laSGifl~ni, hofi' köz- I dGe(>mb~r ~ l #én tartanak me.

Kormányzó úr
névtinnepélye a:

polgári iskolában'

ségünk szegény gyermekei él

téli hónapok alaH mindenlliilp
ebédelhessenek.

Reméljük, mi is követjük
Endrőd példáját, ahol már mint·
egy ;SOO iskolás gyermek n~

ponla fogyasr.tja el jó eb~ctet.

. Követésre méltó nemes pél
dáI mutal cu: adakozósra az
endrődi papiág, III IamiÍrok ts
lanílók, akik d~cember, január,
február és máreius hóllClpoklJaR
el fireiésiik ~·~záztllikát. mig ~

löbbi ~ hónt:lpban ~ fiutésük
1 iz,h:a!ékál fizetik be cl "Zö!d
ker~szi" ptnz!árbl.1, cl m i vel
mintegy tliOO pengói iuHEilnak
cl il:elliÍl1ygyermekekl1e.k.
Endrőd közsí€g m1!ga is ~008

J'engóvel járull ClZ akció hOl!:.

amil ldvaly szept~mber Jl·én Iés egy megl@rpanl öregifjüság
Nürnbergben még nem értellem emyedtségél éreztem a kHátás
egészen. A~napmintegy 150 OOO talan jövő vOllaglósában ..•
némel anuló érkueli Nürnberg- Le lj hályoggal! Úgy ta sze'
be. A fulópillanalok alai! szer- mekril, mini a rideg szil/ekről l
zeIt ösnbenyomásom az volt, Ne legyen addig vigasság El

hogy mind rózsás arcl1, jól láp- faluban. amig éhes gyermek
!láJt, a korukhozképes! iólfeiielt, li·. van kör;öllünk ! Azt még meg'"
!csupa éle!kedv~il,vidámságból értem, ha egy munkabíró felliáll~l! él sok német fiH. íiólfl1ek c'Ll':! mondjuk: ker<2lssen
i Ebben cl belefeJejlkezel! ílYÖ- munkái és abból megélhet, de:
!nyörköc!ésemben vágYiilkozva I e~y ~hes gyermeket /udni él

I
I repülIcm akkor haza: EJ hozzám It kÖl:e!ben .. , szívtelen az, aki
. legközelebbi, el gyomai és end... err\!' nlZm lilgyul mell.
j rádi fiú kfél gondGlHarn. Leíki Most kezdjük iskoláiCili\1k
: szemeim előll megjelentek elöt ... ! íEbidel.leiési elkelő/ál. Legyünk

lern a mi s~padl, VéWiíl, kedg ! olt mindtllwyiel!l, sei\lf!(!ni
l v·zllcn, penés!: kil1ézésií fiaink I kell. W.
I .'
l~~--~~~~

~I; eg Jakúlt Oyomán is az
11ökotás-gyerm-ekek, ~~,Zöldk~ere~szt"
I ebédeItetési akciója
l
~ Vasárnap II órakor él jólé-
I!conykodás cmgY1.'.'J!ainak sdnw
I rebbenéseit lehetell érezni cl.Iközségháza kislewácsiermében,
i Ei 1Jakos ]6tsef I~. főno!,

'I' íl.: bítÓ megielen~
t~k:

~ Záhonyi az ui i~l{a'

I sziná 2!ngke, egyben a beteg
l Záhonyi Aladárné, CI Gyomai
i óíékonl' NŐIi5~ylel f?ln,jknője
l helye!! is, Bauer Illésné, Sle.
I "'idónő, G€lJOS,

! az alsórés"fi olvClsókör a!el-
I!nöke, Oláh Lajos ipa!'!~sliiletl

l elnök, Isi\!~n, él közpon!Í
I polgári olvasókör elnöke, idb., .

Vinc7.e Endre, a kisréli olvasó
kör einöke, Nóm:IY Ferenc, a

nyug"(Hja:i oiveu;ókör és €l Vö,
röskereszt mellbizásából, Va
tav Alberl, él munkáskör elnö-

Izsé Balázs hadrőa elnök,
3allElY Antal, a haimél!i!yi olva·
sókör elnöke" Pán\lz:él Emil fő

jegyző, Koviies Gábor bírá és
minI cl felsőrész! @lvasókör el·
nÖ!<Q, liay józsef rer. lelkész·
iskolaszéki ~Inök, dr. $ziiáílyi
Ferenc j~rási, és dr. Vincze

I
"Endri!: községi 'ŰllYvezető or·
. vosok.

A. mejljeJentek üdvözlést után·
ismerieHe BakG1ls József főszo!·

gabíró Kozma Miklós belü,y,

I
minisz.Ier "Zöldkereszl" akció
jii, imely mli 0gész ~rszál1rm

didereg, fázódik ~lóllünk eJ ma
gyar nyomor, iimclynek szál
nalmas megleslcsílóie cl sZög-

ruháíÚ. decemberiJen is
rnezfllábas, örökösen éhes és
fázós szegéoy iskolásgyennek,
él magyar jövő.

l!sLembe Temesvtiry imre,
neghalmi képviselő, két évvel
ezelőtt VéslJÓ!ó!·Gyomáig va
ló utazásunk Giall elmondoi!
némelországi iJménye.

Temesváry Imre képviselő

Janulmányulon jár! Nimelor·
szi'!gbcm. Az egyík nagyobb
város polgármcsterélól azt

kérle, mulassa meg neki é1

munkanélküikk néviegyzékéL

Egy e!)})ól öl!elszerüen advé·
lasz!oli eimre elmen!, amely
,,-gy h ",,"m·a clik <J<'Tle!~lililJ"ásv"""JL

Amikor kísérőjével ~ szereny,
dc liszla előszobába be\éplek,
az egyik szobában náj éneklés
hall<ltsz(}/;, aho! is, amikor be·
kopogli3itak és iollak, az
Oiztcr!nál k@l gyerme!~et Ihl/ak
ebédelni. Az énekél éJbbahij~,nÓ

anya zavarában a!ig tudla el·
mondani, hogy a férje is nem·'
sokára . Aiighogy az
asszony! rn élj DOlgy
CSUP&D e!!íY magyar ország
gyülési ké lEHluirnÉinyi
kivt!ncsiságáról van SZÓ,

af: és való,ban hazéiérke
zeH él munbnélküli aki
megl"pódv('. áUöiJlz id12gene·
kel. Rövid bemutatkozás után
álmeolek él vendligek a hází
gazdával a szomszéd szobába,
ahol megtudták, hogy az anya
cl kél gyermekeI mindig meg~

ebédeljeli, mielől a férje haza·
érkezik, de ebéd után azonniill
lefek!eli őke! és amikor azok
már elaludtak, és a férj haza
érkezett, előveszik ci s~ülők él

gyermekek által meg hagyoH
ebédmaradékor - és ők is
megebédelnek.

Magyar szülők! 'fudnájok~e

li is cl iilzű!ői áidozalossi.1ig ilyen
eszményi magaslatéira emel·
kedni'? '" Azl már l§ilam, hogy
a szülők cl maradék élell adlák
gyermekeiknek, de hogy ők

egyék meg cl maradékol, aE!

csak Tem~sv&Jry képviselőlől

ha!lotlam. eddig.
MGslmir vilá~0S eJ<iltem,



Fatelep) Ella és nyárirózsa burgonya,

lIábbá takarmány burgonya, és száraz

lizemestengeri á i ! a n d ó a n k a p h a t ó.
S-llL

Türelem endrődi

unkás testvérek

é

Nehéz sorsáball rQmegve vár.
De lassan szivében cl kétség na·

I gvol dobballl és vaSÖkle ÖSS2!?~
szaruL .szeme tévelyegve tekint
lávol, körülötte cl gyerek had.

Munkál t kiái! 05> ökle él leve
gG be ,suhint, élwlétn könyes
szemevel gyermekeire fekin!.
~ Tudod, magyar testvér, mi ez?
E.gy_ hMe, - amely dübörgejj
az elet kapujá!.

É5; amikor feR'H:lmezeiJsége
él végső húrt penclili meg, al,kor
szóJok hozzád én. - Vigyázz!
Légy 1ürelmes l Hisz of! vollom
testvér. ahol béÍnalod fájdalm~
szivek hez laláíl. Endrődi mun
kás, én mondom neked, hogy
készülnek. Fáradnak és me:;·
segiknek. Emberfölölli munka,
hidd el, es mégis az! mondom:
mindent-mindent meglesznek,'
hogy raj!ad segitscnek. Tudják
ók éppen olyan jól, hogy ke·
nyered sztikön, íüzelód semmi.

Lesz llHmka, ha mindjárt io
ségGS is. Lesz kenyér IS,csak
egy Ides!1 várj. .

Lálod, gyermeked éiliakán il

boldollság mosolya lil. 25.
gyermek mc'ir nem éliezik. Nem
fog fájni szivecl é rctliik már.
Hisz segHettel"segi1enek.

Meri mondom neked: szaván
fogni nem lehelet! a 11clügy.
mininterI. Ses;!ii(ti, segil és se·
gifeni fog. . .

Ti pedig, alzik !as~an haza
jöttök onnan messziről. csak
lüremmel, meri mili denkire sor
kerül. Belál!iik sorsolok nehéz
súiyáL és ba belálJák, !igy elő

kell jönni iiII munkánok. amely
kenyeret ad, éllnely száritifl cl

magvar munkás keserves köny
nyél, mert mindég össze tar·
lozoii: a munka, él kenyér és

él munkás. - 'r.

Nyilolok, ~ervadtók ti földi virágok,
Felnevel titeket az édes anyátok ...

, Az éde~ anyátok, a kincses anyaJöJd,lMeJy mmden poharat kiürít vagy betöl t. ..

De elszá!!, elmlilik a boldog kikelet.
Mulandóságkönflye a ..zirmokon resr.ket.

. Zokogva, '!ilendesen meghalt minden

[virág.
Elrepül az élet ... az arany ifju.ság.

Pedig mily szép élni, milyelll szép ar; élet.
Az élet utjain minden sziv remélhet.

l Noha biz' fáj a sors, a !lIlZug elélibálil.

l
i, Néha felsóhajtunk: nem, nem birom

I [tovább! ..

IDe felderül él. nap a fekete éjre.
. Nyugodtan tekintünk fel a magali> Égre.

Megnyugvásra k6s1Jet az li szent
[rendelet,

Hogy "legyetek porrá, mert porból
[lettetek" !

lsten előtt ninesen ellen, :oem akarat.
E földi hazánkból csak egy kis sír

[marad.
Amegnyugvás hite égjen minden stívben.

I
Te rendelt.edeZí így, hatalmas ÚrIsten 1..

Kruchió Endre.
~~~~~

1

1112bb lesz, ha az ÚI ájhelyelé~

iQ': _~ ~sá~davö]!J~' knekéo fGll[·
,al)aK \c)\'iibb, m;nl azl ozok,
ekih nek heJyiik lk \i'm minden,
akarják. Azon cl helyen Ieh01ne
út él közelben lakók kisebb fOf'

klódmának 1:1 céljára, de az Cllélili:,
még él békési. berényi. Gsaböl
bBlár felől jövő közlekedést is
idelerelni, egy vőlgyfen1ikre,

végze lesen ~Ihíllázojj dGlog
leone.

Sokszo!' hallani olyan elfo
gui( kiielenlésel<ei, hogy az az
út csak harminc-negyven c~a,

l<idnak a "kényelmére" van.
Szerelnérn, hC! az! a kényelmel,
amiben neküok iH részünk van,
megpróbálnák azok, akik ezl
át!ilják. Ha. IÍ~Y egynéhányszor
f118gjárnák, jó maraszL:z!t5, fC 6

kele sárban; akkor más véle
mén}Írc juinának.

Tekinieles E!c"iljáróság! Mé
Iven iisz!elt Képvlselőtes!ülel!

Ennek az úgynek kőzmegnyug

vásra ~zolgáló clinlézésére
csak egy méd Vein, amelyet
ll1él:l bold,of[uli .. Kayács . István

ielön meg, é I';ek!<el e~e1611:
hogy nyilíon meg el:l: új ul, de
mar&id!on meg íj régi is ..

A mul! közgVülisi halár<;)lI':Cl!
szerinf, hé! el Miniszleriurn \ óvái
hagYíCl, !~i(lC Ili lesz Eondoros
tanyán. TisztelelIel kérdezzük:
mlérl kell akkor épp annek a
más kÖzségekhez.. löriozö la,
ny ai la koss.iíí! nak a z idejutáit
megnehezfleni, sól lehelel!enné
lenni, akik épp emYGl!l.(}zségejk
távolsága mia/! hozzánk jár,
nak már mosl ls. t-/!íérl kell él

szegény iskolás g-Yl!rmekeknek
is a lemplomba iutásl megne e

hezHeni'
Jó mag'yaWS/3n: ,.Száz szó'

nak is egy cl vége I" Ezl az
UIBI nem eltörölni vagy álhe
lyezni kell, hanem rendei! szé- .
lességben kimémi és kijl2lölni.

I Ha él svznlesi u~éll, amely
idegen ~rdekel 8zolgál na~y

riÍszb@n, hatós~gilag kimérfék
és azl mindenki meg is hClgy,
ia, akkor mégilil eSélk helyt~len,

hogy egy ilyen forgalmas ul
valósággal afrikai állapotban
van.

Kérjük teh&1 az igazsá~ és
;[:lZ emberiesség nevében, mél
tódassallak az elmondoitak fi·
gye:lembe véte!ével meg-
~ldá5>1 ialálni, hogy ne kellen
Önökr€ ugy gondolnunk, mint
élkik amnRY is nehéz helyze
!ünkel mllg nehezebb,z akarják
lenni.

Az Ördögoldaliélk nevében:
Fülöp Imre.

községi Elő~járóság és
lőíestület Endrőd

NagYOll kérem, De értsenek
félre, nem l'l.Z ellenség-es érzü-

de fl !egbeesülelesebb ió
lJ,/:ibdik ;:'ldta kez~rnbeo

elmikör ezen ~or"k megírásáril
hi:ll;§roz!am ~l ma!lam~L

I nemcsak Önök,
(iL, altm El jarás, Ei megy;;; I

den közűggyel CSak valami! ls
foglalkozó li.'lkoSiC'l @!óH (lZ az
lildailan viszály, ennely már
ivek áia újra meg' újra meg"
ismétllidik ci kOlldoro:,:léwVélÍ
u. n. csabai kcreszJui eiíőrlise.

áJi helyezése mialt. tvjin! olyan
ember. aki ismerem az itlcmi
viszon~OKa!, aid hé! énzs ko
romló! m5r igen sokszor lel
tem m:}g B 20 lz!ll- cs II ia l in'
nen Endródre, minch.:nf.':le idő·

ben és uion. És jár!MO cl :aapi
9 Km-cs ulat esóben, sBrbl'Hl,
hóban. fClgyban, elázva <is félig
megfagyva, csellő,botlógyerek·
lálJakkai, az illeni közponllnm
volt, régi iskolába. És ujabban
már. inkább fogyó, mini növe
kedt5 arányban álló fizikaiero·
vel teszem meg i:'lnevezell ula=

vl:rllnsi~tH:l';'

zafiuii-semtJeri kölelessége
Imnek eiiZget tegyek, tehát II

sajál csekély :>>:z:emélyemo4<?r1
iÍrzem, hogy van-e szükség fi

200 év ólGl megirivó ulra, 'velgy
nines. Hogy liIl!:iikség van rá,
az; kétsiÍlllelen. HEJ szükség vol!
arra 200 éveiólI. amikor li iako$
ság él mainak liO G/@ 5em voH,
(A törlénelem !anusága szerInt:
"A telepitésel< elienére sem
voll az összlakosság több há
rom millióncíl.") oldwf még
sokkal nagyobb szűkség V8n

ma? li l1élgyobb közlekedés, a
megnehezült kereseli viszonyok
köz!. Meri bizony annak él

rosszul táplált, lerongyo!ódoH,
szenlny !11uoká$nak, aki napo
kon keresztül gyalog@l, hogy
Eleken, Oerlán, !.(igyóson, Kél
egyházán munkát k~ressen,

n@m egészen mindegy,hogy
az amugy is nagy lávolslÍgot
még meslerségeien li növeljék.
Nagyon nagy hátránya épp cl

legmesszebb lakóknak, hogy
már egv Slzakasz! IZ ulból' át
helyeztek, avval a,. érveiéisei,
hogyaCsárdavölgyben sok
kád tellünk. Erre ni"ve ell él

ti 5z1eJellelies meíiie~yzésünk,
hogyha 20 eszlendő alaH dol·
g0zlelk volna raHa annyit, mint
most Gsek ennek ~Z egy sw
kasznak az átnelyezisév%!:1 elY
hiÍf aiatl, akkor nem lett volna
kártétel, vagy csak nagvoll csep

kély. Méi!T sokkll kellemetl~·

Szerdai esték
A népszerű szerdai esték

mindnagyobb közönséget to
boroznak. Közel !,éiszázötven
fonyi ha!lí1C1!óság gyül( egybe
leg-ulólib az Egvetértés! Olva
iiókörbe. vi Gyomai Közmüv!2 6

lödesi Egyesülel halodik elő·

adására, amelyen elsőnek5zo
ke ferenc ügyvezelő elnök
mondo!! izzó hazafiság" meg
emlékezéSI! él lImanovai csal~

~t-ik ®vfordul6ja almával.
A história afiuwbeti.ikkel fog 6

ja cl háború !elpi~fi:l vé.sni a lima
. esodás

rohamait. A
magyar szivek pedig örökké

fogják őket.

Élénkfigyelmet ~rdemlő. igen
has.no$, közvetlen hangÚ elé·
éldást kaplunk estén Tari
Jdnos "A, esaládi neu
velis sike.rének fellételei él gver
mek i5kol6ba lépéá>C' ul án"

().i.meo:
A. gyermeket az iskoltíbol1

nem mini egyéni, hanem mia!

<Ii társadalomnak jövendó talt J

jál nevelik. Ezi ftl?yelembe kell
venni él szülóknek is, ig-y az
iskolával karöltve együll se·
gilsék íj gyem1e:ket cl tudomá
nyok lilvcszt6iében eiőrcha-

I~H1ní.

Az esi szórakoztató részé'
ben Kovács luci megismcSteHe
mllgyar táncbelétes monológ
jál. Ez után il kedves, s1:ines
szám ul~n most sem mari:1dhli
loti el a felzúgó taps. De jutaI!
még az elismerésból Dévánsz
ky Lászlónak. Kéri Laiosnak,
Oláh Erzsébetnek, Marton Esz'
lemek és 3zánló Erzsébetnek
is bÓven. Az utóbbi; édesap
jának egy lelkes, hazafias köl
leményéit ismertelte a közön J

séggel. Ezévi utolsó szerdai
esi december 18-án lesz a
Kisréli Olvasókörben, mely
után kél heti szünel követker:ik.

pulyka a trónon
Micsoda. szeszélyes áralaku'

lásol< gyötrik a lermelőkell

Párhéltel ezelóti még azzeIIlor,
koltak le bennünkel, örüljünk él

80 filléres pulykaárnak. mert
az előjelek szerinl ez az ár is
hamarosan alább megy. Mosl
tlztán, K1:!ráesony elóli 10 nap
pClI már 1i5 fillél1 li pulyka
minim6lifll éira. Az. !'lJ nagyon
kevés szerencsés vóllalkozó
term~ló, aki csak most adja
~I él pulyká.iát, anndk érdemes
volt EI IQoyészlés, de él többiek
(Ilgyelór" lorki'i! vc:lnnak a puly=
kával,
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Minden szerdán délután kosár
fonó tanfolyamra megy a

tanulni akaró ember.

végül - szünelelőtti li I o I s ó
számkénl - Koréh Endfr€ lö
kéleles inlerpreíaliójábai1 él~.

vezzlZn néhány gyönyörü dall.
A szi1l1el ulán Brahms: "g. moll

Irapiszódiájál" hallolluk öröme
mel dilrói Csibi Józseftől, a
fialal ul1iZllIkadámiai léHHil'fól.

, Ulána Medek Anna régen hal,
1011 tiszta milvészete ragadIa
magával a publikumol, amely
s~inle alig ak{ula leengednl él

. podiumr61 a nagy művésznőt

Különélménv vol! Végh Sán
dor szereplés&!, aki Paganini:
"Mó2ies-ftlllntázill él O-huron"
szám ával meggyőzte hallgató-

. Bágáf arról, hogy ell magyar
zenemüvészel egyik legszebh
igérete, Kiss ferenc viharos
sikerü sr:ereplésével zárul! az
élményt jelentő hangv.zrscny.
A zongorakiséretel LclUrisín
Miklós lálta el tökéletesen. Vég
ső következtetés: hill Ell Bethlen
Gábor kör rendezesben é Iii
összeálIHásban továbbra is
ilyen produkciól nyuj!, hell1g~

versenyei nivó! éfl értékel ie'
lenlenek él közludatbem.

r

•apJaozga!

Ima után Ocírdos Kornélia sza
valalára követelt isméf@l!en rá
adási a lefkG:iül! publikum, hogy

i Ezen beszámolói folyJ alla
I egész nap, mivel éi délu!án
i fo!yamÉm olvasókör! ke,
I reseit fel, ahol a megjelen! hall-

gatóság elóil vá:r.olfa azoköl a
dolgokat, amelvek0l él kormány
a jövő eszlendóben meg akar
valósítani. Beszámolója során
(zlláiogaioti il kiWelki olvasó
körökbe is, ahol zajos éljen
zéssei fogadták.

A lálogCllása egész délután
tartol! és az esti von atta! lérl
haza Gyulára.

Rzerinl el behozolt 1.358.878
métermázsa t.2ngeril H'U500.000
pengóérl vetlek el behoz<l!aliIengedélyel{hez juloít frlClgyke..
reskedók, vélllyís mélermázsáll
ként <illag 11.40 pengótirt, él

határon.
Ha vasuli fuvar, beszállítás,

rezsi I:!s kiskere:skedói haszon·
ra mázsánként állag 2. tO pen
gót számilunk és a fogyasz
tók állal kiflzetetl árat 1i.10
16 pengőbell vesszük, sl:erény
számf!lissai is Illi látjuk, hogy
az aszálystiiloH ország baromfi
és serléslenyészt6ilól legkeve
sebb :i mWiópengő hasznol
vágott zsebre el tengeri beho
zataiában konlinEfCl1shez juto/!
nogykereskedelem.

ib

;rff

ro

ib

budapesti Bethlen Gábor
diszh gversenye a Zeneakadé

1.358.878 métermázsa tengerit
be október végéig

A kisánliinl államaival az
eúvi október végéig lebonyo~

. IHo!' behozatalunk 66.& millió
pengő értékU, mig él kivitelünk
csak 44,1 millíó voll. Ezt a
nagy ellolódási főleg él kedve
zőllen lermés következtében
szükségessé váll nagyarányú
tengeribehozalalunk . okozta.
Október végéi~ Romániából
9.2 millió és Jugoszlóviá.ból
6~ millió pengő értékU tenge
ril hoztunk be.

Elég nagy összegü korp6i is
hozlunk 9'2 ezideig: Romániá·
ból 1.2 millió és IugoszláviéÍ'
ból 1 millió 42i ezer pengő

ériékiH.

A külkueskidelmi adatok

j Az .znorÓdi Nemzeli EgységIPár! ~zelvezele deCe!1iber hó
1 tl-dn, vasámfljJ délelőll rendes

villasztmán,,·j li1é$! ame~

lyen részi veH dr. félyl Gyula
i központi iitkár válasz!mányi t~g
I is. A lárgysorozal folyamán él

poli!ikai helyzefről larloH iar-
lalmas előadás! dr. fayl si rész·
lelei ben kitért arra, hogy minó
célok vGirnak fi jövőben meg 2

oldélsra és mik a tervei a kor·
mánynak.

A Bethlen Gábor Kör Q!]nök d

:iiége hossi'éLl hónapok óla tar
ló fáradhalaHlI!! munkássóg€!
nak kGvetkezményekénl, min
den szemponfból él legteljesebb

Isiker jegyében zajlott le szom
baíon €:ste, él ZenemüvészetliFőiskola l1agyll2rmíiben, az

l cgyesül~t díákjóléli célokra rlZn
i dezell diszhangversenye,
I A uHerhe!í sze'[@D, cl ked·

vilz611€n idéljárái eJlené're is,
zsufolt nézőtér előlt foly! le a

! hangverieny, amelynek minden
egyel> száma CI !egl'l€'mesebb
édelemben veH müvé.'ilzl é!vcl z~t~ ,il2len!€JH az előkelő kÖd

l zonsegnek.
Ii Nögy Enar@ sEeHemes, mily
Iérlelmü prologji'l után az Egye-

tC'mi Én~kkarok mElgYBr deiai
araileik n é'! gy'"S'lkeri,"m~afdAköm

" Ca1o;:~nagYiifij~su~orQ"onasiá;

ítés
n

éges
End

Eg

l!ndródön C:semus Mihály
apálplebánoti és Htul'sémyi
Uísz:ló főjegyző irányitásával
a? 2gyh~z cl k&zsiggel és a

í2f?Yü megalaD
\~H()lIá!k EJ közpcnn s~g-ély bj.

Ezzn bizottság' végzi
ezu!on azon nagV muokál, a;
melynek C'élJ~ él rás21oru!!ak
m~g:iegiíé5Z,

Zöld Sándor
orgonisla

kániür.
fenti cíkkre csak lU.' a megjegyl'é

llíink, hogy Erkel ferenc maga is a _
"Megbűnhödte már., .,,-tóI álIapiWHa
meg II himnusz ismétlését, de hivata
losan is ezt írták elő é; úgy emlék
szünk, hogyaKálviniér! református
templomban is innen ísmétlllnek, telJát
addig is, mig a zsinat meg nem vál
toztatja él régi rendelkezesét, énekel.
jük csak mindenütt és mindannyian a
"hivatalos" i.métléssel li lJimnusul1lkat.

Szerk.

~P~~~~v~ ~_l:lII1;s:tI:a~~~_~~~~~~~

--- ' USl! A közpon fi segély bLwttság I Elen bizottság reális mUi1-

Iközösen áHít fe! december 22~ Ikájá! nagyban eIősegileHe él

ÉNEKLÉSE. i en karácsonyfáI, aho! sok száz l rneg!arl0H (éiuia.

A "Gyomai Ujság" folyó évi ,. gy\e:m~k ~s esalád kap cipó) I Szép' az ilyen [)sszefogás,

d ' ,...., - l'''len'' !.'l1l1 '" f,. es eleImet. fi de van is. le:oz ls eredmén'!(',ecem D€T 110 1 zn meg,,,, ... - I' ,

s;~á rnémaK els6 oidiJ\án, él har· ! """"'.,.,. ~ """"" ._....
madík hasáb alsó részén (J

köveike.zők olvas;lalók: A him
nusz énekléseKor aZ jsmé1L~si

" bünhödle n~lár c t:

H5! i:dlapílollélk meg, amU Oyo
mán is be keH temani. "

Ezzei kapcsolaiban kÖllöm
az E. T. Jc. 49. §·iil, mely
szerint az inekvezér ,~Közis

leniiszieieieken és temetésnél
@sak a Es\nal (1]ja1 ~Hogadoll

énekeskönyvet hasznólhéltjel."
3 IIZ E. T, ll, ic. 20 § ál. meiy
srerin/: "Az egyhá.ld szertartás
szabálysz.zrü és az cgyhár.
rendjének megfelelő végzésé·
él I elsősorban él szószé!d szol·
gálatot. valfY más szerlarlási
cselekmény'l leljesil6 lelkész
felelős. Az ő köteíGssége fel
ügyelni arra is, hogya gyHle- ,
kezel éneklés~ szép és iz&éses
legyen, s ó jelóli ki 'a zsinat
állal elfogadoH 0gyházi éne·
keskönyvból azokal az éneke
kel, amelyeke! él sze.rtartás so
rán él gyülekeze! énekel."

Ezek vannak az éne!<vezé·
rek múködésél szabi:llyozó tör
vénycikkekben s hogy él zsinat
tlltal eHogadoll eneki&sköny
vünkben mi van, s hogy az
isméllőjelek hol vannak abban
elhelyezve, bárki megláthatja,
ha azi -cl fáradságol veszi mél~

gának, hogy rnegle:kinll énel
keskönyvlink01. Igy arról is
meggyőzódhet, hogy c!ecem;
DlZr l-én helyes<zo éneke!lü!{ cl

Himnusz!.
Gyoma, 1~55. deG"mber hó

3-ón.
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Giricz Vince és neje Földvári Nagy
Mária gyomai lakosok vettek egy bel
telkes lakÓházat MollIIiI' Róza é.!5 tá.r~

Bitól 915 P ,·ért.

$zílágyi Sándorné Srendrei Teré;r;
gyomai lakos vett !70 n.oöl pocoszugi
és holtkörösi rétet KruchióÁndr!\sné
Gs. Kiss Zsuzsánnlitól 40 P.-ért.

Kun Teréz gyomai lako>: vett l hold
1453 nAJI pusári iizánt6t f~kete End
re és neje Barátll RÓlától 900 P.-ért.

Derkovics Ernő és neje Gerstenrein
Róza gyomai lakoiilok vetlek e~y bel·
telke:; lakóházat Bogár László (nőt>

Nagy Ilonával) és Bogár Imrétől 1650
P.-ért.

Kiss József és nej@ Strauliiz Anna
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Kőszegi Teréztől 650 PArt.

Tóth Sándor és neje Csapó Z8Uz!án
na !Jyomai lakosok vettek 4 hold tanyai
ilzánt6t Fekete Jánosné Krllchio Tillréi:
től 2$00 Po-ért.

Nótári István es neje Berki Oü:ellll!
gyomai lakosok vettek egy ~e!telkes

lak6há2:at Szokollli György éli>
Kováci Máriától 690 P,-ért.

Tóth H. bjos kőrösladányi lakos
vett 3 hold i74 n,·öl csergeltyülapellii
slE.Ílntót B. Kovács Lászlón~ Fekete Kr
zsébettöl 1900 P.-ért.

MINDEN HÁZBAN L.EGYEN KA
RÁCSONYFA. A karácsony csalá
dias Ul'lnepiesliágét emeli SI kará
csonyfa. G I U c k Ármin Uzletének
rekiámakciójtll i&het6vé teszi, hogy
minden embar házá.ban kigyulljon
li karácsonyfa gl6riás fénye. Fél

I kg. szaloncukor 88 fillér, 25 drb.
szép csokoládéd í s ll: szintén 88
filiér. Igy kétszer 8S fillérért meg
szerezheti mindenki magának Ili

karácsonyfa örömét. Ajándékozás
iii legnagyobb öröm, de gond is.
Az ajándékozásnak csak örömét
élvezi, ha. ajándéktárgyait G I íj ck
Ármin üzletében veszi meg.

Igazmondási szérum. Henry
Rhodes ismer! vegyltsz az é'ln

gol v(Z;gVész-szöve!$ég liverq

poolj érlekezlet~nclóad!a, hogy
Amerikában "igazrnondási-szé
rum" nevű oJió$zerl lalállak fel,
amelye! gonoszlevőkön Idlüno
eredménnyel próbiiUak kL A.

i
szer lényeges alkatrésze SG07

polamin; működésével módjill
va] a íudondiny még nincs list:~

lában, csak annyi] leheteli meg-

á!lapHani, hog)' bizonvos mó q

don adagolva: olyan léJek!ani
, hlJlásl.gyakoroJ, amely a, "ke

zeli" 0gyénekel rendkivül elÓI
vigyázatlanná es közlékennyé
teszi, úgyhogy akéJ.rv~-akarailél

nul kénytelen igazol mondani.
A birói gyakor!c'J! méll nem
döntötte el, ho~1Y érvényes-e
(IZ igy nyer! vallonHí$.

a hih

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiSlállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb,
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót díjmen
tesen adok a szállitas tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétktil
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében klil
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve,

Boralm kellemes édeskés
Itall.llsk. tis:da, tökéletes za~

matullIk és n El m ssvanyuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegve.

OlCSOBBMÁR
B ROM

mi a szódavíz,
DE NEM IS SZÖDAVIZl

30 fill é r

Páros hamar vége
lesló az afrH.zai háborúnak, de

lIan rJapo!<.on euröpai
"';;'1-'''''.''''1 jösolnak, Most Cenf
ben szövik a békeangyal kará",
csonyj szellős ruhácskáiál-
lehái ~ béke 3'<'3ményében i.in~

nepelllemok.
A genfi szám'llásokal még cl

Négus is felborilhalja, meri aJ

kisziválrgoti hírek szerini mosl
még ó berzenkedik és egy
íalpedalnyí földei sem ak~r €ltp
engedni AbesszinjábóL AlighCl#
nem neszé! velle a Négus, hogy
GlÜck Arm~[Jnál az ,::Abesszin
katonákból egy dobozzal
fiHér<irl kaphat khál ka
tonája lehet, amennvil ép 2!1

akar, CSel/{ győzze a OiüGk·cég
náilflanL

HIRDESSEN
LAPUNKBAN

december 4
--~;~;~--:;",-",,,,,--~,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,---...w .....~_~

Szerkesztői üzenet l,. E I .~eg,ke~dödöl: azo~sz~ggyn. ~,-~illh,'áZ és film idó:rü ';',"
F. I. K-tanya. KÜ3:wnjiik HQZlUk, i ~ lesi kepvlselővalasztokössze~ pes", majd Polgár Tibor gra-
Nyu·5zl: Mi is haUl}ttuk, hogya l ir~i.a. Minri ismereles, El!nWgy- mafonlemez krmkáia az, amely

s<:mináríumok tananyagábalíegközeiebb l fi Yó g yszert.ár.~z?lg\á l.at. mHHszl'.'r e!n:n az ()l'sz6g- itdjc')sl'!\ leszi él lapol. T(lrl~lmQs
már II szögtant is fölves'1:ik. Egy jó l es C/.iS; m,nl1en M"V01isi visciövá!ösziók ÖSZ· C:Jn r- - S k ... 0 l '
gyakorlati péld.át máris tudnánk errl:: :.,';;of 1.;.0;, l' ,- ,. . ,a,;a" , .> ' \ cgI:! "o, oromet s,,:orgaL

,IJ'_'O""P '''v, ~~!g él mu íi} ",,3 szeirásáí, de silóI teljesen lüg. A7ér! cl l .. ~.. ~ .., ..
ha a nyúlra lövő vadász: és; a nyúl il I'r. '~l "" hc •• _ 1 - <OLonseg snves fl~
szemben levő vadászhoz 45fokt :iiit.ög I b;O-\~l_a H'hJd?o B r ,n _ J g,zií '2fíöii:'l2: c'lszág mind211 IfJ- gyeJmébe ajánljul<-

I 't '11 ct Á • '", l ' eUITOan a i3e~n ([,ogn gYügy' l",'o()S"Jo' u":o.s állal"do' l·"k·~-
.;!It a 21.1HI~, ac"ra a sarO:iii vány;;u - u .J <.JI -

lIzikbe csapód6 ilörétl!knek, hány "örét szedá,' li,arl szolgálalal. sim. Így eze!': ulán Qyomán és
lyukasztia <it :J. szembenálló patikus Áthelyezés. Az endrődi r. Endrődön lS rnegkezdódöi! al

ftJét1 kaih. egyháztól 57élkely ,lmrz' hét ro:yamán oZ összeírás, amit
PigytiJlmeztíttb: ha egy sörétné! több, ká p lÉm I' I> I. ke' '" ":1' U J' k ; o; '.' o' S n 1 l

"- cn " eo y - u december hÖnBpiJ5n e k
akkor BII@ gilt, akkor újra keH lőni. ta!

,eivezlék, Ujkígyó~ról helyébz végeZD!, mié:i is felkérjük a
I S,Zll,rom AIldrá5, káplán Jelkészl la1<050k figyeiméi arra, hogy

! ? i helY0z!ék. othon!é/ükkcl önnyíl:;ék meg

I Kineve:lé~. Nagy f)éla kir. az összeirók munkájáL

, i6r3sbirósági diltalan djjnokol A fodrászipar is 8UrgeH II

I
il ,hél rOIYeimán, el gyulai kir. mestertanfolyamokrendezését.
törvényszék elnöke rosházá~

~.z iparügyi mil1iszlérium áilőJ

Iréi nelel-íe kj, Béla állá- szenrezés alá ,leli ndntamü-
, sát csütörtök regge! elfogla!la., helyek és vándortanfolyamok
, Kész van a besenyszegi ár~ gondo/ala állaiános érdek!t''i ..
téd Az es régóta dQst 1/á,Holi ki az iparosuk kő
VB;! tiiSézi kúl a mul! héien el· rében és élénk figyeienúnel ki.
ktszi.i!i él Horlhy Mildós uton, serik alonfolya elókésziló

, Igy él besenysz:egi lakosok m3f munkáialaiLiélZ egiszséB'2S vIzét íSZ N Húsz napig faggyugyertyát

I szejk. ! ~ttek. tZ"é! hire,':; toud. ós 'o,n.Jo.sl ér-
'II Kisa'yiiléli ,ióváhag'yások. A . '

& • - 'KeZ·2) Vissza Keleli ullMOL .fl.

I
•gróf !31vá.íI~u!í ár1ézl kHI l. ", tudósok hajója zálonyrö fuioli

I épilés'iró! szerződés lel p l
i é::. él két ernher busz napon

! bontiJs&í aJ kisgyülés jóvlihagy~I át cfiak faggyu~verlyáj evei
! ia. Atberl endrődi fói,zgy~ , Erról és i3! vHág sok aldualis
, zó nyugdlie:zás iránli kérésér furc;;sa es,zmrZnyéról érdlZkcs so~
. március ft·vel elfogadt.í!" .&.z rokal olvashalunk Tolnai Vilélg~

új fój(2f;yrő válasr.tása február.. lapja. uj számában, amely nagy
Dan lesz. A jelek sz~rint Har- terjedelemben és gazdag jar~
sányj Lánló hely~lI~~ fÓiegy. lalommal jelenI meg. A j(>gkl ..
zől váiaszliák meg főjeg-yző~ válóhb mdgyar irók noveHái

nek, tlkivel eddig Endrőd la· m01letl számtalan érdekes cik~
kosai kivétel nélkül meg vem,

kel, köze! száz remek kéllek
nak elé~edve. Endrőd péflZiá·
rosi és l.só e~küdli vá!asz.!á- é:i nagysz~rjj folylaíás@s re

gény! talál az oívasó a nép"
Siá!, formeli nabálylcrlcmSliiíl miaU,

iz,erii képeslapban. Tolnai V!~
megsemmisileJiék,

!~glapja egy száma 20 f1!líir.
Endrődi N. E. P. karáeSiony~

fa ünnepélye. Mig t!z összes AbUvészkirály Budapeiten. TWFE:Z

egyházi és társadalmi alaku!a· A vil~g lel;;hiresebb oüví1isze Ingatlanforgalom
tok összef(lgvl:i, eqvüll tarlanok I)udapeslre érkezeit iÍs érdcd I

karáesonv fa ünnepélyt, addig el ke:> fog!a]kozáséÍról SQk 1011
NCl11zeli Egység Pári helyi cso. miléÍsl mesél! 13! li Délibábnok,
por!ja is iarl ünlleplilyl, ahol el amely ul námában, nagy cik~

tagok szegény tagjait segilik ket közöl róla. A népszerü szín-
ház! kipesil'lp remek íllusz!riiJlmeg.

Gyümölcsfák téli kezeléséröl rádióm ÜSOl'oköí, szinházi be..
a hasznos madarak téli védel- számolókal, pompáj> filmrova·
merél, 1:1 gyümölcs eitarlásról, lot, novellákal, egyfelvonásos
él most irlandó rovarkárlevé\k- nindorl:lbokal, Jjlelykáklll 03

ról, éi fekáitrágyázásrói él gyü~ sok nagyszerü rovaiol közöl.

Imölcs hütőházi k.zzeléséról, CI' A 100 oldalas ~élíbáb egy
méh- ~s baromfitenyésztésr61 :iizámI' 20 filjer.

ftMfII)~"fifll)ftfiftAftfiftftftftfiftftftfiAI
stb, közöl képekkel bőven H.. A Tlkör karAuonyi száma.

- !iszik még allbája? Iusl;!nllt költeményekef "Á Ma. Külső kiáliiiilsilval, belső gaz;·

- Vegyen neki 'tengerit Igyal' Gyümölcs" legújabb szá, dagságilvlll, igazán i n n e p i
a Futurámái. mti, melyből lapunkra való hi- szám. Ha pedig <zlolv(:J~suk, ak-

- Tömi még a libájáU valkozássa! ingyen mulalvány- kor láljuk GSélk, hogya 10§ijobb
- Vegye meg a tengeri- számol küld éi kíddóhivataL irók kedvlZskedn~k éi magyar

Jét a' Futuránál. ' Budelpest, VI. Andrássy lit 8. olvasának. Hisz magas izín-
Házialszony'Ok t,. Meaiel~nt' ~ vonalál Kosztolányi l}e~s6, Sik- Van süldője? .,.

_ Csakis Futuraburgo- [jr: C),zlker gyár ölődik kiadásu S~ndor,BibóLajos, Ilyés Gyula,

IfénykíÍpes ünnepi reeepJkönyve, Aradi Zsolt emalik. Melletlük
nyával etesse. O O l 'I.melyet kivánsilgrfl b~rkinek in- még '.' r!ulay 'vu tlI re/;;.Őzi me~

~.,@IlU~~<l,<l~WWU~YI!illUUlijWU " K • 'v v. R'
~______ gye-n.gs bérmentve küld: Dr. seJitl, opp o C !l'i. l'\ e, evay

Oeiker A. Tápszermüvek Bu- József lanulmá.nyc emelkedik
dapesl VIIL, Conti u. 25," 5ü- ki. Egyiptom életérőlképes ))e~

lőpor ~s vanHJiacukor ára most számoló, majd ,edig Kovrig
leveI0n({~nl H!! fill Gr, János ®zín'Zli liikkel Hawairól,
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Surányi

".Nem r e g é n y e s éldraj!:fJf
irtam, hanem egy lélek, a
l e g n a g y o b b magyar lélek
tragédiiiját, a ..Napló" nyomán,

amely Szent Ágoston vaH6
mgsai óta, III l e g ő s z j n t t b 111

n y i I v á n () 5 go YÓ n li s . ..

KIADÁSA

A gyulai zöldmezőtanfolyam
záróUnnepélye holnap délelé,\\

lesz. amely ulán, fél II ón'lÍ

kezdeHel vándorgyi.ílésl tarl él

Szövetség.

karácsonyi

EDÜL

Nagy

üzletében
olcsáárak-nagyválaszíék

előzékenykiszolgálás
Fél kg. szaloncukor 88 fillér, 25
drb csokoládé karácsonyfadísz 88
fillér, 1 dominójáték 36 fillér. 1
VáT 96 fillér, 1 doboz abesszin vagy
olasz harcos 96 fillér, férfi nyak
kendő divatos 150 fillér. selyem,
sálak, keztyük, cipők, hócipők és
egyéb aktualitás c i k k e k nctgy

nagyválasztéka

~n'IlIIn~".•~~••~E

EO

A gyomai Lövészegyesület
december t6·áfl (hélfón) délu·
ián 5 órakor ujjá alakuló gyü
lés! tar!, melyre az egyesület
lagiai1 eZll!on is meghívja az
elnökség.

MúiT JELENT MEG

HÁROM KÖTET ARA IS PENGŐ

SURÁNYI MIKLÓS

SZÉCHENYI
REGÉNYE

II n III' *'j j li' , , "1$"·1" i i j II j • ':aLiI j XXI, 1 i ct Ci Ji i • # *i.

ESZ

1935 december 15-én vasárnap

A legnagyobb tilm, amit valaha alkottalJ !

Ó

~~1iflIit
KORON GOS
MOZGO fNDRÖO

Az endrődi anyakönyvi híva
léll könyveibe pedig december
6-jól 12-jg il kövelk0ZÓ beiegy
zéssk iörlénlek:

SziUeitek:
PorucsánszkYi1é Gács MéUgi!

fia Béla r. kaill., Timárné Ti
már lvláriCl fia Miklós r. kath.,
Bukváné ~zabó Anna fia Mik
lós, Selovict'mé H.anyecz Ilona
fia libor István r. kath., Fásirié
Oiricz Eszter fia lslván r. kalh.,
for~n~~né Majoros Anna leá-

nya lrmél r. kath. .... I
Házasságoi Illem kOIoliek. .

Meghaltak:
Timár Miklós gól'ás r. kalb.,

Szabó Józsefné Valah Hona 51
~vei r. kalh., farka5insz~yI
Agosion (jS éves r. kalh., HJ...
Polányi Viocéné Hornak Máría
68 éves r. kath., Kurilla Míhály
64 éves r. kalh.

ijJJ ..

Vésztő község főterén, a köz
ségben egyetlen szálloda és ven·
déglő azonnaira is bérbead6.
Fe!világositást nyujt dr. PróRai
Ernő ügyvéd, Békéscsaba, Ferenc~

József·tér 21.

~~RRRRRARRR~RRRRRRftA

Látvány@s és ismereHerjesr:tő

filmdráma.

A film szereplöi kevés k.ivételével
eSEkimók.

Gyönyörű északsarki felvételek ZI. hó.
és jég birodalmában, látunk rénszarvas
vadászatot, rezmár fogást és bálna
vadászat0t. Az eszkimók élet-halál kÚi!-

. delme a tenger félelmetes 6riállaival és
érdekfeszítő dríma az eszkimók erköld
esi világának tiszta romlatlan szépsé
gével. Egy élmény ezt él filmet meg,

1léir:lli, amit eddig el ~em tudtunk
képzelni.

Kiagé~zitve

vigjáték és
Hangos Magyar Világhíradó.

I

~~mv

~R~~~"l!t'l('ft>~l1!IiWt~ IGyo'lnai é§ ):;n.d:rődi
futu (Wagner j i\.nyakön:yvi hirek

fatele ) árpa kapható, l A gyomai onyaköny\ j, hival~l. ,f k; t 416 !l"!l _. t l könyv12ibe december 6-101 t2·lg
m "'"zS©ln·en ~ r. er. ~ k" 'k - b' . k r'"". l él ovel ezo e]egyzesc lor·
~~~~etUIllWU~I !én!ek:. I

:1 Születtek: 'I
Meglepetésszerdi razzia End· . Ií:só LáSZlóné Molnár Eszter

rődön. Endrőd köz.ség elálló' '., fia László ref., Nyíri Julianna
rósága kedden déiuián az ösz- ~ leánya Róza ref.
szes községi iísziviselók és él l flázaSStdgot kötöttek:
rendőrség bevonasával, lior- l fekics JÓ7sef és Gyuriczq

s~ny~ ~ás~ló fó~~gyzó i~á,nYilá'l Mária, Kiss Lajos és Szász'
sa.val nado§zeruen megJeleolek. Gizella.
EJ nyilvánlar/oil ínségesek la-! Meghaltak;
~tís.dib~n: Al. c~'ed~éI1Y al:nál I Valai ~ándor 61 éves ref.,
IS mkabD, me~J_e~-"ob-,,~~ rmv:l I V. Szabó ls/ván ,6$ 0ve,s r~f.,
olyan egyenek lakoSo, a, akik, K. .szabó Józsefn12 ezako KIMél
örökösen minden munkás tár- 15 éves reL Molnár László 8ő

suk(ll hálra szoriJják azzal. éves rer.
hogy ők reászon:illabbak s!
pon! iH talállak annyi éielmet, I
ameiy hónapokon keresziül
bizlosilja nekik él lélfenntarláSI.!
Ile voll sok olYán ház is, ahol,

még kenY~I.·el sem lalá~ja~. Ez~ !
zel él razzIaval azl criek el,.
hogy meggyőződésl sLerez!ek, ..
kik is ilZO\{, akik legelső sor
ban támoQalásra szorulnak.
Talán has~nló razziával OyO-!
~á~ is eredményt lucinának elol

erm. I
Mit adjunk kSi'ácsonyra? Nagy- '

gond, komoly fejtörés, ami minden ka- I
rácsOIlykor előlről ke"dődik. Idén
azonban, szerencsére, bajnélkül usz- I
batjuk l.neg ezt -a-r:'Ol!~z: -"l,"cobk~n'1~!-M-}

Nikotax-ék helyettünk is gondolkoztak j
és olyan karácsonyi ajándékot kinál
nak, amelyet mindenki boldogan fogad
majd. Meri akad-e kivánatosabb ajáfl- !
dék, mint a jó dohányféle kü!önösen l
ha nikotinmentesitett. A jó cigaretta és i
él jó szivar kétségtelenül magán h6rdja i
II. karácsony~ aj~i1déklegiellegz~teseb~

tulajdonságait. Edék amelyre mll1denkl I'
vágyódik, csinos formás igazi kará
csonyfa disz; ünnepi hangulatot árasöt.
<bsak egy tulajdonság hiányzik beJöle;
nem tart örökké. Aki kapja, boldogan
elsLÍvja. Mit adjunk lehát karácsonyra?
Nikotex-et, sőt: a cigaretíák cigaret
táját, ti Nik@tex-Darlingot.

Üzletek karácsonyi nyitva~

tartása. A kereskedelemügyi
miniszter a karácsonyi nagyobb
fergalomra való tekinlellei el~

rendelte, hogya nyilt ilrusilas!
iizlefek él december 9-24 kö'
zőlii köznapokon este 7 óráig,
cl JtílnY(i}móan élolmiszerekel
árusító özlelek pedig esle <3
óráig nyitva !arlhalÓk. Adecem~

ber l~=re esó vasárnapon az
olYéln nyilt árusilási üzletek,
melyek egyébkén! egész napon
ál ~árva tartandók volnának,
reggel 9 órdtól déli 12 óráig, az
egyéb üzletek pí?dig reggel
7 órá.tól déli 12 óráig tar/haták
nyitva. A d~cember 2!,re 125Ó

vasárnapon ugyanezek él nyil~

vllI!arlSsi idők 9-6 és 7-6 órá
bZI!1 vannak megáll~pilva. E
nyílva!arlásí idő alatt az üz!e,
tekbő! aL: illető üzlet köréhe
tartozó valamenny! áru~jkk áru
sithaló.
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(GySC ősszeredményébői.2 biln
tetőpontot levontak.)

Hunyadi-Vésztői SE 3:2
Mult vasárnap lejátszott bajno

ki mérk6zésen a Hunyadi csak
nagy szerencséve! tudott győzni a
mindjobban fejlődő VSE eílen.
Első félidő egyenlő ellenfelek kŰI

delmét mutatta, míg a második
félidőben a felázott, csúszós ta13l
jon jobban érvényesülő Hunyd!
csatársorának sikedl.H a győzelmet

megszerezni. A VSE vereségé! 10
diszponáltan védő kapusának kö
szönheti. VSE asaiársora több
nagy gólhelyzetet hagyott kihasz
nálatlanul és meg nem érdemel
ten szenvedett vereséget a Hunya
di vele teljesen egyemangu együt,
tesétőt

SPORTHIREK
BISE-TAC mult vasámapra

kisorsolt bajnoki mérkőzést a TAC
II BISE javára lemondta. TAC ezen
bejelentését a OLASZ nem velte
tudomásul és kötelezte a ké!
egyesületet, hogy elmaradt baj'
noki mérközésüket a tavaszi mér
közések során feltétlenül le kell
játszaniok.

KTE -VSE dec. 15 re kisür
solt .bajnoki mérkázésüket közös
kérelem alapján tavaszra halasz
tották eL

BISE 3 uj játékossal erősödött

és reméli, hogy tavaszra az él
csapatok közzé fogja magát fel
kűzdeni.

Másodosztályu. egyesületek
közül többen, azzal a kéréssel
fordultak a OLASZ elnökségéhez,
mondja ki, hogy IL o. bajnoksá,
gért a jövőben csak IL o. csapat
játszhat. Elsö osztályu egyesüle
tek ll. csapatai részére valamilyen
más díjat fognak alapítani.

GySe ifjusága az e-gyesUlet
tagjai és azok k. hozzátartozói
részére f. hó 26·án. Karácsony
másodnapján este 9 órai kezdet
tel családias tea-estet rendez.
Aláirási íveket ez alkalommal nem
bocsátanak ki. Remélik, hogy a

Szerkesztésért és kü:dásérl felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, GYGllHI

!felelős il'Iilmv~etö: Teket Sáníl"r.

Endrödön, Nagyperes düJöben
8 kishold föld, DécspáskumoB
2000 n.-öl és 1866 négyszögöl,
Dávid dUlőben 2340 négyszögöl
föid, továbbá Köröstarcsai va3ut
állomáshoz közel. 60 kishold
tanyásbirtok kedvező feHé telekkel
eladó. Érdeklödni lehet Békés
csabán, a Békésmegyeí Kereskel
delmi BanknáJ.

Győzött a Levente Egyesület
Ökölvivó szakoszféJya

Vasiiimap este, szép számu kö
i!:önség nagyarányu gyözel
met aratott 3. Levente
EgyesWet öl-éö:vivó :ozako5ztálya
a j6hüű Orosházi TK ökölvívó
liIzakoszi:hlya feleti

Végleges eredmény: Győz a
GyLE 8:2 arányban. A győztese ~

ke! a rendező Levente Egyesület
szép diszok,evéllel tűntette ki.

Revans merkő:zés f hó 15 én
lesz Orosházán. Reméljük, hogyIversenyzőink ott is sikeresen sze-

I repeInek -ér.
I e

A vendégeket és il közönséget I
Nemerey vel!iető·f6oktató I p b i k á C l O
melegen üdvözöile, s rnéijd: Győ. Gyarmeklányt 14 hónapos kislány
zön EI jobb!" megnyitat- I mellé koszttal es fizetéssel felvesi': Kle-

ta él. mérkőzést. l il) Lászlóné.

Ringbe először Weigenh (GyLE) I Bárdos lászló borbélynak J drb
,; 1"r ' 'F"l,' ;". i 170 kg., J drb 150 kg. príma hízója
,-S ~e,:c~ , pilpL.,u} U ö~oJ.. I van eladó.

VIVO\{ lepneK. A 3x2 perces ldo I Raffai Andrásnak az Előhalmon 4
aíali a. í.{ídOlg.'o.zoHabb fo:'máju, II ~atasZit.:ál.i~441 né~.yszÖgÖI földje ela<ll.?
Bella klegyensUlyoZla Welgerth Erdeklodm lehet ozv. V~ss Andrásne-

súiv *5 e'-ő fö!énvét, az ered- nál atrafikban.

mé~Y döntetlen. • I Téli, sapkák mindenféle színben
B· f~ " ~'I 'b~ ;1 !G!í o kö I.' nagyvalasztékban olcsón, kaphatók

"l1.c"l, ,ll,} <,n,'a "- Alt Vince kalaposnál Endrőd ipartes-
lönség- oly,m h3.fC01, :Jmeiy ma- ! tülettei szemben kalapok és 51'01'1:

g/hal ragadta még azokal is,akik . sapkákreklámárollkalapígazitást fes-
az ökölvívó sportot nem ismerték. tést szakszeriien o!cl'ón vállal.
A .ayomai Kubai (GyLE trénel ) Akinek bármilyen trágyájlll van el-

,.,. " ,,' adó, jelentkezzen a Termelők Szövet-
oljFan \ell:sHmenVl nvujtolt, amely k té Áj H tI M" ló t. •• eze n.. a or lY miK S U on.
első bemutatkozása alkalmával Molnár Antalnak Horthy Miklós ll.

megcsillogtatta a közönség előtt 95 szám alaU l drb. 9 hónapos 15Ű kg.
remek versenymtinjái. Itt azután l drb. 9 hónapos !30 kg. prima hiEója

megkel! emliteni, hogy fiea.! van eladó. . _... ..

d.; -- 1 'ji .' . b -'0"" 1- I ti. Révlaposon ezer negyswgöl fold,
, mo (,,,:sa, a 1o" nng ~ ;:, igy ,e l s,,,,.élőnek 4"rgyiimOlcsosuel< igen a1ka1-

jesilmél1Y6 emberfOlöttl VOlt. Ehhez ; mas. eladó. Folyó víz, liget mellett,
még hozzájárult, bogy az elsö~ l nyaraló épitésére is szép hely. eim a
menetbeu össlefejelt al orosházi !kiadóhivatal ban.
Hovánnal s li b21!s~emhéja feJre.' A FlJlturáll'!~i (W~gner F~telep: ~zá-

. Il ~ lÁt . raz morzsolt ,engen, Ella es nYll.nr6-
pedI. Ennek daGara e enie;;:, a zsa burgonya, továbbá takarmá.ny biitr-
szintén jó mozg3su Hovánt, ti i, gonya, valamint korpa és árpa álll1l1.-
harmadik menetben kiütöíle. J! dóan kapható.

A kitvelkező pár Molnár (GyLE) 1, Kruchró Mihálynak 511old
és a vá.lo atott Ledl.ler (OTK), kik !tanyaépületé.kkel elad_Ó. Erdeklődni le-

g. " . ~ het a helyszmen VI. 015 sz. tan111.
a pehelysúlyban Vlvta" er(i.s küz- ~I' Mindenféle női férfi és gyermekei-
del met. A menet elején Lechter , pök legelőnyösebb beszerzési forrása
támad Jöbbet, majd las~an fel jőn ! Mészáros LajoscipŐÜzJetébengr.Tisza

Molnár. Megtania föiényét, azon- Igr. Tisza istván ut 52.
h. ~. lŐ t !di3l"7.l1ální nem í Kerekes Károlynál a zamalí1l>.,!o) b®r

I
!Jan al e, ny . 1, ~.! ~ literje 64 filJér.

tudja s igy ZI végén pontozással l A Hartenstein Hermann és fia. }

l győz Molruir: !tisztelettel értesíti az építtető kÖ1.tlnllé

I Szmola (Gy.LE) és Csarn3i l get, ~ogy f.riSSé~etés~ t~la és tető~e
I fOTK) 'kűz:deime a könn\?ü Súl _ Irép lsmtt ]után} os áLOn allandóan kJ\~-

\ J ! ható a cég téglagyárában.
ban igen gyenge volt. Csapkodas ii Háznál sertésvágást, gépp@l per-

és mélyhai!ások jellemezik, amiért I zselé,;! ég mindenféle hentes-csemegék,

a birás!mdó Nlilmes többszöri i valamint csabai kolbász !{észitésé! jH

figyelmeztetések után mindkettőt i, tányosan vállalja ifj. \~allner József mé-
'" . száras és hentes, HOl íhy M. u. li.
lelep:eh. i Egy kétcs6vfl kakasos Jankasrter

Szünet után Luezy (GyLE) meg i és egy háromc3övű kakaSGll iank/lsll:t@r
I lep.~téslm~ni gyözelmill következeiti puska olcsón eladó. Érdeklődni Deák

amtkor dl. mí:net el8öpercében Ferenc út 33 szám alatt lehet.
knouk-au!olta az oroshhi Oé
neBt a weltersulyban.

Luczy győ:ze!ITUI bebizonyitotta,
hogy őlöle még $oka! várhat Gyű·
ma sportközönsé~e;

A másik weltersúlyú pár Ker·
tész (OyLE)é$ KOCSlis (OTK) volt
dandár b~inok. Erős küzdelemben
mindkettő' igyekezett, azonban pil
lanatnyi elönyt egyik sem haszná.l
ja ki. Győz: Kertész.

A verseuy utols6 száma Kubai
(GyLE) és Zsuffa (OTK) h;kola
bemutatója volt.

Kubai fölénye itt is kídambo
rodik s ügyes testeseleit a k/§-
zőnség több8z~r meatapsolta.

GySC minden barátja meg fog
ielao ;li ~e kellernesnek ~g~érke2ő

karácso;yi tj sszejövete!el1.. melyet
G\:! egyesület klubhelyiségé:ben. SíZ

Kaszinóban fognak megte:rta·
nl. IH emlitjük m~g, hogy, a GySe
ifjusága it. Klein vasuli-szá!lQitla
éttermében rendezemd.ó vidám
S1:iveslter-est:ker~tébeD fog tu
Gsut mondani az ,4 esztendőnek,

QiySC asztali·tenisz csapatának
elB5 versenv6 t h6 15 én, VB.sár··

J ,

nap déll1tan Endrödöl1 lesz, hova
<lZ ETK meghlV"ására e'y 5 tag~

b61 áJló csapattal és 4 férfi pá·
roSSi;l! rámdtl!nak át F. hÓ 22-re
meghívást kaptak versenyzöink
Abonybá, a mult évről elmarad:
reV·éLjS-~lnérközés lejátsz:-; sára~ ahol
is; éi jóképességű abony! csapalOn
kivűl több város neves versl!:ny
zőivel fogják erejüket összemérni.

M.ásodosztályú né-
v~n egv alkalmi kombinált GS3-

, patat s~ervezeH egy ,két lóhiszemű
DLASl vezető közreHHiködésével,
Váradi Pal MTK,intézb. A csapat
zömé; - mondanunk sem keH
természetesen l\t\TK -játékosok il 1
kottáli:. A. összeálliiásról ~sak any
nyÍ!' irlWunk, hogy a OyTK.-ból
Kurcz, mira az ~!(;sztá!y Io:gjobb
lJalbeKkje (?) bekerü/t ebbe a
,; válogawlt" csapaloa! Ugyanak
kor mellözték e poszion Peres
(Szövögyár), Hatvani (GyTK),
Ugor (GySC) és Laki (MTK) já-

, rekosokat I A Mezöberénybe ter..
vezett "válogatott" l1'eccset a f~1
ár:oH pálya hasmálha!atlans~ga

miaU nem tartották meg s igy I.
OLASZ áH;,.1 beigért 80 pengös
hoz;;;Ajárul/Ís il 5zóSWros értelem·
ben véve ..vizbe esett."

Egy ítélet margójára
"MaHak üg}'." néven egy furcsa. 5

év előtti biínt olvastak a szej!;ény
GySC fejére. Az egyik budapesti
sport - Schedo~h Holmes ki
nyomozta, hogy al 6; év óta GySC
játékos Matlak, igazolása szabály.
talan s li papirforma alilpján Mat·
lag ma is a Kecskeméti TE iga
zolt játékos,,_ Nosza, éi G6aba!
egyesbiró felpattant l! pesti kol
légája által alája adott ,aragra
fusokra. Böszen nek!rontotta GySe
keserves kil.1delmekbea megszer
zett 14 pontjának si abból 4 da·
rabot menten iekaszaboit$ szegény
MaHakot pedig 6 havi eszlergá
lyozbra ítélle. De nem kímélte
Malatinszky intéz(Jt sem. Meg·
fosztotta rangjától s kitasútotta III

GySe-nél viselt zsíros. áilásából,
mondván, hogy fél éVlg, 1936,
íunius 4-ja még a DLASZ kö
Zelébe se~' szagolhat II bünös in
téző! A GySC első Ijedségéből

feloesudván, gyorsan megfelleb
bezie az ujollc egy~biró ell1a~

markodoH ítélltét. S a jó öreg
sportcsáklyások sajnálkozva álla-
pitották meg, hogya kiebrudalt
Francziszky doktor, volt ~gyesbiró,

mégis csak jobban tudta a. sza~

bályokat si itéletei nem születtek
ofszejd-helyzetekböl j Szeműve-

ai egyesbiróo1ll,k,

1 55 9 al
1 52 15
2 41 8 11
3 23 24 17
3 20 11 14
[) 23 19 !.i

4 25 rT 10
5 24 27 9
6 19 37 ,8
7 II 3~ 5)

7 10 47 5
8 16 34 4

10 13 43 2

3 3
2 4
2 l
2 1
2
1-

1 MTK 12 W
J MSzSCl2 10
3 ETK 12 '7 3

L2 8 l
6 2
~

41- 4

4 GyTK
!i B1SE
6 Törek.
7 GySe 12
8 TurUl 11
.;, Máv iL 12

10 KTE HJ
l 1Hunyadi 10
12 TAC 10
13 VSE II



Egyh1'L:;ábos (55 mTE ~ ern. ~1J.2.;gas hirdett;'
20 fj]Jér~ h1Tdetésr::él 10 százalék, tizszerüh.:l
15 százalék. 1 l:egyedévi hirde·~ésnéi 20 száza]ék és
félévi hird~tés 2setén 23 sZFlzaiék ao1i.Hlk.

ÉS

FBaten(')§ $zer~---:eS::!'~Ö e ~i;;}A~:;J~\RER rc~AD4Ye"';,"',',

S21'::TI'ke~g;zi'5J'Z4~g és u:ha~6h~1fG:r~aiBefizetések pos'12csekklon
.Hungária-nyomda Gyoma" csekk5záni 18,280

Lapzárta c s li ö r t ti k "sie 6 óra.
Megjeienik minden szombaton reggel.

I
I
I
, A közönség köreben szan, I ' A korm('j~Y~őlI1Gk j~hál min-
I dékosan az olVot1 ~ ácnkor VOil ra gondjé, hogy
i híreket, hogya ma[ tech· ! El mllg'yar kézművcsipftlr05siíg

l

l., l1íkai vis,l'J)nvok m·zlleU a ~rép I mC:i!élhciésél c lehe!6séghez
-' I " i I" ' -T' - II es él goya.i ellv rc \ Kepes elOsrzgils~. l.Cl'mesJ:e C·

I iesHménve lassEmkinl felc3!e· " sen ezl a munkal nern végcz&
!ll2ssé fogj~ lenni éi ké1':múves- . helik (TI közhaíóságok, m~rl

ari. Ez J'lzonban nagyon fer· i'lzoknak levékcnysege ezer
de ~eli!liiás és semmik sen] I ban ic van köi\re, Ellen-
felei meg cl vl/lóságnak, f!." má- Iben a nagy g3zd~sá8i érdek·
gYM kézmüveslparos munká# l képviseletek l1~g\!on is 6lérzik
, , l, ' " ' - "i " k - -. I. l' l h ljéHVJ", szepsegeL JZiCSiC.sscgcL ~ a szu S12fifCS mlczh:cacsc" on,-

1 "'1 ,,' 'I ' t ., I(/;',,)i61 6." !'C>]J't><;I'j'lk l<o".II.elC' 8 <ot;.n u"-EJ ,ZljílSJl.m losaga. 'lS anos- -, ~ ~'-~ ,~V ,," - __,,",ve;,

ságdl él gépipar '3ohasern fog~ kel. ADaross SzövcIség, mcly-

ja 'pötolnL i! mcllcn a7- állam- Inel., szervei. r.'1EJ ulár Cl.Z orsúJg
nak nagy érdeke fiúódik h(-)ZM minden vidékén müködl"l'Zk,
zá, hogy ~ vidéki vároJiokba I cí-?yrnásulán alaldlja meg él ké>:J
és község«J;ben kézműves- i müvcslparosok íelTneló é;;; lir

iparolíiok, akik cl helyi szLik-! tékesHő szövelkezeleit, va'i!Y
ségíeiek kie!égiíésérói gondos- l közszallilási csoporljail, amc 0

kodnak, liSl-!ességes ~ i lj nagyobb állami munkók
lésüket bizlosilva lássdk, merj l bon Ic:rmészelescn részciedésl
hiszel'J ezek él duék k:§zmű- l tS kapnak, Lcgulóbb a fóvá~

vcsipa!'osok valam n csa I. rosban alakHolfuK meg él Gi#

ládrcílnlOlrlók és a i1ía- i pészj[oaro~ok Icrme!ó ~zövel~
nyolc akik 12g-yüllvéve al k;::zelél, aZ élelmjszerkereskc~

nagyobb terhel vIselnek, mlnrr dők beszerzési szöveJk12ze
egy !t?lnflm'Í mUli1~ ! őZ éle!misz'2rkereskedök be
ká5hadse~ejMgei r,~nde~kezö I' sLerzéii szc;veikezelél i:$i c;

gyári t'lzqm. nélIlY alföldi városban, m~8

I dithetellenül, hogy ~ vllag Ilstennek 1
I és az emberek békéiét nem A szív jjsz/a szeretetiböl
l Genfben, hanem rmlgasa fakadion a minden testvérr
Ihelyeken, - az égben ill- átölelő angYClli hymnusz
itézik, - nem gyülöll<ödó második fele: békesség e
I földi emberek, hanem sze- földön az embereknd<!
I retni tudó égi ha.talmassá p Ne féli magyar népem,
I gok teremtik, mi éjszaka ne csüggedj én mag'YC'lr vég
Iután a napot és tél után a rem, törhetetlenül higyj, re
I tavaszt, vagy eget, földet mélí, szeress si tiéd lesz a
I rázó vihar és mennydör- hósadó ha tiéd az uju
Igés ulán él harmatos, pa~' ló tavasz, tiéd él boldog
I csirtéldalos uiulást! J<arácso rnidón ez
I rmepeljünk azért szent éves határain belűl min-
i karácsony ünnepet a lélek den hCF'angja ezt

Iminden buzgóságával és a zengj, den sziv ezt da-
I sziv minden liszta 5zer·ete q bo~ja:

, tével. Dicsőség isten
A lélek buzgóság'ábói fa - Békesség az embereknek l

kadion a felszárnvaló and /

I
'I G B, 1935, [-(arácsor:y.

gvali us első fele, hogy: !

I~
l ~l i sság
I j

Il'ta: iLOVSZKY a BarOli,s $kl)I!~~lié'!\;l 'l}r~:géÍgos ~Inlit~.

HigyjUk azon-
ban s bízzunk benne rr;m-

rácsony~

ilenre, Rákóczira és Koop
ls ra s meliettök kölíőink
I re Bessenyeire, Petőfire, a
I, lángoló lélek mindig vak
II éjszakákbem lett fényforrá~

sa nemzeti létünknek, örök
1

1

.
1
.. igazságrd<ént annak, hogy:
ember küzdj és bízva biz g

! zál)I l-

II Ha még a karácsonyi
. szent ünnep s~m lehet bol#
l dog örömök ünnepe, élk
~ kor is ünnepeljünk sírva,
l véfkeini<et bánva, a bűl1 p

. b á n él t gyöngyharmatos
könnyében meglisztulv6 és

Iunászülelve eg)' szereteítel~

I jesebb, boldogabb jövcn·
;1' dörI.?, de ünnepeljünk s

vérré és életté váitoztassUK
l az angyali hymrmszt:

Dicsőség Istennek 
békesség az embi<;rekij'2k!

Annak, hogy kiég a buza
termő I{ármán, a nagy ma
gyar Alföld, magunk va
gyunk élZ okai, kik elve
zeH róla gőgös emberi
tudásunkkal és éücélrt:ísunk
kal rninden vizel, kipuSl:lr p

t unk róla [jelen Gtrdó»
séget, _. ann hogy szo~

moru 1:1 kélfácsonyu.nk o mi,
a viL3i,1 mti élő népe i/,j

gyunk ebben a hibásak,
meri megromlott benn
él lélek relszárnyalása. rner!

megerőtlenedeHbennünl, ö

szív cl tesfviri szeretetre,
mert meglazultak bennünk
cl liszta szív és neme3 erg

kölcsi élet kötelékei . ..egYD
más boldogítására, mert
ön;,;6kké, gyülölködökké
vn nk, azt gondoltuk
szeretel" béke nélkül is
bo!dogulhatunk s ezek
vetkezménye a könn
hullajtás teli szomoru ka-

Hogyha ~rélny loHal ir·
nám ie ezt (I szóL hogy
Karácsony és ha a világ
legfinomabb ha.ngszereitől

kisérve énekelni cibűvölőJ

en szines emberi hang a
karácsonyi angyali him
nuszt: mindenik csak fo
gyatékos erőtelenség lenne
(AníJak a lelket szárnyaható
örök Jsteni szeretetnd< a
kifejezésére, hogy ma szü
letett nékünk él Megtartó,
Li az Ur Krisztus a Dávid
v<irosába n.

Ám nem irha!ok arany
tollal, midőn a szegénység
és szükség soha nem ta
pasztalf mértékben éflblaka-

kig hatol, zengő harmo~

niák és édss melódiák he~

lyett fölsiramlójajok 5i
koltá~a tölti be az egész
világ felett él levegő # eget

immár csaknem e~y em
beröltőn át s mar is grá#
nálok zugnakp 3rapnellek
süvöltenek, fegyverek lJ
tognak bele II szeretel és
béke an mnuszába:
is én megls jövök az uj
ság hascíbjain is ezer és
ezer lélek, sóvá.rgó ítmber
elé. hogy vérré, é!etté s~en

telni igyekezzem éE örök
KéFácsonyi, egyedül bol-'
dagi/6 üzenete!
Dicsőség IsJennek -

Békesség; az Embereknek!
Költők és látnokok, próq

fé/ák és lél,zk szárnyaitar
tók solle! nem lj boldog
ság napjaibé'Hl adattak az
embereknek, El népeknek
is nemzeteknek nem
mindig akkor, amikor el#
boruH, 561 sötét
volt az ig,

Csak mélgYéU nemzeli
életünkben tekin/sünk fi

két , II ha!hatdi-
sl:abads6lilhő:sökrgoeth a
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ug)/ Herdy Dzía oH
· mérnök, ei vál~szliák

meg.

i A gróf Ze ppelill léghajó él

mu!! héten indulj viss?ó Dél
I
,QiJh~rikBbói Fri~:drichshafel1bf:

II és cucI biZ; js fe ie;.:! a? e!5:5
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ii fJJá •

J ,Á wóf .2eppe~ilJ 1,giJajó mosl

I ZőfJiJ le hel ed!\{ közlekedési
I évéL Ebben az: é'vben 82
I r:?púlési 'ié~zeil o hajó,
I 335.22 idlom(:!cr i(, sí!mc:ny

l fl Y íZ, ! 437 u! d S::J él ! '" s 115 962
poslclüild(?ménnyc! A
5:7 crn lével egyű 5227

U!Clsj s7áiií iolL A gróf Zeppc
!lni 1928. évi Sle 18 e

Ián állíi cl fi?pűiés szol·
~ g~!aíába,.. amíóia 50~ repülési
I v<2gzc::tI, osszesen 1,055.872 kj-

l
'!omékr esíimél1l1yei. A gyo

ma ·bunöDesli ula! oda és visz
I sza 4257 -szer elie voi a meg.

I, "--------- ......-----~_.~· .....-...hiV""~ 4&<.q..4lF6 ..,.~~' .... .yh&!V~-.,.lI'.-~"'"

í
I

I
I
I

I a december 12-én néDes vá~

IlaSZímá Üi,zSI lartoil.·őhol a

ls sz6mú egybegyűll veze~

.!ők e I Nemerey PeleI', ill he
l szervezel elnöke ismerjGl!~

l azoka! él kí/űzöíl céiok~l. arrH::
! íy'eknek keresziülvile1e sok

II munkál kiván.

, Eredménv lesz, mondia Ne
l merev elnök, dc él vá a!: kö~
!Ieiezellségnek oíi kel! lebzgni

I
rnindcfl vC7;ci6 elöli, s akkor
meg indul'ni az él munka,

I am cl m6l?yar sors !obbra~

! fordulásá! van hiva/IG! cl gró~

"I. zelemhez vinni.
• valás közben f('l vellődlöl!i ~

l él cgé.st': sorozala.ILegköi':ll:!ebb eze.kröi ilii beszó-

él

nvésztés Q f~lu ~a~-:.~DSSr3gának

hivót.3sá és Ei ai heiyze b2n
minden mc;.g kell ""r""rin

<;lZ eperfa állományunkaj HV':i
ré'lpli~'llk és ezze) iendHsük él

selyemienyészicsi.' .

Az el5adá$ uJd)) mm eló
ödas köve!kezell, ame:y bemu'
aUa az egész mtenyész'

té3 In\7':nch~ ,

Kíváncsjan várluk el Jáb!a Ué·
i0léi. Hálha 12zu1án látni is fog
iuk már egysz'21r nszcreteHH
képviselőn!<:ei, akíról az! beA
szélik a voll válasz/ói, hogy

I
eddig. senkinek scm segílelt
ügyes· bajos dOlgában.

lv!in!ha cl rnindszenHek eEJ B!

nemes képviseLŐi juiajdonsá~

go! már említc!lék volna a vá
I jijsz!tí; eló!! is.

a szege.di 'Tábla

le-

L eg j;~ IC'"fl ;_: l \;"( b~e n

3. tí5rflnva~ l~:::ö.ni1d.

Hétfőn

lnak v~?ie, ,,:1.;: orsztlg
rn§sodJk varosáböfl és

gyulai za ezőta
, ..v 4t.zarounnepe

Endrődről is tízen vettek részt a tanfolyamon.

A

jád évf
,
:r-:

n r'/2szt'2sszj. A sel\/em~fz.c~jrész~

lésünk fü~C<lhQ csak a
h~rn táplálására szolg'áló
eperfa állományl keH gyarapí·
tani. Az ekGióí él selyemlenyész
lési f2!ülin'el6ség Szofllolmazzó,
olyan-képen, hogy él törpe bir·
lakosok adja az
epeJrfa csemetéL

A jövedeimezóségcj misem
bizonyiiia jobban,' min az,

Andaházf-Kasnya Bila kép·
viseiól él gyulai törvényszék
SOO pengó pénzbünkiésre ilé)
le, amiér! ae endrődi sortűz

alkalmával megsérie!te (;j csen
dór alliadnaf;; A többi vád
alól felmenielic (í1 él íörvény
sii::(~k.

MosJ hélfőn kerill az ügy~

fellebbezés - cl sze-
gedi üilf)lábláho7.

Decem.ler la·én lari@lia az l Vi~sga. ~tán ~ ZÖldl11~Zószö.

,ó,!földi Zöldrnező Szöveiség l ve!seg hckesvarmegvcl snK
vármegyénkben a negycflik I oszlályc: népes vándor:nűiésl

(Békéscsaba, Gyoma, Füzes~ I iB amelven már vi!éz dr.
gyarmal) és az országban Márky Barna a1íspán és még

ct <Si·lk zöldmezólanfolyamál, számos,w a vármegyei !isz-
melYficK 79 hallg(1léj~ közöl! fikar réSI2ról ls réSZlVC!iek.
liz endrődi földínk is részivetI, l A vándof&;yű1rjsen Beiiczc\' Mik
és pedig: Kovács Béla, Ha- i Jós elnököli.
l1yecz .'lándor, Uhrin Dezső,! ~r, Lenck Jenő" földrníve
Uhrln Mihály, Ali György, Tí· I' lésügyi míniszfer üavöszle

mát' Vende!, Kalmár ferenc, I. h~7.!5. U!áll~ RicsÓ.V Uhlafik Béla
Timár l3élél

J
Dinya Imr~ és Ko- fOl5pan blzonysagol iQl! !C!KCS

váos Vlnr;e. l'. gazda! érzüíeiérő! és meggyő-
A vizsgán él földtnívelésiigyi z6 e! hÍ'ila fe! cl ?,iudák

miniszter képviseletében él gyo· I figyeimé! él fokozoijabb- áilajz

l mi'li !éiofoiyamon is elnököl! I!enyészlésl'e és legelő-
l dr. Lenei< jené miniszieri ran·á, !gazdálkodásra.
I CSOS, az Alföldi zöldmezősző- I' Ll~Ydncsök nagy beszédei

velséfl résziról dr. Pinkovich.. monlíloH még Ivlárky Bacna aj·
József aJelnök verj részi. ! bpán lS, aki méllellia az aíföi·
vol!('Jk még Ví!0Z (k Ricsóy- I di zöldmezó szöve/ség szívós

UhlC1rik 5éla f,óispán, ~L Varga Iságái, ameil'y,~~végZí áldásos,
Gyula gyuim polgarmester, \ nehéz munkaJéll.

1
l\.~Él. " ~nó :~n~e~ye,i gazd~~ I Szép és meghaló a!dusa voll

. sagl r~lllgvelo ::5. SOKan ~1~8 l a gVúiísnek, ijImíkor illud/ák
I sok. ~I~ "Gyomal'O~ ~agy<;:,~(a. IPrihojszki. András békéscsab.jj

Iro!y cs vVagnerManon, cnd- ~ csordásl1ak él fö.ldrnívelésügyi
ródröl 'Kovács frigyes albíró 'I miniszter 25 pengós inH'!!

Iés Kovács SámdoJr k?zségi l?ClZ' \ és az Alföldi Zö!dmez.é SZÖ~
da menlek be Gyuléinl. Iveiség okleveléí, amiért 25

i A zöldmezós7öv01ség részé· I évig végezte hűséggel és oe,Irö! jelellvoltak véleménye szem I cstileíesen él csordás! mllnkájáLIl:i íJ I az őssze.:~ddig rar!Oi,! ian- i ~ gyuláí ló~z~fvárosi föl~-

I
roly~mok kozoH CI gyulai voll Imú"es Olvailokor nagylerme;

\ a legnfvósabb, I ben cialtldias melegségú b~m-

A agyar u és a
selyemtenyésztés

3&5

zóvás6rheJyen a cipészjparo ..·

iok közszGÍ n!Íisi csoporijái . .A
v6ben minden tÖf0k"'é:'3ÜDK

<'Jrra hogy él fl.lhjzö!1
anyagok beszcrz~sin~i ~ gy6
fé1!k része-sedéséí rnegszorlts uk)
ellenben a k é z nl ti 'le 31 p cl r050k

nak n,~gyúbb SZáLDlékhcll i1Jd~

ju.nk munkákal bizloGiI amire
nézve ám hogya ma

~~'Elr királyi kormány i!lejékes
iénV0zőib,,1l rnellvan cl teljes
ióakőrali.

Termész.eles, hogy (lZ ilyen
jársulások Iéirehoz ására nem
sza~ad várni (;l halóság! iri:fli/i'
iásL ll. hivaJaloknak sok luúS

teendőik me!ie:! nem idejJk
arro. c mindennapi élei
baiöivCl küzdó kisiparosok 50r

51tlV5l! behatóbban fogla!kozzG~

fiak. TáJrsadadmi lllon ken cl

sZluvezkedésl megindiíani.
Nagy örömmel áillapilom !illeg,
hogy a nagy alföldi községek
és vároSOK közül az utóbbi
időbenSzcnlesen,Csol1grádon,
Makón és más hasonló helye
ken indult meg il szervezke a

dis! mozgalom olyil'ányban,
hogy ol nem;:cli érdeket, védel
mére és> él ldsemberek sorsá
nak íavításárő EI Baross Szö
veis6Q' helyi szen'ezelei meg z

alak nak. Ez! él lél'sac!a!mi

megmc}zdulásl (ji legnagyobb
örömme! lálom.

A magyar nemze,! Iti pra,"Jllá
Sél és jövendóji6 altól filgg, bogy
~olf?árajban mennyi éielreva!ó
sóg, munkakésziég és hazafi
liág VlHL Érn bizom él magyar
nép munköszcrelelebel1 és tu
dom azl, hogy a karácsonyi
ünnepek békés csendjében nagy
elhalározások S70kiak il lelkek
ben fakadni, Ezért szen::lelle!
üdvözlöm a Ovoma1lhság ked·
V~S olvasóközöns.zgéi és azl
kívánom minden mélgyar lesl
véremnek, hogy legyen benne
ilíil'Ő és clhalározás él boldo
f;élbb méi~yar jövő meglerem
lé$ére,

fl. falu·GazdGls:r::övetség de
cember hó 14·én, Budapeslen
a szövetség székházában érk·
kezletet tar/otl, amelyen Dr.
Mihók Ernő mín. tanácsos "A
magyar falu és G1 seiyemie·
nyésztés" eimmel lartoll eló
adást veiileli képekkel. Előadá
sa során ismerleUe, hogy éven
le Ui.600 OOO pengó! tesz ki az
111: összeg, amelyel cl sdvemiírl
adunk kiilföldl1,zk. Gondolkoz
z!.ink csak kissé, hogy milyenzári
egységei képez él selyemle'
nyesztés, III kel! ki cl pele, íJl
lesz II gubó, ill dolgonák fei.
5elyemlenyésziésünk állandó
'flO ~melkedik s ma csö~



hiszen

ula-ros

m oi{oznak se Oli

következményes
bajok: a kezeiésSicl dacoló és
kínzó viszkelés okozó ecce·
me, Vagy a D'ZfJeZen gyógyuló
(jlszárfekély az iniccíiós kez~~

lés után sokkal gyorsabban gy6
gyull1.ak, a kezelés költsége lénye·
gesen redukálódik, él kórházi ápo
lás szúkségc§sége eiesík éi aL:
eredmény iega1ább olvan ió,
minI a múlélj elíárBS!l~!, sól
soklekintelben h61/(~rbe is sza
['íli:! azt. A béséges í (";l:HIS,zii}!al

12$ ~ közlések nyo
mán, ma már i ÉUII I
h meg, hogy il visszértáG
gu/alok in;fPciiós kezelésének soci~

ális jelenNfsége van.

ben emesdk ·zzek él gazda'
sj~d~ f:1anfnl sokszor kozmeti
kai sz ]5 szefepe~ j3i-

SZélnab:, /:''1. szabadabb és virág-..,

(}iZ uszó-
spor! népsler1Jsége sokban
hOZZe.~ál~U ! a
berek

pan.aszai nvomBszíó fdl'ad'fsclfi

érzésrólszólnélic .4. fáradlsáf;ér-

ben az.'! is észre

más panas.zt.
íárás k/özben

duuadni Inó

G

kezei,isében
igen nagy haLadáSI é~

;11é1 rnál közk~nccsé váJt u';
injektiós kezelés. Az idáig
[Jem gyógY'lhalollönfJak tarloH
12§ csak mŰléitel megvilitozla!6
haló egyszerű 'lszközök~

kel gyógyUhaióvá váll,.l <HI,A""",

,::,zer befecskendezése l..Iián cl

\ágü!! visszér kikapc:;:;olódik a
keril'lgésból,§! beleg iJanaszci,
fáradiSáR". ráídedom, duzzadás,
!?yorsGn~'iaVl\!la ..D, kezelés
ambulanter végezhdó, nem teszi
munkaképtelenné él sól

r 31-i

H'21"Ier
ló La-

1-j Izsó
Dániei, Kruc~'

mbe al.

ES

- ha csak korIálOLD!!
holdszöiíPTő adnak veiómagoL

Gyomil!l NaRY és
Endrődön Kovács Sándor ZÖld·
mező llikáro!<oá! ~ehcZidöjeG

gyezlelni ö részvéte!!.

c

A~r

C~2rn8. akció 11CrUl] us CJ 1"005i hnre.
t~·2n

Vinue és
nagy őssze>- Gvomai

vellék a z akció! és Sén
már eddig 90 k, ho!drí1 ielen
leHek be él vetőmag vtiket.

endrödi igénylúk fl kövel
kezök : Csenws Mihály, R. kai.
Egyház, Katolikus lelkészség,
dr. Cseh József, Kalrnár lmrc,

Elek,
rin Fülöp
kasinszki Lajos, Zay Mi
íj Mihá Uhrin

Oe!laí józsef, GeBei
tviá Tóih Aibe

Elek, Szabó Imre, Ko·
vács Frigyes, Timár józsef,
Huny" Mályils, l<öiona
Geliai í-í ö II iilZ cl

UHkóczki András,
l'\iszely Timár Laios. ~

Möc!arász Sándor, A zi Mi
hát y, GVUriCl Imre. Madarász
!SIV5 , Hanyecz; Lajos, Föld·

hti.i.: DR. ENGLANDER ""nr fiU olrUl()pad sZ;(iIkorvos (BLldapest)

/:'.\ évezredek l.· ... csu!lya~lszárfekéllYé vál!ozoH.
ismert megbeteftl!dls és l Máskor ro elZ az or~

dek @la kísérlik m~g annak il l voshoz, hogy a lába,
i ...

kezeléséí. A IC!lrégibb ! hamar elfaraQ· és r0ndiurinl
. !

íomi papyrusok már háromezer! meglepetésiiel is veszi tudo·
év elói! beszámolnak róla, is- I másuí, hogy él bórkii.ités, al·
me[1l~ Hyp~okrl1li<ts és a római Iszárfekély, El t;orcsös fáidalom,
orvosok már operilllak is visz- Ia duzzadó láb GS az áiiandó
nerekeL ! fáradtságérzés okol!t'lli összeG

A visszérlágulíii! egyike iéi I függésben tllialnak cl vl:>szériá
le-gtöbb bajI ekozó megbeiege- I ilulallal.
désv.knek, éimelyet kezd.zlben I Ma már vá1!ozolí él helyze/.
bizonyos nemlörődömiéggel I Nerncsö'!'; akkor keresik fel a
néz él -becleg, lulCljdonképen nem Iszakorvosi él . belegck, mikor
is betegségnek, I ceruzavaslagságnak ,zs kacs~

csak szépséghibán elmeiy~f I. köringósak lellek ar erek és
ugysem I(!hel eHürHelni, de kü· l meri hailolták, (jél ilyen
!önben sem érné meg él köl!. I' ,- .! IJ\S3Zerctz meg lS es
ségel és ~ fárfldlságol. I' l ~ '~, h I -I -"l be oiu"; • a.a os verzes \s meg-

Régebben rendszerin! nem is indu V<!lgy pláne, mikor a
El viílsz@r tágulása veze!le él súlyos következményes bajok
belelle! az orvoshol, hanem már jelentkeztek, - a.

panaszok, amelyekről kezdeti stádiumban, az első fá
nem is gondolta, hogy tágulI

radtságérzés és ldbduzzadds után,
visszercivel összefüggésben ál·

mikor cl lágulI visszerek még
éJoak. Görcsös fájdalmak, ame· csak halvimykéken lelszenek ál

Iyel< jérÉu3 közben léptek fel, a bór alól. MEJ, mikor a meg.
pál' pue mulva mégi5 csak ,dhetéséq való küzdelem kilar
megszünfek, viszkető bOrkiüté- jó és jó lábakat igzilyei, az
sek, eccemák, él bőrben levo Hi- emberek jóval löbbel íörödnek
iőnös véneések és banüs foJlok, II lábukkal, mint Q'zeiÖI! és ma
~,a,gy pedig az alszáron eg")' miir , hogy kenó j!ió/3"n
kis seb, amely kei\:detben eg-ész meg sok G1YáG bai elkerülheio
jelol1i€kt.elennek j~lszoii, azon- amely késobb itJr§s' és mUri-
ball inmlJOgy gyógyult, hanem kaképielenséghez vezc/ne, A
rokQzaiQsol) !ii:rjedi é§ egészen i&Jbkul:ur~ fejlődésében azoo m

rend-

vannak a

az

adá.st
gelőink

elhanyagolt
közös kÖJ~sélgi !e:geI6Iuk, nem go11

dol a~okra senh töril~6

rement, kizsarolt
kipusztul, ínkább
mint ligelönek n"ev<i::zhetö
nlletek mostani

A legelőgondozás, annaJ, Iei'

meképességének
szeres; trágyázássaJ és a leQellE~·

tés szabályozást!, rend-zen;;zése
mind fontos és siirgös tenlilivaló
!lume a kÖ1ÖS

~n;emptmtiából.

Gecsei Zoltán 65 Tari János
ref. tanítók az igen jól kivála!'\z
toU fslolvasásaikkaJ meg
rt hallgatóság t<l~18lé9ét.

Monológot adott elő nagyon
sikeriiHen Dévé'mszky Lás3ló.

A következő e\őad~s január
S-án IlilSZ a 48-9.S ülvagó Körben.

Hatal:nas fáraók, iündö!;l.ö kirii.iyok
Örök lHltTáiyt vet reMok.
E;'hit át az ürt minden
!il ne ~'eleEh;ezrün.k: van lsten 8Z égbeli.

7'FT't7 E
. l@

Nyöszörgő koldusok pa'otttk .;i.JjiUí<ln,

Sírva rongy, daróc
[fuTlákban.

De megnYllg:lZd.l1ak ök it Stent Héleiben,
M0(t tudják ők is azl: V211 lsten 3Z

[égben.

Moaollyal haH }$z!Js a kínos Gol!!otíw,
Égi m~gbocs'tás remegett ajakim,
De megtört a az ö szent szivében,
Biumyságot ő teU: van Ltten az égben.

BÚ$ lviilgy~r(jlr;;zágon fekete szemfedő.

Kö~nytel1gerbel1fürdik a tGl.lá.szos me"ő!

fels6hajt :ll magyar, gyá\iZOli ke~ervébel1:
Lesz rnég feHárnadás 9 van ls.ten az

[égben!
KI"iI.llchi6 Endre.

Virágo~ nyílnak: virágok JlervadHak,
Patakok. eredneh, lengerek (~agaG.ns,k~

NagYYárak,orsJ:.ág1)~:Jentasirban
Féke emlékeznek: van l,teo. az

G,

Sz

bizottság
helyébe dIll>lr~nbl~n~ik

MuH szerdán a KisréH Olvasó,
körben Szöke rerenc előadó a

\eg 6

jelentősebb ágalaHhóJ, n oksze
ri tartott elő-

A ~lVomai iáréis mezőgazda'

sági biz:ol!stlg{éiI ekeember 15"él1
Oyomán ~yiilést larloi!, melyen
n~haj Kovtics István elnöld ér
demei: jegyzókőnyvben örökjm .

1e'lék meg, Utána ilii elnököt V~

lóisz/eiíak, ésp~d~g!e!l G. Nagy
László eddigi alelnököl vá!tw:;
leBéd{ meg ~gyhangulGg. A
m.zgllresedeH öl.::dnöki liszIsi
gei januárban töJlík be egyik
endrő41 gazdával.



IrtIIII : CSElUJlAK KALMAN tlszttart6.

Az állatok elhel,ed.e'5 kezelése.
Az állatok elhe/yezé'Sl! is fon

tos! t<tnyez6. A.z isl~l1ó legyen
világos, szeUős g li! m~lIeH

titIig meleg. Lellvel'l lilalluk el~,

él/om. LégvonalOg helyre ne
állitsuk öket, m~rl izíilelicsúz/
kaphatnak es iZ mial! is háll6
képtelenek lehelnek.

Ha nappal kifulóbem larljuk
ti Itikákol, úgy anI ls ügyel
iünk, hOllY ott trágya és lr~"

gyaiében ne álljanak, mert II
lábaik lönkre mel'lnenk. Qoo..
doskodiunk él csülkök le~u·

déséról (körmölés), mert ez
egy igen fontos szerve az ill..
latnak. Ha mís nem lörténik1

heJyzeltZ miall kétszeresen ii
megfonlolandó, meri az áilaw

tok beszerzise sok gondot
okoz, dacára cmnak, hogy tlJl.

I
áll.m a besze.rl.:ésl. kölcsönök
áié-1dásával el6segJli, d0 ad G~(ik

. ki kell 0gyszer fizetni.

A bikák takarmányo&á,a.
Ezek után bálor velgyok rö

viden leírni erre vOMtkoz6
észreveleleimel 5 hacsak egy
helyen is f8nlolór6 veszik. er;f,
íealáFl nem hiába iritlm meg .I!I

~lkke:1.

A bikák mikénti taklrmlinyo'
zhát vármegyei srabftlyren
delel is előírja, de tll':t egyéilltll
lán nem tartjt!k ige.

Tenyészbikák takarmiinya :
Q'ye:piléno (eselleg 1ucernt'!
széna) és z@b. Ha istállóban
larlalnak, az ~dlllilf ~-W kg.
gyepsz:éna is a fedeztelés ida
ie alaH körülbelül II kg. zab,
de .zonlul t-Uj kg. zab. Ha
nem volna megfelelő sz:éna, CI

zab felét fehérje lartalmu anyag
gal (ol12jpogáCSél) lehet pótolni.
Ha zab nem volna, kapion e~lk

szénát és semmi m5iill, de lI~m

mi ~setre sem fi has terim<Jjtt
növl,?Jó 'és hizást előidéró la
karmimyokal. Ha kgel6re iár
nak, akkor ii kapianak esIe
valamennyi szénát til éi i-'
kg, zabol. A jj;zénal'td~Q' él le·
R'eló mlnósillélól függ. Néha
csak járása van már iuJius,

du~uszlUS hóban, de leg~lóje

egyilllalcin nincs.

I
Mindeneseire tarlódwdni kell

olyan takarmányoklól, amelyek
csak III hasal növelik és GU: el·
hizásra, elnehezedésre vezet..
nek. Ha uenÉlt éli Zl!bol leh@!tJ
a bikákkal etetni, akkor telje
sen fi?lesleges III rtpCl.lök, hm-

.geridara, törek, tengeriszár.
Ezek csak méregként halnak
s korai tenyéubénulóshoz ve
ulne-k.

A bikáknak me~ nem f~I~16

takarmányt el kell adni i he
lyelle m0ilfelelól kell v~nni. ~r;

semmi nehél!t3égb~ n~m Ilk6...
"Ik. El': tehát nem akadálya az
okszert !aklllrmányoz~snak,

Évtizedei megfigyeléleim.
N~hány évliz"del meghaladó

llélzdéli multam ala II igen sok
helyen láIU!lm, ho'llV CI közte·
nvélizlés~en levő bikák gon
dozásárc és takOlrmányozásá·
ra egválfalán nem sok gondot
fordiltmak. Ez pedig et községi
házlartás~k amugy is sulyos

Mennyi idő alatt Ismerjük
meg tenyésdUataink jó·

tulajdonságát?
Az állal kü!emébil és sziír

mZlzlÍs<Íból nem lehal lelie~ ai!:

Ionsággal elzi köveIkeztelni,
hOQV az a íenyész!ésbl2n be;
fog vtílni Ezt maid cS<"Jk fiZ

ulódok min6s!Jliéb61 lÍlllClpil·
haliuk meg, omii~e azonban
4-5 év is belelelik. Nálunk

Id, zonban sok heiv~n emben ci

korában it bika már (ll vágó-

I
nidra ke.rül, igy egy ki'villó
álöröl\Ítő képessliQflei biró bi-
kdl leh6llellen~ég kellőképen

kihasználni. Ha iJz()I'lban 'kellő

, gondozásban és! lakarmányo
I-éÍlsban ré$7esiljük őket, úgy
azok mégegyszer annyi ideig
is megmaradhatnak él lenylÍsz
lé ...ben.

iként tákarmányozzuk
és gondozzuk

a tenyészállatokat ?

Mindvl'1 tenyészlönek első

re.ld& érdeke, hogy límvés/ál·
lölai minél tovább man~djanak

lTI'!g! l! tenyéizzlében, mert
dzokdl rendesczn d..ágán tud·
iak me~szere:uli, A földmive
l~t;iillVi miniszter urnak egy

iRl2l'l üdvö~ rendelkezése su·
rinl kÖlt~'nvéliztésre hasl.néli
haló '~nvészbikák csak ellen
ór,ött és lörzskön\ vezell le-

I nyészetekból ,s~ere~tHZ1~k ~Q:
A Lwyészblkak l; Hniiese, ee·

IDzza ölon renddk~zé~. hovy
rlhol ('sak lehelstges. keres;Etiil
viend6 CI kézból \faló f..dczle
les. meri az 0rőse!l~ bikak
rendszerin! leverik d gyenllltb
bilkei li if'!y, ahollö!)b bíkCl van
l/ílV C50rd~ban, az erösebbek
idő elŐB kihasznáilatnak és

1<lnyésLiésre hasznalhalailanná

,'áln<lk. Másrés/I él !örzskőny·

velés alapiClIl elói ri fedeztetés

"í/.yáltdlán nem vihel6 keresz

Iül kézból való fedeztelés nélkül.

A nHlIllánosok kezén lévő

LwyéUI<zsben sok gondOl for·

difanak II lenyész!:>ikilk gon

dozására.

f r~ nalháll<l;láfi művéhen. Mind·
: , '. ,,;i' 'I"'· ~/'I j'''"",II ~;'"_L 'rqn~efJV ~ti»ll\/:..Qhki 'UJ V\f ,,~IÖ;Ök";~~re fejezi ~12 éj vég~zó,
! metyel élZ Ul' Ádámho2: ifllél:
l "Molld.uuam ember: k~zdj éi::;
Ibí/v~ bizz.:H:" .
I Nagy \f{)flél!~kbéli!1 iuk V01$

I tdk az én me!'t!áiása:im - ~zel~
li kmickben.

HOllY nemesok ló I, rosizal
ls iriak, alZl iapasztll1llam, hagy
dZ ilyen li'!rtalmaseibb el6adil
sokat szÍl'He kisaialilani szerq:t·

né ma~ának az •.lil ia~,m" öl·
rözörl közönslZl-!:Ha valaki ilyen
helyen, mini main'ar ~mb~r,

csizmában j~!enik ffill'g. uinte
lálszik róluk, hOi\' mailukhoz
viszonyUvtl, csak amolvan nem
is tudom hónyadr~nda ember·
nek larilédt.

én €fiY Ilyen hangoskodó.
úrhatnám társalill'lglól, - ame
lyik kőrűlőllem Uli és az elóbb
;<'mliieliekel kezdie velem lirez
I~lrli - a flllamlller ieielllZlnli!,
Clm/kor MH.:hel-Anglt!o a nlilpl
munkakiosz.lásná!, sriíHl ~zi

cilJh>pÓ l1öo(lon pona1'l/o\ta.
"O-?Y ,,-.h'kitlbaköl" kellel! esi
ildlfllCll c'''; Iliaba kerte alámla·
l:ll. V~II, )Lltlo,,~ágk"dvéérl. nem

adak II kl - megkérdez.tem.
c~ak ú~y "'iendesen: Tudják,
,nil nkall M(lJach eZ7~1 mon 6

viszi" ..
Egy Mliliildes, aki hazáláért

hil'Col, egy· kél haloimi l'ikl,fél

és egy-kel nagyszcllú demöí-!óR

uszilására, amii,OT él haza ve

delml?b,n kapoli 'ú' os sehl>el
héll alön. <1 fv1i/$ldl011IÖmeg ál·
dO,ali1 !es/ ... Amil,!' kdlOIli'Ji

vek vo i 1aK. - nO/la már elóhb
afu,óllaí< ill! OdlBK - l.ili!k lók,

kelZyéerl esd, k, IIlk., de mikor
vL1<?zeil elbcc... alva, nemesI\. j!<ű

sége es ártcHlöl1sál2él ludeldban.

maga f.::.<y v<:fli:kn iil illl! él nep
el,'bl? dkkor kivégiUlék ..•

N lQy Roh.:spierre, aki a fran
eid fonndalom (lla1l Q/n, k4 I

julldl011 nyak lila ala. vé~Te Ó

is u\.!yanannak II lömegn~:k,

amelynek US/floía voll, a lo!unv'
kaCald kÖlÖ11 Dukoll le a nyak
tilo alatt .. ,
D~ etek en a s/örnvii s e12' ken

kivűl. nngvon. dl<' nal-!yon :sok
énekes, mely gonduldf és igaz

sag JUI kífeiezesre MödilCh Im-

"Tanyai ember"
Az ember tragédiájáról

Az elmult nyáron Szegeden
t~rjoll szabadtéri ~16adások ide
jén megn~ztem rAZ ..,Ember·tra
gédiájdnak ti eióada~ál. A S/er
ke:szfő Ur voll szíves mej,lszó
lilani, hogy iriam m.'g, milyen
hdtással voll rk:ám, iU egysze·
rü ,,!aovai" emberre ennek él

világIYí1Ú. magyar 87inmÚlwk cl

láldsa. hallasa. Nagyon ré~_ .e
lesen nem irha/ok róla, mert

hosszadalmas Il:nne.
Al éi meggyőződésem, hogy

ezl minden ludásra é., műveli

ségre csak valamil is adó em

bernek isnlernie és lá/nia kel
lene. Nzm ugy ö17onban, hogy
odailJni és véj,!ig nézni, mini

egy mOlielóadá~l.mer! ez an

nal sokkal mély"bh, sokki'll
löbb. hOQ'vsem e!!lY ilyen f.IO .
leles "vé\o?ignézessel" C'iak rész'
ben is megérkní leh"lne. A/ I

m~'gér'eni ,zs az előadás me
neh?1 köv"'''1Í c'ak u~y ktWl.
ha el noZzón, k van _örwn,,'lmi

tudása es vd, mdjlanal-< ,.,nnv,

fdrad'-.á~ot. ho\.!y aj' .•Emb'
Ira\?zdiala'" kel1'i/er- harnm,.., (ll

fh:V<llm.:s. n ",olva~~Q. A (lk II

nW1v rnond"l ...ok, ám,,'IV~'k, I

Madách iU U! az <3 n\.!\ alpI.,.

Ád'Wl <2" É'd. valami,!! LlJC r :.
nICk, d ltlg'ddi'l5 s.FI.::I:cmcli( l •

,zniíek cl IÓI. ros"zaL k ínl. ")/ ,\

ved.!:;t, bünt Cínikuson I,,'i-; Ic~i, \

Jó örök c-·a[)jlon,tk dZ ólkdrD

ad. azokon nemCSak a III m,
sebb éf/\Zsíi Iqlr~'szlény,de ml'\<

II kissé !á,.!öbb lelkiismeH n1
(llheizmusra hajlamos emher
is elgondolko~hal...

SLinl~ kheiellell éS7fil ll. m
venni. hOflY az embl?ríséj;? a

"felség('s nép" kq~'ve mily Vili

tozó Akiket ma dic~")il, a70kal
holnap akar a vesztóhl<'lyre



GYOMAI UJSAG-

I
üzletében

oIcsóárak-nagyválaszté
előzékeny iszolgálás

Fél kg. szaloncukor 88 Iér, 25
drb csokolá.dé karácsonyfadisz 88
fillér. 1 dOlninójáték 06 Hér, 1
vá.r 96 ér, 1doboz abesszin QV,-, .
olasz harcos 96 Hér, férfi nya
kendő divatos 150 fillér, selvenl-=-.
sálak, keztyük, cipők, hócipők és
egyéb aktualitás c i e k nögy

vdlasztéka

ha ciak ~ereped, már tönkre gekgoodoSKOdoelk mep.feleió I~~.UW~U~'~Wl!li.U~.O.I'i
meh01 mialla az állal. Szelíd' lakarmányról Hé! nem igy vol, I
bánósmód mellett ez a bíkák# nei, ezek íjj; lj bikák sorslÍra

nál ledönlés nélkül is keresl7.# iutnának. Nagu a r á c s > vásár
WI vihető. Mért nem vesznek fj kÖz~é. tJ

lliJen fontos iinYí!zG még eB l gek erről pltldól? I
jilnyis.zIH~pesséll melluuiásd- Fedező mén van 20 cS7ten·
hoz a kellő mozgils, mert da dós is, méi i nincs !~nyéslöikCl

cára, hogy megfelelő módon legalább W í?sz::lend!ós?
ttikarmimyonuk öket, 0Z2ti! A község - érdeki~

akadályoi!:haliuk meg legjobban Iben - éppen ÍlgV meglzlletné
az eihfzilst, éimi s-lintén II le-l" a s.aiáí állataival, minI ahogyan
nyes!:bénaság idóeJőui oko· gondoskodik él ménekról.
~ója. I· Ezz~1 nem akanenn senldnel<

III már "á/án sok kivánni Vi:!-· ~ haláskörébe avatkozni, sem
ló van, nemcsak a köz-, ha· i senkH mej;lbállli:mi, de mini,
nem t2 méigánle!1yiszel~en is. ! v€rbelí gé:lzdának eEek OB dol.

Magánlenyésztésben, ohol i! gok fellílnlek, dc elfoglJllsá
arra is gondOl fordilanak, hogy goml1l2i rogva «sak ilyen id6
CI bika mOZOlliol1 is, rendsze- l tájban ludok IIYltnnekkl2l fog
rinl ar; orrkarikálJ/2 fűzött kö- I la!kozni, hogy (lZ! m!!g is ir
lélen. vagy rudon vezetve moz- i'im. Másrész:! közér,kkból is
gat ják. Máshol járomba fog- leSf:ern, mert felesleges és le
ják, de nem meger'lleló mun- lemes kiadásoKa! hál'ilhatunk
kár&i!. r el vele, Imely kiadásokat mé-

KiHföldön homlokra erósitefl ~is asak II község adózó pol
iitráng, illetve homlok hám Sllt' I gárCllnak kel! kiizzaáni.
gitségével igiu:zák, vogy pe- I
dia- lov él goIj 11k si el z; orr!< el dkéi~ I ~~IfWII!fIi~l4IIMIlflfllIflOlli4lftl4l"IflRIfl"Ifl"I4l"IflM""fHHIMIR"A"OII"OII""",A

ba fűLött kötéllel kormányoz.' Van-e már életbiztositása ?

dk Suhancok erre szívesen, Phőnix és Turul
kaphéllók. Életbiztositó Társaság.

Nálunk azonban. estik él iár· Sziveskedjék érdeklődni
falás, vagy CI iiiromba fogás
jöhet számilásba, ez utóbbi mód i Bodon Lajosnél.l Kazinczy ut 10 sz.
se~ltségével meg lehelne cl sok ~

i
tiwuuuuuuu~uuuuu~uuuuuu

elhanYClgoll közsligi leg~161 l
boronálni, ömi Igen fonlosvoI,!~~..,~""'-~--...,.,......_--

na s azonkivül az állC/lqk állal A magyar S·Zo.... v-etk·ez s , .
a legelőn elhulla10lltrágya meg-
száradv-án, /üzelóiillesz fel-
használva, míg o boronálás ál· Irta: VARÓCZY ISTVÁN szig. közgazdász,
tili! .z lehetellenné válna Iii meg a Budapesti Bethlen Oábor Kör társadalmi alelnöke.

lenne mentve el legel6nek. A napi la11lok nllgyrésle foglal- dalom nyö2 ill sulyol adók ttlrhl , ri. A !Jlövetiun:ésRek voitakéPI'~-

Mig a meggondolandók? lalkozik ezzel él kérdéQseI, llokfé- I alatt éi a gazdasági válság miaU ini eszméje ,zép. eSllk &ll: I baL
Amil IH !eirok, sokaknak nem le megvilágitásbaa, épptn Izért I kénytelen bezárni évtizedes m_ult- I bogy rosszul van álűltetve ~ gYI1'

. uiság és tudják i3, de Elzi mOl1d- illeretném leuögezni én ls: állh- ra visszatekintő üzletének ajtóit. I' korlatba, tílOhát magát, el gyakor
jók, hogy klvih~tellen dolog él pontomat, rámutatva arra, hogy Ezek után furciilAflak talAlom, hogy . latot keH megváltoztaini, II pedig
legnagyobb része. Pedill Mm III lövi kŐJ;gazdáínak mi II felfo- egyes napi lapok éppen a SZÖ~ . nem nehé.,;, (fSak !izigoruan nl-

igy Véln l A takarmányozás li gáli'l a magyar sZGvetkez:eH 6let~ vetkezeti mozgalomnak lesznek gaszkodnunk keH ól célhoz és .!Ik·
fődolog i azt most ii keresz~ f~L jzószólói és hirdttl>i. Furcsa ez kor meg van oldva It probléma.
tül vihetjük, ha él meglévó,' de Kez@jiik 8H, hogy mi is tulaj. azért, mlrt ig iplllf 'lll ll. ker!t5k~· ' Legyen Isak il növetke;;et továbbD
nam sz.ükségei takarmányt el. _ donkél3pen l; ilZövitkelet sélja él delem viseli az összes terheket ra hi altruilllltikul vállll!~9:e::b.

adjuk s hdyeil~ b~s7.\!ren;űk voltakép milyen váJ!alkí.)l;ms? A éi ll:\! iHam Inessz@men6 táma- tagjain való ~egiíél éli nem pe
t! sziikiiég0seL .i~övetkezit céljill , hogy tagjait ('}l~ aatá5át élveú k6nkureM$: li szi}· dig az ib:Jeti nyerészkedét;. H<'i. ~

Más években azonban af; c!l6 hitel/al lb~a il, (hiteh~zovat- Ivetkezetl magyar izövetkezeíi mozgalom
elóirimyv.aiot már óssz01, a be. l kezl'tek), hogy tagjainak termékeit! Ml a helyes gz5vetbzés? Az I visszatér az eredeti célhoz, iiIkkor
telel'., elölt kell megesínálni értékesitse, (értékuitö szövetk~- I helye$ Slövetkezé~, hlll! 8Z0vet- nem le>iz I!gy eilenié~e Mm, ,öt
~s m12ifeleió takarmányrél g0n, zetik), hogy tlgjait ol~só nj/trJil- ll' k,zet tényleg61en tagjai €rd~kei- dir:séretet érdemei. Szövetkezeti
doskodní. amyaggal Ul!05a ej (besz_rzöslllGvet. I· nik el6mozditidra törekszik lfG p<>litikánknak tehát nines mis k5-

A gazdaiá~i felü~y~lós~gl1ek, kezet~k) etl~. Vállaikozbra nt\l'll'e ' nllm IZ 'Ham támogl!ltbáb61 él. lelegsége, ~!iak viisr<!ltérni u l!!r~
vl5gyon feligydeli jo~imál fOlJ. pidig altrllisltikl!s, tfhát nem ny'''' IEt: a~ igazi II/Jvetkl!ztfi munka deti eélhoz, II tagjain v<iJ.ló segi n

va. kölelessíÍ2Q ezekel ellen6 részkedélllfi irányuló. i á IJ:rl ki!ll mindig '~(tm előtt tar· tésre és akkor & magyar nép
őrizni és ha szükség~s, hatalmi fil. szövetkezet célját nézv. meg , tani. De likra kell sl~lImmk ö. ma minden társadalmi rélege ellJme-
szóval ii edínlézheli. aml II kell illapitanom. hogy Sizövetke- rendszerének lilZö\7ttkezési pollli- réssel norit ;vele kezeL
községek nek nem !ehel kelle. ll:eteinlr lajnol, nem teljelitik száz· kAja ell~n. mikor lU: I!dóJók pén- * ""

ék>:'1 I. I. so Szívesen közöljük a cikket, bár
mes, azér! igyekcnenek IZzi százaiékoI,m kötelességliket. mert :it vu ...apna... II Izövetkelb iIle-

o é" t • t ó ,ó, elvileg !'lem mindenben érHlnk
saiál halbkőrükbenmegoldani. nem hallunk olcsó hitelről. meg- . t ..men eisege ,porl mentess,-~Itj'

felelő (más t 4 rsa"(ÍIY"'kn .l\1 I,,"'d"" adómentesstptet, ,;91 ha iI~ kevés egyet veli. A Gyomai Uisái ii <l.
lA. takarm;inyo.,. t j'llniől'eOl . el '" ",,'" lU 1'>... V"'- 6> k .

... ... '" ... !li' JU'b) .&. tJlI. Elé 1:.1 d I A. szanáldsrl1l, mil milliókat is, izövet ezeh eszmét mer~
l1 C1Jyanaz ilII II lenyészkl!ílOIH'" lOlU 'Cr ~",es! sru" e OICSU ct

el' .. b h Kl al Vigyáznunk k~l! ól mk már hj juk, hogya magyar ki'g~ln:i&
is" II1lnt el bikilkra. nyersanyag eSlerz'Csr... sem. iiQ - I

lenben hallottunk izöveiklzeti IisMhe jutott kereskedelmiinkre @s csall :ilzövetkezéssel lud megeré.
Hála Is!~nnek, B lenyé,zmé.. 8zanálásl"ól. Imréd}' Béla ar. nénl- I iparunkrl1, mert u adóth huén I$ödni h I ma~a os!Ztily\!rdekIH

nek takarm~nvozásál, li mén- il' meg mindig el a társadalmi OSZ~ megvédeni. Ennek: II célnak az:
. ilgyminiszterségel alatt 125 millió tály az ország ~erince A $zövel- eléréEéhel; llzerinlÍ]nk u állami

lelep parancsnoksága irányítia nerxaövel sZanálta II slövelkezete- k"'z"'l",l. "knéik"ll' t"mogat:lild.v·.,1.' -' .I" ~ ... to ... lio... ... ol _O~ ol tamogaliilst is ]géllybil lehet, s5t
s Elzok egészen más elbánás· ket, persze, hogy 1'IZ ad6zó polgárok és szaporilásáva! tulajdonképpen igénybe kell venni. HOIZáiiilóJá-
bem r4,mesülnlZk, d~ III kÖ%5~' lerhére, Akkor, ImHu~r I. t!r$lll- u; ~d6zó ilanyokat tesszo.k tOnk~ 1t9kat lúv~lien kö:;;!itn[{,



.reformá.tu~
tetíti8id~~ieí[ek Csejt-pui:dán és;

I Fásitják az endrődi legelőm

I ket. Enchőd község elóljáró
ság,'] irányilásával él Jege m

lókön clvégeztelie a fBSllás e1ó~

• muokála!a;it. A tavasz beáltával

I megkezdódnek él fBk ülielései,
II.. s igy éi fásilás Endrőd. község
e legel6ln DGfejczEiSI

Endrődön. A csejli kÖdégi is
"olábem december !~ ikén k('!~

,ácsonv c!sá napiám, d. c, 9

I 0_,.",·, - I- ~ -. ··~f- 'I ., ,,-,,,Ol !ZSt.. G ! < l\.lrmC'hllS lS-

I ten:iSl:leleJ Úr\iÖC~uraoszj~SSi:l!
r,

'l ;),·~·,'t),;J.f;-)·j·;l/·-;'l ~-6 Y __ ..... -t •• \.. r ""'-.

I csorá! osz! Bere Dilnid s,
i h""'~- D··'c' h." 06 n·-. l.i ,Un.<:é"Z.<. '< nlL!e, '" o,,",él,l, "GI-
l rácson".j ün!wpéi1 Encl~

, ródön a köze. óvodóban lesz-

Hivatalos látogatás ft gyo-
mai állami polgári fiú és leány

I iskolában. f. hó 13-éln és 14-

lén lá Ha meg il gyoma1
. polgári iskolát vitéz Elek jó

zsef íeS!fIi2v'elési 5zahfeiügyeló.
\\í1ególlapitoda, k0ves
helyen lehe! lapaszlalni olvan
ere0! ménycs lesíi kiképzést, 11'1in I
CI gyomai áli. polgdri iskolá
ban. Úgy él fiú!~, mini él leányok

áltaiában fejleUek, izmosak és
hailikonyaK, Úgy az 19azgélló
Dak, minI a töo()i lesinevelési
Janiló ianámak c!i5mer~séj fe~

izz le ki. Ez cl szakéri6i meg 4

állapHás már előre Oil!osiija
az év végén Gvomán relld,,>
zendő kerületi lornaünnepély
sikeré!, amelyen .Arad és ~é

kés vármegye összes polgári
l fiú- és !é:ányískolák növendé~

! KQi riszi fognak venni.

l Endrődi aggok karácionyi
megsegítése. Az endrődi köz~

ponlÍ segélybfzoUság decem-
ber 23'iin, hétfón il közséj;l' el~

allgoU szegrínyeinek, :nám Ji;Vt~

rinl 100 nak, karácsonyi csoma'
go! aszi l,j él községházánáL
A szerelel- csomagok bcHl él'limi
cikkek lesznek.

, .
IreJ,

sz

áboru

",- -" 11 1: ..-egeszsegeseDDe

OLCSÓBB MÁR
BORO

al szódaviz,
NEM IS SZÓDA,VIZl

3 fillér

-

egy liter kadalrka vagy
fehér fejtett l.Ijbor Soltvad
kert állomásra kis1állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 Hteren felűli rendieléf:lt
fogadok el. Hordót díjmen
tesen adok a szállitás tar o

tamara kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkti!
dés utánvéttel. Egy pengő
levél bélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

BOII"l!lim 1-((~lIemes édeskés
italuak. '(iszta, tökéletes za,
matusk és n e m sl!lvanyuak,

Cim: Székely Ferenc
Solltvaclkel~t,Pestmegye.

A hélrGlér811 íovább folynak
a csalározások. A helen l
le 5Z eddigiek szerin! egyik
nagyobb ütköz'!;, örn:lyben

l
l. mindkét ,I'eszrö! mintegy 100@

halolI VOil.

l A genfi franion js !o'jé/bb

l foiyik a. vérielen barc. Er.lnck
Iotgyik sciíyos áldozata az angol

kUliigyminiszter e hé;;20.

/JI\. levegő nagyon feszU!i s ki
ludia, az élngolok nagy nép
szövetségi védelme nem ve·
ze!· e európai htiborúra is.

~ fizeini a kiváló fnlnóségű

! buz,~él't kért ái"ahL Ezle;nnt: "((;.
hát il búZa.i"JOSSl kö:cvetlen

Magyarország:
azonban \fi:l,Jónak
feHellés, 11l~gy ti viswnyok
bona világpiacán toYább fognak
javulni, ugy ebbői íe[mésze~eseJ1

il kélii5bbi jövőben A!\agy&rorsz'~1

is kií!~szi il l'és:zéL
Az arg~nHl'iíai bí.zaszá!lHmá·

nyok elmaradá§~ egyébkent nem
fog farm..kadást Gko]!;ni ill.Z ~lUÓ'

pai importerszá.gok í}!liiiÍ"ib21rl.
EredeW€:g al: vol! ~l s1!:í.mHás,
hogy Európa tizmillió
mÉ..zsa argentínia1 buzát vesz

, úrvClCSOfiwszlássi:l1 e:gybe!<ölö!t
s valósúnű, most ezl al

rdOlf1 31US isienliszlc!ei, melyet

I
eg~:>2: mennyiséget kanadai búzá- I

I llgycmcsEik Bzré Dániel 5.
val fogják pó!oinL ]}eJ nem tar[- ! le!késil: végez. Az ~ndródi jjlm

! ják ki:i,ártoak, hogy körül- l
.. l;loíiszie!cl IQ órakor Kezdődik,

mBllyek közt sor kerűlhet il. tavli-
nagy francia bÚéalermésből I A vagyonvált~ág·búza. ára.

maradt fe!eslegek Ís, "lJ,. mC2:óga.;:::das§gi ingallanok
ÁltaLában a búza, ez a' évvel i VEiígyonválisöga fejében fíulen-

I

í!lz,<;;löH szinte eíadhatatJan viJág# I dó búza árát ö n~nzü(l!vI11inisl;-

piaci cikk, most l1emcsiilk eladna- jtu a földrní1ro!ó",;;,;\,

I tÓvá, hanem k~lendővé vált. Olyan .\ tcrre~ egyc!érl\'í?', december hó

i f~:du!at ez: ~m~vel pár .évveiez~. I !H.l~)~r:, s.,,_.~rv(nn m(tle~z
lott az optnmstak i~m ,g~n sza- IméL:~anKenjlll.ennyok pengu-
m~Hak. ben ,jliapUolla meg.

hogy Auszt$
nélkü!

tI li
ci slonyok

tételéhez
fog

i''[:'lIi.;H11 If a,"i

rla a jövőben

fogja megfizetni ti magYiH D'RzlÍ
kért árakat

Most folyik ArgenHniában ru
aratás és a termés.eredményekről

szinte napról-napra ujabb és ujaflb,
gYfJlkrail egymásnak nomlokeéJ}!e
nest el!lntmondó jelentéitek ~r·

kCL!6k. fzekből I jelentésekből

annyi kétségtelenül megáHapi!h1i.~

fl) ViJ!t, hogy <ifJ 1!rgintiniai bú. ~
zlIltermés: ílll:idén renífj.d\Í~l mego



sínylette a mOf>íana vj·

íilLonyokat, a száraziOágG~, ~mely

miatt a vtltésleriletet is i~ltmtőiil

m~rtékbel!ll 1t5ökk~n~eni kell~it En·
n~k ellenére mintQgy 20
mázsa kívit~lí fele&leggei számí·
tottak ct ll()rmálisnak t~kint!'ietö

30 millió mázsáv1l1 izemb~n. Most
a:wnban kiderült, hagy it:l: a beos
lés i~ tul~;igosan optimi~ta volt és
a külföldön ártákesill1etö felesleg
aligha fogjai meghaladni a 10 mil·
i;,ó számát Valószínűnek

hogy ez az egész mermyiség az
elllrépánkivölí jmportorszá~okban

kerűl értékesítésre" Európá
ban az idei termésbő!eJsak egész
jelemék!elen msnnyiségíi argenti-
niai ~úla el,

Ez~k él legujabl:; megállapítások
uj helyzetet teremtettek {l búza.

és szak.;mberek azt

hi,zik, al készletet ilyenará
nyú. GSökkenéie hozzá rO~ járulni
ahhoz a gyógyUlási folyamatho!,
amely ~:um lá pi.lcQ!1 már h\.i"81
mOiil.ab ideje tapOl$izts.!hatél.

Az . argentilliai kormány lJlső

intézkedése az völt, hogy tít pé
zóra emelte fel a Mza árát. Imi
természetesen kiha!GiH ílemllsak a
délamerikai, n~n~m az északmme
rikai tőzsdék hangulatára é~ ár
aiIKulására is, Pántik!!11 illI igész
vonalon ugrás$z~rf.ten eml!:Jl..edtek
aJ; árak li bár li!ombaton az
egyes t6zsd6ken kisebb Ví$$ZaiSé

iak k~vetkeztek be, na~yiában

azonban a tegnap t!ért árttúnvo
md tarthatónak bizonyú.lt.

Nálunk termésllte'>ea kevésbbé
ére;~h~tő III teng~rentuli gabona
h@ssz, annyír& 8p~ciali& tényezők

bef\}lyá~olják a magyar gabonlll
pi<lli!ot. A velünk Ö~$zeköHelésben.

álló orszállok közül ~sak Olasil
@fsz1Ag él ~váic szokott
nia bÚ2:i&t váiárolni se~ek is
esupím kisebb mér!~kbelL Auszt
ria ~rgentiniai iabonabev!sadó
terve, Im@lyrö1 a Ml~yarouzág'

gal l!iúzatárgyaiái~k so
rán isméttl:Hen felröppentekhirek,
m~m v~lt keresztillvihetöés agó,
ta le i~ került a napirel1dróL
Annyi! azonban mégis remálnl
lehet, hogy Ausztria az általános
áremelkedés után mOí'it már ke,

IU.lza\fonáIfal

Tetanusz mérgezést
ka egy négy
gye ekes ya

Igy kezdenek karácsonykor
tnek@t a.;:: emberek ~

19y kez(Hem el hát most en ij;:
álmodnak fl MS.i'>emek.
l!s .11. .. ember most olyan jó !

.ert hát még a tied Jézus
ilyenkor sziJlllilíett.

S téli hangon száll a nóta:
Messiás, iió.v. Neked! 

éól1eklik !IP; emberele
(De mir hátul, két ke:l.űkben

iylijtOgetllek köveket,
kéu;ítik II köveket...)

Csáki Imre.

birtok felhasználása
telepitésre.

~imon Józsefné Mikulásra
bádogból késLHeIl játékol vell
gyermekének és amikor ai': elz
romlol!, azon valami! meg
~úari igölzítcmí, s vé!eiíenül meg z

sebezle az ujiá!. Hál persze,
hogy egy pléhdoboz okozta
kis sérilléssel nem szoklunk
orvoshoz me-nnl! Ki gyózné
IIzl. hiszen olyan sokszor ele
Dez:zűk meg az újjunkaj I

Á sérülés után 8 nappl'l. ami
kor él seb már rellenetesen fáji
és vőrös lei!. megmulal Vin z

~ze doktomak, aki a:r.ormal Ic
íam.!5Z oliás! adati éi §zerer.·
csél!en asszonynak. oki! azon'
hem már nem ludoll megmen
Ie:ni az élelnek és óriási kinok
közölt meghCiH 41 éves korá~

ban.
Simon Józzefné, si'éülelei!

Oálos !dának kéi nagykorú és

.ua

<l"""l.lUlnkozások
A Gyomai Jóiikony Nóegye,

süle! elnöksége ilyilvánosan i<;
megköszöni ti !{övelkező ado
méinyokat:

Bechel' Rezsó 26.5 m. bcuc
h@:1 és Knerék 50 darab 25

Id!ogrmTIos csomagokban Pll'

pirhulladékol adlak, amike! 23·
dn reggel 9 órakor Záhonyi
A!adárné 0lnöi-':nó lakásán osz
hlmak ld ill srcgény emberek·
nek.

Endrőd i)regkerti lakosai kém
risl intézlek él főispjnhoz, hogy
tI tdepiléssel kapcsolatban S2.C

rezzrik meg El Pikó Bela föld
jét és oda lelejAIsék ki llzel1d
rődi ígény!ól\eL

Áa endrödidc elgondolóséJ
szerinl Pikó Bélál af állam va
lahol máshol k~rlalallílan~ na z

~yobb birtokka!.



n1\E~i!i'i rózsa

korpa és száraz

kapható.

(Wagner Fatel,ep) Ella és

vábbá takarmány burgonya, v& ia

szemestengeri á f I a ri d ó a n

Pic 1495 sz. 1932. 1931 vgh,ói 265 sz.

I
I Árverési-hirdetmény.

Dr. Morvai Béla ügyvéd által képvi
seH Hoffherr-Schranlz.Clauton-Shutt1@·
worih, Magyar Oépgyári Művek RT.
(csati: Hofherr-Schralltz-Clarflon-ShuH
lewonh slb Rt. 10.562 arany P. 20
javára 4538 P. 55 f. töke és több kö
vetelés járulékai ~rejéig a bp. kir. tör
v'nyszék 1931 évi P. 16. 37773 sz. vég
zésével elrendelt kielégitési végrehaj-

'tásiolytán végrehajtást szenvedőtöl
1931 évi julius IJÓ 3-án lefoglalt 3000
P. becsült ingóságokr" a gyomai kir.
járásbiróság fenti szánm végzéseivel ar
árverés elrendeltelv~n, annak megtar
tását elrendelem a végr. szenv. laká>ián.

, Gyoma VI. ker. 64 házsz. alatt leendö
ij megtartására határidöül1!il35 évi de.
II cember 1'66 28 Jil!!l"járiak déle~öti:
111 órája tii::etik ki, amikor ~ hiráílag

I' lefoglalt csép!öszekrény s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet igérőnekké;;;zpénz

I fizetés mellett, esetleg becsáwll alul is
~ - de a kikiáltás1 ár kétharn1adárdJ
l alacsollyabban csak a végrehajtást szeDI vedó beleegyezésével, ej fogom adni.
I Azon ingÓSlÍgokra, amelyeknek a kiki
~ ártás! ára eg!rezer íeHH VeHl;

I csak azok árvere>::hetnek, akik a kikiál-

li. tási ár egytizedét bái1őttpénziil Jete·
, szik.

Gyoma 1935. évi nov. hó 29.
I Viliánlfi Náru::ior
Iliir bir. vég~ehajtó, mint bir. kikÜldöt:

IPk. 4SJü n. IQ33. 1932 vghtói 131 Sz.

Cs. Tóth GeY1:a dr. ügyvéd által kép
viselt Elsö Magyar Ált. Biztositó Tár
saság javára J08 P. 98 f. tőke és több

. követelés járulékai erejéig <ll bp. kőzp.

kir. járásbiróIlág 193G évi 25G696 sz.
végzésével elrendelt kielégitési végre~

hajlás foly táli végrehajtást szenvedötő!

1932 évi április hó 26-án lefoglalt 2900
P. becsült ing6ságokra a gyomai kir.
járásbíróság fenti számu végzésével az

i árverés elrendeltetvén, annak megtar
i tásM elrel1delem a végr. szemr. lakásán,
I Endrőd Vi. ker. 64' ilázsz. alatt leendő
i meglarlására natáridóül 1935 évi de.

cember hó 23 napjának délután'!
órája tüzelik ki, amikor:ll biróilag le
foglalt g;:ozdasági gépek, traktor s egyéb
ingóságokat II legtöbbet igérőnek késJ:
pénzfizetés mellett, esetleg becsárOIll
alul is - de II kikiáltásí ár kétnarma
dánál alacsonnyabban csak a végrehaj
tá$t szenvedő beleegyezésével, el ío~

gom adni. Azon ingóságokra, amelyek
lJek il. kikiáltási ára egyezer pengőn

felül van, azok árverezhetnek, akik a
kikiáltási ár egytivJedrészét bánatpénzül
leteszik.I Gvoma, 1935 évi nov.29.

I. Villányi Nándor
! kir. bir. Végrehajtó, mint bir. kikUldélIt

Öngyilkosság E il cl r ö d ö n •
özv. ROilC','2i( l:i1\8nnc: TO~'3r

Márla 78 ';,'cs..'[]rj:·(:di GSSZ'W';'

éle!unsáp!o rniaii h,z!fön dna·
dóra feia!<aszI01j(l fT1l1gáL Az
elrnu!lóld)öf1 kétszer próbálj ön
gYilkosságot, azonban miudké!
cselbe észrcveiiék s me~nnenA

!ellék az élelnek. Egyedül éli,

évek bosszú sora ó]ali. hánya·
loH élcl€: nem bírio fl 'Jlagányl,

s habár féW cl ha!{j!lól, most
mégis gyózéiil az ('rős3karaléJ.

Nemesség igazolás. 0,. cn. kir.
belügyminisz1ef o fendelkez~

S,fH;) álló hilcles adö!ok alap·
ján megállapilo1ia, hogy dr.
5iró. Zollém ügyvéd, él MTI
munkalársa és Biró Jt<:nö ve A

zérkari alezredes, régi magyar
nemcsségí.H<eJés az "alistáli"
előnév hás7.nálalábo7. való jOl
Itosul!ságukai igazollák.

MINDEN HAzBAN LEGYEN KA
RÁCSONYFA. A karácsony csalá
dias l.InMlpiességét emeii a kará
csonyfa. G i ü c k Árml.. i,i:::letének
reidámakciója le1.,etővé teszi, hogy
minden ember házában kigyulljon
a karácsonyfa glóriás fénye. Fél
kg. szatoncukor 88 filiér, 25 drb.
szép csoko!ádéd i s z s~intén 8B
fillér. Igy kétszer 8S fillérért meg
szer~2heti mindenld magána!< iS

karácsonyfa örömét. Ajándél<o;j!~.

a legnagyobb 8röm, de gond is.
Az ajál/ldé~oz<\\snak csak örömét
élvezi, hal ajándéktárg~'ait G I ti ck
Ármin üzletében veszi meg.

Iparos és kereskedők Ön
képzököréneT\ karácsonyi elő

adása..Az Önképzókör múked~
\e!ó gárdája nagy igyekezelíe!
tanulta be az "Alexandra" ope·
relleL NviJvános fópróbája de~

ccmbcr 22-én eslc lesz, míg az
elóadás karácsony másodnap·
ján, él "Hollcr" száilóbao 8 órai
kezde !IeJ. Az "Alexandra" olyan
operell, amcíy felveszi ill ver·
senyl él ,.SybjJ"-lel. Pedig aki
látta és élvezle 0zJ él szép da
rabol, az soha sem feleiti el.
- A régi kipróbáll gárda mel·
l(>ti lálni fogjuk él szép szém~

ban f,zisorakozoll új nemzedé
kei, akik szívüke! és Judásuk
legjavát viszik a darabba. A
siker oH lebeg él műkedvelő

gárda felell, és hiszem, hogy
amidőn a zene akkordjai lova
szállanak, 3 felharsog a taps
orkán, akkor lefog hullani cl

babér. Reméljük, hogy él beleg
Arllnyné Valah Jolán főszerep

lő (primadonna) addig leljesen
gyógyult lesz és élvezni fogja
cl közönség tökéletes, szép és
megfogá já!ékát.Ha keilem{cs
eslél akar valakj az ünnep ala li
ellölleni, biwol'lyad meg g

nézi az ",,,,lexandrál".

Községi elöljáróság felhívja
él lakosság figyelmél, hOf!Y él

í-<ézbesilők állal kio5Zlo11 ha,
szont:llat vizsgá.l~li igazolványl,
illelőleg ló beieleni6 lapOl min,
den lóról külön-külön kj~ljj!\'a

iarmár hó 1(ll- köteles él ló
lluiajdonosa beszolgállalni.
l Az eddigi szokás!;')1 eli(2 rÓen,
. él lóbrje!enló lapokol nem az

anyc:könyvi iroda~an, hanem a
!5nácsieremben kell az elöíjá'
rósá~ kv:éhez szolgállcdni.

Huxley Az Est-lapok kedvez
, ményes könyvsorolatában. Az

ESI-lapok kiadásában megiele
nó "PiZSli Napió !'~önV\lr2k" ej

I mti kedve::>:rnényes könyvsoro-

I ~al ianti~ri kÖIC:C .a_ e~:n:;gvobb
IlfOc!élloll szenó1DClf). i4, legmo p

II, bb"I l" bb I -l dernc - es l\?Y cl .eg o e, VJA

li lololi, s lerrinkább csodál[ (!\lgr 15

l gol irodalom kimagasló repre~

l zen!ánsa: Nldous Huxley az ujp
l évkor megje!0nó ui kölcl 87cr
I zője, akinek "Légnadrág és

Itáriai" (Anioi Hay) cimú szati'

" rikus regényéról van szó. Az
író ebben a regényében él mai
lélektelen, szell:?:mfelen és cél·
lakm illele! álli!ja él vidám iré
fa és a maró guny pellengér
iére, A mai álléllJoember gro
teszK mérlegél állilja ill fel
Huxley elénk vezérelve ifj. The~

odore Gumbrili, éli "páma-nad·
rág" jeles fellalálóiál, köréje
csoportosulnak a regény löbbi

bizarr, d>t megis eleven élelet
éló alakjai, akik niind tökéleles
lényeknek hiszik magukat, pe
dig valamennyien egyensulyu
kal veszleit ~ábjai Gl modern
"hiuság vásárá"-nak, amelynek
az angol Bux!ey egyik fölényes
krónikása. A regénylujév nap~

iától ke~dv0 Az ffi!4lapok elő·

fizetói és olvasói 1 pengös
kedvezményes árban vá'3árol
ha!iák mell Az Esi árusIlIinál.

Benes ieH 1;1 esehszlovók köz#
társaság elnöke. Ki lesz ezuián
a Tilulescu parinere il genfi
kár!y~keverésben?

l Gyolndi és; }:;nd.rődi
A nyak.ön-yvi hirek

A. gyomai anY,lkönyvi hiva
. l.j! könyveibe december 1é·lól
l 19 ig él kövclkez() bei(gvú~ek
! lőrlénielc
, Születtek ~

jónás Luiza fia istván fd.,
NáJudvarí Zsigmondné Nagy
RÖ70 fia Zsigmond reL, Cs.
Nag'y' Endréné Nvilrai Er7SQ/)el

, fja Sá"clor rd, F. [(i:1s JózsefIné Csapó lu1iánn:" KánVéJ Róza
!. reL. I'Vlctkra 111:l'éoé VölCisfyán
! Tl,zrézia kilnya Terézia ref.,
I Dr. Vincze ~ndréí1é Schneider

ilona fía Tibor T"Iik/ós r. köth.

.tláza:!iltiágot :l

Csapó Endre és U!;gi Erzsd
bd, Gyuricza Elek és Garc:i
Ilona.

Meghaltak;
Kovács Lazz!óné R. Szöcs

tvláría 51 éves ref., T. Kiss
Róza 2 napo,,; ref., S. Tólh
Rzgina 41 éves ref., SimQn Jó~

zsefné Gálos Ida 41 éves ref.

I Az cndrÖdi d!IYdÍ'-ön hiva.
Ildi kön'l:veibe pedi!? december

Wcló! 8·ig a !<övelkezó be
jegyzések lörlénleÍ\:

'Sllületltek~

Forgács !slvánni I'vIajoros
liona iJ1'~nyi'i Irma li'. kaih.,
Szoszfl,,.áJc U'usóné D"h·jd !ro
na leánya tvlargU r. kaíh., Tci
kács Jánosné, Varju Eszlel le
ánya cs:t,!er r. kalh.

Házasságol/lem kötöUek.
MeqhalUak:

Nemes PaJné Qirlcz ~y'lária

72 Qves r. kath. özv. ROI1@sek
ISivánné Ti:1kiH~s Mária 78 éves
r. kaih., Szmola Vincze 79 éves
r. kalh.

Politikusok a szinházról.
Több kiváló po!ilikus érdekes
nyilatkozatai 11211 él s?;inházról
,zs ezek cl nyilatkozéllok él Déli
báb ki~lfácsonyi számában ie
lentek rnelJ. A népszerű szin
házi képeslap karácsonyi szá-

I ma cl legkiválóbb magyar iróll
l noveliáil, verseii közli, vala~

mint érdekesebb nél érdekesebb
cikkek keretében számol he a
színházi és filmujdonságokról,
eseményekről. Remek képes
rádiómiísorokal, egyfelvonásos
szindarabot és több mini SZéÍz

képel lalt'il az olvasó el száz
@Idalas Délibábban, mCi'lynek
kiuáesonyl sztlma ciak !O
fillér.

A sárga dobozok titka. Ujra
, megjelentek azok a sárga do,

bozok, amelyek minden esz·
!endóoen Tolnai Vllágli'l~iaszá

. mái és ériékes mellékieleH iar·
lolmeu:zák. Ilyenkor óriási tö
megek találgeilják, hogya nlip-

szerü J.,~_:pc~~őp n~,UY"2.n rnegjlz-
p:~1'2::. <2 1< k r2! ·kedve sk iZ dik o ív a
s;w]!<. Tolilói Vjicígiarja ide!

'l' d ):J'alcriedelmú hcracsonyiszá·

.
[11(1. há~om r11(?l.I.ékl~lleJ. leleI:!
rncQ'. Ezek él koveHzezok: S.

I A Úuse Dr. Smirno naplóic!
"Ciii Ű r'zndkh l1i érdekes regé
(lye. l'vldrk Twdn: 'Tamás ulfi
kalandiai" einn] \ijJághinl ifjú
sB~i könyve és előjl?llyzesi

fili az 1936 ik évre Össze-
r sen 888 oldI!. Ára él három

owllékkiicl Cínüli 90 filicr.
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Eladó szalma, törek, és leve·
lescsutka özv. Izsó lstvám~éná\ Petőfi

lit 36 szám.

HUl1ya~i utGa 5 sz. alatt egy külön
bejáratú utcai szoba 'e:iadÓ. Érdeklödni
ugya~lo~t

Oebli"'ec",ni THoornal 2 drb. 180 kg.
bízódisznó, egJ' írógép. egy amerikai 3
lám pásos rádió hangszóróvaj, 100 t0já
sos keltetőgép és egy uriszánkó van
eladó.

S.zal:.",~ A.. Lajosa há7.tailásnak min
den ágában Jártas asszonyt vesz fel.
Jéleilikezni lehet Deák ferenc ut 7 Sí:.

Simol'l Józsefnek egy jó erős he
rélt Jon Vi\n eladó.

Horthy Mikl6$.; ut~n az uj iskolá
val és ártézikuttal szemben a kövesut
mentén két szép szobás-konyhás lakás
ud'Jarhasználalral január I-re kiadó.
Ériekezni lehet Heinfarth Mártonnál
Luther ueca.

Téli s8pkák mindenféle színben
nagyválasztékball O!cSÓil !<aphatók
):";Il!: Vince ka]a:)osnáJ EndrM ipartes
tülette! szemben és sport
SiSlIPkák reklám áron kalapjgazitást fes
tést szal,szeriíen olcsón válJal.

Akinek bármilyen jrágyája van el
adó, jelenikezze;1 il Termelő\.: Szövet
i-::ez2'_énél a Hürtl1y Miklós utOlJ .

PJ~·z;,llllál" Anta:,"ak Horthy lVliklós u.
95 sz.ánl alalt drb_ 9 hónapos 150 kg.
1 drb. g hónapos 13lJ kg. prima hiz6ja
van c]2dó.

A R(;§'/il'Ji,})OSOfl ezer négyszögöl föle,
szól:kek és gyülllölcsösnek igen aIkal
nus, eladó. Fo!yó víz, liget meHett,
nyara:6 ép\tésére is szép hely. Cim a
kiadóhivalalban,

A Futui"áná! (Wagner Fatelep) sz.á
raz mo;zsol( tengeri, Ella és nyáriró
ZSIl burgonya, továbbá takannány bur
gonya, nJamint és <illan
d6aln ka1Ph.ítÓ.

l{wc:"i6 MEháiYG"la<k 5 hold földje,
tanyaépiiiec:ekkel eladó. Érdeklődni le
het a hely~zjnen Vi. 515 sz. tanY'a~

~~!D,ao~

SZ~Ikesztésért és kiadásert fe]elös :

Hungária Gyoma
Felelős :i.iz~mvezető; Teket Sándor.

Bárdos László l d.rb
170 kg., drb 150 kg. prima i1izá;a
van e]ad6a

f~lil'ldai"lféle női férH és gyermeked
pök leg~lőnyö5ebb beszerzési f0rrása
Méso:áros Lajos cipőüzlet~beI1gr.Tisza
gr. Tina István ut 52.

l-!áznál sertés\fágást, gépp"l per
zselést é.s mindenJéle henies-csemegék,
valamint l'tsabll! kolbász készHését ju
tányosan válJaija ifj. Wallnet József mé··
szárGls és hentes, M. u. 15.

Egy ~étc5Ö1fg)j kakasos laukaszler
és eav háromcsövű kaka.sos lankaszt",
puSk';; O!O:SÓll eladó. Érdeklödni D~k
Ferenc rit 33 szám alaH leheL

Mikszilith Kálmán llcca lj; sz<ilmú
ujonan épült ház, szabadkézbö! eladó,
Érdeklődök forduljanak Heinlarth Mi
hályhoz Kossuth Lajos ut 68 sJ!:b1m.

lakodalomra, disznMorra Kerekes
Károly-lól vegyen jó lamatu oort lite
renként 56 fillérért.

Rah'ai Andi"ásnak az E!öhaL1l011 ""
katasztrális 441 négyszögöl földje eladó.
Éniek!ödni lehet özv, Vass Andrásné
nál atrafikban.

m~lye[

49:7

j\ fc1iebbezé-

versenyéi,
fö!érElye~

10 p::~ngore

1935 Jlovcmbeo- 16-i

megsemmisitö

Ping-pong verseny Endrődöl1.

GySe
muH vasárnap Endrödön Lá!sZ{)i.ta

ie e:ső idei

Eiöadások 6 és ~ ÓrakfJL

19j5 dec~mber22-én vasárnap és 25-én
szefdái1 Karácsony első napján

F~n),..es karács@Byí ~nüsi)r

...,~ 4"'">

L V
AlegsZIebb magyarúi beszélő hangosfílm
FDszereplők: .Aga:i !tén" 'Viz'v'áry I\~ó.ris

ka; '?áger A~1tal, R67.ssbegyi KáLnán
és még több kiváló magyar színész.

r~agysikert .2d·at.GH rtlagyar ,
an1'.3Iy k~tüni) i2,H12) re~11ek zene es ra
gyogó t~chnjk~Fa.l van feJépHvc. Aki
szépet akar látni és az ünnepek alali
jÓi 2.~{ar sz6rakozni

f
ezt a kedv~s s:dn

ti~J:tr.: rn.&gy&: l1angos'fihJleí nézze Illeg.

Hangos
Előadások 6 és 8 órakor.

1935 dec. 26-án csütörWkőEKarácsony
másoclnapján.

1V\inden képzeletet felülmuló iMgalmas
ha.ng~sfilíil.

Stefan Zweig vi!ághil-ü regénye filmen.
föszereplők: Marcella Chantet,

Jouelle. V. InkisílloH.
A maláji ősrengeteg fiille::H éghajlata
alatt játszódik le a megható dráma. A
trópusi légkör exotiktJs zene lepergö
jelenetei magával ragadják a nézőt. A
dzsungelben eső filmfelvéielek egyik

Gsodásabb a mási!-:nj.1.

Hipi1lol:iziál'i feK'eség
vígjáték.

Szicmai mulats.ágok
és

vigjáték és kulturfiimek.

St 5
~meJték rej
be" c. ,"."

2lrányban nyert nJeg. Örvendetes
i! voa a fiatal" "
Jó szereplésie, ami .a ·~ovábbí ver ~

<' tekintve nagy remények-
re joge,siL FiL. egyénj ver5enyek
során a ftöveü{ező sorrend 2112

kuL ki: 1. íiyés, 2. T3::16-, 3 Né
4. Djnya, A páro3

az en~röd] ver8.enyzók feia-d.ták;
miután rnindhároffi
re.séget szenvedeít 8, reltűr:;6en

játszó Ugor lK -Ugor íll.
~ rendezés sok· kifogásoini vc,ló:
hagyoli hi(ri.i. R~váns m~rki5~és

f 11.6 25 én délUtán 1 órakor ve
szi kezdetét az Uri K;:lszit1ó

felállított 3 asztalon. E
(&ön~'et" versenyek re

(GyLE)
araioH

l. vár0s pongozóít is
SzrfHid.a (GyLE) és ligy elöre;á'lti3J~ólag nivós IHér-

1-: üZ-Götttk az t{őz·~sekre \fau

az

:haía~cr\F:S kalC\pács ü~és

rneg a haL:o-~ ,é.::, rn~[d ..
addíg a:,öbbsz.öri flgyel
mezl§s uián Js. mig a biró lelép
tet j • s h.irdeü ki győztes

nek.
A verseny uto!só küzdö fóle~

Ke;~é5Z (GyLE) KOC;3i:3

weHersúlYIl ökölvlvók voltak. A
többet támadó fél Kertész; aW!1

b?l1 a zsűri most is hü marad
..... ct l'ö!Fl1iagához és döntetlen! l!lr, el 6.í.

vóink veresége annál in",
káeb sem keseríti ei '" gyoma;
sportközöl1séget, men tudatában
vagytHJk r h'lJgy verse~yzöh~ k
mJ~nkat vézeziek. lt versenyt nern
az üTK, hánem a pontozóbirók

-y.

Hunyadi megóvta Ei GySe el
len nov. 17 én 5:0 aránybzn el
vesztett meccsét, Manak tv1ártQl1

szereplése n:ialt.
A bMra~evö mérkőzé- .

sek közül a TAC-H'.wyadi, KTE~
VSE és M. Törekvés-KTE mér·
kőzések !ejátszását az egyesbiró
elhalasztoHa és az uj lermjnusíiJ
kat a tavaszi mérk6zések 50r50

lásával megállapitani.
Tavaszi ba j:noki mérkő<:éseket

iegkésöbb május 31 be keJ]
fejezni. A sorsolássa.l bpcsolatos
eset~eges kéreImeket dec. 20, ig

lrénin.g né!kül kiáll6 Szkáros,,)'
nem a "óilersenyt; st. fej-~

szánó í~agyternle

artol siep 5Zf.üTHJ x.ü::önség~

. e!ött vivot, erős küzdelmei mi"d·
két cS2pat. 'lU:.. ver~,eny tiszta pár
taHan.ságát n.em akarlia ffgyelenJb§
venni él részre és ela\'ol.C!i7lu

IUl birásK@dó orosházi versel1Y

gárda~ igya végxege3 er3drneT1Y~

ben sikeri.iii 8:4-os ered mé~iyt ki·
"v'ívn;; &zon.ban az össze:;Hés foly
tih a győztes fél mégis a GyLE
iel: 10-12 eredrnénnyeL

Részieleibell éi versenYTől il kö,
IJetkezőhben számoltalui1k be.

Légsuiyban Szkárossy
és Zsuffa küzdDhe.k. ,A

adiEl.
Bantamsulyban Csuvár (GyLE)

nem volt ellenfele Kovács
(OTK)- s igy győz Kovács

" P€hehlsul'vban IVlo:nár ({]yLE)
I --
I és Le€hi~r (OT[{) közdeLT~e ugy

lej tnlnt Gyo:nán~ iiiég~s a

rseny,

rosházán
A december 8·ikí gyomai ver·

i<myen résztvett OTI\. ökölvivói
látták vendégü! él Gyomai L. E.
ökölvívó szakoszlályát vastirn?p
Orosházán! Aküzdelem 5zi.nhe!\'e

f. hó li-én este mérte össze
'fejét <ll gyomai levcn:;e egyesüizl
birkozó gárdája a bárom mez5~

fúri egy~sü1etből össze'!ábgatoH
liirkoz6 etgyi4!tess'el éi Ho!!er Szál
ló lel~

ke:J, ill birkozó sportol kedvelő.

közönség jelerl1étében. Gyönyörű

küzdelmekti:t külö"ösen
amikor Bakonyi kűzóÍöH il. 1öbb
szi)rö:;; KunbajrJ01t FeícetéveJ, ki
jelenleg a iYICzöHiri birlwzó CS~-

edzőie. Fekele előzőleg mar
2 gyomai'! fektetett kétválJra. Igy
kissé elbizakodva lU: i hogy
az első-második heiyért való kii1:=
(jelemben at kőnfllyűsúlyb311

győzelmet fog aralnl Bakg~

"yia is. Azonban má5lkép volt
meginra, mert zi képesséQü
gyomai hirkozó 11 peronyi küz,·
lilelem után lusba vágta. fi kis
középsúlyban sIÍníén a gjornai:öké
.... <f"ls"r;.p.fJ mi'rt Perei a:Et~gész
Ql,L. '""" U"'-op '"" '"

könnyen bebiz,os1!o!t@ mag2:flak
li nag'jközépsúlyben Bene (gyo,

. I ' <m ,~""~ ,~ ok;;.mal ev. e.) szerez,,,, wo..5 c1" 'V"vU

A versenyzők öl súlvc:sopont)'lD
vették fel egymás ellen a
me[, amiből 3 első heiye1
tik. A. ponlszám 28: 17 Mező,úr

javára. Reméljük 31wnbal1l_,
II vasárnapi revánson e!. IS meg

fog wáltozni, mert
Bartik is m~ggyógyui ég indul
hat. Tehát nem fog elóáílnj az a
helyzet. hogy m.inden ve,·
ienvzönek egv sú:ycsoporltal ieJ··
iebb keJlien j~dulfli, mint agyo-, j

mai versenyen, ahol 4-5,
kilóva:í voi! minden meröníri ver
ienvző nehezebb a ev,omlaiilKríáL
. Részletes e,edmények:

Ugsúly: L Kecze MeZŐil1f. IL
Bajzák Mezőak HL Ouíkon Gyo
ma.

Pehelysúly: i. Kozár Mezó!úr. li.
R. Katona Mezö1ú,' HL Humer
Mezőtúr.

Könnyiisúly : I. Bakonyi
ma. H. Fekete Mezőíúr. Ili.
O,oma.

Kisközépsúly : I. Perei GY@lma,
H. Gyapjas ll. Mezl)';Úr. Hl Gyap
jag I. Mezőlúr. '

Nagyközépsúly : L Bene Gyo
ma.. IL Illyéfil Mezőlúr. lll. Papp
MezölÚr. Kató.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1<30 P, Fél éyre 2-60 P, Egésdvre 5'20 P.

. Befizetések postacsekken :
HUI1"átla-nyomda Gyoma" csek1redm 18.200.

".. l.aozárta c s üt ö r t ö k este 6 óra
Megjelenik minden sZQmbaton reggel.

Feh!116s IlIHll'ke15ztő: WAGNERMARTON
SzerkNzt611ég és kiadóhivatal:

IJlHUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
ti 'lom a. KOS5U~h LajO$ utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetélil
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél Hl százalék, tiz8zerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék 00
félévi hirdetés eseíén 25 százalék kedvezményt adunk.

0~yetakeJriÍsó neJk munkakö
zösiége nagyban hozzá fog
járulni az új magyar élet
~1fJ.pjait lerakó Nemzeti
MunkElterv megvitlósulásó·
hoz.

Hogyan kérjünk vízhasználati
engedélyt öntözéshez ?

Az' Iv6nfenékl Armentesitö Társulat el4nyös
vlzbizi:ositásö szer:dJd'seketköt öntözéshez.

i
tostul nevelt el magyarjöv6
sZ<Ímóra li háború utáni
évek küzdelmes időszaka.

Az ÓfillkészűU agyuk együtt
dolgoziÍsónak, magyar szi
vak egybedobbcmósónak és

ysé
.---..... ssége

ft. N~mz@ti Eg}!5ég kőzel- I éleHapasztalotaH, munk~

multban megcl!ell·mH Mun... ké:;;zsitgét a magyar nem
kaközösségéne!{ nagyvo... zen célok szolgálatába ám· ~~~~~.tI4~
l10lú meg9zervezés~ is már- temi, de elZ elmult idő\{ politi
Í5 értékes munkája l1cugy Imi rendszere ennek vetlórii· .
visszhClngol k~lt(?,H II mll- vá[fás6t CSElk az; aktiv po
~yor közvéleményb~n.A fti· Iitikusok részére. - de ne·
v4rosi sajtó h03Sl:1.l cikk~k- kik is csak részben - bi~"

b~n foglaJl.mz:ik ~ sz:ellleHlí ItosHoltiI. Igy a parlamenten
munka eme rendszerbefOg- kivülálló nemzeti értékel< A Köröi jolib@ldalínálénkebb Iviznyer's; iIIet61li::g. sZ6lgáltl1tálba
l~!tisán~k jelentőségével ~s II !udós5!, munkiÍja legi öbb- ffií)zg(}"dásb:.m árdeklöflnek a a tírslllmt bekapcsolódott, enn6k
nem vitás, hogy tA m~g}T('!lr I szőr csak fiZ ir6;asztalfi- hellagak msllo!U birtokosok' az I körOlményei is leirandók.
vidék is lelkes megiÍrt03s~1 l ókok és könvvtórpolcok ré~ - öntltzés iránt, miat il baloldalen. 0lc5ó vizhaszruílat
c3Clt!akozik a Nem!eli M.Im" lszére tekmtett súly.'iulPoru- hEgye-:lkt~ir.b~kisJ;ad.tÁk~ ~ vi~- . ..
• • .. fi s. u' r . i , ?!i" I ~ " asr;nöl i !'JlGZ IZta 9uges dVGnYlH·. Gyoma öntözésl életében Jilen-
k~KoZUsssegnab~ ,g?naoL ,l{ll!,?~, .' . r'" " ket mig ffibGk Gsak kérdezés" Itöi dátum lesz a mai nap, mert
tEll:o~. rt~. g~Ök()n1:líl meg- UJ .szellemn~t:.. ~J 'Irány· !ködnek: b(tgyan is induljanlk. ml tárgyalja az Ivánfenéki Ár-
nyiÍvanui3.saahoz_ zatnak kellett lOnme. h@gy meg? \ mi:nttlllít5 Társulat közgyítlése III

AL új megmozdulás, m~ly- ~ parlamenii és p~rIamen' Az angldliiy mltgkciré$éh~z a l @ d d i g b~nYl.ljtott kérvények~t,
nek 01éri vitéz fv'j(irton 513- ten kivúl ólló magyar érté- 'követ~Il!:6knt van ílzUksél: . Iam8ly&kbll1 1111 GnWzéshez szük:·
la orszá.~gvűlé~j képvise!<í kek szellemi munkójáJ Gl " I. AUalínOi lH~1 f sz ln r a lZ. I ség€:& viln~k azönWlend~ bir~
.... !' -: - ? t v s bbc> ._ b ld . bb ' .• ".. . -I (l :15.000 vagy 1:25.000) mely li I t8klioZ való sZ<?llIitását kérték."!". 'ermes~eksoO' é1

ö
. b~~.l , Gl~ ?gtJ ..1~n,z.elJ lovI> ol tel.p földrajzi hely4r. ad fOIVill.'l .Adliil , amig állandó dUElaSI

ltise iHm<hC a - .. ' ,m'. O~ er~s,~re egyseg~$en é§ ~..- I gositást. . . ., ; tá.ssa!, elés?: nyáron át, nem AH
Gyuli'il hórom ev ót~ fadeld(i!eInu! ervénY0$lts~. ~ 2., Réizll€lt~s halyszmralz h,m"i m6gf6lelö vilimagasság rendelke.
hirdehút és o m~gvelI6su" Ez e:I NeniFi~ti E~y$é@' Mun.. tessIS fel a vil'ikiw6teU, ha' szüksé· 1 zísre, ha a Társulat vizbiztosHísi
1t1$ utján haladó - törek.. kaközös3ágénel{ ~gyik leg.... ges: a f()önt{jz;öo~atoma h6lyét, II szerződést köt a terrnel&kkel, ez
vésnek, me!y (j komoly, nIe fonto~abb c@lkiiűzése, mí!rt lecsa~olás mÓd!á.t, sr;on;uszédos. zel vállllja annak a kocUJalit is,
, t ' .., I.- - ~.J. I • I·' . • N t' E. " M k {olkek helyszi!uajzí számaIt, u. la- h.ogy estJtlog azogész vizmennyi-
t{Q o íllunhlh le ..CJnli. El nem- a l em.r;e I gys~g .lm él" k t tölt" k t t Ak t lj

J_ l' ;"" f l ó ...: s'. ',. .., a , .ese ti ,csa om a ,az n- géget esak @r6míivi átimelésscl
~~Ü u,old~gll1a5H'H~rt 10 Y kQzossegen~k élleJKuló uh~· tözendö területet. stb. vagyitJ min- tudja a4ni, ami pedig telem6S
ll11fC . legbJz~osah~ f~~Yv~". I ~én. - ahogy ezt vit~.-Z Melr- den!, /il mi lénye~e~, do amihez . költségbe keriil?et és mégis, az
rének. lA Nemze:h cf:yseg l ton ~é!öI mondGtt~ - fi renaesen helyszlm felvétel nom előzetes sdmltások szerint el!:
lI'ondolala teh6t II Munka- INemzeti Mtmkf'ter'lí megv«- szükséges. Gsak Hzedfillérekbe fog kerülni
kö:rösségbell nem mint po- IlósiMséi és vitgrehaftás~ 3., A vizkivételi m(iröUeli@tljlag WOO litirenként, ami fi hllrmés

litikai eszme nyilatkozik Inem egy embemek vag lmindcnk@(részlet611 t!!rv USzi.t-, értékéhiZ. viszonyítva lSsak jelen-
. . .'. . ' .' s ..' •. '. y tess6Jk. úgyszintén elyéb mitár- féktelen összeg.
n:eg" h:mem m!llt.ö mu.~ka C$~k neh!ÍnY~1l~~Sít0Ue~1lel- , gyakról is, ha fontos, kftlönösen 42 km. holt~jg,
vegzesenek hazCiflas kore· feslt6képe~$eg@r~, meg to· idegenérdekekszel'Opontjíból. Ez 100 km. c.satorna
lessége. Ez fi mul/ban pi.'lr- l'eín nem is generációra, ha." . fi f@ladat esetenként más·más, éJ Az Ivánfenéki Társulatnak 30
lagon maradt és nemzeti nem mennél több ért8kes l a teendök~t legjobban a iervel~ kilométeres Körösszakiszon 42 kot.
szempontból nem volt ki- és vilagnéz~til(t~ azonos lmér~ök tudja me?állapítani hely- rég~ K?r~~ medre van,. amelyben
hElsználva. Ezeket az; érté· mélgyarnl.'.lk rl1End~zerbe óHi- ~~in~ sfoml~ allpJán ás. ez ren~. :?k ~llho k?Llmíter vu:et lehet
kes eovéni méHJ.TCif ener i- t tt ? h ' '-:lló •. "16 l>zennt c~ekéiy felvéteh munkat .amlm él mmtegy 100 km. Cil:l-
, '" 1 s i!j \, g- O ~S OS$ZU lu re 8Z0 igényel. l~rnahálólata van, amelyen a t<l-
akat:. ~ ~UdéIst es. a. mun· együttes munkójtíra ci13ü I... 4., Az érdekeltségi kimutatása rolt vizet, vagy él folyó Körőlböl
kdt klVillljíj íj nemzetI mun" het fel. Mrnyiző szoms!édoknak, a. tár- nyert vizet lihe! sz:állitl'lní. Ez
knközösség e g!f b ek o v á.. Az er63 új Ml.'.Igyarorsz<Í~- sulatnak, stb. felsorolására sze- @Iyan előnyös ön!özési lehetőség,
e s o III i . nfik nemcsak reprezentáns ritkolzék. Külön kimutafálral!g" amelynek a horderejét még most

Minden becsületes ml'la politikusokro, jó 51lónokok a töb9li1eör nincsen issziikség, mert nem is ártékelhetjük.

gY12r hazafi lelkében <íllan- rri, hanem n12gYlud~ssú, tör- a felsorolás a miiszaki leirásblil1 IGti .bö i' t I "k
_, ,hetetlen mUnkt1er0)1.I, meg 6 il történhetik. l m~ S m. m~,z ere no

dóem ,e~eIt . .o vógy sev~k, gyözödéses szellemi szok- 5., Amiszaki leirb t~rjedj!$n karacsQnym kIjelentés.
vagy evtlzedek alatl ertek· Imlmká.sokra is nagy $zük- ki miriltenre, ami a terv b~lj{!li I O~mbös Gyula miniszter@lnök
ké növekedett szaktud~$iÍt, siÍl€ v~m .. Ilyeneket csepí!!· ! megértéi~h@'!' s!'üklígo," Ha a l már bmételten tett ~lyan l1itáro-
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!i~fokon ~önlel1i.

Uéle fr; iZ tv be n ('8; \' áH oztö!-

'áh': a ;

este 7 órakor hirlÍe:i2 kj ci tábJa

Dr. Hu

sági rendelkiizcs ~~;:1~:ní jzgaLSs
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A lucernatermesztési akcióra jelent
kezni óhajtó gazdá.k jeJenLkez7.enek
i:i:",drődön Kovács Sándor l:özségi
g(~12:rja] zöldnú;zötiL~c~rgál;,

a JUcer.!l2LS f-j,'lh·'hm{d :' 2\!re
sZi1rnitiuk.; l kat
me elen lelő al~\tí

i~n1in rnjr a -1nu); SZi~trnunk~

bt'!n j'3l~z! hOgy december

2Z5--an risz ,:t szeg
157 AndaJ;ázi-KaSIJjéi D ...·I" iií,?yii
b"", a fd112:nbviteli tri?Y:iil1ás, a

.4. fent relsl"Írolt i!cb\()kból kitünj;.;,
ezen akció 1ÜO g3:-

claérdekéi szolgálja. Terrnelé~i~é!téfe-

azsr: a~t: ab-

a helyes és (Jks7enl lucerna....

lv1eggyöződésem r hogy az endrődiós
gyonlai ga::dák: akik é!n~akarásukrói

olyan s@kszor· tették előttem bizony
ságot, mitst is megértik a llivószó(,
"meUye! az Alföldi ZőldmG:l.ö Szövet-
séD" segitókezet nru.it és

'\negfontoJt érdcl~ükben· csatlakoz
riak a fenti feltéteh::k mellett a lu
cematermelési akció ho::. Akkor wdam,
hogy ;w.Hán küldött ujévi

valóra
~~~~~~~~..,f~~

mi-

szel

a
lucer-

35 p,

felügyelője.

.y iara l

ráta'

~gy, al ak$
feiMteIek

zöld
a Szövetség r

4.) JVUt!íap
Gióbau a

en

Tavasszal szintén.
A következő évben (má:>:odik évben)

millc:en kaszálás ~ilán 4-5
Ősszel éj; ta\jasz~napra f0111i'll~'o!.

~J!:al ~zintén.

Magot csak a harmadik évben fog a
második kaszálásbóJ.

A lucernáist syom és
a.rankament;;t5en '.-agyis a
gyomirtásrói és arankairt3sról az:ok
fellépte után azonnal gondoskodi!c

Magot tehát teliesen gyom- és anm
kamentes lucern3son termel il 3-ik é:v
i;)4tlj,

A ~Lövelség il szakembereinek és á
m. kir. gazdasági felügyelőknek il lu
cerna iermeiésáre és il Jucérnás keze
lésére· vonatkoz6 utasi1ásaii szigéHuan
betartja.

től?

a.) 1. (egr) katasztrális hold terü
letre l~.-kg. magyal" szármíiizású
61omdl'olt Ie.u:errlamllgot. b. l (egy)
katasztrális hold területre 50 k9- S:'!U~

!Oerfosdét mütrl!igylit.·

5.) A természetbeni visz~

uafizetés hOI~Vl3!l1

kor· ti'Jriénik
A m:is.dlk 6vbel'l. vagyis 'ES1·

ben az első kas:l:álásból (a virágzás
k~r;det8n vágn) 5 q. azaz öt méter

I mázlil3 z~lden szárított, gyommentes,
1 le'lele3, teMt l ollzlályu lucernászénát

"l.' kt::>tele,. Il\ l!i@vetségnek,adniésazt.a
gY9mai lfiilomtiSI'3 szalllt1l.m laza al
lapotbaI4.I A hlllfmadik évben, vagyis 1938·

l ban a második kaszálásból megha
gyott gjiElm- és arankamentes Jucema
után termelt, juliusban aratott és él

Szövetiég 111cernamagtisdilógépén ál-
l en!tedt'ltt WO 10
!Iueernamagot.
J kap és ;;ld ft

! pénzéttékbcn ?
KIiip; Ui.-kg, ólo!11záw!t magyar lu-

cemamagot á 2. P. 30 P.
50.-kg. .sZ!!perfos;dát

mliüágyát álO. P. 5_·_P_._

tehát a gazda
érték~t

Ad::5 q. lucernaszénát á 5 P. - 25 P.
10 q. Jueemamagot á 1 P, - W p,
Visszaad tehát <ll 3 év

~Iatt ~5 P. értéket.
1.)
gazda
ná§; teíepité5é1l!e!
tékben ?

a.) Kat. holdanként éven;é 30 q. kö
rüli '~zénatermésse187kg. ingyen l"Iit
rogént állatllink táplálására, mely
nek értéke 90 P.

b.) kat. holdanként évente 22.40 kg.
körüli gyökér mennyiséget 40 kg. k6·
wUB ingyen nitrogénl'le!, ]:161y ZI ta
lajtrágyaerejét kb. 40 P. edekkel gya
rapítja.

c.) kat. holdanként :2 q. körOl! lu·
celrl1llmlllg<fft 220 P. értékben,

Tehát el hacerl'llll teiepitésével élll
350 P. ktlrUIi értékgYl!ll'apodá~n'a

tesiItUnk $lIort.

I

edves tiense' e

foo- es száJ'be.::::::;.

m
Lucernást

· Irt&: TOLVALY Z. GÉZA al Alföldi Zö1ctm8l!lö :jtÖvelscig kŐEponti

:El:zí II rÖlji~ m<@l1aal@{ dll~ta most ki
· 7 vármigye g3ll~dlii Közé IIZ Atflldl
Zl'lIldmed'Sz6vetsllg. Nem jelszó
akElr fH: hmni!, hanem utmutatá.&, mell'
a g:udasáfÍ válsá~ enj'h!Hése felé V~

zet. EilllU az utiil;l munkára és áldo
zatra van szükséi, maly CliÍonta&l meg
h~Eza a gazdának (\ iüO sJl'ázaiékos
hI!lSi%oát. A~ Alföldi Z6Idm.2:~ SlIliJ
VIttség 50ila sem riad vissza a mUB
kátói, de még az anyagi áldozatoktól
sem, ha ~azdaérdekröl volt szó. E-iI!
a rövid kis mondatol riemcsak szinee
előlOzÓval dobta a gazdaköztl.ldatbll.,
hU.em 7 vármegye :lok íizáz k5zség<i
ben és Vár\ÍllSában hirdetmény, plakát
lilakjában fi.igges2Iíi ki, hogy olvassák
ll. gazdák és lássák vegre a pénzér
tékben klfeiezett adatokk61 is, mit je
!INIt a lwsematerm",lé>" mit Jövedelmez,
hogy k~1i telepiteni, hol lehet és keH
termeln! !

Az Alföldi Zöldm~zö Szövetség to
vá~bmegy ti megk,ndett uton azzal,
hogy 100 kat. hoidol1 l~hetővé tasÚ a
Itákésmegyei gazdákIHIk, az által&. jut
tatott valódi vetömaggal és mütrágyá
'ral, hánlm 'valatt t6rtónö termé
szetbeni vi$szafizetés és szakem
berek irányitása mellett a helY\\ls lu
eernll.telepítés ég kezelés f\ll1tételeinek
<ll. gyakorlathan való elsajátitást<t.

Endrőd es Gyoma községekben már
több, mint Wi kat. holddal jelentkez
tek li. gazdák az Alföldi Z61dmezeí
Szövetség lucematermeildési akció
járli. USEluk most azokat a feltételeket,
amlJyeknek szigorú betartása mellett
részesülhetnek al fenti kÖEségek gazdái
l\ ll.lcemat~:mlü",t'~iakeióbalil.

l.) Kikvehefnek részt az
Alföldi Zr:ildmező Szövet
ség lucernatermttsztési
akdójában?

Nl.indawn ga!;dálk, akik a Szövet
3égnek tagjIIi ég a tll!r
mel6ii Id:Helezvényt aláirták (mtlgfele
IIí anY&lgi viswnyaikat a~ elöljáróság
iluoltll.)

2.) Hánykatasztrá.lis hold·
vehet egy zöld-

m.ziga:e.:da?
Ltlifeljebb 2 kat. holddal (anyagi

ertjéhlK m'rten) dli 1kat holdnál ke
vesebbel nem.

3.) Mik • termelési feité
tolek?

litá1l6trágyázott kápás elővetemény.

Őszi mélY5izáníás,
Tavasszal ciak boronální, esetleg

tárcsázni szabad.
Sdntliini nem.
Vetés elött a kapott szuperfOSZfát

mütrágvat legalább 10 nappal kiszórja
és befogasolja. A. vetőgép előtt a talaj

· állapotának megfelelőleg könnyebb,
vagy nehezebb hengerl járat.

Kerti főldil2:erÜvetóégyat készít.
A lucernamagot tisztán, v@{ögéppel,

! llabonasortlivolságra (11 cm.) és 2 cm.
I mélyen veti. li. vetőgép után seprü·

(ve::lsz6) bonmát járat és szükség sze-
rilÜ hengert.

A lucemást kikelése után 6-8 hétte!
könnyü fogassal megfogasolja.

Összel a lucerna első kaszálása után
erősen fo~aiot

é YIe

Szá~szor és százszorosan keH
bangoztatni, 110gy a vilgaldálko
dáshoz trágyatrágyaArágya kell.
Addig tehát ne kisérlelezzen sen
ki az öntözéssel, Ilmig megfelelő

mennyiségű trágyát nem tud ter
melni. A bolgárok lrágyaszükség
lele bepillantás! enged a vizgal'
d.álkodágbil!. Tehát kezdjük meg
máriS! a trágya termelésél és a
trágya silakszerű kezeiését.

Igen tisztelt I.h:letfelelt az ujesE
tendö alkalmával: k ö li Z Ö n t I
IE R D Ö S .11 Ó Z S IE F hlrdetöairoda
tulajdonos. Budapest, VI., Teréz~

i(iiSrút 35. Telefon: 12-5-58.

lOti kijelentéseket, amelyek szerint
a Oömbös kormány nemcsak fel
jjmerte al körtísiduzZflSZ!ók fon,
tosságtil, hanem azok?t meg ís

A minisz::terelnök karácsonyi
nyilatkozatában isméteiten filem
litette az Alföld vizeHitását is és
az eneI járó 10-15 évre terve
let! földmunkálatokat.

A i'yonlai reformtdus elemi
nrzpiskolák növendékei dll~!, él

OUdélip~Sn Magdolna főherceg·

nó Poliklinika. javim! eszközölt
gyüjlés ~redmiÍnye ~4 ~engő

voll. !zen összegel cl poslala .
karékpénzlár renddleléil
h31yére A jólelkű

adományozók fog~diík isko·
Jánk Jgazg,ilós6gállélK hálás kö
~z:öneléL

lA Políldinika elnöksége a
kövcikező leviilben mon.do!!
I<öszöneliz! él jdindulalu láma·

tiszteli 19a1lgató ur J

P05l1a.jólkar~kpénziár úfjéo
kéznez:vellük llZ Jgazgaló í.r
vezetése alaH illló ref. elemi
iskola gyi.íi!ését, 34 azaz
harmincnégy pengő!.

t-I ii l tl le! t szívvel köszönjük,
hogy kegy"s emberbaráli
törekvésünket megérlő . ·szivvel
~ómogEltni és illY lehel6vé lelte
IgazIlaló lÍr özi, hogy 1:12 élc I

. ke!lösen sujioljjai, akik belegek
is, szegények is, az iskolB nö
vendékei úlján közel<:bb jussa
nak CI legnagyobb emheri kÍI1~S'

az egészséghez.
Kérjük, hogy in!ézményünkel

negybecsú ióindulatában tovább·
ra is mcgtarlani és céljainkat
III jGv6b.zn is !ámogatni Kegyei
Itgyen.

Megkülönböztetett liszleleilel:
Magd.lna kir. fóhercegnó véd·
nök. Erődi Harrach Tiha·
mér elnök, m. kir. karm. lőtan.

Dr. Hermann Emil igazgató f6
QrVGs.
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!3éi{éscsaba
Éióvizcsdlorna
létesíHő

Eljegyzés. Sirokai ay
Zoltán illi. középiskolai tanár,
néhai "irokay Berlalal1 '\lolI
ungvári fógimnáziumi 'amír és
néhai Lengauer Zsófia fia, ei·
iegyezle Blanka Erzsi
bek!, Iványi Aladár és neje,
Laiosy 1\/!áriC! leányá!.

Szihre5zter est. Az
szin 6 szilveszter esle
as összejöve!eli
pódíí nélk

A Békésvármegyei GaIda
dgi Egyesület ma közgyűlésl

tari dél0!őla l l órakor.

A m~~yegyú.

lisen békési fószolgabirónak
Marschall ferencet, árvaszék!
űlnöknek Haviár Lajos 'Iil."~ .. '

mig elZ á Iia mépillliszeli híVlil~al

hoz napidijas mérnöknek Her.
Béla okI. épilészmérnököt

vil\aszioilák meg. A Kner Izi
dor örökébe, örökös Rörvény

bizüUsági lagnak M.I·
~nos ny. békési

SZiiO!E!lU3It!,ilnk:at" mint eddig.
t. el5ii2et6inket, uJitsálk

meg elófizetésűkeft. Vidéki elóflg
?:e·tóili'lkI"H~k postabeiizetésl
meilékeml1lk, !!lZ
elmarad', és IilZ uj előfi;;:etésl.llk~t

S1~zal bekUIdenI.
A!;inek olöfizetését 10-i9

nem meg, annak besll!i.in~

további kűldését.

Teljes tisztelettel
:ll Gyomai
kiadóhivatala.

Cs. ~zabó

ius lel·
ké-5E~ fö~jjnk 4"~n

0s12 9 menl l:l

paroc~tüán lévő Ljk.LÍs,3ir~r öho~

egy he!öróvel jaíálkozoll össz~,
öki m la cl ai ~el-

késbf, aki nerösebb
abelörö ris !'ízl ugy

ia az előszoba ajlCll,íh
i5i házban lakó Til=

Zodan lelkész fia kiszaladi
él zajrd és igy kellen
i3enedek i 20 éves szeg-
h::dmi akii ál<!dl!'lk cl

csendórstZgnek.

Szolnok vi/ros ügykezelisébzl1
nagyobb arányú sikkas7.iilso
kal fedezlek fel. Az egyik slkg
ka7.1ó mEa régebben leli ön-

ikos, A városi főmérnök

mos! ieH öngyilkos. A helyel=
les polgármesieri lelarló:dat-
jáK, - ~zép kii gazdálkodás l!!

fl::.. telepUéssel ezer kis e

gazdaságot léleslIenek.
város képviseióieslú.

lell véJtasziéisain a Nemzeti
EgYi@i,;' párlia !Il z.,

m~g,

olvasóink·
m!l!n11~at<á.r§:aiiljulakés ba

"""a,Ha.ua"" b()J.d(lg ujévet ld·

f>, Gy©mai Ujség
i mába lé!'. Í\m~"'l:6 ~.i:)fi<tetöil'llk11'1131.

lett \!Il malglJll'lk kitill'tiil!l~lt is meg·
amike!'

I'ásunk flGkintéiye9
I al'l}'agi i.., fe~l'il:ar'i:Qt·
tuk iS! UjZ'Jágot,

A célkitlJzésl.lnk ms i~ az, ami
10 é'ifllel eZQlött v~I~: b~::smettel

gllJ:olgálni '!Il cl;l",ii~di, tl!iwliii'adlJllrni,lIlgy·
nhl, '!d5:::ségi,
!:idg",:;

Tu1j~k,l1ai'il~m 'JollI"I~ egll 1~I:l!Ui'1Jik,

amelyik a
alább hetenként nem jJ'@g

lalkozna, eokan, akik most csak
l{ritlzl~lj;!ík od, 8li'1'8J elő' nem
fizetnek, hll nem 'Jelir:ilm la-

talán az~k k6'1l<eteli'ilék ezt
ie~!hliil\l'lfJ!Os!aboara. Mág ezek al

"lebecs:Liiő"'''sem tél'itel1H'lk el ben=
!'1:!.lnkE';,l~~mes céll.lnktól: hacsak
""Sllf a-Stírjz,~t5nk lenne és hacsak
egy o hriS,s6!'lk akllldna, alkkol" is
cll/al1 és ép-

s;;::ere~ettel m,hé:E

l t Z
~

r 1933~i Hideg szélben, f",gyűs siTba'
I Bandukolok alanyára.
ii Kéllábam El szilaj csikó,
li Nyereg ~gy nagy bakó.

IBerme alszik egy nagy kenyér.
l D·~ csak fél lesz, mire kiér,IMert messze van ám Keselyőll,
! KiVált, ha az út sietős. .

IAz út mentén nincsen csárd~!(
I Mégis el vagy?k ázva,
l Nem éget az Egnek napja,IMégis száraz gégém csapja.

il Lám, mQgis cssk jobb volt régen!
~ Volt csárda a vetés szélen,IJobb idő volta legényre,
1 Rossz idö az erszénvére.I -
! Ma már nincs meg, csak a romja,

I~ ~. ~agy~pám búsan mondía:
. de], he], kedves, Mes !
IAf volt világ, míg ott ittam l

II Hcpsz l H6 l Vigyá:zz! Ne ide te 1. , .
4 Belecsulsztam egy gödörbe.
I Teli szaladt, iszik c.silmám ...
l Csak odakint lehetnék mán'!, ..

Kruchió Endre,

#az

január

er Márionra 40 és gc'd
.:özsefre 80 szavazaiol ad,ak l;:;,

OOl1dnokneK, mosl mi]f Hze
dik éve, er Ádámo vá·
lasziaJiák meg 83 szavözal
többséggel VlÍagncr
szemben,

Pénz:] moknak Kmcz Mihályl
vi!(asz/o:lák meg 85 s7.ólöbb·
séggel Bodendorfcr Andrással
szemben,

A válasz1ásrlá: méÍr
állago:iB,\ 101 szavazallőbb"

séggeJ vAlasziojják meg Zá:lo~

Alad járásbirósági elnö s

idh, Rau József gazdálko-
dóf, idb. józsef kómú-
v~s\ józse! raktár~ke'

zelót, Her/er l'vlárlon kómíívesl,
lvlaléih tv1á:rion gazd 6ikodót,

G nyugdiios va-
r'h:ll12r Mihé.:y kőművesl

HalbBch Józs0:f kőműves!

és tlll'2f smlr'c henlesL
/J, nagy !öbbséggeJ

lasz:o!! egvháZie!
ni/eg is bizlosUékol
h<:>~y,,, Ilu hert li us

visszaélni

6 órától 5
24.30

n1C)31!JorJ előkész\lökmfo>c

!YC1T1l január 5'IÓI ~ hónapig,
Ti'mdij 33,3~ P

Ble1c!romos szepelőipB1'l lon-
iélnuár 3-jól,'ji héjig.

55.30 P.
Villamos g('Dkele:lői lanfo ..

j~.nuár lZ5-lól 8
J;)~O lll.

alá viii

A f,,,li,(J'I'O',

ében arró; js rnegfe-
ledkezvc j hogy nekL az egy
ház :cikészénck nem szabc:d

olyan ve~

e él korl'2S~

férn1parI szak

ci?n1ber 2~ iki vtias7iókö?g
l~s klrné\;zHen Héleleí mondoB,
~rnH.:()r ::; szenvede! k.arres"

cl á!asz!éis rendben

:Z;'; jénuár ;!j;·án cL LL

Jari.

lzgölmas napja vo]1
sárnB hHvBI!ésu
ev all D'elík lj s
há.z élelében

s fo! n:6r kél li
ogy a ciCccmbcf 22·iki vá~

lasz áso:] kikíJY': az egyház
fe!i.ig'jlZ'ője, gondno!\ll, pénz$
árnoka és Hz l.donnan v,áíasz-

kedisbc, ~52Yff

SÚiycL36r r2]UéIJ ~ nla~

er;;r'I,zI('C ~< eze l 1,2] k ész i,

Ut"2kai<3fSiJtró a uc-

JOl iere? Ez ,SI kortes
kedc:s ann is fe!ll.'inóblJ

vol mer! feiln Ernő ldkész
?lfsával árJolalakiíoll

~lornbat (~~ va.sárnap kh/élelé·
vei naponta @.3/4 7 óráig. Tan,

P.
LOKom(ilbil és sJaöii liazán~

fútóknek 7 én d LL 5
órálá] 10 ]8 cven ?eIüH ...
ekncd·c Tan J8,30 p,
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:
WAGNER ln..'4..n<'U1".

Hungária könyvnyomdavállalat, Gy<?lt'!iil

P~lel{\s üzemvezető: Teket Sánt~r,

Simon Józsefnek: egy jó erős he·
réU lova van eladó.

Mildós uton az uj iskol1Í.
val és ártézílmítal szemben a kövesllt
mentén két szép szobás-konyhás lakás
udvarhasználatta! l-re kiadó.
Értekezni lehet HeinfartlJ Márt9l1!J~1

Luther ucca.
Téli mindenféle sEinben

nagyválasztékban olcsón
Alt Vince kalaposn:íl Endrod ipll.rteti
tüJette! szemben áJll SpOl"t-

!irQ'" v..al"i,lga."i·lá&t re...
szackSl:eríl.en olcs.ón vállal.

Akinek bármilyen van el-
adó, jeienlkezzen a Termelők Sz~vet-

keze!énél a Miklós ütem.
Molnár A&"Italnak Miklós u.

95 szám alal&i. drb. 9 150
i drb. 9 hiz6ji%
van eladó.

A ezer négyszögöl
szö!önek éil gyűmöicsösnek igen alkal
mas, eladó. folyó víz,

épitésére is szép
kiadóhivalalban.

A futurél'lá.! 8><:á-

raz morzsolt Elia és
zsa burgonya, továbbá blH-

gúnya, valamint korpa és a álí1l.n-
dóan .

Kruchi6 :. hold
lanyaépületekkel eladó. Erdeklődni !~

hel a helY$zinen VI. 515 sz. tanya.
Mindenféle női férfi és gyermekm

pők legelőnyösebb beszerzési forrá~

Més~iroslajoscipöüzletébengr.Tí!Ji!:1l
gr. Tisza István ut 52.

Héznál sertéslI'ágást, géppel per
zselés! ég nJÍndenféle hentes-csem$ftík,
valamint csabai kolbász készité:;;lit ju
tányosan vállalja Wallner Józ:;;ef mí
száros és hentes, Horthy M. u. lEj.

Egy kétcs6vO kakasos lanka,,~ter

és egy háromcsövű kakólSa$ lanka~t"'f

puska olcsón eladó. Érdeklődni DHk
Ferenc út 33 szám alaH lehet. ..-

Mikszáth Kéiimán ncca i szimú
ujonan épült ház, szabadkézböl eladó.
Érdeklődők forduljanak Heinfarth Mi
hályhoz. Kossuth Lajos ui 68 szám.

Lakodalomra, dJsznótorra KereklM
Károly.tól vegyen jó 7amatu 90rt Hte
renként 56 fillérért.

fi3ZU1C2:Y ut sz.
~'i~~~~

l IK C ll . ~

h ri X

Van· e már elt~tbizl:osiHisa?

Eladó szalma, törek, és leve·
lescsutka özv. Izsó lslvánnénál Petőfi

ut 36 szám.
. utca 5 sz, alaH egy küiWi·

bejáratú utcai szoba kiadó. Erclek!IMini
ugyano!t.

Debrecei'li Tibomál 2 drb.IBO
híz6disznó, egy irógép, egy amerílíai 3
lámpásos rádió hangsZJóróvaJ, 100
sos keltetőgép és egy nriszánkó van
eladó.

Szabó A. lajos a háztarlásnak min
den ágában jártas asszonyt vesz fel.
Jelentkezni lehet Deák ferenc ut 7 SI!:.

fatelep)
mázsánként
~_uwwwu_u~·~

Jeney Bálint, .íj GySe nép
szenl jáiékosae 11@ ~5-én

Iflr!ol!él eljegyzésrtt Cs. Nagy
Erzsébel urleémnyaL Oralulá~

lunk.
sznves~Í@rkor lánccal <?gy

bekölöl! lea·e::Jtel rendez éj

Gy$G: ifjusága, az egytsüle!
IElgjaí és Clzok k. hOl7:álario
r:ói részére él Klein-venrlnn".-
ben. Külön meghivól ez alka,
lommaI nem bocsálanak ki,
hcHllm @Eulon lutri.k él t. SPOl't
pÉlriúlló közÖIl:l~gmlí1él II agyobb
:iz6mbp fl VEl!ó m0gje;!cnésél.
Kitűnóen sikerült a OyS,C

kélrá~sonyj lea 4 eslje, amelyen
m~t<le!enl díszes közönség- a
hajnali órákig maradi együl/.

OyTK-OySC meccs ügyé
ben töríénl fellcbbezéséról nem
t6rgyal! az Elnökség mu!t va
sárnapi ülése. fürst György
alszövelségi főlilkár lapunk ut·
ján közli az érd\l:k~liehkeJ,hon
a fe!lBobezés ügyében ille/ékes
fellebbezési bizoliság - min·
den vi::dószínűsig 52:crin!
jamuir 01s6 h:léten tari ülési s
cSl:'Ik akkor fog tárgyalás al6
kerülni e réllsn huzóGló ülilY·

(M0rŐ~uri judó~i!ónklól). A
Mezőtüron meglarioil Gyomai
Levenie Eg-yesülel - lvIezóluri
f'Aáv. is :Szöv~gyár lJ'rl~ozó·

vUli>eny! a gyomai levcrliék lel
kes gá.rdája !5-20 arányu pom·
pái eredménnyel, mer;;érdemel
hm njlcerJe meg. A birkozó ver·
s@ny c8~k0ly sziimbfl rne.gje p

j~nt é~ hozzá !lem édö kÖ q

l!2:önség előtt zaj/oli k. Az J. és
H. hQ!yueH éremdíiazáslJon ré·
szesült

He!yez0sí sorrend él köve[$
k12z6 :

Lég-suiy: 1. Lukác$ (GyLE),
Kece (Mer:ótur), ~. fCi~gYaS

(t,,1ezó!ur).
Pehelysuly: L O!.~h (GvLE),

~. [{cUrli' (Mezólur), i. Barlík
(GyLE),

Könnyúsúl\': L Fekehz (M~

zólur), ~. ~ak()ny! (GyLE), 3.
.sZéllaj (l'vlezólur),

f{iskÖJ;IÍj}:? f. Gyapjös l. (tv1eo

zóiur), 2. Perel (GyLE), fS. Gyap
jas ll. (Mező/ur).

Nlgyközép: L Bene (OyU-:),
2. KIss (GyLE), j. Juséin (Me·
z<'51ul'. -Déva\,-

'<lJiY liter killl:llark~ vagy
f@hér fejtett ujbor Soltvad
kert állomlisrakislállitva
li feladvlll. Vasuti fuvar kb.

, 4 fillér literenként. Csakis
50 meren fell.lJi rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
teS\U1 adok a 5zll.IIitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

lev6lbélyeg ellenében ktIJ
;lök mintát a borból mín
,iásdobozban, bérmentve.

Borah.n kelleme. édeskés
ItaluBK. tiszta, tökélete. za·
miltulIk !lis n e m savanyuak.

Cím: Székely ferenc
Solt\l1i1ldlkert, PEtllltmelO'e•.

NEM 01..C50BB MÁR
B

mint szóda.viz~

DE NE:M IS 'SZÓDAVIZ!

3 fillér.

Az codröcti anyakönyvi hi
vé'llal köl1yvlI!}ilJe ..edig dt'sem
bir 19-161 ~1mig al kövelkez;ó
bej~gy~~sek törttn!~k:

1

Kéri Lá~z!.6 iE'>
lt3ébllit.

Ujévi Al. ujévi bt!·
bonákról rt,ndkivúl érdeke~ cik·
kei kŐtől lo!nlli Vllái1apj12 új

sz~ml ; am~r'{ TlClilY lerjidelem
ben és gi]~dag larlllllomm61 je
lent mes. A lí.>.gkiválólil mrJj:y~r

irók novelhUn $zámla!lIn
érdtk~iebbnilérdekesebb dk"
kel, remekfoJ\,tafósos regényt
és közel.9zéiq pomptis kepel
lalál az;, @Iv~fj(j a népsurű !<é·
peslapl)'an.

A. !1!yemai anyakönyvi l!h'C!!IO!1I!

kÖllyvei~edecember hó 19·1ól
21-ig öl következő bei~gyz4isek

töltténtGk.

Ij!)o~i AnGlréisn:i Ku!"h: Er;
f:sqbef fi i:! Imn~ . ref.•

KUl] Imréné It. KIss ~uHánne'l

ffel Imre Tet

I"I.~~Qjh.llt4&k 11

Kaló Lajosnt Darálh fhzler
ref. 60 éV~Ii. Papp László ref.
13 év\!s, Láia Mihaiyni Lad 4 •

II G! i Juliánna raY. 84 éves.

l{()z;ml'lfl.41h~lvn6 N~duclvai'l
Mária Idllya' MáriéI ref.. !vá4

nyi ctirh::z ~le«ka idnya
Elelka r. k~f., Debn~~t:ni $án
dorné l\.1f11!eJ,kat\lfárla 10ánya

. Magdoln!! r. kaL. ~z0ker~i

3ándoro~ fl'inléi Dorb~lél. Ie'
ánya. RÓ1I8t'! .3 Pnn:uka r. kaL

M.QhAJ.takll
Özv.•iric~ Pv1!ihálYl1é Qlro"

mált Etelka lU l!\'08 r. ked.

Gy Ó g yszertárszol
Ünnepnapokon és éjjel minden

l qt61 15·ig ci Máday és
l~-tól él hónap ulolsó napjával
bez&róan fl beéri Balogh gyógY4
szerlár lörl szolgálatol.

szUvezter est. Az
Gmdródl Nipszövels.zgi Kjsjlaz~ .
dakör fl Ku!lü.rhólbem nagv
$~iI vtlll.!:I~rl elij~j rendel: f'l "Zöld·

gyermckitkezleléi jell-

verS\J3 köny
VG munkalorlódlÍiO kövelkezl'·
ben január elejón jelenik meg.

Gyoma elói·
1931.lIvl január l-vel
Lajo:i küllerúlell kill

D~;ma,neK, mig Kiss Dánie! bio
14 vel II szolgá4

felmondla. Helyüket az l'
elöljáróság II jelenker;ók ~orli· .

belölleni. i
Me~gi~~Jellt nA vadd5Jzjegy és I

illetékére vo- i
nalkozó jo;-szab6Iyok, jOggYlll-i
korlal és mCl!?YCln!iz:alok gYÚifli"i
ménye" eimú könyv, m~lyejN)"U-

lZol/ón p~nzüllymirJiliZleri:

Hlk.7 dr él m.. kir. Közií?/llzllat~si I'

~irói8g elnöki dl' Per- .
elky Károly Közigazllalási Bi· ,l

laná0sjegyző dr. Beke
I'énzügyi lilkár és Jávor
pénzügyi szóm vizsgáló l

s:r.erkeszlttiG;íL A könyv 1
OIQ,iEl.1CH! ismeril!lti CI vonalkozó I

é6jOIlSl:abá"l
~s minden vadásznak, l

községi jegyzőnek', vadász/ár· ,I
nlálkil!özheietlen §~.

Ára 8 pengő, meg
re:ndellleiő él kiadóhivalljl ujján.

A P0ili bálki 4

érdekes Ilyílel
kozalol leU a Dtli~ábnak fl

lílléilí sz~zonról. Remek képes
r6idiómo.sorokaf, egyfelvonásos,
szindaralíllol, folylathoul'!!lényl,
szinházi lileszámolókat, ga!:d.ag
filmrova!ol, pletykákat i~ tölt/)
mini száz képel közöl l'l kitűnő!

ll;i1U1CllEl képeslap. Délibdb !lev
flller.

lebet olcsótt és biz
tosan a homokon is füvelí-

? Erről ir ei MEZóOA,Z
DASÁO deGemberi száma. Cik
keket köz;öl mélif i!I gyomos'
legelőről, él lehenek helyei la
karmányoziistiró!, CI cshtseri·
borsó fonlosiáfliÍl'ól el homok
razdálkodásbclil, él mullévi
fagykárokkal Kapeiololoi tanul-
ságokrói, ell: önlözéi i~l€nl(}·

ségéről a növények tóplálko"
záiában itb. A dlisan illusdráll
szaklapból a "Mezógazdaság'"
kiadóhivalala, Budapest, föld
mfv0lésügyi Miniszl0rium kész
ségfl01 küld díjtalanul mulaj·
ványszámol.




